
 ขอนอมนบกราบองคพระทรงจักร     ราษฎรพรอมพรักภักดีองคอดิศร

พระภูมิพลมหาราชเลิศบวร   พระเกียรติขจรเกริกหลาทั่วสากล

 พระบารมีคุมเกลาเหลาปวงไทย ทศพิธราชธรรมคือธรรมใหพิพิธผล

ธ  พระทัยตั้งมั่นเพื่อผองชน ดลชาติไทยใหคงดํารงนาน

 พระราชกิจการุณยแกทวยราษฎร นําแนวศาสตรเศรษฐกิจคิดสืบสาน

พอเพียงพัฒนาชาติใหตระการ เปนหลักผสานรวมใจไทยนิกร

 พระราชทานงานโครงการหลวง แกปวงไทยใหไวเปนสิ่งสอน

คือสมบัติลํ้าคาดั่งทิพยพร อันดับรอนผอนทุกขสุขรมเย็น

 พระปรีชาสามารถทุกศาตรศิลป ทรงยลยินศึกษาทรงเล็งเห็น

นําวิชาแกปญหาความลําเค็ญ ทรงบําเพ็ญพากเพียรเพื่อชาวไทย

 อัญเชิญพรพระรัตนตรัย ถวายไททรงสวัสดินิรัติศัย 

ประลาตรางโรคาแลปวงภัย ขอใหทรงพระเจริญเกษมสราญ

 

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

ขาพระพุทธเจาสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ

ผูประพันธ   :  ชนิดา   ศรีงาม    



 กราบพระบาทองคมหาราชินี พระทรงมีคุณลํ้าเลิศประเสริฐผล

พระมิ่งแมของแผนดินดวงใจชน ไทยทั่วธราดลนอมภักดี

 พระภารกิจยลเยี่ยมทั่วทุกถิ่น สดับสิ้นความทุกขยากไมหลีกหนี

ขจัดทุกขบํารุงสุขประชาชี ดวยทรงมีพระเมตตาเอ้ืออาทร

 โครงการพระราชทานความชวยเหลือ ลวนเกื้อกูลใหราษฎรสุขสโมสร

คําจุนนําหนุนไทยใหขจร ศิลปาชีพเกิดผลบวรบริบูรณ

 ทรงอนุรักษดินนํ้าใหดํารง เพื่อธํารงสินพนาไมสิ้นสูญ

สรางชีวีแหงพงไพรใหไพบูลย ราษฎรจํารูญเพราะคุณคาของแผนดิน

 นับเน่ืองกาลเวลาหลายฉนํา ทุกสิ่งทรงทําเพื่อไทยมิรูสิ้น

พระบารมีปกเกลาปกชีวิน ดวยจิตจินตขอทูนเทิดยิ่งชีวี

 อัญเชิญคุณไตรรัตนจรัสเลิศ ประทานพรบวรประเสริฐศรี

ใหทรงสุขเกษมยิ่งทวี มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

ขาพระพุทธเจาสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ

ผูประพันธ   :  ชนิดา   ศรีงาม    



 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ

เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชินูปถัมภ ณ อาคารแพทยโกศล ใน วันจันทรที่ ๒๙ มิถุนายน 

พุทธศักราช ๒๕๒๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
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 คณุหญงิลเิสต แพทยโกศล – หลวงแพทยโกศล มอบกรรมสทิธิเ์หนอืทีด่นิ “ อาคารแพทยโกศล ”

ที่ตั้ง สํานักงานสมาคมฯ ในปจจุบัน    
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนประธานพิธี เปดการ

ประชุม 4th Central Asia Regional Congress และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ โรงแรมตวันนา 

กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยในเวทีนานาชาติ
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การประชุม 6th   Central Asia Regional Congress ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม 

วันที่ ๗ - ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยในเวทีนานาชาติ

การประชุม 4th Central Asia Regional Congress ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร 

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
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แพทยหญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ

นายกสมาคมแพทยสตรีไทยฯ 

ใชสิทธิเลือกตั้งนายกสมาคม

แพทยสตรี นานาชาติ ในป 

พ.ศ. ๒๕๕๖

คณะกรรมการสมาคมแพทยสตรีเขารวม

ประชุมสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ 

ครั้งที่ ๒๙ ณ กรุงโซลประเทศเกาหลีใต 

พ.ศ. ๒๕๕๖

สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยในเวทีนานาชาติ

 แพทยหญิงภัทริยา  จารุทัศน  อุปนายกสมาคมแพทยสตรีภูมิภาคเอเชียกลาง เขารวมเปน

คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖
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นายกสมาคมแพทยสตรี

แพทยสตรีตัวอยาง
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  The Thai Medical Women's News

๙

คุณประจักษ-

ในนามมูลนิธิคุณแมกิมเกียว

มอบทุนการศึกษา ๘ ทุน

คณะทีปรึกษาสมาคมแพทยสตรี คณะกรรมการ แพทยสตรีตัวอยาง แพทยสตรีดีเดน 

ถายรูปรวมกับนักศึกษาแพทย ผูรับทุน

ดร.จอรจ คูรูบี และภรรยา 

ผูริเริมทุนการศึกษา

ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร  ตูจินดา  

มอบทุนการศึกษาใหแก นส. พิมพนิต คําอินทร

ทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรี
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ประชุม “การจัดทําแผนปฏิบัติการสมาคมแพทยสตรี ฯ ประจําป ๒๕๕๘
ในวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กิจกรรมสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๘
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นิทรรศการแนะนําสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ใน HA Forum

ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงคุณนันทา มาระเนตร นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย  

ที่ปรึกษาสมาคมพรอมดวยคณะกรรมการ และพญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค 

สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ไดจัดนิทรรศการ

แนะนําสมาคมฯ ในการประชุม  HA National Forum 

ครั้งที่ ๑๖ ณ อิมแพคเมืองทองธานี  ในวันที่ ๑๑-๑๓ 

มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘   
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กิจกรรมทอดผาปาเสาวนธรรม

 ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร แพทยหญิงสมสิริ สกลสัตยาทร 

แพทยหญิงศุภวัจน  นับถือเนตรรวมเสวนาในหัวขอ “แรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรม” โดยมี

แพทยหญิงปยะนุช รักพานิชดําเนินรายการ

 พระภิกษุสมเกียรติกิตติโก สุพรรณดิษฐ บรรยายธรรมะ ในหัวขอ“ปฏิบัติธรรมไปทําไม?” 

ในกิจกรรม “ทอดผาปาเสวนาธรรม” วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Medical Women’s Leadership Program”  ปพ.ศ. ๒๕๕๘

(ซาย) นายแพทยอนุวัฒน ศุภชุติกุล 

ผูอํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

(องคการ มหาชน) รวมบรรยาย

(ขวา) แพทยหญิงคุณหญิงพรทิพย  โรจนสุนันท

รวมบรรยาย



การใหความรูเก่ียวกับสุขภาพ

แพทยหญิงอารยา ทองผิว  บรรยายเรื่องบุหรี่ภัยสุขภาพ

การประชุมวิชาการสัญจร  ประจําป ๒๕๕๘

           ทีมวทิยากร 
คณะกรรมการสมาค

มแพทย์สตรีแหงประ
เทศไท

แพทย์สตรี ฯ ทศันศกึษาทีปราสา
ทสต๊กก๊อกธม อําเภอวงัสมบรูณ์   จงัหวดัส

การประชุมวิชาการสัญจร

ประจําป  เร่ือง From 

Asthma to COPD 

ณ โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชสระแกว 

วันที่  ๒๕ กุมภาพันธ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะกรรมการสมาคมแพทยสตรี ฯ ทัศนศึกษาท่ีปราสาทสตกกอกธม 

อําเภอวังสมบูรณ   จังหวัดสระแกว
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สูตินรีแพทย แพทยประจําบานสาขาสูติ-นรีเวชศาสตร และเจาหนาที่ประจําคลินิก

เสวนาธรรม เรื่อง “สุขใจเมื่อสูงวัย” โดย แพทยหญิงอมรา  มลิลา วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

คลินิกตรวจมะเร็งระยะเร่ิมแรกในสตรี 

กิจกรรมชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภ 
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ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณนันทา มาระเนตร นายกสมาคม ฯ มอบของที่ระลึกแกวิทยากร

การอบรมนักเรียน โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย  

ในวันที่  ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

การอบรมนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม

บริหารธุรกิจ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการอบรม CPR โดยสมาคมแพทยสตรี ฯ รวมกับมูลนิธิแพทยหัวใจแหงประเทศไทย
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สารบัญ
     

หนา

สารจากนายกสมาคมฯ ๑๙

ตอนท่ี ๑ สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ ในอดีต ๒๕

กําเนิดของสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ ๒๖

อาคารแพทยโกศล ๓๓

สมาคมแพทยสตรีไทยฯ กับความสัมพันธระหวางประเทศ ๓๘

ทุนการศึกษานักศึกษาแพทยสตรี ๔๒

การดําเนินกิจกรรมของสมาคมแพทยสตรีฯ ๔๔

ยอนรอยแพทยสตรีไทย ๔๙

 -  แพทยสตรีคนแรกของประเทศไทย ๔๙

 -  แพทยสตรีคนแรกที่ขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะของประเทศไทย ๕๐

 - นิสิตา กําเนิดแพทยสตรีรุนแรกของประเทศไทย ๕๒

 -  บัณฑิตแพทยสตรีรุนแรกของประเทศไทย ๕๔

ตอนท่ี ๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘ ๕๗

ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๘ ๕๘

คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ และคณะที่ปรึกษากรรมการชุดท่ี ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ๖๐

คณะกรรมการคัดเลือกแพทยสตรีดีเดน  แพทยสตรีตัวอยาง และทุนวิจัยประจําป ๒๕๕๘ ๖๒

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๗ ๖๓

รายงานผูสอบบัญชีและงบการเงิน   ๖๙

รายนามผูบริจาควันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ๗๖

ยุทธศาสตร สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ  ๗๙

แผนปฏิบัติการป ๒๕๕๘ ๘๑

รายงานผลการปฏิบัติงาน สมาคมแพทยสตรีฯ  ประจําป ๒๕๕๘ ๘๓

รายงานจากนายทะเบียน ๘๖



วารสารขาวแพทยสตรี  The Thai Medical Women's News๑๘

รายงานทุนการศึกษาสมาคมแพทยสตรีฯ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙๑

รายงานโครงการ Medical Woman’s Leadership Program ๙๘

รายงานคลินิกเวชกรรม ๙๙

รายงานกิจกรรมชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภ  ประจําป ๒๕๕๘ ๑๐๕

รายงานกิจกรรมฝายสัมพันธตางประเทศ สมาคมแพทยสตรีฯ ป ๒๕๕๘ ๑๐๗

รายงานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบ ๕ รอบพระชนมพรรษา ๑๐๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 - โครงการโรคปอดอุดกั้น ๑๐๙

 - โครงการวัคซีนไขหวัดใหญ ๑๑๐

 - โครงการรณรงคและตรวจคัดกรองปองกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม ๑๑๒

 - โครงการฝกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนท่ัวไป ๑๑๔

 - การประชุมวิชาการสัญจร เรื่อง From asthma to COPD ๑๑๖

บทความวิชาการบานปลอดบุหรี่ ๑๑๘

รายงานการทําบุญทอดผาปา-เสวนาธรรม ๑๒๐  

แพทยสตรีที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ ประจําป ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๑๒๒

รายนามแพทยสตรีดีเดน – แพทยสตรีตัวอยางจากอดีต ถึงปจจุบัน ๑๒๔

แพทยสตรีตัวอยาง ประจําป  ๒๕๕๘ แพทยสตรีดีเดน ประจําป ๒๕๕๘ ๑๒๗

กวาจะไดเปนอาสาสมัครดีเดนของสมาคมแพทยสตรีฯ ๑๓๗

มารชสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ๑๔๔

ใบสมัครสมาชิกสามัญ/ใบสมัครยุวสมาชิก สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ ๑๕๓ 

สารบัญ
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เรียน พี่นองเพื่ อนแพทยสตรีที่รัก

 คณะกรรมการอํานวยการสมาคมแพทยสตรฯีชดุที๓่๑ ไดรบัชวงดแูลสมาคมมาต้ังแตวนัท่ี๕ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ครบ๑ป ดวยความไววางใจและความรวมมือเปนอยางดีจากมวลสมาชิก คําถามยอดฮิต

ไมวาจะไปอยูในสังคมไหน คือ ทําไมตองมีสมาคมแพทยสตรีดวย คําตอบที่ปรมาจารยกลุมกอตั้งได

ชี้แจงไวก็คือ เพื่อเปนองคกรทําหนาที่เปนผูแทนแพทยสตรีไทย ในการติดตอกับสมาคมแพทยสตรีโลก

และประเทศสมาชิก รวมท้ังองคกรในประเทศ และทําหนาที่ชวยเหลือสังคมตามความถนัดทางวิชาชีพ 

งานขั้นบุกเบิกแรกเริ่มจากแพทยหญิงคุณเพียร เวชบุล กอตั้งชมรมในป พ.ศ. ๒๔๙๔ และไดจดทะเบียน

เปนทางการโดยมแีพทยหญงิคณุอรวรรณ คณุวศิาลเปนนายกทานแรกเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๐๓ สมเดจ็พระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงรับไวในพระบรมราชินูปถัมภเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ และ

เสด็จเปดอาคารแพทยโกศล " บานของเรา" วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ อาคารนี้ไดรับการบูรณะ

ในป  พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ สิ้นงบประมาณเกือบ ๑๕ ลานบาท ไดอาคารที่เดนสงางามสมศักดิ์ศรี

 ถาไดยอนประวัตสิมาคม ทกุคร้ังหลังจากการยายท่ีทาํการหรือซอมแซมสมาคม กรรมการชุดตอไป

จะมีภารกิจหนักในการหาทุน ไมเวนแมแตกรรมการชุดนี้ก็เชนกัน ทันทีที่รับงานพวกเรามีภาระตองจาย

เงินคงคางกอนใหญๆ อาทิ เงินงวดกอสรางที่คาง๔แสนกวาบาท คาสมาชิกสมาคมแพทยสตรีโลกตั้งแต 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ เหรียญ ใชคืนเงินทุนนักศึกษาแพทย

ชนบทซึ่งแยกบริหารจัดการเปนพิเศษเพื่อความมั่นคงของทุนการศึกษาจํานวน เกือบ ๒ ลาน ทําใหพวก

เราตระหนักวา ความมั่นคงของสมาคมในอนาคตอันใกลอาจมีแนวโนมที่จะอยูในภาวะเส่ียง 

 จากการท่ีตองเริ่มงานดวยการขาดสภาพคลองทางการเงิน แต The show must go on เราก็

ตกลงกันวาจะประหยัดใหมากท่ีสดุ กจิกรรมตางๆตองเล้ียงตวัเองได ถาสามารถทําใหเปนรายไดเพ่ิมกย็ิง่

ดี พยายามชวยกันหาทุนเก็บหอมรอมริบไวใหมากที่สุด เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พวกเราไป

ประชุมปรับแผนยุทธศาสตรและวางแผนกิจกรรมประจําป ๒๕๕๘ ที่บางแสน มีพี่ๆ ที่ปรึกษาหลายทาน

ไปดวย โดยการสนับสนุนคาหองพักจากทานอาจารยคุณหญิงสุดสาคร คาใชจายที่เหลือพวกเราชวยกัน

แชร ครั้งนี้พวกเราไดแผนกิจกรรมครบถวนพรอมผูรับผิดชอบโครงการ และไดดําเนินการตามแผนทันที

อยางตอเนือ่ง ซึง่ประสบความสาํเรจ็ทกุโครงการ พีน่องกรรมการและทีป่รึกษาเจาของโครงการไดกรณุา

ชวยกันรายงานรายละเอียดผลงานครบรอบ๑ปไวอยางชัดเจนดังปรากฏในวารสารขาวฉบับนี้

 โครงการท่ีสําคัญ คือ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบ๕รอบพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึง่ประกอบดวย การอบรม CPR  แกนกัศกึษา และ ประชาชน 
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การฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญแกผูดอยโอกาส การรณรงคใหบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและเตานม 

ไดรบัเงินบรจิาคสนบัสนนุจากผูมจีติศรทัธาทีเ่หน็คณุคาของโครงการ การดาํเนนิการไดผลตามเปาหมาย 

และปลายปนี้จะไดรวบรวมขึ้นทูลเกลาถวายรายงานเพ่ือทรงทราบ

 งานดัง้เดมิดานสขุภาพของประชาชน ไดแก คลนิกิมะเรง็ปากมดลกูและเตานม ไดรบัเงนิสนบัสนนุ

จากมลูนธิชินิ โสภณพนิช เพิม่ข้ึนจากปทีแ่ลว คลนิกิไดรบัการพฒันา มกีารเปล่ียนหอง Lab อานผล Pap 

smear เพือ่ใหบรกิารท่ีมคีณุภาพมากข้ึนและไดมาตรฐาน ขณะกําลงัเขียนสารจากนายก กม็กีารติดตอขอ

ความอนุเคราะหบริการหนวยแพทยเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเตานม มาจากวัดตรีวิสุทธิธรรม 

จ.สพุรรณบรุ ีสาํหรบัแมชแีละผูปฏิบตัธิรรมรวมประมาณ ๑๕๐ คน ซึง่พวกเรายนิดีจดัให นบัเปนประจกัษ

พยานท่ียืนยันวาผลงานของสมาคมไดขจรขจายไปไกลเปนที่รับรูในหมูประชาชน และนึกถึงสมาคม

เมือ่มปีญหา กรณีนีค้อืยงัมกีลุมสตรีจาํนวนหน่ึงอายท่ีจะไปตรวจภายในท่ีโรงพยาบาล ดงัน้ัน คาํขวัญทีว่า 

"สุขภาพสตรีมีปญหา นึกถึงสมาคมแพทยสตรี" บัดนี้เปนความจริงที่มีหลักฐานรองรับแลว

 สําหรับชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภ ก็เปนที่นายินดีที่มีกิจกรรมมากขึ้นและใหความรวมมือ

กับสมาคมมากขึ้นดวย

 ดานการประชุมวิชาการสัญจร เริ่มครั้งแรกที่ จ.สระแกว เร่ือง "From Asthma to COPD" 

ไดรับความสนใจมากและประสบความสําเร็จเชนกัน อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและ

เครื่องมือเพื่อทํากิจกรรมสาธารณประโยชนตอไป 

 การสงเสรมิศกัยภาพแพทยสตร ีคณะกรรมการไดเริม่ หลกัสตูร Women Leadership เปนปแรก

อยางจริงจัง ชวยกันเปนแมวมองหาผูสมควรสมัครเขารับการฝกอบรมไดครบ มีการปรับหลักสูตรให

เหมาะสม การสัมภาษณผูนําดานบริหารทั้งในและนอกวงการแพทย ไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง และ

โครงการน้ีเปนที่ชื่นชอบของนองๆที่เขารับการอบรม

 เรือ่งทุนการศึกษานักศึกษาแพทยชนบท ยงัมกีารบริจาคสนับสนุนจากท้ังภายในและตางประเทศ

อยางตอเนื่อง ในปนี้มี ๖ ทุน โครงการครบรอบ ๑๐ ป มีผูจบไปแลว๑๕คนและกําลังศึกษา ๒๗ คน 

ที่ประชุมไดตกลงเปาหมายที่จะหาทุนไวลวงหนา พัฒนาระบบรายงานและติดตาม อีกทั้งเพิ่ม

ความสัมพันธระหวางยุวสมาชิกกับสมาคมและผูใหทุน

 ความสัมพันธกับองคกรภายในประเทศ กับแพทยสมาคม อาทิ คณะกรรมการสมาคมลงมติ 

เขารวมเปนสมาชิกสมาพันธเครือขายแหงชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และไดมีการอบรมใหความรู

เรื่องการเลิกบุหรี่ แกชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภ และชมรมศิริราชอาวุโส เพื่อขยายเครือขายการ

ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งจะเปนผลดีตอประชาชนในวงกวาง

 จากการที่สมาคมไดเขารวมแสดงโปสเตอรแนะนําสมาคมและผลงาน ในงาน Hospital

Accreditation Forum เปนปแรกทีเ่มอืงทองธาน ีทาํใหสมาคมเปนทีรู่จกักนัมากขึน้ในวงการแพทย และ

ผลพวงท่ีไดคือแพทยสตรีในดวงใจ ซึ่งโหวตจากผูรวมงานอีกดวย
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สําหรับความสัมพันธกับตางประเทศ เรามีผูแทนตางประเทศของสมาคมไดเปนกรรมการสมาคมแพทย

ไทยในสหรฐัอมรกิา และพวกเราไดไปรวมงานลลีาศทีม่าจดัในประเทศไทย เปนการกระชบัมติรภาพและ

แนะนําสมาคมใหเปนท่ีรูจกั ทาํใหไดรบัความรวมมือเปนอยางดีในการโอนเงินบริจาค จากสหรัฐอเมริกา

ที่สงผานTPAA Fundมา ทําใหคลองตัวมากขึ้น นอกจากนี้สมาคมจะสงผูแทนไปรวมประชุม Central 

Asia Regional Congress MWIA 2015 ที่อินเดีย ปลายปนี้ โดยทานอาจารยสมศรี เผาสวัสด์ิจะแสดง

ปาฐกถาเกียรติยศเกี่ยวกับรางวัลที่ไดรับ ทั้งยังไดมีการเสนอชื่อ อุปนายกของ MWIA เอเชียกลางเปน

ทางการจากประเทศไทยตามวาระ สําหรับคาใชจายในการเดินทางพวกเราก็หาทางชวยตัวเองมากที่สุด

ดานสมาชิก เปาหมายคือเพิ่มจํานวนสมาชิก๕๐๐คน/๒ป ปจจุบันมี๑,๙๓๘คน เพิ่มขึ้นมา รอยละ ๘.๖ 

ไดมกีารพฒันาทะเบยีนสมาชกิ และใชการสือ่สาร E-mail เพือ่ลดคาใชจาย พวกเราไดไปแสดงความยนิดี

กับแพทยสตรีจบใหมรุน๑๒๐ ของศิริราช และไดเชิญชวนใหสมัครเปนสมาชิก

 ดานการหาทุน เปนที่นายินดีท่ีองคกรภาคีเริ่มเห็นผลงานและความสําคัญของสมาคม ไดดําเนิน

กจิกรรมเพือ่หาเงนิบรจิาคใหสมาคม ดงัเชนโรงพยาบาลเปาโล สมทุรปราการทีไ่ดบรจิาคเงนิจากโครงการ

นวมสีชมพูรณรงคตอตานมะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งเตานม ผาน Instagram และFacebook 

สวนการบริจาคเงินในวาระครบรอบวันเกิดนั้นยังคงมีมาอยางตอเนื่อง โดยบางทานใหไปรับเงินลวงหนา 

งานริเริ่มทําบุญทอดผาปา-เสวนาธรรม ก็ลุลวงไปไดอยางสวยงามเกินคาด ไดทั้งทุนเพื่อกิจกรรมของ

สมาคม และพรอมจัดตั้ง ชมรมธรรมะ

 งาน "รอยใจรักลีลาศการกุศล สมาคมแพทยสตรีฯ"ในวันอาทิตยที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ที่โรงแรม มณเฑียร ริเวอรไซด เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๐๐ น.จะเปนการหาทุนครั้งสําคัญ ซึ่งขณะนี้

การตอบรับจากสมาชิกมีแนวโนมที่ดีมาก พวกเรามีผูประสานกับโรงแรมท่ียอดเย่ียม ชวยกันขายโตะ 

ขอสปอนเซอรโลโก และทุกฝายกําลังชวยกันปรับขั้นตอนในวันงานใหเปนที่ประทับใจ คาดวาจะมีคนมา

รวมงานมากพอสมควร เปนการเพิ่มความสัมพันธระหวางสมาชิกและแนวรวมของสมาคม

 นอกจากนี้ ยังไดมีการใชอาคารแพทยโกศลใหกอเกิดประโยชน สําหรับกรรมการและสมาชิก 

เพื่อเพิ่มความสัมพันธและรายได อาทิ เสารลีลาศ เสารสีนํ้า รวมทั้งวางแผนการใหบริการหองประชุม

 การพิมพวารสารขาวฉบับนี้ ก็ถูกจัดอยูในรายการท่ีตองเล้ียงตัวเองใหไดดวยเชนกัน พวกเรา

เพิ่งนึกได จึงมีนโยบายเรงดวนติดตอโทรคุยแจงขอโฆษณา พรอมสงเอกสารถึงโรงพิมพเพียงในระยะ

เวลาส้ันๆ ไมถึง ๒ สัปดาห จึงเนนเปาหมายท่ีพี่นองเพื่อนแพทย กลุมโรงพยาบาลเอกชน พวกเราพบวา 

กระแสธารน้ําใจท่ีตอบรับสนับสนุนมีเกินคาด สะทอนใหเห็นสิ่งดีๆนาประทับใจของมิตรภาพในวงการ

แพทยเมืองไทย 

 พวกเรายงัคงไมลมืดแูลอาจารยอาวโุสของสมาคม โดยไดไปเยีย่มเยยีนทกุขสขุ ทานอาจารยแฉลม 

ที่โรงพยาบาล ทานอาจารยคุณหญิงสุดสาครและทานอาจารยสนใจ ที่บาน
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 ในดานการเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีแพทยสตรี คณะกรรมการไดคัดเลือก ผูเหมาะสมเปนแพทย

สตรีดเีดน และแพทยสตรีตวัอยางเรียบรอยแลว บดันีเ้ปนทีป่ระจักษวา ศกัยภาพของพ่ีนองสมาชิกแพทย

สตรีมีความสามารถ ที่ไมใชแคไมแพใครในระดับโลก แตกลับมากกวาใครๆในโลก พี่นองของเรา๒ทาน

ไดรับรางวัลที่ ๑ ระดับโลก จากUNและWHO อีกทานเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมรังสีวิทยา ทวีป

อเมรกิาเหนอื เปนขวญักาํลงัใจ และแบบอยางท่ีนาภาคภมูใิจย่ิง สาํหรับรางวลัจากองคกรภายในประเทศ 

พีน่องของเรากเ็ปนสตรดีเีดนของสภาสตรแีหงชาต ิอาสาสมคัรดีเดนของสภาสงัคมสงเคราะห เมือ่เรว็ๆนี้

ทานเลขาธิการก็ไดรบัตําแหนงท่ีปรึกษารมต. กระทรวงสาธารณสุข ปนีพ้วกเราจึงมีขาวดีและมีการแสดง

ความยินดีเกือบทุกเดือน นับวาเปนยุคแหงความรุงเรืองของสมาชิกแพทยสตรีไทยกันถวนหนา

 ปลายเดือนกันยายนนี้ พวกเราก็จะไปประชุมวางแผนกิจกรรมประจําป ๒๕๕๙ ที่นครนายก โดย

ไดรับความอนุเคราะหคาใชจายจากทานอาจารยสมศรี นับเปนความทรงจําดีๆ ที่ขอถายทอดใหสมาชิก

ทุกทานไดภูมิใจวา พวกเราไมไดโดดเดี่ยว สมาคมของพวกเรามีวัฒนธรรมจากรุนสูรุนที่งดงาม สมาชิกมี

ความสัมพันธฉันพี่นองที่เหนียวแนน ไรพรมแดน และพรอมจะชวยเหลือสมาคมอยูมากมาย ขอเพียงแต

พวกเรายื่นมือไปหาพ่ีๆนองๆเทานั้น นี่คือจุดแข็งของพวกเรา

 การประชุมสามัญประจําปนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอแกไขขอบังคับใหสมาชิกกิตติมศักด์ิ 

ไมจาํกัดเฉพาะสตร ีทัง้นีเ้พือ่ตอบสนองตอผูทีใ่หความรวมมอืชวยเหลือสมาคมกนัอยางหลากหลาย สงัเกต

วาผูทีจ่ะเขารบัการแสดงความยินดจีากสมาคมมีจาํนวนมากจริงๆ มผีูบอกวาในหองคงจะหอมอบอวลไป

ดวยกลิน่ดอกไม ผูบริจาคและผูใหทนุนกัศกึษาแพทยจากตางประเทศ กจ็ะมารวมงานนีด้วยเชนกนั จะมี

รายการพี่ (ผูเขาอบรม Women Leadership) พบนอง (นศพ. ทุนชนบท ) หัวขอการประชุมวิชาการจะ

แตกตางจากปกอนๆ โดยจะเปนเรื่องราวชีวิตของแพทยสตรีนักเขียนสตรีดีเดนรางวัลชมนาด

 ปนี้สมาคมไดของขวัญพิเศษอันทรงคุณคายิ่งในวาระครบรอบ ๕๕ ป คือเพลงมารชสมาคมแพทย

สตรีฯ ซึง่มคีวามเปนมาท่ีนาประทับใจทุกๆ ขัน้ตอน ถอืเปนมรดกอยูคูกบัสมาคมไปช่ัวกาลนาน เขาใจวา

จะมีภาคภาษาอังกฤษในไมชา เพื่อที่พวกเราจะไดฝกไวรองรวมกันในการประชุมที่ตางประเทศ

 สมาคมมกีจิกรรมตลอดทกุเดอืน รวมทัง้งานจร จนตองคอยดตูารางวาจะซอนกนัหรือไม และหลาย

ครัง้มกีารสบัหลกีกจิกรรมกนั พวกเราและเจาหนาทีท่กุคนทาํงานตวัเปนเกลยีวหวัเปนนอต ใครเหนือ่ยก็

พัก ขอเวลานอก รวมมือกันทํางานหนักประสานกันไดดีเปนภาพตอจิกซอวที่สวยงามลงตัว และพวกเรา

ยังมีเพื่อน มีพี่ มีนองๆที่ดี

 เช่ือวา เบ้ืองหลังความสําเร็จนี้ ปจจัยหนึ่งมาจากการใชประโยชนเทคโนโลยีสื่อสารกลาวคือ 

เรามี Line:TMWA#๓๑ ซึง่เปน All day all night meeting สาํหรบัส่ือสารภารกจิของสมาคม (สมาชกิใน

กลุมLineม๔ี๒คน) และ Line ยอยในแตละโครงการ ซึง่จะเปนการเพ่ิมความคลองตัวในการประสานงาน

อาทิ TMWA เสารสีนํ้า (๒๑คน ) TMWA เจาะแจะ (๑๔คน) เปาหมายคลายเครียด ยุวสมาชิกแพทย

สตรีชนบท(๔๓คน) คณะทํางาน leadership (๑๕คน) เสารลีลาศ(๑๐คน) ซึ่งทุกคนเปนผูที่มีงานสวนตัว
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ลนมือกันอยูแลว แตก็สามารถทําใหงานทุกดานของสมาคมขยับไปไดพรอมๆกัน ทันตอเหตุการณและ

กาวรุดหนาไปมาก

 หลังจากท่ีไดอานสารจากนายกทุกสมัยเรียงตามลําดับมา เชื่อวาพวกเราชุดนี้ใน ๑ป ที่ผานมา 

ไดรวมพลงัแพทยสตรโีดยเฉพาะกรรมการ ทีป่รกึษา และแพทยสตรทีกุทศิทกุทางท้ังในและตางประเทศ 

ทั้งพลังกาย พลังใจ พลังปญญา ตลอดจนพลังทรัพย ในการดําเนินการเพื่อความมั่นคงดานการเงิน และ

ทํานุบํารุงสมาคมไดตามที่ปรมาจารยกลุมกอตั้งฝากความหวังไว

 ดวยความซาบซ้ึงในน้ําใจเปนอยางยิ่งตลอดเวลาท่ีผานมา ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พี่ๆ นองๆ 

แพทย กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิก บริษัทยาและเคร่ืองมือ กลุมโรงพยาบาลเอกชน ผูมีจิตศรัทธา

มอีปุการคณุทุกๆทาน และเจาหนาทีข่องสมาคม ทีไ่ดสนบัสนนุชวยเหลอืงานของสมาคมทกุงานใหสาํเรจ็

ลุลวงไปดวยดี แมจะไมไดเอยนามไวในท่ีนี้ ก็ขอใหทุกๆทานไดรับบุญกุศลกันถวนหนา พบแตความสุขใจ

อันเนื่องมาจากความดีที่ทกุทานไดกระทํา ขอทุกๆ ทานจงมีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสําเร็จในชีวิต

และมีความสุขความเจริญตลอดไป

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.แพทยหญิงคุณนันทา มาระเนตร

นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ

 ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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ตอนที่ ๑ สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ฯ ในอดีต
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กําเนิดของสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ
  

 ศ.กิตติคุณ พญ.สนใจ พงศสุพัฒน ไดบันทึกในวารสารขาวสารสมาคม ฯ วา “สมาคมแพทยสตรี

แหงประเทศไทย” ไดปรากฏเปนที่รูจักในบรรดาแพทยสตรีนานาชาติ ในป พ.ศ.๒๔๙๔ เพราะปนั้น

พ.ญ.เพยีร เวชบลุ มชีือ่เปนผูแทน (เพยีงผูเดียว) ทีไ่ปรวมประชมุกับสมาคมแพทยสตรนีานาชาตใินตางประเทศ

ในนามของสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย พ.ญ.เพียร เวชบุล เปนแพทยสตรีคนท่ีสองของประเทศไทย 

แตไปศึกษาและสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรจากประเทศฝร่ังเศส แลวไดกลับมาทํางานในประเทศไทย 

ทําคลินิกสวนตัวในกรุงเทพมหานคร ทานรูจักชอบพอสนิทสนมกับ พญ.ตวงภากร ธรรมพานิช มาก ชวนไป

ชวยทําคลินิกดวยกัน และไดถายทอดเร่ืองราวกิจกรรม และประโยชนที่เราจะไดรับหากไดสมัครเปนสมาชิก

ของสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ และอยากจะชักชวนใหแพทยสตรีไทยรวมตัวกันกอตั้งสมาคมแพทยสตรีไทย 

แลวสมัครเปนสมาชิกสมาคมแพทยสตรีนานาชาติบาง 

 แตสมัยนั้นพวกเราไมประสีประสากับการกอตั้งสมาคมของเราเอง เพราะพวกเราก็เปนสมาชิกของ

แพทยสมาคมอยูแลว และไมสนใจกับการเปนสมาชิกสมาคมแพทยสตรีนานาชาติดวย ฉะนั้นในตอนนั้น

เม่ือสมาคมแพทยสตรีนานาชาติมขีาวสารใด กจิกรรมใด เชนใหทนุแพทยไปดูงานตางประเทศ การแตงตัง้ผูแทน

เขาประชมุในตางประเทศ ก็แจงใหทราบโดยผาน พญ.เพยีร เวชบลุ มผีูรูเรือ่งเพยีงไมกีค่น อกีทัง้ พญ.เพยีร เวชบลุ 

เปนผูมปีระสบการณและเพือ่นในตางประเทศมาก ทานจงึเปนตวัแทนของประเทศไทยไปรวมประชุมเปนประจํา

ในนามของสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ติดตอกับสมาคมแพทยและองคกรอื่นๆ ตั้งแต พ.ศ.๒๔๙๔ 

ทั้งๆที่สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยก็ยังไมไดดําเนินการกอตั้งใหถูกตองตามกฎหมายแตประการใด 

 เม่ือ พ.ศ.๒๕๐๐ Dr.Reid นายกสมาคมแพทยสตรีนานาชาติมาเยือนประเทศไทย พญ.เพียร เวชบุล 

ไดจดัการเชิญแพทยสตรีไทยจํานวนประมาณ ๖๐ คน มารวมประชุมกบั Dr.Reid ไดมกีารเลือกต้ังคณะกรรมการ

อาํนวยการ และ พญ.เพยีร เวชบลุ ไดรบัเลอืกเปนนายกสมาคมฯ หลงัจากการประชมุครัง้นัน้แลว มไิดมกีารประชมุ

คณะกรรมการหรืออืน่ใดในประเทศอีก พญ.เพียร เวชบุล ไดแจงวาไดสงรายช่ือกรรมการอํานวยการไปใหทางการ

ตาํรวจสันตบิาลแลว แตไมมกีรรมการทานใดไปใหปากคํา ทางการตํารวจจึงถือวายงัไมมกีารกอต้ังสมาคมแพทย

สตรีแหงประเทศไทย
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แรงบันดาลใจในการตอตั้งสมาคมฯ 
  เดอืนเมษายน พ.ศ.๒๕๐๓ พญ.มานา บญุคัน้ผล ไดไปทศันศกึษาทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดไปเยีย่มดกูจิการ

ของสมาคมแพทยสตรเีวยีดนามท่ีเมอืงไซงอน ทานมคีวามประทบัใจมาก เมือ่กลบัมากไ็ดกระจายความคดิเหน็ไป

ยังบรรดาเพื่อนแพทยสตรีเปนการใหญ โดยเลาใหฟงวา “ที่เวียดนามเขามีแพทยสตรีประมาณ ๒๐ คน เทานั้น 

เขาจัดที่เลี้ยงเด็กที่มีแมปวยเปนวัณโรค ๒๐-๓๐ คน หมอเหลานั้นก็มีงานประจําทําอยูแลว แตยังอุตสาหสละ

เวลาผลัดกันมาดูแล และยังชวยกันออกเงินคาใชจายอีกดวย เขาถามเราวาสมาคมของเราทําอะไรบาง อายเขา

เหลือเกินแทบจะแทรกแผนดิน เรามีแพทยหญิงตั้งหลายรอย เราตองจัดการเริ่มทํางานกันไดแลว” หลังจาก

ปรึกษาหารือกับเพื่อนสตรีหลายคน ก็ได พญ.ตระหนักจิต หะริณสุต เปนตัวตั้งตัวตี รับเปนเลขานุการชั่วคราว

ในการที่จะกอตั้งสมาคมฯ ขึ้นใหม 

 ดังนั้น พญ.ตระหนักจิต หะริณสุต จงเริ่มสงจดหมายขอเชิญแพทยสตรีทั้งหลายมารวมประชุมกัน 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกอตั้งสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย จึงไดมีการประชุมเปนครั้งแรกเม่ือวัน

เสารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๓ ณ แพทยสมาคม ศาลาแดง มีผูมารวมประชุม ๑๗๑ คน ไดรับมติเห็นชอบ

สมควรใหกอตั้งสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยที่ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งจะตองมีการเลือกตั้งกรรมการ

ดําเนินการ มีระเบียบขอบังคับของสมาคมฯ มีตําแหนงและหนาที่รับผิดชอบของกรรมการ และอื่นๆ ซึ่งจะตอง

ขึ้นทะเบียนตอทางกรมตํารวจ 

 ความสําเร็จในการกอตั้งสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย

ในชวงตน ผูริเริ่มในการกอตั้งสมาคมฯ ทั้งสองคือ พญ.ตระหนักจิต หะริณสุต และ พญ.มานา บุญคั้นผล และ

สมาชิกอื่นๆ ตางก็มีความกังวลใจอยูบางในการดําเนินการตอไป เพราะตางก็ไมรูเรื่องวิธีการกอตั้งสมาคม

และไมมีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องสมาคมดวย ไดปรึกษากันและไดความคิดวาจะไปขอรอง พญ.อรวรรณ 

คุณวิศาล มาชวยเราเพราะทานเปนแพทยอาวุโส มีความรู มีประสบการณจากการเปนประธานและผูอํานวย

การโรงพยาบาลเด็ก ซึ่งเพิ่งกอตั้งมาไมนาน ทานไดกรุณารับเปนประธานในการประชุมเพ่ือกอต้ังสมาคมฯ 

ในวันเสารที่ ๑๘ มถิุนายน ๒๕๐๓ ซึ่งการประชุมดําเนินไปอยางมีระเบียบและไดผลตามที่คาดหวัง นับวาเปน

โชคดีอยางมาก นี่คือบันไดข้ันแรกที่เราจะกาวตอไปในการกอตั้งสมาคมฯ

 การดําเนินการกอตั้งสมาคมฯใหถูกตองตามกฎหมาย มีงานท่ีตองทํามากมายไดแก การเลือกตั้ง

คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ การรางระเบียบขอบังคับสมาคมฯ และบทบาทหนาท่ีตามตําแหนงของ

กรรมการ การหาที่ตั้งสํานักงานของสมาคมฯ เพราะตองระบุชื่อในรางขอบังคับของสมาคมฯ ตองสงรายชื่อ

คณะกรรมการอํานวยการ เพื่อทําการสอบสวนตามระเบียบ เมื่อครบถวนกระบวนความแลว จึงไดรับอนุญาต

เปนสมาคมทีถ่กูตองตามกฎหมายในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๓ พญ.อรวรรณ คณุวศิาล รบัเปนผูเขยีนระเบยีบ

ขอบังคับชวยดําเนินการจดทะเบียนและไดใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชนอีกมาก จนกระทั่งไดรับการ

เลือกตั้งเปนนายกสมาคมฯคนแรกท่ีเปนความภาคภูมิใจในการเริ่มตนดวยนายกที่มีคุณสมบัติเพียบพรอม และ 

มีคณะกรรมการสมาคมแพทยสตรี ชุดที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๐๔) จํานวน ๑๕ คน 

 สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ โปรดเกลาฯ ทรงรับสมาคมแพทยสตรีไวในพระบรมราชนูปถัมภ 

และทรงเสด็จพระราชดําเนินเปดอาคาร “แพทยโกศล” ใน วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔
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รายนามคณะกรรมการสมาคมแพทยสตรี ชุดที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๔

พ.ญ.อรวรรณ  คุณวิศาล  นายกสมาคม
พ.ญ.ตวงภากร  ธรรมพานิช อุปนายกและประธานแผนกหาทุน
พ.ญ.สุภาพ ประสาศนวินิจฉัย เลขาธิการ
พ.ญ.พยอม อิงคตานุวัฒน เหรัญญิก
พ.ญ สมสวาท ยะสารวรรณ นายทะเบียน 
พ.ญ.จิราพันธ ปุญโสณี ปฏิคม
พ.ญ.ตระหนักจิต หะริณสุต ประธานแผนกวิชาการ
พ.ญ.ม.ร.ว.กันยิกา เทวกุล ผูชวยแผนกวิชาการ
พ.ญ.กระแส วัชรปาณ ประธานแผนกวารสารโฆษณา
พ.ญ.มานา  บุญคั้นผล ประธานแผนกสังคมสงเคราะห
พ.ญ. จรูญ ผลนิวาศ ผูชวยแผนกสังคมสงเคราะห
พ.ญ.ศศิจันทร วิมุกตานนท ผูชวยแผนกสังคมสงเคราะห
พ.ญ. รําจวน หงสเวส ประธานแผนกสัมพันธตางประเทศ
พ.ญ. จินดาภา สายัณหวิกสิต ผูชวยแผนกสัมพันธตางประเทศ
พ.ญ. เยาวลักษณ โลหารชุน ผูชวยนายทะเบียน 



วารสารขาวแพทยสตรี  The Thai Medical Women's News ๒๙

แพทยหญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล
นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยคนแรก

เกิดเมื่อวันที่  ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ 

การศึกษา 
 มัธยมศึกษา โรงเรียนเสาวภา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๘) โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
 เตรียมแพทย คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร และศิริราชพยาบาลแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.๒๔๗๙
 ประกาศนียบัตรการศึกษาหลังปริญญาวิชาโรคเด็ก มหาวิทยาลัยฮาวารด สหรัฐอเมริกา

การทํางาน 
 โรงพยาบาลโรคติดตอ ธนบุรี พ.ศ.๒๔๗๙
 ประจําสุขศาลาตลาดพลู ธนบุรี พ.ศ.๒๔๗๙- ๒๔๘๑
 แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลกลาง พ.ศ.๒๔๘๑- ๒๔๘๒
 แพทยประจํากองอนาถาพยาบาลจังหวัดพระประแดง พ.ศ.๒๔๘๒- ๒๔๘๓
 นายแพทยองคการสงเสริมอาหาร กรมสาธารณสุข (ภายหลังโอนไปอยู กองบริโภคสงเคราะห 
 ภายใตกรมประชาสงเคราะห) พ.ศ. ๒๔๘๓
 หัวหนาแผนกกองบริโภคสงเคราะห พ.ศ. ๒๔๘๓  - ๒๔๘๕
 หัวหนาแผนกสงเคราะหเด็กกอนวัยศึกษา กองสงเคราะหแมและเด็ก กรมสาธารณสุข 
 พ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๔๙๐
 นายแพทยโท กรมการแพทย พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๓
 หัวหนาแผนกโรคเด็ก โรงพยาบาลหญิง พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๔๙๗
 นายแพทยเอก หัวหนาโรงพยาบาลเด็ก  พ.ศ.๒๔๙๗ -๒๕๐๐ 
 นายแพทยเอก กรมการแพทย  (เตรียมงานบริการการแพทย ตามพรบ.ประกันสังคม) 
 พ.ศ.๒๕๐๔ - ๒๕๐๗
 นายแพทยเอก กรมประชาสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๐  
 เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๐
 (มีชวงลาออกจากราชการ ๒ ชวง คือ พ.ศ. ๒๕๐๐ และ  พ.ศ. ๒๕๑๐)
 เครื่องราชอิสริยาภรณสูงสุด ต.จ. , จ.ซ. , จ.ม
 ทานถึงแกกรรม เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อางอิง อนุสรณงานพระราชทานเพลงิศพ แพทยหญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล พ.ศ. ๒๕๕๒
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สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย 

๒๒๕ สี่แยกหลานหลวง พระนคร

The Thai Medical Women Association

๒๒๕ Larnluang Square, Bangkok, Thailand

เรียน ทานเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 เนื่องดวยคณะกรรมการสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยไดตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของลนเกลาลนกระหมอมสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่ไดทรงโปรดเกลาสนพระราชหฤทัยในกิจการของ

สมาคม ฯ นี้ มาโดยตลอด ดังจะเห็นไดวาคราวใดท่ีคณะกรรมการ หรือผูแทนของสมาคม ฯ ไดมีโอกาส

เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ไดโปรดเกลาพระราชทานพระราชเสาวนียซักถามถึงกิจกรรมและ

ความเปนไปของสมาคม ฯ เสมอมา

 ทั้งนี้บรรดาสมาชิกและคณะกรรมการรูสึกซาบซึ้งสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนอยางยิ่ง 

ดวยความจงรักภักดียิ่งลนสุดจะพรรณนาไดพรอมใจกันขอพระราชทานใหสมาคม ฯ ไดเขาอยูใน

พระบรมราชินูปถัมภ เพื่อจะไดมีโอกาสฉลองพระมหากรุณาธิคุณของใตฝาละอองธุลีพระบาท

โดยใกลชดิยิง่ๆ ขึน้ พรอมหนังสอืไดแนบวัตถุประสงค กจิกรรมของสมาคม ฯ โดยยอ และรายช่ือกรรมการ

ชุดปจจุบันมาดวยแลว

  ขอไดโปรดกรุณานําความขึ้นกราบทูลเพื่อทรงทราบใตฝาละอองธุลีพระบาทดวย ควรมิควร 

แลวแตจะโปรด

ขอแสดงความนับถืออยางสูง

(พ.ญ.ตวงภากร  ธรรมพานิช)

นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย

เรื่อง ขอพระราชทาน ใหสมาคม ฯ อยูในพระบรมราชินูปถัมภ

nd

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๘
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เรื่อง    ขอพระราชทาน ใหสมาคมฯอยูในพระพรมราชินูปถัมภ

เรียน  นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย

อางถึง  หนังสือของสมาคมแพทยสตรีฯ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๘

 ตามหนังสือของสมาคมแพทยสตรีฯ ที่อางถึง แจงวา คณะกรรมการสมาคมแพทยสตรี

แหงประเทศไทย ใครขอพระราชทานใหสมาคมฯ เขาอยูในพระบรมราชินูปถัมภ ดังความละเอียด

ที่แจงอยูแลวนั้น

   ไดนําความข้ึนกราบทูลพระมหากรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ รบัสมาคมแพทยสตรแีหงประเทศไทย ไวในพระบรมราชนิปูถมัภตัง้แตวนัท่ี ๑๒ สงิหาคม ๒๕๐๘ 

เปนตนไป.

(ม.ร.ว. สุประภาดา  เกษมสันต)

หัวหนากองเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

กองเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ที่ รล. ๐๐๐๔/๕๕๐                                                             สํานักราชเลขาธิการสวนจิตรดา

                                                     

   

                                                                                               ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๐๘
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คํากราบบังคมทูลฯ ในพิธีเปดอาคารสมาคม

ขอเดชะใตฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
 ขาพระพุทธเจา แพทยหญิงคุณมานา  บุญคั้นผล นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชินูปถัมภ รูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนในการเสด็จพระราชดําเนินทรงเปน
ประธานในพิธีเปดสมาคมสถานของสมาคมแพทยสตรีฯในวันน้ี พระมหากรุณาธิคุณนี้จักคงอยูในความ
ทรงจําของบรรดาแพทยสตรีไทยตลอดไป
 สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยเร่ิมกอตัวในพุทธศักราช ๒๔๙๔ จดทะเบียนเปนสมาคมเม่ือวัน
ที่ ๑๘  มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๐๓ และทรงรับเขาอยูในพระบรมราชินูปถัมภเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม 
พุทธศักราช ๒๕๐๘  
 สมาคมมีวตัถุประสงค ๕ ประการคือ ๑. เพ่ือชวยเหลือและสงเสริมการประกอบอาชีพของแพทยสตร ี 
๒. เพื่อสงเสริมสามัคคีธรรมและจรรยาแพทยของสตรี ๓.เผยแพรความรูทางวิชาการแพทยเพ่ือ
ประโยชนแกเพื่อนรวมอาชีพและประชาชนทั่วไป ๔. บําเพ็ญสาธารณกุศล โดยเฉพาะในดานการแพทย 
เพือ่ประโยชนของสงัคม ๕. เปนตวัแทนแพทยสตรแีหงประเทศไทยในการตดิตอกบัองคการหรอืสมาคม
แพทยสตรีตางประเทศ
 นับตั้งแตจดทะเบียนเปนสมาคมเปนตนมามีสมาชิก ๖๓๖ คน ไดบริการสาธารณชนตาม
วัตถุประสงค ขอ ๔ คือ บริการตรวจมะเร็งระยะเร่ิมแรกในสตรีเดือนละ ๒ ครั้ง คือ วันเสารที่ ๑ และ
วันเสารที่ ๓ ของเดือน บริการนี้เริ่มตั้งแตพุทธศักราช ๒๕๐๓และยังคงปฏิบัติอยูในปจจุบันนี้
 บรกิารวางแผนครอบครวั  การตรวจสขุภาพ  หนวยแพทยและทนัตแพทยเคลือ่นท่ี และการพฒันา
อนามัยชุมชน
 อาคารถาวรหลังนี้ กอสรางขึ้นดวยนํ้าใจเมตตากรุณาของคุณหญิง ลิเสต แพทยโกศล ซึ่งกรุณา
ใหสิทธิเหนือท่ีดินของทานเม่ือพุทธศักราช ๒๕๒๑ สมาคมลงมือกอสรางสิ้นเงินคากอสราง 
๔,๖๕๕,๙๐๐.๕๐บาท  การมีสถานท่ีเปนของสมาคมจะชวยใหการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคเปนไป
ดวยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถขยายบริการเพิ่มไดอีก ๓ ประเภท คือ การตรวจ
โรคผิวหนัง  การใหการปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพจิตและเตรียมงานคลินิคสุขภาพในชุมชนตางๆ ไดตอไป
 ณ บัดนี้ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานอัญเชิญใตฝาละอองธุลีพระบาททรงพระมหากรุณา
ประกอบพิธีเปดสมาคม เพื่อยังสิริมงคลแกงานรับใชชุมชน และเปนเกียรติอันสูงยิ่งแกบรรดาสตรีไทย
ผูปฏิบัติวิชาชีพแพทย
 ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรใหทรงพระเกษมสําราญ ทรงต้ัง
พระราชหฤทัยปรารถนาสิ่งใด ไดสมพระราชหฤทัยปรารถนาทุกประการ

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา แพทยหญิงคุณมานา  บุญคั้นผล



วารสารขาวแพทยสตรี  The Thai Medical Women's News ๓๓

อาคารแพทยโกศล

 สมาคมแพทยสตรี ฯ มีปญหาเก่ียวกับสถานท่ีตั้งสํานักงานและสถานท่ีใหบริการแกประชาชนอยาง

มาก เพราะเรายังไมไดเตรียมตัวเอาไวลวงหนาเลย จึงตองอาศัยใชสถานท่ีของสมาคมอ่ืนหรือตามแตจะมี

ผูกรุณาใหความชวยเหลือดังนัน้จงึตองระหกระเหินยายสถานท่ีบอยครัง้ จนกวาจะมทีีต่ัง้ถาวรอยางสมัยนีท้ีม่ชีือ่ 

“อาคารแพทยโกศล” ตั้งชื่อเพื่อเปนเกียรติแกคุณหญิงและหลวงแพทยโกศลผูมอบกรรมสิทธิ์เหนือท่ีดินใหแก

สมาคม ฯ สํานักงานของสมาคม ฯ จึงมีการเปล่ียนแปลงโยกยายหลายครั้ง แบงเปน ๔ ระยะดังนี้ 

 ระยะแรก “ระยะหกเหิน” 

 สมาคมแพทยสตรีไดอาศัยสํานักงานแพทยสมาคม เลขที่ ๒ ศาลาแดง (ปจจุบันโรงแรมดุสิตธานี) 

เปนสํานักงานสมาคมฯ ระหวางมิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๓ - กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๐๔ ใชโรงพยาบาลเซนตโยเซฟ 

สี่พระยา เปนสถานท่ีเพ่ือบริการประชาชน  ตอมา ยายสํานักงานฯ มาอยูที่สมาคมสตรีอุดมศึกษา เลขท่ี ๔ 

ซอยอารี (ซอย ๒๖) สขุมุวทิ ระหวางกมุภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๔-มนีาคม พ.ศ. ๒๕๐๖  ใชโรงพยาบาลเซนตโยเซฟเปนสถาน

ทีเ่พือ่บรกิารประชาชน  เชนเดมิ และใชโรงพยาบาลสงฆ และสถาบนัเวชศาสตรเขตรอน เปนสถานทีป่ระชมุใหญ

 ระยะท่ีสอง “สํานักงานกึ่งถาวร”

 สํานักงานสมาคมแพทยสตรีไดยายที่ทําการไปที่สี่แยกหลานหลวง ถนนจักรพรรดิพงษ เปนอาคาร

ตึกแถวเลขที่ ๑๑๓, ๒๒๓ และ ๒๒๕  ใชชื่อ “สมาคมแพทยสตรี” เปนครั้งแรก แตสมาคม ฯ มิไดเปนเจาของ

สถานที่  ในครั้งนั้น พณฯ จอมพลสฤษดิ์ และทานผูหญิงวิจิตรา ธนะรัชต ไดกรุณาใหสมาคม ฯ ใชสถานที่

ดงักลาว ซึง่ทานเชาไวจากสํานกังานทรัพยสนิสวนพระมหากษัตรยิ สมาคม ฯ ไดใชอาคารน้ีเปนทัง้สาํนกังานและ

คลินกิบรกิารตรวจโรคตางๆ รวมทัง้ยายคลนิกิจากโรงพยาบาลเซนตโยเซฟ และไดมพีธิเีปดสํานกังานเมือ่วนัท่ี ๓ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๖ โดยทานผูหญงิวจิติรา ธนะรัชต ตอมาในปพ.ศ.๒๕๑๔ สมาคมฯ ไดทาํสญัญาโดยตรงกับ

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และเชาเพิ่มอีก ๒ คูหา ซึ่งในชวง ๖-๗ ปแรก สมาคม ฯ ไดจัดประชุม

ใหญที่อาคารแหงนี้ ตอมาอาคารทรุดโทรมจึงยายไปจัดท่ีอื่น เชน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โรงแรมเชอราตัน 

โรงแรมเวียงใต  ฯลฯ

 ระยะท่ีสาม สํานักงานปจจุบัน 

 เนื่องจากสํานักงานของสมาคมท่ีสี่แยกหลานหลวงทรุดโทรมมาก และไมสามารถขยับขยายเพ่ิมเติมได 

อีกทั้งไมมีที่จอดรถ ตองเอารถไปจอดในวัดใกลเคียง แลวแพทยตองเดินมาทํางาน ฉะนั้นที่ประชุมใหญของ

สมาคมฯ จึงไดมีมติเห็นสมควรยายสํานักงานเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ สํานักงานสมาคมดําเนินงานที่สี่แยกหลานหลวง

เปนระยะเวลา ๑๖ ป 

 คณะกรรมการไดเสาะหาที่ตั้งสํานักงานใหมหลายตอหลายแหงแตไมสําเร็จ เพราะเงินที่จะเซงอาคาร

เกานอยเกินไป ในที่สุด พญ.ตวงภากร ธรรมพานิช ไดไปติดตอกับคุณหญิงแพทยโกศล ซึ่งทานมีที่ดินมากมาย 

แถวสขุมุวทิ หนาวดัธาตุทอง จงึขอท่ีดนิประมาณ ๑ ไรครึง่ ใหเปนกรรมสิทธิข์องสมาคมเพ่ือสรางเปนสาํนกังานถาวร 

คุณหญิงและสามีของทานคือคุณหลวงแพทยโกศล ชอบพอกับเจาคุณพอของ พญ.ตวงภากร ธรรมพานิช 

รักใครสนิทสนมกันมาชานานพรอมกับทานท้ังสองไมมีบุตร ทานไดทําพินัยกรรมยกท่ีดินและส่ิงปลูกสราง
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ในท่ีดินของทานท้ังหมด ๑๐ ไรเศษ ใหแกสภากาชาดไทยไปนานแลว ทานเห็นชอบวาสมาคมแพทยสตรี

ทําประโยชนใหบริการสาธารณกุศลเชนเดียวกับสภากาชาดไทย สมาคมแพทยสตรีจึงขอแบงท่ีดินประมาณ 

๑ ไรครึง่ ราคาประมาณ ๕๐ ลานบาท ขอใหยกเปนกรรมสทิธิแ์กสมาคมแพทยสตร ีแตทานมขีอแมวา ถาสมาคม 

ฯ เลิกกจิการเม่ือใดจะนาํไปซือ้ขายไมได ตองคนืกรรมสทิธิใ์หแกสภากาชาดไทย ทานจงึไดเขียนพนิยักรรมข้ึนมา

ใหมแทนพนิยักรรมเกา และไดนาํขึน้ทลูเกลาถวายแดสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาองคอปุนายกิา สภากาชาดไทย 

 ในการยกกรรมสิทธิเ์หนือทีด่นิทีแ่บงแยกจากสภากาชาดไทยใหแกสมาคมน้ัน มขีัน้ตอนหลายประการ คณุ

หญงิแพทยโกศล และ พญ.ตวงภากร ธรรมพานชิ ตองเหนด็เหนือ่ยมใิชนอยกวาจะไดโฉนดมามอบใหแกสมาคมได 

โดยที่สมาคมฯ ไดออกเงินคาโอนกรรมสิทธิ์ปลูกสรางบนที่ดินเนื้อที่ ๑ ไรเศษนี้ โฉนดที่ ๒๗๕๙ เลขท่ีดิน ๓๘๖ 

หนาสาํรวจ ๑๒๒๐ ทาํขึน้เม่ือวนัที ่๒๑ มนีาคม พ.ศ.๒๕๒๑ คณะกรรมการสมาคมฯ ขอกราบขอบพระคุณทาน

ทั้งสองเปนอยางย่ิงไว ณ ที่นี้ดวย 

การกอสรางอาคารสมาคม 

 การกอสรางอาคารใหมนีม้แีปลนท่ีสมาคมฯ ตองการเน้ือทีใ่ชสอยมาก คาใชจายคอนขางสงู การตระเตรียม 

มีดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการหาทุน พญ.ตระหนักจิต หะริณสุต เปนประธานกรรมการและประกอบดวย

คณะอนุกรรมการจํานวนมาก ไดเงนิบริจาคจากแพทยสตรีเปนสวนใหญ และจากญาติมติรผูมจีติกุศลจาํนวนมาก 

 ๒. คณะกรรมการกอสราง พญ.มรว.พรรณจิต กรรณสูต เปนประธานกรรมการจัดพิธีวางศิลาฤกษ 

ในวันเสารที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๐ เวลา ๐๕.๔๕ น. คุณหญิงแพทยโกศล ไดกรุณามาเปนประธานพิธี

  ๓. ผูทําแปลน คือนายเมธี สุนทรรังษี ของบริษัทอิตัลไทย ตลอดจนควบคุมงานกอสราง โดยมิไดคิดคา

เหนื่อยแตอยางใด 

 นายศุภชยั หวัง่หลี กรรมการผูจดัการบริษทั คอนสตรัคชัน่แอนดเอนจิเนยีริง่เซอรวสิ จาํกดั คดิคากอสราง

ทั้งสิ้นเปนเงิน ๓,๓๑๑,๔๒๑.๐๐ บาท โดยไมคิดกําไร โดยนายแพทยชัยยุทธ กรรณสูต เปนผูติดตอให 

 ตกึสมาคมแพทยสตรฯี เปนอาคาร ๓ ชัน้ ชัน้ลางเปนหองโถงกลางทาํกจิกรรมอเนกประสงค มหีองธรุการ 

หองตรวจคนไข หองจายยา หองเจาหนาที่ 

 ชั้นสอง เปนหองตรวจภายใน ๔ หอง หองผาตัด ๒ หอง นับวาทันสมัยมากในสมัยนั้น 

 ชัน้สาม เปนหองประชุมใหญ บรรจุไดประมาณ ๒๐๐ คน ซึง่สมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ 

เสด็จมาเปดตึกที่ชั้นน้ี และยังใชเปนที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมฯ ๒-๓ ครั้ง มีที่สํารองสําหรับ

ทําลิฟทไวดวย

  ตนป พ.ศ. ๒๕๒๓ ก็ไดยายสมาคมเขามาอยูในสํานักงานใหม เลขท่ี ๙๘๐/๒ ถนนสุขุมวิท ตรงขาม

วัดธาตุทอง อาคาร ๓ ชั้น มีเนื้อที่ใชสอย ๔๐๐ ตารางเมตร

 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องคพระบรมราชินูปถัมภ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด

อาคารสมาคมเมื่อวันจันทรที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. และพระราชทานโลแกผูมีอุปการคุณ 

และบริจาคเงินสรางสมาคม 
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ระยะที่สี่ อาคารแพทยโกศล  กับการเปลี่ยนแปลง

 ในป พ.ศ.๒๕๔๗ สภากาชาดไทยในฐานะผูไดรับมรดกในกรรมสิทธิ์ที่ดินของคุณหญิงลิเสต แพทยโกศล 

ในบริเวณท่ีเคยเปนที่ตั้งธนาคารทหารไทย และภัตตาคารฟองดูเฮาส ซี่งอยูในบริเวณติดกับสมาคมฯ และ

ถนนสุขุมวิท มีความตองการท่ีจะพัฒนาท่ีดินในสวนที่ไดรับกรรมสิทธิ์จากมรดกของคุณหญิงฯ รอบๆ 

อาคารสมาคมฯ จึงไดมาติดตอขอแลกที่ดินโดยเสนอใหสมาคมฯ ขยับอาคารแพทยโกศลไปอยูดานซายมือติด

กับถนนสุขุมวิท (บริเวณท่ีตั้งธนาคารทหารไทยปจจุบัน) โดยจะสรางอาคารใหมทดแทนใหตามแตสมาคมฯ 

จะพอใจ เพื่อใหผืนดินของสภากาชาดไมถูกคั่นกลางดวยอาคารสมาคมฯ คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ 

ชุดที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗) ในขณะน้ันที่มี ศ.พญ.สดใส  เวชชาชีวะ  เปนนายกสมาคมฯ ไดมีการประชุม

รายละเอียดและตอรองกันหลายครั้งจนถึงสมัยของคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๙) 

ทีม่ ีพญ.สวุณ ี รกัธรรม  เปนนายกสมาคมฯ แตไมสามารถดาํเนนิการยายได  เนือ่งจากงบประมาณในการกอสราง

ที่สมาคมฯ รองขอสูงเกินไป ในที่สุดจึงไดขอยุติวา อาคารของสมาคมฯ จะยังคงอยูที่เดิม ไมตองยาย แตจะขอ

ยายถนนทางเขาอาคารสมาคมฯ จากเดิมอยูดานขวาของอาคารแพทยโกศล ซึง่สมาคมฯ ใชเปนทางเขาออกรวม

กบัภตัตาคารฟองดเูฮาสและธนาคารทหารไทย ใหยายมาอยูทางดานซายตดิกับอาคารธนาคารทหารไทยทีย่ายมา

อยูดานซายติดกบัถนนสขุมุวทิเชนกนั ซึง่เปนทางเขาออกทีก่อสรางบนทีด่นิทีเ่ปนกรรมสทิธิข์องสภากาชาดไทย   

โดยสภากาชาดไทยจะเปนผูดําเนินการกอสรางมอบใหสมาคมฯ ใช ตอมาในป พ.ศ.๒๕๕๓ สภากาชาดไทยได

พัฒนาที่ดินดังกลาวใหเปนศูนยการคาชื่อ Gateway Ekamai  ในปจจุบัน

 การกอสรางศูนยการคา Gateway Ekamai ทําใหอาคารแพทยโกศลไดรับผลกระทบ  มีการแตกชํารุด

ของคอนกรีตรอบอาคารและมีบางสวนทรุดตัวลงประมาณ ๑๐ ซม. บนตัวอาคารมีการแตกของฝาเพดาน

เล็กนอย อยางไรก็ตามบริษัทฤทธาไดรับผิดชอบทําการซอมแซมตลอดจนประเมินโครงสรางและความแข็งแรง

ของอาคาร 

 ในการประชุมยุทธศาสตรสมาคม ฯ ที่สวนสามพรานในวันเสารที่ ๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ

กรรมการสมาคม ฯ ชุดที่  ๒๗ (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑)  โดยมี รศ.พญ.พรพันธุ บุณยรัตพันธุ เปนนายกสมา

คมฯ มีความคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงอาคารแพทยโกศล ที่ประชุมไดมีมติรับรองท่ีจะปรับปรุงวางแผนผังพื้นที่

การใชสอยใหมเพื่อใหอาคารสมาคมฯ สามารถใชประโยชนไดมากกวาที่เปนอยู โดยเฉพาะอยางย่ิงตองการ

เชิญชวนใหสมาชิกเขามาใชประโยชนในอาคารใหมากขึ้น รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มจากพื้นท่ีของอาคาร  

เน่ืองจากอาคารต้ังอยูในยานธุรกิจ การคมนาคมสะดวก ในการวางรูปแบบการใชสอยและปรับปรุงอาคาร

ไดรับความชวยเหลือจากสถาปนิก de.x studio.co.,ltd  มีคุณจิตสุนทร  ภูตระกูล เปนผูออกแบบแปลน

การปรับปรุงอาคาร โดยเสนอวงเงินคากอสราง ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบเจ็ดลานหาแสนบาทถวน)  อยางไร

กต็ามไมไดมกีารดําเนินการกอสรางตามท่ีไดออกแบบ เนือ่งจากคณะกรรมการมีความเห็นวาเปนการปรับเปล่ียน

รูปโฉมอาคารอยางมาก เชน จะมีการทุบพื้นช้ัน๒ เพื่อเปดโลง  เปนตน

 ครั้นเม่ือการกอสรางศูนยการคา Gateway Ekamai  ใกลแลวเสร็จและจะตองมีการซอมแซมอาคาร

รวมถึงบริเวณรอบๆ อาคารแพทยโกศลที่ไดรับผลกระทบจากการกอสราง คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ ๒๘ 

(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓) มี รศ.พญ.พรพันธุ  บุณยรัตพันธุ  เปนนายกสมาคมฯ ไดนําเอาความคิดท่ีจะพัฒนา
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พื้นที่ใชสอยของอาคารแพทยโกศลกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดยสถาปนิกของบริษัทฤทธาไดเขามา

ชวยวางแผนการปรับปรุงอาคาร ในหลักการคือจะซอมแซมอาคารสวนท่ีชํารุด กับวางพ้ืนท่ีใชสอยใหม

ใหเหมาะสม พยายามรักษาของเกาและแกไขเทาที่จําเปนเพ่ือการประหยัดงบประมาณ การดําเนินงาน

คร้ังน้ี มีคาใชจายทั้งสิ้น ๗,๔๒๑,๓๖๗.๕๗ บาท  (เจ็ดลานสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสามรอยหกสิบเจ็ดบาท

หาสิบสามสตางค)  มี พญ.เรณู ศรีสมิต เปนประธานกรรมการดําเนินการจางและ พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ

เปนประธานกรรมการตรวจรับ งานแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๕๕

 ตอมาในป พ.ศ.๒๕๕๕ นายกสมาคมฯ พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ และคณะกรรมการชุดที่ ๓๐ 

มีความเห็นวาการกอสรางท่ีดําเนินการไปยังควรมีการปรับปรุงในรายละเอียดเพ่ือใหเกิดความสวยงามทันสมัย  

จงึไดมอบหมายใหบรษิทั เอ.ไอ.ดไีซนสตดูโิอ จาํกดั เสนอรายการปรับปรุงเพ่ิมเติมและวาจางใหเปนผูดาํเนินการ 

การปรบัปรงุครัง้นีส้ิน้งบประมาณทัง้สิน้ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจด็ลานหาแสนบาทถวน) แลวเสรจ็ในป พ.ศ. ๒๕๕๖

 สรุปวา การจัดหาสถานท่ีเพื่อใชเปนสํานักงานถาวรของสมาคมในปจจุบันนี้ เปนเร่ืองใหญ 

คณะกรรมการสมาคมฯ ไดลงทนุลงแรงกนัอยางมาก เท่ียวมองหาสถานทีเ่หมาะสม พยายามตดิตอกบับคุคล

มากมายหลายระดบั และตองหาเงนิจํานวนมาก ตองใชเวลามากกวา ๒๐ ป และอาศยัความรวมแรงรวมใจ

ของคณะกรรมการ สมาชิก ตลอดจนญาติมิตรจึงประสบความสําเร็จ รวมทั้งการดําเนินงานตางๆ ที่จะได

สํานักงานที่มีคุณคามีประโยชนใชสอยไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยยังเปนสิ่งที่ทาทาย

อางอิง

 ๑. หนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงลิเสต แพทยโกศล 

 ๒. ราํลกึถงึคณุหญงิแพทยโกศล จากสมาคมแพทยสตรแีหงประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภ.วารสาร

ขาวสารแพทยสตรี ฉบับการประชุมใหญสามัญประจําป วันที่ ๖ ตุลาคม ๑๕๕๔ หนา๔๙-๕๓.
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 พณ ฯ จอมพลสฤษดิ ์ธนะรตันและ ทานผูหญิงวจิติรา ธนะรตัน  ไดกรณุาใหใชอาคารตกึแถวเลขที ่๑๑๓ 

สี่แยกหลานหลวง เปนสํานักงานแรกของสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย
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 สมาคมแพทยสตรีนานาชาติ (Medical Women’s International Association, MWIA)   

เริม่กอตัง้โดยการริเริม่ของแพทยสตรอีเมรกินั รวมกบัแพทยสตรชีาตสิมัพนัธมติร ในชวงสงครามโลกครัง้ที ่

๑ เพือ่ชวยเหลอืเพือ่นมนษุยในดานสขุภาพ และไดจดัประชมุแพทยสตรนีานาชาตคิรัง้แรก ระหวางวนัที ่

๑๙ กันยายน ถึง วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ (ปค.ศ.๑๙๑๙) ผูเขารวมประชุม ๑๔๖ คน จาก ๑๖ 

ประเทศ ณ กรุงนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา แพทยสตรีไดรวมกันประกาศ วา “We are united 

at heart” และไดคัดเลือกนายกสมาคมแพทยสตรีนานาชาติคนแรก คือ Dr. Esther P Lovejoy 

สมาคมแพทยสตรีนานาชาติไดเติบโตและเริ่มมีการจัดประชุมใหญของสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ

ในรูปรัฐสภา (congress) ทุก ๒ ป เทาที่จะทําไดในประเทศตาง ๆ ที่รับรองเปนเจาภาพ 

 ในชวงแรกสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  ๑) สงเสริม กระตุน

ความสนใจและใหกําลังใจแกสตรีทั่วโลกใหกาวสูวงการแพทยและวิทยาศาสตรแขนงอ่ืน และสงเสริม

แพทยสตรีไดใชวิชาชีพใหมีประโยชนสูงสุดขณะท่ีมีภาระดูแลครอบครัวและบุตร ๒) ใหแพทยสตรีไดมี

โอกาสพบปะปรึกษาหารือกัน ๓) ปลูกฝงมิตรภาพและความเขาใจอันดีตอกันระหวางแพทยสตรีทั่วโลก 

๔) ขจัดความไมเทาเทียมกัน ที่อาจมีระหวางแพทยบุรุษและแพทยสตรีเกี่ยวกับรายไดและการประกอบ

อาชีพ ตอมาเมื่อสมาคมแพทยสตรีมีความกาวหนามากขึ้น จึงไดผนวกวัตถุประสงคไวอีก ๔ ประการ คือ 

ก.) ชวยแพทยสตรี โดยเฉพาะในประเทศกําลงัพฒันาใหไดรบัทนุไปศึกษาในตางประเทศและทุนสนับสนุน

ในการเดินทางเขารวมประชุมวิชาการ ข.) ใหแพทยสตรีที่เปนอาคันตุกะมาจากตางประเทศ ไดรับการ

ตอนรบัตามสมควร ทัง้ใหความรูและคาํแนะนาํเกีย่วกบัโครงการทีค่วรทราบของสถาบนัตาง ๆ  ในวงการ

แพทย ค.) ใหเกิดความรวมมือกันของแพทยสตรีในการสาธารณสุขระหวางประเทศ และ ง.) สงเสริมให

กาํลงัใจแกแพทยสตรใีนการตอตัง้สมาคมภายในประเทศ (หากยงัไมกอต้ัง) และมจีาํนวนสมาชกิทีเ่พียงพอ

 เนื่องจาก สมาคมแพทยสตรีนานาชาติเปนองคกรสําหรับแพทยสตรีทั่วโลกในความรวมมือดาน

สขุภาพของสตร ีมโีครงสราง บทบาท และวตัถปุระสงคเชนเดยีวกบัองคกรวชิาชพีทัง้หลาย มกีารประสาน

งานกับองคกรนานาชาติอื่น ๆ  เชน องคการอนามัยโลก องคการสหประชาติ WRA ฯลฯ ขณะนี้มีสมาชิก 

๙๐ ประเทศ จาก ๖ ภูมิภาค ดังนั้น สมาคมแพทยสตรีนานาชาติจึงไดวางโครงสรางใหมีคณะกรรมการ

สมาคมแพทยสตรีไทยกับความสัมพันธระหวางประเทศ
“เราบํารุงผดุงศักด์ิศรี แพทยสตรีกาวไกลสูสากล
ดายจิตตารมณดุจมารดา ดูแลเยียวยาดวยหัวใจ”
(Visibility of TMWA in International Arena

Matris Animo Curant)
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จากแตละภูมิภาค ไดแก ลาตินอเมริกา ยุโรป(กลาง เหนือ ใต) แปซิฟคตะวันตก อเมริกาเหนือ อัฟริกา 

(Near East and Africa) และเอเชียกลาง เปนตน โดยกําหนดวาแพทยสตรีอาจจะสมัครในนามบุคคล 

(individual member) หรือสมาคมระดับประเทศ (National Association) ก็ได หากแพทยสตรีใน

ประเทศน้ันสามารถรวมกลุมกนัไดตัง้แต ๑๐ คนขึน้ไป  สมาคมแพทยสตรีนานาชาติ ไดจดัใหมีการประชุม

ใหญทุก ๓ ป เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการ และสรรหากรรมการบริหาร   

 สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยไดเริม่ตดิตอกบัสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ ตัง้แต ปพ.ศ.๒๔๙๔ 

โดยแพทยหญิงคุณเพียร เวชบุล เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมประชุมสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ 

ตอมาในปพ.ศ. ๒๕๐๓ เมือ่จัดตัง้สมาคมอยางเปนทางการแลวสมาคมแพทยสตรแีหงประเทศไทย จงึเปน

องคกรหลักในการติดตอประสานงานกับสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ นอกจากนี้ แพทยสตรีไทย  ยังได

รับเชิญและสนับสนุนทุนใหเขารวมประชุมศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศและไดรับการสนับสนุนงบ

ประมาณในการจัดทําโครงการดูแลสุขภาพแกสตรีไทยจากสมาคมแพทยสตรีนานาชาติระยะเวลาหน่ึง  

 สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยจัดอยูในสมาคมแพทยสตรีนานาชาติภูมิภาคเอเชียกลาง 

(Central Asia) ที่มีสมาชิกเพียง ๒ ประเทศ คือ ไทยกับอินเดียโดยตัวแทนสมาคมแพทยสตรี

แหงประเทศไทยไดปฏิบตัหินาที ่อปุนายกสมาคมแพทยสตรีนานาชาติภมูภิาคเอเชียกลาง (Vice President 

of MWIA, Central Asia) สลับกับแพทยสตรีอินเดีย โดยกําหนดเทอมละ ๓ ป 

 แพทยสตรีไทยท่ีไดรับเกียรติเปนคณะกรรมการสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ ไดแก 

 ๑. พญ.ตวงภากร ธรรมพานชิ ไดรบัเลือกเปนอปุนายกสมาคมแพทยสตรนีานาชาตภิมูภิาคเอเชยี

กลาง ในป พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๓ และ ๒๕๑๓-๒๕๑๕ รวม ๒ สมัย

  ๒. พญ.คุณมานา บุญคั้นผล ไดรับเลือกเปนอุปนายกสมาคมแพทยสตรีนานาชาติภูมิภาคเอเชีย

กลาง พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๗ และ ๒๕๑๗-๒๕๑๙ รวม ๒ สมัย แทน พญ.ตวงภากร ธรรมพานิช 

 ๓. พญ.สมปอง รกัษาศขุ ไดรบัเลอืกเปน อปุนายกสมาคมแพทยสตรีนานาชาตภิมูภิาคเอเชยีกลาง 

พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๔ 

 ๔. พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ ไดรับเลือกเปนอุปนายกสมาคมแพทยสตรีนานาชาติภูมิภาค

เอเชียกลาง พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๗ 

 ๕. พญ.ภทัรยิา จารทุศัน ไดรบัเลอืกเปนอุปนายกสมาคมแพทยสตรนีานาชาตภิมูภิาคเอเชยีกลาง 

พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐ และ ๒๕๕๓-๒๕๕๖ รวม ๒ สมัย

 ๖. พญ.ปยเนตร สุขุปญญารักษไดรับเลือกเปนอุปนายกสมาคมแพทยสตรีนานาชาติภูมิภาค

เอเชียกลาง พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙
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 นอกจากนี้ พญ.ตระหนักจิต หะริณสุต ยังไดรับเชิญในฐานะผูนําเอเชียไปสหรัฐอเมริกา ในป 

พ.ศ.๒๕๑๘ และ พญ. ศุภวัจน นับถือเนตร ไดรับทุนการศึกษาขามทวีปของสันนิบาตสตรีอเมริกัน 

(OEF of the league of women voters) สําหรับผูทํางานอาสาสมัครไปฝกอบรม U.S. Seminar 

for Asian women leader of voluntary organizations ณ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ 

 ในชวง ๑๐ ปกวาท่ีผานมา สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ไดทําหนาที่ในระดับนานาชาติ 

ไดแก    

 ๑. เปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการสมาคมแพทยสตรีนานาชาติภูมิภาคเอเชียกลาง 

ในประเทศไทย ๓ คร้ัง โดยคร้ังแรก คือ 2nd Central Asia Regional Congress ในหัวขอ 

Family Health Beyond Year 2000 ระหวางวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ คือ 4th Central Asia Regional Congress ในหัวขอ 

“Women in Medicine: Contribution to Society” ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร และครั้งท่ีสาม คือ 6th Central Asia Regional Congress ในหัวขอ 

Women and Health in the Challenging World ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เชียงใหม ระหวางวันที่ 

๗-๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒. สงตวัแทนเขารวมประชุมวชิาการสมาคมแพทยสตรนีานาชาติ ไดแก  การประชมุวชิาการแพทย

สตรีนานาชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระหวางวันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ เมืองมินสเตอร สหพันธรฐั

เยอรมัน ในหัวขอ Globalization in Medicine: Challenges and Opportunities ผูแทนจาก

ประเทศไทย ๖ คน ไดแก พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ พญ.จันทรา เจณณวาสิน 

พญ.จิราภรณ ครุพานิช พญ.ภัทริยา จารุทัศน พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร ในการประชุมครั้งนี้ นายกสมาคม

แพทยสตรีนานาชาติ (President Elect) คนปจจุบัน คือ Professor Dr. Atsuko Heshiki ประเทศญี่ปุน 

ไดสงมอบหนาที ่ใหแกนายกสมาคมคนใหม คอื Professor Dr. Afua Hesse จากประเทศกานา  ปฏิบตัหินาที่

นายกสมาคม ฯ เปนระยะเวลา ๓ ป 

 ๓. เปนตัวแทนในการสรรหานายกสมาคม(President Elect) ของสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ  

โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ พญ.จามรี เช้ือเพชระโสภณ นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย

ไดมีสวนรวมในการเลือกตั้ง นายกสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ ๑ ตําแหนง ในการประชุมสมาคม

แพทยสตรีนานาชาติ ครั้งที่ ๒๙ (29th International Congress of Medical Women’s 

International Association) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ซึ่ง Professor Bettina Pfl eiderer 

จากสหพันธรฐัเยอรมัน ไดรบัเลอืก สวนนายกสมาคม (President) คนปจจุบนั คอื Professor Dr. Kyung 

Ah Park จากประเทศเกาหลีใต
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 แมวาสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ ไดดาํเนินการมา ๕๕ ป สมาคม

แพทยสตรีฯไดมีความพยายามที่จะติดตอประเทศในภูมิภาคนี้เพ่ือขยายงานของสมาคมแพทยสตรี

นานาชาต ิภมูภิาคเอเชยีกลาง แตกย็งัไมบรรลุผลสําเรจ็ ขณะเดยีวกนั สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย

ไดกระตุนใหกลุมหนุมสาวเขามาเปนสมาชิกและเขารวมกิจกรรมกับสมาคมฯ โดยสงเสริมใหนักศึกษา

แพทยสมัครเปนยุวสมาชิกโดยไมเสียคาสมาชิก ยุวสมาชิกสามารถกําหนดกิจกรรมตามความสนใจ และ

สงเสริมใหแพทยสตรีอายุนอยกวา ๔๐ ป มารวมทํางานกับสมาคม ฯ และประสานงานกับสมาคมแพทย

สตรีนานาชาติ

 สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ขอเชิญ แพทยสตรีทุกทานรวมฉลองศตวรรษ (๑๐๐ ป) 

ของความเปนปกแผน แหงวิชาชีพแพทยระดับนานาชาติ ในปค.ศ.๒๐๑๙

อางอิง

 ๑. อนงค สิริยานนท.การประชุมสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ ครั้งท่ี ๑๕. วารสารขาวแพทยสตรี 

ฉบับการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๑๙:๑๒๒-๑๒๘.

 ๒. ภัทริยา จารุทัศน. รายงานฝายความสัมพันธตางประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒.วารสารขาวแพทยสตรี 

ฉบับการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๒:๓๘-๓๙.

 ๓. จันทรา เจณณวาสิน. รายงานการประชุม MWIA 2010 Globalization in Medicine: 

Challenges and Opportunities .วารสารขาวแพทยสตรี ฉบับการประชุมใหญสามัญประจําป 

๒๕๕๓:๔๒-๔๔.

 ๔. มยุรา กุสมภ. สัมผัสบรรยากาศการประชุมแพทยสตรีภูมิภาคเอเชียกลาง คร้ังที่ ๖.วารสาร

ขาวแพทยสตรี ฉบับการประชุมใหญสามัญประจําป  ๒๕๕๕:๔๒-๔๙.

 ๕. http: // mwia.net/about/organization-structure/ [๒๐ August ๒๐๑๕]
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ทุนการศึกษานักศึกษาแพทยสตรี

          สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ไดริเริ่มให

ทุนการศึกษาแกนักเรียนแพทยตั้งแต ปพ.ศ.๒๕๑๗ ในชวงป 

พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๑๘ ไดมีนักศึกษาแพทยขอรับทุน ๖ คน 

เปนชาย ๕ คน หญิง ๑ คน โดยจัดใหนักศึกษาแพทยยืมใชกอน

ปละ ๖,๐๐๐ บาท(เดือนละ ๕๐๐ บาท) โดยไมจํากัดวาจะตอง

เปนนักศึกษาหญิง เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวขอใหผอนใชคืนให

แกสมาคมแพทยสตรี เพื่อจะไดมีทุนชวยเหลือผูที่เดือดรอน

คนอ่ืนตอไป  นอกจากน้ี สมาคมฯ ไดใหทุนแกนักเรียนที่อยู

ในชนบทที่หางไกลใหมาศึกษาในหลักสูตรผูชวยพยาบาลของ

คณะเวชศาสตรเขตรอน ใหทุนชาวกะเหร่ียงจากแมสอดและ

นักเรียนจากหมูบานภาคอิสาน เพื่อใหกลับไปทํางานชวยเหลือ

ดานสุขภาพอนามัยใหแกญาติมิตรในถ่ินของตน ตอมาก็ไมไดมี

                                             การสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ิมเติมอีก

 ในปพ.ศ. ๒๕๔๗ ไดรเิร่ิมทนุการศกึษานกัศกึษาแพทยสตร ีขึน้อกีครัง้ ตามเจตนารมณของศาสตราจารย 

ดอกเตอร เจสัน รอสโซซ ผูเปนทั้งนักดนตรี นักปรัชญาและนักภาษาศาสตร โดยการดําเนินการของ 

ดร.จอรจ  ครูบูี ้(Dr. George N Curuby) นกักฎหมายชาวกรีกซ่ึงเปนผูจดัการกองมรดกของ ศ. ดร. เจสัน รอสโซซ 

 ศ. ดร. เจสัน รอสโซซ เกิดวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๙ (ค.ศ.๑๙๔๖) ที่เมืองเอเธนส ประเทศกรีก 

จบการศึกษาจากวิทยาลัยเอเธนส มหาวิทยาลัยบรานดิส (Brandeis) มหาวิทยาลัยปารีส มหาวิทยาลัยลอนดอน 

และมหาวิทยาลัยออกฟอรด ทานมีความสามารถดานภาษาและดนตรี สามารถพูดไดมากกวา ๑๐ ภาษา 

เปนผูมีชื่อเสียงดานการวิจารณดนตรี เคยแสดงเดี่ยวเปยโนในยุโรป และไดเดินทางจัดแสดงดนตรีและรวมเลน

คอนเสิรตหลายแหงในประเทศญ่ีปุน  ศ. ดร. เจสัน รอสโซซ เปนประธานคณะกรรมการวิจิตรศิลป เปนสมาชิก

สภาสมาคมเอเชียติกแหงประเทศญ่ีปุน ตั้งแต ป ค.ศ.๑๙๗๘ เปนอาจารยสอนวิชาปรัชญา ณ มหาวิทยาลัย

โซเฟย เมอืงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน และมหาวิทยลัยอื่น ๆ ตั้งแตป ค.ศ.๑๙๗๐ เปนบรรณาธิการสาราณุกรม

บริตาเนีย ของประเทศญี่ปุน  

 ศ. ดร. เจสัน รอสโซซ มีความรักประเทศไทยและจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยไทย มีความต้ังใจ

ที่จะมอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาแพทยสตรี เพื่อใหปฏิบัติงานในชนบทหางไกล เจตนารมณของ 

ศ. ดร. เจสัน รอสโซซ ไดบรรลุผลสําเร็จ เมื่อดร.จอรจ คูรูบี้ นักกฎหมายชาวกรีก ซึ่งเปนผูจัดการกองมรดกของ  

ศ. ดร. เจสัน รอสโซซ และเปนผูสนใจงานของสมาคมแพทยสตรีฯ โดยการดําเนินการจัดสรรทุนการศึกษา

ศ. ดร. เจสัน รอสโซซ
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แกนักศึกษาแพทยสตรีขึ้นเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๘ ศ. ดร. เจสัน รอสโซซ ไดมอบเงินเริ่มตนเปนทุนการศึกษาแก

นักศึกษาแพทยจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร คิดเปนเงินไทยประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ลานบาทถวน) 

เปนทุนการศึกษาปละ ๒ ทุน รวมทั้งสิ้น ๘ ทุน ขณะนี้จบการศึกษาและปฏิบัติหนาที่เปนแพทยในชนบทแลว 

นับวา ศ. ดร. เจสัน รอสโซซ เปนผูมีคุณูปการอยางสูงตอวงการแพทยไทยและชาวชนบท 

 เมื่อกองทุนของ ศ. ดร. เจสัน รอสโซซ ใกลหมดลงในปพ.ศ. ๒๕๕๒  ดร.จอรจ คูรูบี้ ยังคงจัดสรรเงิน

สวนตวัเพือ่มอบทนุใหแกนกัศึกษาแพทยสตรี และไดระดมทุนทัง้จากในประเทศ อาท ิศ.เกียรตคิณุ พญ.คณุหญงิ

สุดสาคร ตูจินดา พญ.สุตาพร สวัสดิเสวี พญ.จันทรา เจณณวสิน ฯลฯ และจากตางประเทศ ผานสมาคมแพทย

ไทยในอเมริกา (Thai Physician Association of America Foundation, TPAAF)  โดยใชชื่อวา “กองทุน

การศึกษาสมาคมแพทยสตรีเพื่อแพทยสตรีในชนบท (The Thai Medical Women’s Association Rural 

Scholarship) ซึง่ไดดาํเนนิการ “ทนุการศกึษานกัศกึษาแพทยสตร”ี ทนุน้ีประกอบดวยคาใชจายรายเดอืน และ

คาเลาเรียนตลอดหลักสูตร ๖ ป ในปนี้สมาคมไดมอบทุนการศึกษานักศึกษาแพทยสตรี ครบ ๑๑ ป มีนักศึกษา

แพทยสตรีที่ไดรับทุนการศึกษา ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๕๗   จํานวนทั้งสิ้น ๔๒  คน ปจจุบันจบการศึกษา

แลว  จาํนวน  ๑๕  คน กําลังศึกษา  จํานวน ๒๗ คน 

 สมาคมแพทยสตรแีหงประเทศไทย ขอขอบพระคณุทุกทานทีไ่ดมอบโอกาสด ีๆ  แกนกัศกึษาแพทยสตรไีทย

ที่ขาดแคลนทุนทรัพยและมีความมุงมั่นที่จะทํางานรับใชประเทศชาติในชนบทหรือบานเกิด 

อางอิง

 ๑. สมาคมแพทยสตรแีหงประเทศไทย.กจิกรรมของสมาคม.วารสารขาวแพทยสตร ีฉบับการประชมุใหญ

สามัญประจําป ๒๕๑๙:๑๓๒.

 ๒. สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย.ระลึกถึงศาสตราจารย ดอกเตอรเจสัน รอสโซซ.วารสารขาว

แพทยสตรี ครบรอบ ๕๐ ปสมาคมแพทยสตรี ฯ ฉบับการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๓:๔๐-๔๑.
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การดําเนินกิจกรรมของสมาคมแพทยสตรี

 
 คณะกรรมการอํานวยการของสมาคมไดยึดถือวัตถุประสงคของสมาคม ๕ ขอ ตามที่ทราบกันอยู
แลว เปนแผนปฏิบัติตลอดระยะเวลา ๕๕ ป ตั้งแตเริ่มกอตั้ง สมาคม ฯ ไดดําเนินกิจกรรมอยางมากมาย
ทั้งปริมาณและผลงานจนเหลือที่จะกลาว จะขอกลาวเฉพาะท่ียอนหลังไปนานๆ จนอาจลืมกันไปแลว 
เพื่อเตือนความจําจะเลือกกิจกรรมบางอยางยอๆ ดังตอไปนี้ 
 ๑. คลินิกสุขภาพหวยขวาง เดือนพฤศจิกายน ไดเปดบริการตรวจรักษาโรค ณ สมาคมหวยขวาง
ทุกวันเสาร พ.ศ.๒๕๐๙ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๐
 ๒. คลินิกสุขภาพคลองจ่ัน ระยะน้ันเพ่ิงจะต้ังชมชนใหมยังไมมีสถานบริการทางการแพทยที่อยู
ใกลเคียง ไดขอใหเปดบริการตรวจรักษาโรคที่นั่นทุกวันเสาร ตั้งแต เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๑ ถึง 
เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๗ จนกวาจะดําเนินการไดเอง 
 ๓. ตรวจสุขภาพนิสิต คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตรวจสุขภาพทั่วไปรวมท้ังตรวจ
ปสสาวะ อุจจาระ ทุกวันเสารรวม ๗ สัปดาห 
 ๔. คลินิกสุขภาพจิต โดยเปดคลินิกสุขภาพจิต รับปรึกษาปญหาตางๆ เนนมุงบริการแกนักศึกษา
หญงิ ตั้งแต พ.ศ.๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๗
 ๕. คลินิกโรคผิวหนัง ที่สํานักงานสมาคม เดือนละ ๒ ครั้งในวันอาทิตย 
 ๖. คลนิกิตรวจรักษาโรคทัว่ไป ทีส่าํนกังานสมาคมคร่ึงวนัตอนเชาทกุวนั เวนวนัหยดุราชการ ตัง้แต 
พ.ศ.๒๕๑๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้เพื่อแบงเบาภาระของศูนยอนามัยวัดธาตุทอง 
 ๗. บริการวางแผนครอบครัว สมาคมแพทยสตรีเปนแหงแรกที่เปดบริการนี้ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๖ 
เพราะขณะน้ันรัฐบาลยังไมเห็นดวยกับนโยบายน้ี สมาคม ฯ จึงใหบริการทุกวันเสาร มีผูมารับบริการ
ทั้งจากใน กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด และอีก ๗-๘ ปตอมา รัฐบาลจึงมีนโยบายนี้ สมาคม ฯ 
จึงงดกิจกรรมไป เพราะมีสถาบันอื่นๆ ใหบริการมากแลว 
 ๘. บริการตรวจมะเร็งระยะแรกเริ่มในสตรี เปนบริการเริ่มแรกของสมาคม เริ่มใหบริการเมื่อวัน
เสารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลเซนตโยเซฟ ถนนสี่พระยา ให
ใชสถานที่ และสโมสรซอนตากรุงเทพหนึ่งชวยคาใชจายบางสวน โครงการนี้ถือวาเปนโครงการที่สําคัญ
ทีส่ดุ เริม่ตนกอนและยัง่ยนืทีส่ดุมาจนกระท่ังบดันี ้ใชแพทยพยาบาลและผูชวย พรอมอปุกรณการแพทย
มากกวาโครงการอื่นๆ ใหบริการเดือนละ ๒ ครั้ง คือ วันเสารที่๑ และท่ี ๓ ของเดือน 
 ๙. หนวยแพทยและทันตแพทยเคลื่อนที่ เริ่มใหบริการต้ังแต พ.ศ.๒๕๑๗ เพิ่งหยุดกิจกรรมน้ีเมื่อ 
พ.ศ.๒๕๔๖ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย “๓๐ บาทรักษาทุกโรค” ใหบริการแกประชาชนในชุมชนแออัด
ในกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑลเปนสวนใหญ ในตางจงัหวดัใกลเคยีง บางครัง้ปฏบิตังิานในวนัอาทติย
เดือนละ ๓ ครั้ง ภายหลังจึงลดลงเหลือเดือนละ ๒ ครั้ง มีบริการตรวจรักษาโรค และสงตอผูปวยเรื้อรัง
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ไปโรงพยาบาล การใหสุขศึกษา การฉีดวัคซีนสําหรับเด็กและการจายยาคุมกําเนิดแกหญิงวัยเจริญพันธุ 
การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยผูรับบริการไมตองเสียคาใชจาย 

กิจกรรมพิเศษ
  ในวาระเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชนินีาถ สมาคม ฯ ไดจดัรายการหนวยงานแพทยเคลือ่นทีเ่ปนพเิศษรวมกบัสโมสรซอนตากรงุเทพหนึง่
เสมอมา นอกจากการตรวจสขุภาพและรกัษาโรคตามปกตแิลว สมาคม ฯ ไดจดันทิรรศการสขุศกึษา แจก
โปสเตอร และแผนพับสุขศึกษา สําหรับเด็กๆ สมาคม ฯ มีของเลน ขนม อุปกรณการเรียน แจกเด็กกอน
วัยเรียน เด็กที่มีลักษณะขาดอาหารก็จะไดรับการแจกนมผง สวนผูสูงอายุก็จะไดรับการแจกของใชสวน
ตัว เชน ผาหม ผาขนหนูเช็ดตัว สบู ยาวิตามินบํารุงรางกาย ฯลฯ 
  ในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๓ รอบ เมื่อวันที่ 
๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ สมาคมไดทลูเกลาถวายตูยา พรอมทัง้ยาประจําบาน ๑๐๐ ตู เพือ่พระราชทาน
แกโรงเรียนในจังหวัดชายแดน 
 ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการไดเยี่ยมและนําอาหาร เสื้อผาของใชตางๆ จํานวน
มาก (๓-๔ รถโกดัง) ไปแจกราษฎรที่ยากจน ตํารวจ ทหารชายแดน และผูตองหาคอมมิวนิสตที่ถูกกักกัน 
ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ อากาศหนาวจัด สมาคม ฯ ไดสงผาหมไปใหชาวเหนือ และชาวอิสานยากจน สวน
กิจกรรมในวัตถุประสงคอีก ๓-๔ ขอนั้นมีมากมายอีกเชนกัน ถาจะรายงานแมแตเพียงยอๆ ก็จะยืดยาว
มาก  
 
 กจิกรรมอืน่ทีส่าํคญั ของสมาคม ฯ  คอื โครงการตรวจมะเรง็สตรใีนระยะเริม่แรก สาํหรบัผูตองขัง
หญิง ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ ผูตองขังหญิงที่ไดรับบริการทั้งส้ิน จํานวน ๓๙๔๗ คน 
 โดยสรุป สมาคม ฯ มกีจิกรรมตามวัตถุประสงคของสมาคม ฯ ทัง้ ๕ ประการ โดยเฉพาะการบริการ
สาํหรบัประชาชน นัน่คอื การตรวจมะเร็งระยะเร่ิมแรกในสตรอียางตอเน่ือง  เปนระยะเวลายาวนานตัง้แต
ระยะกอตั้งสมาคม ฯ ขอสรุปผลการปฏบัติงาน ๑๑ ปยอนหลัง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังน้ี มีผูหญิงที่มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมทั้งส้ิน ๒๖,๒๘๒ ราย สวนมากอายุ 
ระหวาง ๔๐-๕๐ ป (ดังแผนภูมิที่ ๑) อัตราเฉล่ียตรวจพบความผิดปกติคิดเปนรอยละ ๑.๖, ๒.๑, ๓.๕ 
และ ๑.๕ ในป ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๗ ตามลําดับ ผูเขารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตอเน่ือง
จํานวน ๓๐๐ คน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๕๗ มีผูมารับบริการอยางตอเน่ืองต้ังแต ๒-๑๗ ครั้ง 
ครึ่งหน่ึงตรวจซ้ํา ๒-๔ ครั้ง ในกลุมที่มาตรวจซ้ําน้ีมีความผิดปกติรอยละ ๗.๐ ตารางท่ี ๑ ตรวจพบ
จากการคลํากอนได (รอยละ ๒.๓-๘.๓) ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗ (ดังแผนภูมิที่ ๓) 
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แผนภูมิที่ ๑ จํานวนผูเขารับตรวจคัดกรองตามชวงอายุตางๆ ในป พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗

แผนภูมิที่ ๒ จํานวนผูมีผลตรวจคัดกรองผิดปกติตามชวงอายุตางๆ ระหวางปพ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗

ชวงอายุ (ป)
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ตารางที่ ๑ อัตราตรวจพบผิดปกติเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๑.๖, ๒.๑, ๓.๕ และ ๑.๕ ในป ๒๕๕๔ ถึง 

๒๕๕๗ ตามลําดับ ผูเขารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตอเนื่องจํานวน ๓๐๐ คน ตั้งแตป 

พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๕๗

ผูที่มาติดตามคัดกรองตอเนื่อง 300 คน ตรวจพบผิดปกติ

No จาํนวน ภูมิลําเนา รอยละ จํานวน รอยละ

๑ ๑๕๒ กทม ๕๐.๗ ๑๒ ๗.๘๙*

๒ ๑๐๐ ระยอง ๓๓.๓ ๗ ๗.๐*

๓ ๒๐ สมุทรปราการ ๖.๗ - -

๔ ๑๓ จันทบุรี ๔.๓ - -

๕ ๓ ชลบุรี ๑๐๐ - -

๖ ๒ ฉะเชิงเทรา ๐.๗ - -

๗ ๒ กาญจนบุรี ๐.๗ - -

๘ ๒ ปทุมธานี ๐.๗ - -

๙ ๑ สมุทรสาคร ๐.๓ - -

๑๐ ๑ นครนายก ๐.๓ ๑ ๑๐๐*

๑๑ ๑ สุรินทร ๐.๓ - -

๑๒ ๑ มหาสารคาม ๐.๓ - -

๑๓ ๑ บึงกาฬ ๐.๓ ๑ ๑๐๐*

๑๔ ๑ ไมมีขอมลู ๐.๓๓ - -

๓๐๐ รวมทุกจังหวัด ๑๐๐.๐๐ ๒๑ ๗.๐

จํานวนคร้ัง/คนท่ีมาตรวจซํ้า (%) จํานวนคนผิดปกติ (%)

 ๗ ครั้ง ๒ (๐.๗) -

๑๖ ครั้ง ๔ (๑.๓๔) -

๑๕ ครั้ง ๒ (๐.๗) -

๑๔ ครั้ง ๓ (๑.๐) ๑ (๔.๘) มาตรวจซํ้า

๑๓-๑๔ ครั้ง

(๑๔.๓%)

๑๓ ครั้ง ๙ (๓.๐) ๒ (๙.๕)

๑๒ ครั้ง ๕ (๑.๗) -

๑๑ ครั้ง ๕ (๑.๗) -

๑๐ ครั้ง ๒๐ (๖.๗) ๑ (๔.๘)

๙ ครั้ง ๑๒ (๔.๐) ๑ (๔.๘) มาตรวจซํ้า

๕-๑๐ ครั้ง

(๒๘.๖%)

๘ ครั้ง ๑๗ (๕.๗) -

๗ ครั้ง ๑๘ (๖.๐) ๑ (๔.๘)

๖ ครั้ง ๒๓ (๗.๗) ๒ (๙.๕)

๕ ครั้ง ๒๒(๗.๔) ๑ (๔.๘)

๔ ครั้ง ๓๘ (๑๒.๘) ๕ (๒๓.๘) มาตรวจซํ้า

๒-๔ ครั้ง

(๕๗.๑%)

๓ ครั้ง ๔๐ (๑๓.๔) ๒ (๙.๕)

๒ ครั้ง ๗๙ (๒๖.๕) ๕ (๒๓.๘)
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แผนภูมิที่ ๓ อัตราการตรวจพบกอนจากการคลํา (SBE) ในระหวางป พ.ศ. ๒๔๔๒- ๒๕๕๗
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แพทยสตรีคนแรกของประเทศไทย
      แพทยหญิงคุณหญิง ศรีวิศาลวาจา
 
 ทานเปนบุตรีพระยาพิพัฒนโกษา และคุณนายกิมกี เกิดเมื่อวันที่ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๔๔๑ ณ บานริมคลองผดุงกรุงเกษม ตําบล
มหาพฤฒาราม อําเภอบางรัก จังหวัดพระนคร พระยาพิพัฒนโกษา
เปนบุตร Mr Louis Maria Zavier ชาวโปรตุเกส ที่ไดรับการแตงต้ังเปนกงสุลประจําประเทศไทย  และ
มารดาเปนชาวญวน ทานไดตดิตามบดิาซึง่รบัราชการกระทรวงตางประเทศเปนอคัรราชทตูประจาํประเทศ
ตาง ๆ  
 การศกึษา  ทานเขาเรยีนโรงเรียน The Holy Sacred Heart of Jesus Convent ประเทศสงิคโปร 
และยายตามบิดาไปเรียนตอที่ Clark’s Commercial College กรุงลอนดอน กอนเขาศึกษา 
matriculation course ที่ Tutorial College กรุงลอนดอน และจบแพทยศาสตร ( M.B, B.S.) 
จาก London School of Medicine for Women Royal Free Hospital ไดรับใบประกอบโรคศิลป 
( L.R.C.P) ในป พ.ศ. ๒๔๖๗ และเปนสมาชิกของราชวิทยาลัย( M.R.C.S)
 ชีวิตการทํางาน ภายหลังกลับจากตางประเทศ ทานเขาทํางานที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาด แผนกมารดาและทารกสงเคราะห และสุขศาลาบางรัก ในชวงเชา และเปดคลินิกสวนตัว 
ชื่อ “อุณากรรณ” มุมถนนอุณากรรณกับถนนเจริญกรุง ในชวงบาย
 ทานเปนแพทยสตรีคนแรกของประเทศไทยและสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ เปนผูถวาย
พระประสูติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ประกอบกับเปนผูมีอัธยาศัยอันดีงาม 
และปฏิบัติหนาที่ดวยความสียสละ ทานจึงไดรับความนิยมยกยองอยางกวางขวาง 
 ทานมีพี่นองรวมมารดา  ๒ คน คือ  คุณฉัน ซาเวียร เปนเภสัชกร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
คุณหญิงสมรสกับพระศรีวิศาลวาจา  เมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙  มี บุตรธิดา ๓ คน คือ 
๑. นายกิตติรัต ศรีวิศาลวาจา ๒. คุณหญิงมนัสนิตย วณิกกุล ๓. คุณหญิงสาวิตร ศาสตราวุธ 
 คุณหญิงไดลมปวยดวยโรคสมองอักเสบ และถึงแกกรรมวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ขณะมีอายุ
เพียง ๓๔ ป ๖ เดอืน มกีารกลาวไวอาลยัคณุหญงิวา “ The best known and most popular women 
in Siam”

อางอิง
 ๑. พญ.อรวรรณ คุณวิศาล.วารสารขาวแพทยสตรี ฉบับการประชุมใหญ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
หนา ๔-๘.

ยอนรอยแพทยสตรีไทย
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  แพทยสตรีคนแรกที่ข้ึนทะเบียน
ประกอบโรคศิลปะของประเทศไทย
        คุณหมอใหญ คุณดิลก
 
 

 ทานเปนบุตรคีนโตของพระยาอรรถการประสทิธ ิซึง่เปนอธบิดกีรมอยัการคนแรกของประเทศไทย 
พระยาอรรถการประสิทธิเปนชาวลังกาโดยกําเนิดไดอพยพมาอยูประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕  เกิดวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๖ ที่บานถนนพระราม ๔ 
 ทานไดรบัการศึกษาเบ้ืองตนทีโ่รงเรียนสตรีวงัหลงั ตอมายายไปโรงเรียนเซนตโยเซพ เพ่ือเรียนภาษา
ฝรั่งเศส เมื่ออายุ ๑๓  ป เดินทางไปศึกษาตอที่ โคลัมโบ ประเทศลังกา ตอมาถูกเรียกตัวกลับเพราะบิดา
ไมเห็นดวยที่ขออนุญาตเปลี่ยนจากศาสนาพุทธเปนศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก แตดวยความชวย
เหลอืของมสิโคล ครใูหญโรงเรยีนสตรวีงัหลงั จงึไดไปศกึษาตอทีป่ระเทศฟลปิปนส ในชัน้เตรยีมอดุม และ
จบปริญญา B.A. ที่นั่น ภายหลังบิดาถึงแกกรรมจึงกลับมาประเทศไทย แลวไดไปศึกษาตอวิชาแพทยที่
ประเทศฟลิปปนสอีกครั้ง ตอมายายไปเรียนที่ปกกิ่ง จนจบแพทยศาสตรบัณฑิตจาก Peking Union 
Medical College ซึง่เปนวทิยาลยัระดบัปริญญาแหงแรกของประเทศจนี ทีไ่ดรบัความชวยเหลอืจากมลู
นิธิรอคก้ีเฟลเลอร ที่มีสถาบันรวม(affi liate) กับ New York State University ทานเปนนักเรียนแพทย
สตรีคนแรกของท่ีนี่ จบการศึกษาปพ.ศ. ๒๔๗๐
 ชีวิตการทํางาน ทานเปนแพทยสตรีคนแรกที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
สาขาเวชกรรม (เลขที่ ๒๗) เปนสมาชิกสตรีคนแรกของแพทยสมาคมแหงประเทศไทย เปนนายกสมาคม
สตรีไทยคนแรกและดํารงตําแหนงนานถึง ๘  ป  โดยที่มีชีวิตการทํางานเปน ๒ ชวง 
 ชวงแรก หลังจบแพทยจากปงกิ่ง  คุณหมอใหญไดรับการทาบทามเปนอาจารยสอนกายวิภาคที่
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลศิริราช  แตทานมีความตั้งใจแนวแนที่จะทํางานดานการรักษา จึงปฏิเสธ
ตาํแหนงนัน้ และไดเปดคลนิกิรกัษาคนไข “คลินคิสีลม” มเีตยีงรบัคนไข ๑๒ เตยีง และไดรบัเชญิไปตรวจ
รักษาที่โรงพยาบาลคริสเตียน โรงพยาบาลเซนหลุยส เปนคร้ังคราวและไปประจําสุขศาลาบางรักดวย 
เมื่อทานทํางานครบ ๑๐ ป จึงไดปดคลินิก ในป พ.ศ. ๒๔๘๐
 ชวงที่สอง หลังจากนั้นไดเดินทางไปพักผอนที่จังหวัดยะลา ที่ซึ่งนองชายทํางานเหมืองดีบุกอยู 
พบวาจังหวัดยะลาและบริเวณใกลคียงไมมีแพทยที่มีคุณวุฒิสําหรับดูแลผูเจ็บปวย จึงตัดสินใจเปดคลินิก
รักษาคนไขที่นั่น ดวยความไมถือตัวและมีความเอื้ออาทรตอความทุกขสุขของผูคนอยางจริงใจ ทําให
เปนที่รักและนับถือของชาวบานทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิม รวมถึงชาวมลายูดวย คุณธรรมประจําใจ
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ที่ยึดมั่นตลอดมา คือ การใหบริการดีที่สุด โดยไมคํานึงถึงผลตอบแทน ดังท่ีแพทยผูใหญของจังหวัด
เลาวา “ขณะทานยังเปนเด็ก พี่สาวเจ็บหนักมีไขสูงและต้ังครรภดวย คุณหมอใหญใหการวินิจฉัยวา
เปนไขไทฟอยดและครรภเปนพิษ คุณหมอจะถูกตามตัวใหมาดูคนไขบอยมาก และบางคืนที่คนไขมี
อาการหนักคุณหมอจะคางที่บานคนไขดวย ในขณะท่ีญาติไมมีความหวังแลว แตคุณหมอไมละท้ิง
ความพยายามและคงใหการดูแลรักษาอยางดีที่สุด จนคนไขพนขีดอันตรายและมีชีวิตรอดในท่ีสุด” 
และคุณหมอใหญไดใหความชวยเหลือทานอีกครั้งเมื่อทานประสงคจะเรียนแพทย แตบิดาไมเห็นดวย
คุณหมอใหญไดพูดชักจูงหวานลอมบิดาของแพทยผูนั้นอนุญาตใหไดศึกษาแพทย และไดชวยเหลือ
คาใชจายประจําเดือนหลังจากบิดาของแพทยผูนัน้ถงึแกกรรมลงโดยไมไดรองขอ เพราะ ทราบดีถงึฐานะ
ทางการเงินของทาน จนกระทั่งจบการศึกษา 
 ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ไดมีการเขียนในบันทึกวา ทหารญ่ีปุนไดใชคลินิกจังหวัดยะลา
เปนท่ีพักคางคืนกอนจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร ทําใหมีความสัมพันธที่ดีกับทางการญี่ปุน ชาวบาน
จงึไดนาํลกูสาวมาฝากท่ีบานพกัเพราะเขาใจวาปลอดภยั ขณะนัน้ญีปุ่นกร็บิยานพาหนะตาง ๆ  ในจังหวดั 
ผูวาราชการจังหวัดไดขอใหคุณหมอใหญติดตอขอรถใชหนึ่งคัน ทางการญ่ีปุนไดอนุญาตตามท่ีขอ  
เมื่อคุณหมอใหญอายุครบ ๗๑ ป ในปพ.ศ. ๒๕๐๗ จึงไดปดคลินิกและเดินทางกลับพระนคร รวมการ
ใชชีวิตที่จังหวัดยะลานาน ถึง ๒๗ ป 
 ทานมนีองตางมารดา  ๑๐ คน นองผูหญงิ ๑ คน ชือ่คณุหญงิเลขา อภยัวงศ   และครองชีวติเปนโสด  
ไมมีบุตรธิดา ภายหลังจากน้ันไดเดินทางทองเที่ยวและเยี่ยมเยียน Lourdes ซึ่งเปนสถานท่ีมี
ชื่อเสียงในการรักษาโรคดวยน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ คุณหมอใหญไดรับเกียรติใหเปนสมาชิกของ International 
Medical Association of Notre Dame de Lourdes และไดทําหนาท่ีลามชวยเหลือคนไขทั่วโลก
ที่มารับการรักษาที่นี่ และตั้งใจจะใชระยะเวลาสุดทายของชีวิตท่ีนั่น 
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นิสิตา กําเนิดแพทยสตรีรุนแรกของประเทศไทย

 การศึกษาของผูหญิงไทยในอดีตเกือบรอยปนั้นมีความยากลําบากอยางยิ่ง เดิมผูชายไดรับการ
ศกึษาจากการบวชเรียน ขณะทีผู่หญงินัน้ตองเรยีนรูการบานการเรือนจากคณุแมและคณุยาย การศกึษาได
ขยับขยายมากขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนตนมา ชายหญิงไดมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึน ตอมาเมื่อ
มีการต้ังโรงเรียนนอกวัด นั่นจึงเปนจุดเร่ิมตนของการแยกโรงเรียนออกจากวัด อยางไรก็ตามหญิงไทย
ยังมีโอกาสทางการศึกษานอยกวาผูชาย ดังบทความที่เขียนโดย รศ.ดร.พญ.เทียมจันทร เจียมประเสริฐ 
ในวารสารขาวแพทยสตรี ไวดังนี้
 สมัยนั้น(พ.ศ.๒๔๗๐) หมอมเจาพูนศรีเกษม เกษมศรี ซึ่งดํารงตําแหนงคณบดีคณะอักษรศาสตร
และวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับโอกาสและประสบการณมาจากการศึกษาในตางประเทศ ทานไดนําแนวคิด
เรือ่งสหศึกษาท่ีประสบความสําเร็จมาแลวในตางประเทศมานําเสนอตอผูบงัคบับญัชาและทานไดรบัการ
ตอตานอยางหนกั ดวยเหตผุลวา “หนุมสาวในวยันีม้คีวามไวไฟอยางทีส่ดุ” การทีจ่ะเอาหญงิสาวชายหนุม
มาน่ังศึกษารวมกันนัน้แมเพยีงแตคดิก็ไมไดเสยีแลว เหมอืนเอาฟางไปสุมไวขางกองไฟ จะตองมอีะไรเกิด
ขึน้แน ทานพูนศรี ฯ กไ็มไดยอทอและไมเปล่ียนพระทัย ทานไดเอาตําแหนงไปเดิมพนัจงึไดรบัการยินยอม 
และพระองคก็ทรงทุมเททุกอยางแมกระทั่งความสุขสวนพระองคเพื่อการนี้ 
 วันหนึ่งของสัปดาหสุดทายของเดืนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๐ มีรถยนต ๓ คัน วิ่งมาจอดท่ีหนาตึก
อํานวยการ สตรีคอนขางสาว ๘ คน กาวออกมาจากรถ ทั้งหมดสวมเส้ือแขนยาว ติดกระดุมจนถึงคอ
นุงผาถงุยาวสามสวน พรอมหิว้กระเปาใบใหญ เดนิหายลบัไปทางประตูหนาตกึ ขาวกแ็พรสะพัดไปทกุหน
ทุกแหงวาเปน “นักศึกษาหญิงรุนแรกของมหาวิทยาลัย” ในไมชาก็ทราบวาเปนนักศึกษาเตรียมแพทย 
มหาวิทยาลัยไดรับผูหญิงเขามาเรียนแลว 
 ยามนัน้ เพยีงแครูวามหาวทิยาลยัไดรบัผูหญงิเขามาเรยีนเปนครัง้แรก กม็กีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้
อยางมากในหมูนกัศกึษาชาย แตงตวัเรยีบรอยดเูหมาะสมมากขึน้ เพิม่การเลนเทนนสิ แบดมนิตันมากกวา
การเลนฟตุบอล และเพ่ิมการเปนนกัถายรูปมากข้ึนเพราะอาจารยทีเ่ปนนกัถายรูปมกัเชิญนกัศึกษาผูหญงิ
มาใหนกัเลนกลองทัง้หลายหดัถายรปูเสมอ ๆ  นกัศกึษาคณะอ่ืน ๆ  กแ็วะเวียนมาเย่ียมเยียนทีค่ณะแพทย
มากข้ึน นกัศกึษาชายตองระมัดระวังตวัมากข้ึนไมสนกุสนานดังแตกอน ขณะท่ี นกัศกึษาหญิงรูสกึราวกับ
ถกูจีต้วัมา ทาํอะไรผดิ ๆ  ถกู ๆ  และถกูจดัใหนัง่แถวหนา ทกุคนรูสกึเหมอืนมสีายตา ๔๐ คูคอยจองจับผิด
ตลอดเวลา แตแลวในที่สุดก็ผานการทดสอบมาได 
 ทุกเชาเม่ือกาวมาถึงคณะ ฯ จะตองมีหมูประสานเสียงตะโกนเรียกช่ือหรือสมญาของแตละคน
เปนการตอนรับ เวลาเดินเขาหองเรียนก็จะเห็นชื่อของแตละคนเรียงอยูบนสนามดวยเชือกหรือกอนอิฐ 
ในหองเรียนถูกจัดใหนั่งใหม คนตัวเล็กนั่งโตะเตี้ย คนตัวสูงนั่งโตะสูง มีภาพการตูนลอเลียนตามที่ตาง ๆ 
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บอยครัง้จะถกูเปลีย่นอาหารกลางวนัโดยเอาของทีอ่รอยกวามาใสไวแทน ในทีส่ดุ พวกเธอเหลานสิติากเ็ปน
ที่ยอมรับจากเพื่อนผูชายวามีนิสัยใจคอที่ไมบกพรอง กอนสิ้นสุดปการศึกษาก็เปนที่ยอมรับวา สหศึกษา
ไดรับความสําเร็จแลว 
 นิสิตหญิงรุนแรกของประเทศไทย มี ๘ คน ไดรับการคัดเลือกอยางเรงรีบจากครอบครัวที่มี
เกียรติเปนธิดาหมอมเจา ๒ องค บุตรีของเจาคุณ ๓ ทานและของคุณพระ ๑ ทาน คือ เต็มตวง บุนนาค 
ม.ร.ว.นันทา ทองแถม ชด นิธิประภา ม.ร.ว.สงศรี เกษมศรี ฉลอง ไกรจิตติ ไทยเชียง อรุณลักษณ 
นิสติคนหนึง่ลาออกเมือ่จบภาคที ่๑ เพือ่ไปแตงงาน อกีคนหนึง่สอบไมผานตองเรยีนซํา้ชัน้และเปลีย่นไป
เรียนวิชาอื่น เหลือเพียง ๕ คนที่สามารถไปเรียนตอในคณะแพทยศาสตร (คนหนึ่งสอบไลไมผาน ๒ ครั้ง 
อกีคนหนึง่หยดุเรียน ๑ ป เพือ่ทํางานเปนนกัเรยีนผูชวยอาจารย) และเปนทีท่ราบระหวางคนในวาสตรีคนท่ี 
๘ ที่มาเรียนได ๒ สัปดาหแลวหายหนาไปน้ัน แทจริง คือ หมอมเจาหญิงสุขศรี เกษมศรี (พระชายาของ
ทานคณบดี) ทานคณบดีไดทรงรบเราใหปลอมพระองคเปนนกัศกึษาไปกับคนอ่ืน ๆ  เพือ่สงัเกตการณอยาง
ใกลชิดจนแนใจแลวจึงสั่งเลิก ดังนั้นจึงมีนิสิตาท่ีจบแพทยศาสตรรุนแรก ๓ คน คือ ม.ร.ว.สงศรี เกษมศรี 
ฉลอง ไกรจิตติ ไทยเชียง อรุณลักษณ ดังรายละเอียดท่ีจะกลาวถึงในบทถัดไป

อางอิง
 ๑. รศ.ดร.พญ.เทียมจันทร เจียมประเสริฐ, ศ.(คลินิก) เกียรติคุณ พญ.อุนใจ แววศร. กําเนิดแพทย
สตรีและแพทยหญิงรุนที่หนึ่งของประเทศไทย. วารสารขาวแพทยสตรี ๒๕๕๐: ๘๗-๙๒.
 ๒. หาสบิปของนิสิตา. สารศิริราช เลมที่ ๓๐ ตอนที่ ๕ พ.ศ.๒๕๒๑.
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บัณฑิตแพทยสตรีรุนแรกของประเทศไทย

๑. ศาสตราจารยแพทยหญิงม.ร.ว.สงศรี เกตุสิงห (เกษมศรี)
 ทานเปนธิดาหมอมเจาปฏิพัทธ เกษมศรี (อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี) และหมอมเน่ือง 
เกษมศรี (สกุลเดิมปนยารชุน)  เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๒
 ทานจบการศึกษาระดับมัธยมบริบูรณ (ม.๘) โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พ.ศ.๒๔๗๐ เขาเรียนเตรียม
แพทย คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ปพ.ศ.๒๔๗๐ เปนหนึ่งในเจ็ดนิสิต
หญิงรุนแรกของประเทศไทย จากน้ันทานขามฟากไปเรียนคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ทานจบ
แพทยศาสตรบัณฑิต ป พ.ศ.๒๔๗๖ และไดรับทุนฮุมโบลด ไปศึกษาดานสูตินรีเวชวิทยาที่ มหาวิทยาลัย 
Leipzig ประเทศเยอรมันตะวันออก เปนสตรีไทยคนแรกที่ไดรับปริญญา Doctor of Medicine เมื่อป 
พ.ศ.๒๔๘๔

ชีวิตการการทํางาน 
 แพทยสตร ีกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๔๗๖
 แผนกสุขศาลา กองสาธารณสุขพระนคร พ.ศ.๒๔๘๔
 นายแพทยโท แผนกกามโรค กองแพทยสังคม กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
 โอนเปนอาจารยโท แผนกสตูศิาสตร-นรเีวชวทิยา โรงพยาบาลศิรริาช กรมมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร 
 พ.ศ. ๒๔๘๘
 อาจารยชั้นเอก แผนกสูติศาสตร โรงพยาบาลศิริราช กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
 กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๔๙๑ 
 ศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๐๑
 ศาสตราจารยหัวหนาแผนกสูติศาสตร คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล พ.ศ.๒๕๑๐ 
 ลาออกราชการกอนเกษียณอายุ เพราะใฝใจในการปฏิบัติธรรมอยางยิ่ง พ.ศ.๒๕๑๒

เครื่องราชอิสริยาภรณสูงสุด
 ประถมาภรณ มงกุฎไทย 
 ทานสมรสกับนายแพทยอวย เกตุสิงห พ.บ.พ.ด. Dr.rer.nat  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๖
 มีบุตร ๑ คน คือ นายออง เกตุสิงห
 ทานถึงแกอนิจกรรม ๑ สิงหาคมพ.ศ.๒๕๕๒ (อายุ ๑๐๐ ป ๓ เดือน) 
 
อางอิง www.simedbull.com๒content.php?content_id=๒๕๓๒ [๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘]
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๒. ศาสตราจารยแพทยหญิงทานผูหญิง เฉิดฉลอง เนตรศิริ (ไกรจิตติ)
 ทานเปนธดิาพระทิพยศาสตรราชสภาบดี (ตอมาเปนพระยากฤตราชทรงสวัสด์ิ) และนางทิพยศาตร 
(ไกรจิตติ)  เกิด วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๒
 ทานเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนด จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา  โรงเรียนราชินีลาง เขาเรียนเตรียมแพทย คณะอักษรศาสตรและวิทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั จบแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ.๒๔๗๖ ไดศกึษาตอและไดรบัประกาศนยีบตัร พ.ด. กติมิศกัดิ ์
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร พ.ศ.๒๔๙๗

ชีวิตการทํางาน 
 แพทยประจําบานกองโอสถกรรม โรงพยาบาลศิริราช  พ.ศ.๒๔๗๙
 อาจารยโทแผนกโอสถกรรม โรงพยาบาลศิริราช  พ.ศ.๒๔๘๖
 อาจารยเอกแผนกกุมารเวชศาสตร โรงพยาบาลศิริราช  พ.ศ.๒๔๙๒
 ศาตราจารยแผนกกุมารเวชศาสตร โรงพยาบาลศิริราช  พ.ศ.๒๕๐๑
 ศาตราจารยหัวหนาแผนกกุมารเวชศาสตร โรงพยาบาลศิริราช  พ.ศ.๒๕๑๑

เครื่องราชอิสริยาภรณสูงสุด
 ตติยจุลจอมเกลา ป.ม.ท.จ.ว. ท.ช.
 ทานสมรสกับ นายแพทยอรุณ เนตรศิริ มีบุตร ๑ คน คือ นางวลัย (เนตรศิริ) ชวลิตธํารง  
 ทานถึงแกกรรมเม่ือ  พ.ศ.๒๕๔๒
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๓. แพทยหญิงไทยเชียง ธรรมารักษ (อรุณลักษณ)
 ทานเปนธิดาพระยาอัชราชทรงสิริ (แมน อรุณลักษณ) มารดา คุณหญิงยวง อัชราชทรงสิริ 
เกิดเมื่อ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๐ 
 ทานจบการศึกษาระดับมัธยมบริบูรณ แผนกอักษรศาสตร โรงเรียนราชินี (นักเรียนประจํา)  
พ.ศ. ๒๔๖๘ เขาเรียนเตรียมแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จบการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต 
จาก ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ 

ชีวิตการทํางาน
 แพทยประจําบาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย พ.ศ.๒๔๗๖
 สูติแพทย แผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
 ลาออกจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖ 

อางอิง
 วารสารขาวแพทยสตรี ฉบับประชุมใหญสามัญประจําป ๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๙ หนา ๒๓-๒๙.

 สตรีสามทานแรกท่ีไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัฑิต เรียงจากซายไปขวา แพทยหญิง
ไทยเชียง ธรรมารักษ (อรุณลักษณ) ศาสตราจารย แพทยหญิง ม.ร.ว.สงศรี เกตุสิงห (เกษมศรี) 
ศาสตราจารย แพทยหญิง ทานผูหญิง เฉิดฉลอง (ไกรจิตติ) เนตรศิริ
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ตอนที่ ๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
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ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป
สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย   
ในพระบรมราชินูปถัมภ  

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. นายกสมาคมฯ กลาวตอนรับและแนะนํากรรมการอํานวยการชุดท่ี ๓๑

 เหรัญญิกเสนองบดุลประจําปและเสนอแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชี

 เลขาธิการเสนอท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมประจําป  ๒๕๕๗

 และรายงานผลงานในรอบปที่ผานมา

๐๙.๓๐-๐๙.๕๐ น. แกไขขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกกิตติมศักดิ์ 

๐๙.๕๐-๑๐.๓๐ น. แสดงความยินดีกับแพทยสตรีที่ไดรบัเกียรติจากหนวยงานตางๆ

 มอบรางวัลแพทยสตรีตัวอยางประจําป ๒๕๕๘ (พญ.อารยา  ทองผิว)

 มอบรางวัลแพทยสตรีดีเดนประจําป ๒๕๕๘

 (พญ.จริยา แสงสัจจา สาขาบริหาร พญ.ดวงรัตน เชี่ยวชาญวิทย สาขาบริการ)

 มอบรางวัลแพทยสตรีในดวงใจ (พญ.เกศทิพย บัวแกว)

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐  น.   แพทยสตรีตัวอยางและแพทยสตรีดีเดนกลาวปราศรัย 

๑๑.๐๐-๑๑.๑๕  น. อาหารวาง

๑๑.๑๕-๑๑.๔๕ น. มอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาแพทยสตรี 

 มอบทุนเพื่อกิจการอื่นๆ ของสมาคมแพทยสตรีฯ

๑๑.๔๕-๑๒.๑๕ น. บรรยายทางวิชาการเรื่อง “เมื่อแพทยถูกฟองคดี”  

 วิทยากร พญ.สุดานี  บูรณเบญจเสถียร

  โรงพยาบาลแมจัน

๑๒.๑๕-๑๓.๑๕  น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๑๕-๑๔.๐๐  น. “รายการพี่พบนอง”

วันอาทิตยที่ ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ  หองประชุมประสงค – สุดสาคร ตูจินดา  ชั้น ๓
สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ
เลขท่ี ๙๘๐/๒  ถ.สุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
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คณะท่ีปรึกษากรรมการสมาคมแพทยสตรี 
ชุดที่ ๓๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

๑. ศ.เกียรติคุณ  พญ.คุณหญิงสุดสาคร ตูจินดา
๒. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมปอง รักษาศุข
๓. พญ.สุวณี   รักธรรม
๔. รศ.พญ.พรพันธุ   บุณยรัตพันธุ
๕. พญ.จามรี   เชื้อเพชระโสภณ
๖. รศ.พญ.กัลยา   บํารุงผล
๗. ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตูจินดา
๘. พญ.ดารณ ี   วิริยกิจจา
๙. ศ.เกียรติคุณ พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุล
๑๐. ศ.คลินิก พญ.ประไพพรรณ ศุภจัตุรัส
๑๑. พญ.ประมวล   สุนากร
๑๒. ศ.คลินิก พญ.มานี  ปยะอนันต
๑๓. พญ.ประลมภ   ศกุนตนาค
๑๔. รศ.พญ.ประสบศรี  อึ้งถาวร
๑๕. พญ.เพทาย   แมนสุวรรณ
๑๖. ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ
๑๗. ศ.เกียรติคุณ พญ.ทานผูหญิงเพ็ญศรี   ภูตระกูล
๑๘. พญ.มาลินี   สุขเวชชวรกิจ
๑๙. พญ.เรณู   ศรีสมิต
๒๐. พญ.ศิริพร   กัญชนะ
๒๑. พญ.ศุภวัจน   นับถือเนตร
๒๒. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผาสวัสด์ิ
๒๓. พญ.สมสิริ   สกลสัตยาทร
๒๔. ศ.เกียรติคณุ พญ.คุณสาคร ธนมิตต
๒๕. พญ.สุจิตรา   นิมมานนิตย
๒๖. ผศ.พญ.อรศรี   รมยะนันทน
๒๗. พญ.อารยา   ทองผิว
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คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ  
ชุดที่ ๓๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  

๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร นายกสมาคมแพทยสตรีฯ
๒. พญ.คุณสวรรยา   เดชอุดม อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑
๓. รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒
๔. พญ.มยุรา   กุสุมภ เลขาธิการ
๕. พญ.สุรางครัตน   วรรธนะภูติ เหรัญญิก
๖. พญ.อรยา   สุริยา ผูชวยเหรัญญิก
๗. พญ.กิตติยา   ศรีเลิศฟา ประธานฝายปฏิคม
๘. พญ.ปยเนตร   สุขุปญญารักษ นายทะเบียน
๙. พญ.ขวัญตา   ตั้งตระกูล ประธานฝายคลินิกบริการ
๑๐. รศ.ดร.พญ.อรพินท สิงหเดช ประธานฝายสัมพันธตางประเทศ
๑๑. รศ.พญ.จิรพร   เหลาธรรมทัศน ประธานฝายประชาสัมพันธ
๑๒. พญ.เบญจพร   ปญญายง ประธานฝายวารสาร
๑๓. รศ.พญ.ชลีรัตน   ดิเรกวัฒนชัย ประธานฝายวิชาการ
๑๔. พญ.สุขจันทร   พงษประไพ ผูชวยฝายวิชาการและผูชวยโครงการ
       Young  Medical  Women’s  Leadership
๑๕. พญ.ภัทริยา   จารุทัศน ประธานโครงการทุนนักศึกษาแพทยสตรี
๑๖. พญ.จันทรา   เจณณวาสิน ประธานโครงการพัฒนาและใชประโยชน
       อาคารสถานท่ี
๑๗. พญ.ศรีวรรณา   พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการกลาง
๑๘. ศ.พญ.จริยา   เลิศอรรฆยมณี กรรมการกลาง
๑๙. พญ.ดลยา   สุขสมปอง กรรมการกลาง
๒๐. ผศ.พญ.สุวนิตย   ธีระศักดิ์วิชยา กรรมการกลาง
๒๑. พญ.ปยะนุช   รักพานิช กรรมการกลาง
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ผูแทนในประเทศคณะกรรมการอํานวยการสมาคมแพทยสตรีฯ
ชุดที่ ๓๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

๑. พญ.สมบัติ  ชุติมานุกูล  ผูแทนในประเทศ  ภาคตะวันออก
๒. รศ.พญ.มณฑิรา  ตัณฑนุช  ผูแทนในประเทศ  ภาคใต
๓. พญ.รวิวรรณ  หาญสุทธิเวชกุล  ผูแทนในประเทศ  ภาคเหนือ
๔. พญ.วิภาดา  เชาวกุล  ผูแทนในประเทศ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูแทนตางประเทศคณะกรรมการอํานวยการสมาคมแพทยสตรีฯ 
ชุดที่ ๓๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

๑. พญ.อัษณีย   แองเจล 
๒. พญ.จันทราศิริ   ตั้งชูพงษ 
๓. พญ.นิลวรรณ   ยงสมิธ
๔. พญ.ชุมแสง   โลหะวิจารณ 
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คณะกรรมการคัดเลือกแพทยสตรีดีเดน  
แพทยสตรีตัวอยาง และทุนวิจัยประจําป ๒๕๕๘

๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร ประธาน
๒. พญ.มยุรา  กุสุมภ  กรรมการ
๓. พญ.อรยา  สุริยา  กรรมการ
๔. พญ.ปยเนตร  สุขุปญญารักษ  กรรมการ
๕. พญ.สุรางครัตน  วรรธนะภูติ  กรรมการ
๖. ศ.พญ.จริยา  เลิศอรรฆยมณี  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนการศึกษาและกิจการนักศึกษาแพทยสตรี 
ประจําป ๒๕๕๘

๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร ที่ปรึกษา
๒. รศ.ดร.พญ.อรพินท สิงหเดช ที่ปรึกษา 
๓. พญ.ภัทริยา   จารุทัศน ประธานกรรมการ
๔. พญ.จันทรา   เจณณวาสิน กรรมการ
๕. รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร กรรมการ
๖. พญ.สุรางครัตน   วรรธนะภูติ กรรมการ
๗. นางวราภรณ   เฉื่อยฉํ่า เลขานุการ
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๗
สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ

วันอาทิตยที่ ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๗
เวลา  ๐๘.๐๐-๑๒.๓๐  น.

ณ  หองประชุมประสงค-สุดสาคร   ตูจินดา  ชั้น ๓
สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ     กรุงเทพฯ

กรรมการผูมาประชุม

 ๑. พญ.จามรี  เชื้อเพชระโสภณ นายกสมาคมฯ

 ๒. ผศ.พญ.อรศรี  รมยะนันทน อุปนายกคนที่ ๒

 ๓. พญ.มยุรา  กุสุมภ เลขาธิการ

 ๔. พญ.ขวัญตา  ตั้งตระกูล ปฏิคม

 ๕. พญ.จันทรา  เจณณวาสิน นายทะเบียน

 ๖. พญ.ภัทริยา  จารุทัศน ประธานฝายสัมพันธตางประเทศ

 ๗. พญ.กิตติยา  ศรเีลิศฟา ประธานฝายประชาสัมพันธ

 ๘. พญ.สุขจันทร พงษประไพ ประธานฝายวิชาการ

 ๙. พญ.เบญจพร ปญญายง ประธานฝายพัฒนาสังคม

 ๑๐. พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ผูชวยฝายพัฒนาสังคม

 ๑๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา  มาระเนตร  กรรมการกลาง

 ๑๒. พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม กรรมการกลาง

 ๑๓. รศ.พญ.จิรพร เหลาธรรมทัศน กรรมการกลาง

กรรมการผูลาประชุม

 ๑. รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ   สวัสดิวร อุปนายกคนที่ ๑

 ๒. พญ.ปานฤดี  มโนมัยพิบูลย เหรัญญิก

 ๓. รศ.พญ.อรวรรณ คีรีรัตน ประธานฝายคลินิกบริการ

 ๔. พญ.สุตาพร  สวัสดิเสวี ประธานฝายวารสาร

 ๕. รศ.พญ.ชลีรัตน  ดิเรกวัฒนชัย กรรมการกลาง

 ๖. พญ.ปยเนตร  สุขุปญญารักษ กรรมการกลาง

 ๗. ศ.คลินิก พญ.ประไพพรรณ  ศุภจัตุรัส กรรมการกลาง

 ๘. ศ.พญ.พรสวรรค วสันต กรรมการกลาง
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 มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน ๑๑๔  คน   จากจํานวนสมาชิกท้ังหมด ๑,๗๘๓  คน  ครบองคประชุม

ตามขอบังคับของสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ ขอ ๒๘

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๐๐  น.

 แพทยหญิงจามรี  เชื้อเพชระโสภณ  นายกสมาคมฯ กลาวตอนรับและแนะนํากรรมการอํานวยการ

สมาคมฯ และเริ่มการประชุมตามวาระตอไปนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

   ในป ๒๕๕๗ คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ ชุดท่ี ๓๐  (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)  

จะหมดวาระลง จึงจะไดจัดใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการอํานวยการชุดท่ี ๓๑ 

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  ซึ่งมีผูสมัครเขารับการเลือกตั้งท้ังสิ้น ๑๖ คน

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมประจําป ๒๕๕๖    

   แพทยหญิงมยุรา กุสุมภ เลขาธิการ เสนอใหที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมประจํา

ป ๒๕๕๖

   รายละเอียดตามหนังสือวารสารขาวแพทยสตรีป ๒๕๕๗  หนา ๑๓-๑๗ 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องเพื่อทราบ

   ๓.๑  การดําเนินการของสมาคมฯ ในป  ๒๕๕๗

   แพทยหญิงมยุรา  กุสุมภ  เลขาธิการสมาคมฯ  รายงานผลการดําเนินงานของสมาคม

แพทยสตรีแหงประเทศไทยฯในรอบป ๒๕๕๗ รายละเอียดตามหนังสือวารสารขาว

แพทยสตรี ป ๒๕๕๗

มติที่ประชุม    รบัทราบ

   ๓.๒  รับรองรายรับรายจายและงบดุลประจําป ๒๕๕๖   

   แพทยหญิงขวัญตา  ตัง้ตระกูล  ปฏคิม  แทน แพทยหญงิปานฤดี   มโนมัยพบิลูย  เหรัญญกิ  

เสนอรายงานรายรับรายจายงบดุลประจําป ๒๕๕๖ จากวารสารขาวแพทยสตรีป ๒๕๕๖  

หนา ๑๘-๒๘ ใหที่ประชุมใหญพิจารณารับรองดังนี้
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   ๑. รายรับ จํานวน ๔,๓๑๓,๐๔๗.๕๙  บาท

   ๒. รายจาย จํานวน ๓,๗๑๔,๔๐๕.๕๘  บาท

   ๓. รายรับสูงกวารายจาย จํานวน ๕๙๘,๖๔๒.๐๑  บาท

   ๔. สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน ๒,๕๒๔,๘๓๐.๓๓   บาท

   ๕. สินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน ๒๖,๔๑๓,๓๖๑.๐๓ บาท

   ๖. รวมสินทรัพย จํานวน ๒๘,๙๓๘,๑๙๑.๓๖ บาท

   ๗. รวมหนี้สินและกองทุนสะสม จํานวน ๒๘,๙๓๘,๑๙๑.๓๖  บาท

มติที่ประชุม    เห็นชอบแกไขหนา ๒๗  รับบริจาคจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แกไข

เปน รบัจากสาํนักงานหลกัประกันสขุภาพแหงชาต ิและรบัรองงบรายรบั-รายจาย งบดลุ

ประจําป ๒๕๕๖   

ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่องเพื่อพิจารณา

   ๔.๑  แตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป ๒๕๕๗

   แพทยหญิงขวัญตา  ตัง้ตระกูล  เสนอช่ือผูตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ   นายอดิเรก  ศภุ

ขจรวนิช  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ๕๕๐๖  เปนผูทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี

ประจําป ๒๕๕๗-๒๕๕๘

มติที่ประชมุ    เห็นชอบ นายอดิเรก  ศุภขจรวนิช  เปนผูสอบบัญชี 

   ๔ .๒ แจงผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอํานวยการสมาคมฯ ชุดท่ี ๓๑

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

   เนื่องจากมีผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง ๑ คน แจงวาขอสละสิทธิ์ จึงทําใหจํานวนผูเขารับ

การเลือกตั้งเหลือเพียง ๑๕  คน  เทากับจํานวนกรรมการท่ีตองการ  จึงขอใหที่ประชุม

พิจารณาเห็นชอบใหผูเขารับการเลือกตั้งท้ัง ๑๕  คน ไดผานการเลือกตั้งโดยไมตองลง

คะแนน

มติที่ประชุม    ๑.  เห็นชอบใหผูสมัครทั้ง ๑๕  คน เปนกรรมการอํานวยการสมาคมฯ โดยไมตองลง

คะแนนเลือกตั้งดังนี้

   ๑.  แพทยหญิงกิตติยา ศรีเลิศฟา

   ๒. แพทยหญิงขวัญตา ตั้งตระกูล

   ๓. ศาสตราจารย แพทยหญิงจริยา  เลิศอรรฆยมณี

   ๔. รองศาสตราจารย แพทยหญิงจิรพร   เหลาธรรมทศัน

   ๕. รองศาสตราจารย แพทยหญิงชลีรัตน   ดิเรกวัฒนชัย

   ๖.  แพทยหญิงดลยา สุขสมปอง

   ๗. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.แพทยหญิงคุณนันทา    มาระเนตร

   ๘. แพทยหญิงเบญจพร ปญญายง
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    ๙. แพทยหญิงปยเนตร สุขุปญญารักษ

    ๑๐. แพทยหญิงมยุรา กุสุมภ

    ๑๑. รองศาสตราจารยคลินิก แพทยหญิงศิราภรณ    สวัสดิวร

    ๑๒. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์

    ๑๓. แพทยหญิงคุณสวรรยา เดชอุดม

    ๑๔. แพทยหญิงสุขจันทร พงษประไพ

    ๑๕. แพทยหญิงสุรางครัตน วรรธนะภูติ

   ๒.  เห็นชอบ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.แพทยหญิงคุณนันทา  มาระเนตร เปนนายก

สมาคมแพทยสตรีฯ ชุดที่ ๓๑  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

ระเบียบวาระที่ ๕      การแสดงความยินดีและการมอบรางวัล

   ๕.๑  การแสดงความยินดีแกแพทยสตรีที่ไดรับเกียรติจากหนวยงานตางๆ 

   นายกสมาคมฯ ไดมอบดอกไมแสดงความยนิดแีกแพทยสตรทีีไ่ดรบัเกยีรตจิากหนวยงาน

ตางๆ ดังนี้

   - แพทยหญิงแสงโสม   สีนะวัฒน  ไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่ง      

มหาปรมาภรณชางเผือก

   - แพทยหญิงกิตติยา ศรีเลิศฟา ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่ง 

มหาวชริมงกฎุ ไดรบัรางวลัอาสาสมคัรดเีดนป ๒๕๕๗ จากสภาสตรแีหงชาตฯิ  และ

ไดรบัคดัเลือกเปนนกัเรียนเกาดเีดนประเภทนักเรียนเกาท่ีมคีณุธรรมจริยธรรมจรรยา

และไดทําคุณประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ

   - แพทยหญิงสุวณี  รักธรรม  ไดรับโลประกาศเกียรติคุณที่ทําคุณประโยชนดานการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสวัน

งดสูบบุหรี่โลก ประจําป ๒๕๕๗

   - แพทยหญิงศุภวัจน นับถือเนตร ไดรับรางวัลอาสาสมัครดีเดนป ๒๕๕๗ จาก

สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ 

   - รองศาสตราจารยคลนิกิ แพทยหญงิศริาภรณ  สวสัดวิร  ผูอาํนวยการสถาบนัสขุภาพ

เด็กแหงชาติมหาราชิน ี ไดรบัรางวัลผูสงเสริมคณุคาสถาบันครอบครัวดเีดน ๒๕๕๗ 

(Family  Value Awards)  จากศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแหงวสิทิธชินยคุสดุทาย 

(ผูแทนจากสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีรับดอกไมแสดงความยินดี)

   ๕.๒  การมอบโลเกียรติยศแกแพทยสตรีตัวอยางและแพทยสตรีดีเดนประจําป ๒๕๕๗
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   ๕.๒.๑  แพทยสตรีตัวอยางประจําป ๒๕๕๗

   -   นายกสมาคมฯ ทําการมอบโลเกียรติยศแพทยสตรีตัวอยางประจําป ๒๕๕๗ ใหแก 

ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ แพทยหญงิ คณุสาคร  ธนมิตต  ทีป่รกึษาอาวุโส สถาบนัวจิยั

โภชนาการ  และ รองศาสตราจารย แพทยหญงิประสบศร ี (สถาปตานนท)  อึง้ถาวร  

อาจารยพเิศษภาควชิากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

   ๕.๒.๒  แพทยสตรีดีเดนประจําป ๒๕๕๗

   -   นายกสมาคมฯ ทําการมอบเงินรางวัลและโลเกียรติยศแพทยสตรีดีเดนประจําป 

๒๕๕๗  ใหแก  แพทยหญงิสมบตั ิ ชตุมิานกุลู  ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระ

ยุพราชสระแกว  จังหวัดสระแกว  และแพทยหญิงสุรัสวดี  ศุภธราธาร  นายแพทย

เชี่ยวชาญ (สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)  โรงพยาบาลปตตานี  สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

   ๕.๓  การมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาแพทยสตรี 

   แพทยหญิงภัทริยา  จารุทัศน  ไดรายงานความเปนมาของทุน ดร.เจสัน รุสโซ เพื่อการ

ศึกษาของนักศึกษาแพทยสตรีที่เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป ๒๕๔๗  และในป ๒๕๕๗  มี

ผูบริจาคทุนการศึกษาจํานวน ๔ ทุนๆ ละ  ๔.๒ แสนบาท  มีนักศึกษาแพทยสตรีจาก

โครงการรวมผลติแพทยเพิม่เพือ่ชาวชนบทผานการคดัเลอืกเขารบัทนุ  ๔  คน  คอืลาํดบั

ที่ ๑-๔

          นอกจากน้ีในป ๒๕๕๗ คุณละออ และคุณประจักษ  ตั้งคารวคุณ เจาของบริษัท 

ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด  ไดบริจาคเงินเปนทุนการศึกษานักศึกษาแพทยสตรี

สําหรับเฉพาะปการศึกษาท่ี ๑ จํานวน ๘  คน และจะบริจาคติดตอไปทุกปจนจบ ๖ ป

การศึกษา  มีผูผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาคมฯ รวมผูเขารับทุนจํานวน  

๑๒  คน ดังนี้

   ๑. น.ส.จงรักษ  คําคง     นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑  

    ภูมิลําเนาจังหวัดพิษณุโลก   มหาวิทยาลยัขอนแกน

   ๒. น.ส.ปทิตตานัน   ทุมมากรณ    นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑   

    ภูมิลําเนาจังหวัดอุบลราชธานี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   ๓. น.ส.ณิชกุล  จันทะศรี   นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑  

    ภูมิลําเนาจังหวัดยโสธร    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   ๔. น.ส.สุวพิชชา  หอมจะบก   นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑  

    ภูมิลําเนาจังหวัดศรีสะเกษ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   ๕. น.ส.สิรินาถ   แสนนาวิน   นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑  

    ภูมิลําเนาจังหวัดขอนแกน   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ๖. น.ส.วันวิสาข   โสวรรณี   นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑  

    ภูมิลําเนาจังหวัดอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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   ๗. น.ส.มิ่งขวัญชนก  หมุนลี   นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑  

    ภูมิลําเนาจังหวัดกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยขอนแกน

   ๘. น.ส.กานตมณี  ทินะ   นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑  

    ภูมิลําเนาจังหวัดนาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

   ๙. น.ส.พิมพพนิต คําอินทร  นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑  

    ภูมิลําเนาจังหวัดยโสธร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   ๑๐. น.ส.โชติมณี   พุฒิพิมพ   นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑ 

    ภูมิลําเนาจังหวัดสุรินทร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   ๑๑. น.ส.ทิพวรรณ  เวียนมานะ   นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑  

    ภูมิลําเนาจังหวัดขอนแกน    มหาวิทยาลัยขอนแกน

   ๑๒. น.ส.พิชชาพร  ไพโรจน    นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑  

    ภูมิลําเนาจังหวัดกําแพงเพชร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม

   ขอเชิญนายกสมาคมฯ เปนผูมอบทุน

มติที่ประชุม    รับทราบและรวมแสดงความยินดี

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่นๆ

   ๖.๑  การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความเปนมาของสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ”

   ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงคุณหญิงสุดสาคร  ตูจินดา  ที่ปรึกษาสมาคมแพทย

สตรีฯ บรรยายพิเศษเรื่อง “ความเปนมาของสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ”   

   ๖.๒  การบรรยายทางวิชาการเร่ือง “บริหารสมองปองกันความจําเสื่อม”

   แพทยหญิงสิรินทร  ฉันทศิริกาญจน  หนวยเวชศาสตรผูสูงอายุฯ คณะแพทยศาสตร

รามาธิบดี  บรรยายทางวิชาการเร่ือง “บริหารสมองปองกันความจําเส่ือม”  ระหวาง

เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  โดยมีสมาชิกผูเขารวมประชุมอภิปรายซักถาม

๑๒.๐๐  น.    ปดการประชุม 

(ลงชื่อ)..........................................................................  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

   (แพทยหญิงมยุรา     กุสุมภ)

            เลขาธิการสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ

(ลงชื่อ)..........................................................................  ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

         (แพทยหญิงจามรี    เชื้อเพชระโสภณ)

                นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ   สมาชิกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และงบรายรับรายจายและงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงกองทุนสะสมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและ

หมายเหตุเรื่อง อื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ และรับผิดชอบเก่ียวกับ

การควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูล

ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนด

ดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวา

งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงิน

และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึง

การประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอมลูท่ีขดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัของงบการเงนิ ไมวาจะเกดิจาก

การทจุรติหรอืขอผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลาว ผูสอบบญัชีพจิารณาการควบคมุภายในท่ีเกีย่วของ

กับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและ

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนอ

งบการเงินโดยรวม
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 ขาพเจาเชือ่วาหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่าพเจาไดรบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเปนเกณฑในการแสดง

ความเห็นของขาพเจา

ความเห็น

 ขาพเจาเหน็วา งบการเงนิขางตนนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๗ และรายรบัรายจาย

สาํหรับปสิน้สดุวนัเดียวกันของสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถัมภ โดยถูกตองตามท่ีควร

ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ

(นายอดิเรก ศุภขจรวนิช)

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี ๕๕๐๖

๓ มีนาคม ๒๕๕๘

หางหุนสวนจํากัด อดิลักษณการบัญชี

๒๕/๓ ซอยศาลาลอย ถนนสุขุมวิท ๗๑ 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

โทรศัพท : ๐๒๓๘๑-๐๘๗๓ โทรสาร : ๐๒๓๘๑-๐๘๗๓ 

E-mail : adlaccounting@yahoo.co.th
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งบแสดงสถานะการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. ขอมูลทั่วไป

 สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ จัดตั้งเปนสมาคมตามกฎหมายไทย 

เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๐๓ สาํนกังานใหญของสมาคมตัง้อยูที ่๙๘๐/๒ ถนนสขุมุวทิ (ตรงขามวดัธาตทุอง) แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โดยสมาคมมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้

 ๑.๑ ชวยเหลือและสงเสริมแพทยสตรี

 ๑.๒ สงเสริมสามัคคีธรรมและจรรยาแพทยของแพทยสตรี

 ๑.๓ เผยแพรความรูเพื่อประโยชนแกเพื่อนรวมอาชีพ และประชาชน

 ๑.๔ บําเพ็ญสาธารณกุศล เฉพาะอยางยิ่งในดานการแพทยตามโอกาส

 ๑.๕ เปนตัวแทนแพทยสตรีแหงประเทศไทยในการติดตอกับองคกรตางๆ 

๒. เกณฑการนําเสนองบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะท่ี

ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการ

คาลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓

 งบการเงินน้ีไดจดัทาํขึน้โดยใชเกณฑราคาทุนเดมิในการวัดมลูคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวน 

ตามที่ไดเปดเผยในนโยบายการบัญชี ดังตอไปนี้

รายรับและรายจาย

 สมาคมรับรูรายรับและรายจายที่เกี่ยวของตามเกณฑคงคาง

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินทุกประเภทที่ครบ

กําหนดไมเกิน ๓ เดือน แตไมรวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
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อาคาร และอุปกรณ

 อาคาร และอุปกรณแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม

คาเสื่อมราคา

 อาคาร และอุปกรณคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของอาคาร และ

อุปกรณดังนี้

   จํานวนป

อาคาร      ๒๐

สวนปรับปรุงอาคาร    ๒๐

อุปกรณสํานักงาน     ๕

เครื่องตกแตงสํานักงาน     ๕

ประมาณการหนี้สิน

 สมาคมจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซ่ึงเปนผลจากเหตุการณในอดีตไดเกิด

ขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาสมาคมจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป เพื่อปลดเปลื้องภาระ

ผูกพันน้ัน และสมาคมสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ

คาใชจายภาษีเงินได

 สมาคมบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดที่ตองชําระตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร

การใชการประมาณการทางบัญชี

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตองใช

การประมาณและการต้ังสมมติฐาน ซึง่มีผลกระทบตอจาํนวนเงินทีแ่สดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
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๓. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ ประกอบดวย
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๖. อาคาร และอุปกรณ์ 
อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วนัที ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ ประกอบดว้ย 

 จาํนวนเงิน (บาท) 
 ณ วนัท ี๑  รายการเพิมขึนและลดลงระหว่างปี  ณ วนัท ี๓๑ 
 มกราคม ๒๕๕๗  เพิมขึน  ลดลง  ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
ราคาทุน        
อาคาร ๔,๓๕๕,๙๓๔.๐๐  -  -  ๔,๓๕๕,๙๓๔.๐๐ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร ๑๕,๗๕๙,๐๔๗.๕๓     ๔๕๕,๓๒๓.๐๐  -  ๑๖,๒๑๔,๓๗๐.๕๓ 
อุปกรณ์สํานกังาน ๑,๐๑๔,๙๐๗.๐๐     ๑๙๗,๖๘๙.๐๐  -  ๑,๒๑๒,๕๙๖.๐๐ 

เครืองตกแต่งสํานกังาน ๕๐๖,๕๐๐.๐๐ 
 

- 
    

๘๗,๐๐๐.๐๐ 
 

๔๑๙,๕๐๐.๐๐ 

รวม ๒๑,๖๓๖,๓๘๘.๕๓ 
 

   ๖๕๓,๐๑๒.๐๐ 
    

๘๗,๐๐๐.๐๐ 
 

๒๒,๒๐๒,๔๐๐.๕๓ 
หกั ค่าเสือมราคาสะสม        
อาคาร  (   ๔,๐๙๔,๔๘๒.๘๓)  (     ๑๕,๗๔๙.๙๕)  -   (   ๔,๑๑๐,๒๓๒.๗๘) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  (      ๔๐๗,๘๔๗.๕๑)  (    ๘๑๐,๙๐๕.๔๕)  -   (   ๑,๒๑๘,๗๕๒.๙๖) 
อุปกรณ์สํานกังาน  (      ๖๘๒,๐๗๙.๒๗)  (    ๑๐๑,๙๓๙.๒๑)  -   (      ๗๘๔,๐๑๘.๔๘) 
เครืองตกแต่งสํานกังาน  (        ๙๘,๑๑๗.๘๙)  (      ๘๖,๘๐๕.๑๑)  (   ๗๒,๕๐๗.๑๑)   (      ๑๑๒,๔๑๕.๘๙) 
รวม  (  ๕,๒๘๒,๕๒๗.๕๐)  (๑,๐๑๕,๓๙๙.๗๒)  (   ๗๒,๕๐๗.๑๑)   (   ๖,๒๒๕,๔๒๐.๑๑) 
อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ๑๖,๓๕๓,๘๖๑.๐๓       ๑๕,๙๗๖,๙๘๐.๔๒ 

 
 จํานวนเงนิ (บาท) 
 ณ วนัท ี๑  รายการเพมิขนึและลดลงระหว่างปี  ณ วนัท ี๓๑ 
 มกราคม ๒๕๕๖  เพมิขนึ  ลดลง  ธนัวาคม ๒๕๕๖ 
ราคาทุน        
อาคาร ๔,๓๕๕,๙๓๔.๐๐  -          -   ๔,๓๕๕,๙๓๔.๐๐ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร ๗,๔๕๑,๓๖๗.๕๓  ๘,๓๐๗,๖๘๐.๐๐          -   ๑๕,๗๕๙,๐๔๗.๕๓ 
อุปกรณ์สํานกังาน ๖๕๐,๓๒๗.๐๐     ๓๖๔,๕๘๐.๐๐          -   ๑,๐๑๔,๙๐๗.๐๐ 
เครืองตกแต่งสํานกังาน     ๑๑๕,๐๐๐.๐๐     ๓๙๑,๕๐๐.๐๐          -   ๕๐๖,๕๐๐.๐๐ 
รวม ๑๒,๕๗๒,๖๒๘.๕๓  ๙,๐๖๓,๗๖๐.๐๐          -   ๒๑,๖๓๖,๓๘๘.๕๓ 
หกั ค่าเสือมราคาสะสม        
อาคาร  (   ๔,๐๓๘,๖๐๐.๘๒)  (    ๕๕,๘๘๒.๐๑)          -   (  ๔,๐๙๔,๔๘๒.๘๓) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร -  (  ๔๐๗,๘๔๗.๕๑)          -   (     ๔๐๗,๘๔๗.๕๑) 
อุปกรณ์สํานกังาน  (      ๖๔๑,๗๗๖.๗๑)  (     ๔๐,๓๐๒.๕๖)          -   (     ๖๘๒,๐๗๙.๒๗) 
เครืองตกแต่งสํานกังาน  (        ๕๓,๘๕๑.๘๐)  (     ๔๔,๒๖๖.๐๙)          -   (      ๙๘,๑๑๗.๘๙) 
รวม  (  ๔,๗๓๔,๒๒๙.๓๓)  (  ๕๔๘,๒๙๘.๑๗)          -   (  ๕,๒๘๒,๕๒๗.๕๐) 
อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ     ๗,๘๓๘,๓๙๙.๒๐        ๑๖,๓๕๓,๘๖๑.๐๓  

ค่าเสือมราคาปี ๒๕๕๗   ๑,๐๑๕,๓๙๙.๗๒ 
ค่าเสือมราคาปี ๒๕๕๖   ๕๔๘,๒๙๘.๑๗ 
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รายนามผูบริจาคใหสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ

ตั้งแต  เดือนมกราคม  ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รายนามผูบริจาค  จํานวนเงิน  (บาท)

 เดือนมกราคม  ๒๕๕๗   

 ๑. คุณลักขณา  กุมภลํา ( ทุนนักศึกษาแพทยสตรี ) ๑๐,๐๐๐.๐๐

 เดือนกุมภาพันธ  ๒๕๕๗   

 ๑. ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร    ตูจินดา ๑๓๕,๑๔๑.๐๐

 ๒. มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ๑๕,๐๐๐.๐๐

 ๓. พญ.ธันวา               สุดแสง ๑,๐๐๐.๐๐

 ๔. พญ.คุณสวรรยา      เดชอุดม ๕๐,๐๐๐.๐๐

 ๕. พญ.ฉวีวรรณ           บุนนาค ๑,๐๐๐.๐๐

 ๖. พญ.ชุมพร               บัวเลิศ ๒,๐๐๐.๐๐

 ๗. พญ.วิรัตนา              เจริญพงศ ๑,๕๐๐.๐๐

 ๘. ศ.พญ.บุญมี              สถาปตยวงศ ๒,๐๐๐.๐๐

 ๙. คุณโสภา                  ลีนุตพงษ ๕,๐๐๐.๐๐

      

เดือนมีนาคม  ๒๕๕๗   

 ๑. ศ.เกียรติคุณ พญ.ดุษณี สุทธปรียาศรี ๒,๐๐๐.๐๐

 ๒. คุณเพียงเพ็ญ - คุณเนาวรัตน   ศุภขจรวนิช ๒,๐๐๐.๐๐

 ๓. พญ.สมบัติ     ชุติมานุกูล ๑,๐๐๐.๐๐

 ๔. ชมรมลูกเสือชาวบานเขตวัฒนา ๒,๐๐๐.๐๐

 ๕. พญ.ประเสริฐศรี      เซ็นตระกลู ๑,๐๐๐.๐๐

เดือนเมษายน  ๒๕๕๗  

 ๑. คุณอดิเรก       ศุภขจรวนิช       (ทุนนักศึกษาแพทยสตรี) ๑๐,๐๐๐.๐๐

 ๒. คุณเพียงเพ็ญ           ศุภขจรวนิช       (ทุนนักศึกษาแพทยสตรี) ๕,๐๐๐.๐๐

 ๓. คุณเนาวรัตน           ศุภขจรวนิช       (ทุนนักศึกษาแพทยสตรี) ๕,๐๐๐.๐๐

 ๔ คุณนํ้าเพ็ชร            ศุภขจรวนิช        (ทุนนักศึกษาแพทยสตรี) ๒๐๐.๐๐
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เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗   

 ๑. มูลนิธิชิน  โสภณพนิช   (โครงการตรวจมะเร็งสตรีระยะเริ่มแรกประจําป ๒๕๕๗)  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
 
เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗   
 ๑. พญ.อุไรวรรณ     ชยุติไพรวัลย ๓,๐๐๐.๐๐

 ๒ พญ.สมพงษ           จินายน ๑,๕๐๐.๐๐

 

เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗      

 ๑. พญ.สุวนิตย         สรางศรีวงศ ๑,๐๐๐.๐๐

 ๒. รศ.พญ.กิ่งแกว         อนเกษม ๒,๐๐๐.๐๐

      

เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗   

 ๑. พญ.สมใจ           รอดอนันต ๕,๐๐๐.๐๐

 ๒. พญ.สุขจันทร      พงษประไพ ๕,๐๐๐.๐๐

 ๓. พญ.เรณู              สุชาโต ๕,๐๐๐.๐๐

 ๔. พญ.วิมล     สุรินทราบูรณ ๒,๐๐๐.๐๐

 ๕. พญ.เตือนใจ        คูหเจริญ ๕,๐๐๐.๐๐

 ๖. พญ.ประสงคพร  จารุมิลินท ๓,๐๐๐.๐๐

      

เดือนกันยายน  ๒๕๕๗     

 ๑. พญ.พิกุล            วิมลเฉลา ๕,๐๐๐.๐๐

 ๒. พญ.สายพิณ       คูสมิทธิ ๒,๐๐๐.๐๐
 

เดือนตุลาคม ๒๕๕๗   

 ๑. บริษัท ทีโอเอ (เพนท) ประเทศไทย จํากัด  (ทุนนักศึกษาแพทยสตรี) ๖๒๖,๖๖๗.๐๐

 ๒. รศ.พญ.มณฑิรา       ตัณฑนุช     (ทุนนักศึกษาแพทยสตรี) ๒๕,๐๐๐.๐๐

 ๓. พญ.ชุมแสง-นพ.วิรัตน  โลหะวิจารณ และ Stone Family Foundation (USA) 

  (ทุนนักศึกษาแพทยสตรี) ๒,๐๓๖,๖๗๔.๓๒

 ๔. ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร  ตูจินดา ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

 ๕. พญ.วัฒนีย          เย็นจิตร ๖,๐๐๐.๐๐

 ๖. พญ.เพ็ญศรี       ภังคานนท ๒,๐๐๐.๐๐
 ๗. พญ.ประภา           สวารชร ๒,๐๐๐.๐๐

 ๘. ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา    มาระเนตร ๒๘,๐๐๐.๐๐
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เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๗  

 ๑. พญ.แฉลม            วรรธนานุสาร ๕๐๐.๐๐

  

เดือนธันวาคม  ๒๕๕๗  

 ๑. พญ.ชัญวลี       ศรีสุโข ๑๙๐๐.๐๐

 ๒. นพ.ธนิตย สิงหเจริญ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

 นอกจากน้ียังมีเงินบริจาคอื่นๆ  ไดแก  

 ๑. จากการขายของท่ีไดรับการบริจาคจากกรรมการสมาคมฯ ฯลฯ ๗,๙๙๒.๘๙

 ๒. บริจาคคาเข็มตราสมาคมฯ ๑,๐๐๐.๐๐

 ๓. คาบูธงานประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๗ ๒,๕๐๐.๐๐

 ๔. ตูรับบริจาคคลินิกเวชกรรมสมาคมแพทยสตรีฯ ชั้น ๒ ๖๕,๕๔๘.๐๐

 ๕. สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑๒ 

  (เชาพ้ืนที่สมาคมฯ เพื่อกิจกรรม) ๓,๐๐๐.๐๐

  

รวมเงินบริจาค  ๔,๖๙๙,๖๒๓.๒๑

 เงินบริจาคสําหรับใชในกิจกรรมของสมาคมฯ ๑,๙๘๑,๐๘๑.๘๙

 เงินทุนการศึกษานกัศึกษาแพทยสตรี ๒,๗๑๘,๕๔๑.๓๒
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ยุทธศาสตร สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

 
 สมาคมแพทยสตรี ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร  เพื่อพัฒนาสมาคมคร้ังลาสุด เมื่อวันที่  ๘  มีนาคม  
พ.ศ.๒๕๕๑  ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการนําโดย รศ. พญ. พรพันธุ  บุณยรัตนพันธุ 
นายกสมาคมในขณะน้ันไดมีการวิเคราะหสถานการณ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และ
กิจกรรม  พบวาหลายกิจกรรมที่ระบุในแผนยุทธศาสตร ยังไมไดมีการนําไปปฏิบัติ เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงอาคารแพทยโกศล ดังน้ัน ในเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ คณะกรรมการสมาคม นําโดย 
พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ นายกสมาคม จึงไดนําแผนยุทธศาสตรดังกลาว มาทบทวน กําหนดกิจกรรมสําคัญ 
และมอบใหกรรมการที่เกี่ยวของ พิจารณาแผนการดําเนินงาน เพื่อใหสมาคม ฯ ไดพัฒนาไปสูวิสัยทัศนที่ตั้งไว  
 
วิสัยทัศน   
 ผดุงศักดิ์ศรีแพทยสตรีไทย  กาวไกลสูสากล  
 รวมมือรวมใจ สรางเสริมสุขภาพประชาชน

พันธกิจ
 การพัฒนาสถานภาพสตรี ศักดิ์ศรี ของแพทยสตรี
 การใหบริการสาธารณประโยชน
 การทํางานรวมกับเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ปณิธาน
 ศักด์ิศรีแพทยสตรีไทย จิตวิญญาณสรางเสริมสุขภาพ สังคม อุดมปญญา ประจักษไกลเกินเอเซีย 
(beyond)

ยุทธศาสตร
 ๑. พัฒนา สถานภาพ ศักดิ์ศรี สุขภาพ และความสัมพันธของแพทยสตรี
 ๒. พัฒนาการจัดบริการสาธารณะเพ่ือสุขภาพสตรี
 ๓. พัฒนาการสรางเสริมสัมพันธกับองคกร ในประเทศและตางประเทศ
 ๔. สรางความเขมแข็งขององคกร

 สถานภาพ  หมายถึง ตําแหนง เกียรติยศ  สิทธิ หนาที่ตามบทบาทของบุคคล 
 ศักดิ์ศรี  หมายถึง เกียรติศักดิ์ซึ่งมาจากการประพฤติ ปฎิบัติ  
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ยุทธศาสตร ที่ ๑  
พัฒนา สถานภาพ ศักดิ์ศรี สุขภาพ และความสัมพันธ ของ แพทยสตรี
แผนงานกิจกรรม
         ๑.๑ การจัดทําฐานขอมููล ( database) ดานสถานภาพ สุขภาพของแพทยสตรี
 ๑.๒    การจัดระบบชวยเหลือแพทยสตรี  ( เชน  กองทุนชวยเหลือ การสรางเครือขาย การเยี่ยมเยียน 
แพทยสตรีเม่ือมีปญหาระดับสังคม การประสานกับองคกรอ่ืนเพ่ือรับการชวยเหลือดานงบประมาณ 
การทําบันทึกตกลงความรวมมือ (MOU )
         ๑.๓   การจัดประชุมวิชาการ 

ยุทธศาสตร ที่ ๒
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะเพื่อสุขภาพสตรี
 ๒.๑  จัดบริการดานสุขภาพ ในดานตางๆ เชน การรักษา การใหคําปรึกษา กับกลุมแพทยสตรี  วัยรุน 
วัยเจริญพันธุ และผูสูงวัย  ตัวอยางโครงการ เชน
 กลุมสตรี :  โครงการตรวจมะเร็งในสตรีระยะเริ่มแรกโดยวิธี pap smear  โครงการคลินิกวางแผน
ครอบครัว  โครงการตรวจสุขภาพ คลินิกเวชปฏิบัติ
 กลุมวัยรุน :  โครงการ website สื่อสารกับวัยรุน
 กลุมผูสูงอายุ :  โครงการจิตอาสา ผูสูงวัย
 Health risk screening

ยุทธศาสตร ที่ ๓
พัฒนา การสรางเสริมสัมพันธกับองคกร ทั้งในประเทศและตางประเทศ
 ๓.๑   การเขารวมประชมุ หรอืรวมกจิกรรมกบัองคกรตางๆ โดยใหองคกรดานสขุภาพสตรเีปน  ลาํดบัแรก 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
 ๓.๒  การประชุมในตางประเทศ :   การประชุมของ MWIA
          การประชุมในประเทศ :  แพทยสมาคม สมาคมภริยาแพทย   สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย 
สถาบันสงเสริมสถานภาพสตรี สภาสตรีแหงชาติ ฯลฯ

ยุทธศาสตร ที่ ๔ 
สรางความเขมแข็งขององคกร
 ๔.๑   การเพิ่มสมาชิกสมาคม  (รอยละ ๒๕ ในระยะเวลา ๕ ป) โดยจัดกิจกรรมใหสมาชิกมีสวนรวม          
         กิจกรรมที่มีการเพิ่มมูลคา (value added) ทําให แพทยสตรีตองการสมัครเปนสมาชิก
 ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม :   กิจกรรมการพบ แพทยสมาชิกใหม เดือน เมษายน
 คณะกรรมการสมาคม นําโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร นายกสมาคม ไดประชุม
คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาสมาคม ฯ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ตามวิสัยทัศน พันธกิจที่ไดกําหนดไว 
ณ โรงแรมนานาชาติ อําเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี ในวันที่   ๑๖-๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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แผนปฏิบัติการป พ.ศ.๒๕๕๘

สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ

ลาํดบัที่ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม วัตถุประสงค บุคคลเปาหมาย

๑ ๒๕ กุมภาพันธ จดัวทิยากรบรรยายทางวิชาการ
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

วิชาการสัญจร 
สําหรับรพ.ตางจังหวัด

แพทยและพยาบาล
สหสาขาวิชาชีพ

๒ มีนาคม โครงการเสารสีนํ้า
ตอเนื่องจนครบ ๑๐ ครั้ง

สงเสริมทักษะแพทยสตรี
และสมาชิกสัมพันธ

กรรมการและสมาชิก
แพทยสตรี

๓ ๖ มีนาคม รวมงานประจําปสมาคม
แพทยไทยในสหรัฐอเมริกา

แลกเปล่ียนขอมูล  
เพิ่มสมาชิก

แพทยไทยจากสหรัฐอเมริกา

๔ ๑๑ –๑๓ มีนาคม งาน 16TH HA National Forum บริการสังคมและ
ประชาสัมพันธ

บุคลากรสาธารณสุข

๕ ๒๑ มีนาคม เปดตวัโครงการเฉลิมพระเกียรติ
อบรมการกูฟนคืนชีพ CPR

วิชาการ  ฝกทักษะ นกัศึกษา   นกัเรยีน  ประชาชน
ผูสนใจ

๖ ๒๑ มีนาคม และ
ทุกเสารที่ ๑, ๓
ของเดือน

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
- ตรวจมะเร็งปากมดลูกและ
  ความผิดปกติอ่ืนๆ ในชองคลอด
- ฝกตรวจมะเร็งเตานมดวย  
  ตนเอง

– ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก  
  มดลูก
– ตรวจคดักรองมะเรง็เตานม

- สตรีทั่วไป

- สตรีทั่วไป

๗ ๒๑ มีนาคม โครงการเฉลิมพระเกียรติฉีด
วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 
(Infl uenza)

ปองกันและสรางเสริม
สุขภาพ

ผูสูงอายุ
ผูมีโรคเรื้อรัง

๘ ทุกเสารที่ ๑, ๓
ของเดือนตลอดป

– ตรวจมะเร็งปากมดลูกและ
    ความผิดปกติอ่ืนๆ ในชองคลอด
– ฝกตรวจมะเร็งเตานมดวย
  ตนเอง

–ตรวจคัดกรองมะเร็ง
  ปากมดลูก
–ตรวจคดักรองมะเรง็เตานม

- สตรีทั่วไป

- สตรีทั่วไป

๙ ๑8 เมษายน –งานชมรมรักษกระดูกและ
ชมรมผูสูงอายุ
–งานสงกรานต รดน้ําแพทย
อาวุโส

–วิชาการและบริการสมาชิก
สัมพันธ

–ผูสูงอายุ
–แพทยอาวุโส

๑๐ เร่ิม เมษายน โครงการเสารลีลาศ สงเสริมทักษะแพทยสตรี
และสมาชิกสัมพันธ

กรรมการและสมาชิกแพทยสตรี

๑๑ ทุกอังคารและ
เสารตลอดป

สนับสนุนกิจกรรมของชมรม
ผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภ

บริการสังคมและ
ประชาสัมพันธ

ผูสูงอายุ
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สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ

ลาํดบัที่ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม วัตถุประสงค บุคคลเปาหมาย

๑๒ เร่ิมพฤษภาคม ฝกอบรม Young Medical 
Women Leadership รวม ๑๐ 
ครั้งทุก ๒ เดือน

สงเสริมทกัษะความเปนผูนาํ แพทยสมาชิกรุนกลางท่ีไดรับ
คัดเลือก

๑๓ ๒๗ มิถุนายน งานทอดผาปาสามัคคี
แพทยสตรี

การจัดหารายไดและ
ประชาสัมพันธ

แพทยสตรีและประชาชน

๑๔ กรกฎาคม คัดเลือกแพทยสตรีดีเดนและ
แพทยสตรีตัวอยาง

เผยแพรเชิดชูเกียรติแพทย
สตรี

แพทยสตรีในกลุมอายุตางๆ

๑๕ กรกฎาคม คัดเลือกโครงการวิจัย สนับสนุนทุนการวิจัย แพทยสตรี

๑๖ สิงหาคม คัดเลือกนักศึกษาแพทยสตรี
เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา

บริการสังคมและ
ประชาสัมพันธ

นักศึกษาแพทยสตรีที่มีทุน
ทรัพยนอยและยึดมั่นที่จะ
ทํางานในภูมิลําเนา

๑๗ ตุลาคม ประชุมใหญประจําป การบริหารและวิชาการ สมาชิกแพทยสตรี

๑๘ พฤศจิกายน จัดงานลีลาศแพทยสตรี จัดหารายไดและ
ประชาสัมพันธ

แพทยสตรีและประชาชน
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รายงานจากนายทะเบียน
พญ.ปยเนตร  สุขุปญญารักษ

 

สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ  กอตั้งมาเปนเวลา ๕๕ ป มีสมาชิก
รวม ๑,๙๐๒ คน  มีสมาชิกใหม ๑๑๘คน  สมัครทาง ONLINE ๒๓ คน  จาก  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗-

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘  โดยมีรายนามสมาชิกใหม ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล สถานที่ทํางาน                                                     เลขที่สมาชิก

พญ.ประภาพร  ปยะบวรนันท รพ.เปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน ๑๗๘๕

พญ.อรยา  สุริยา รพ.พญาไท๑ ๑๗๘๖

พญ.นิลวรรณ  ยงสมิธ สหรัฐอเมริกา ๑๗๘๗

พญ.สุทธิรา  เลิศอมรพงษ รพ.เปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน ๑๗๘๘

พญ.กันยา  วรกิจวัฒน รพ.เปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน ๑๗๘๙

พญ.สุพิชญา  ภักษา รพ.เปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน ๑๗๙๐

พญ.ปยะวรรณ  รุงเกียรติอาภรณ รพ.เปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน ๑๗๙๑

พญ.ปวีณา  วิมลวัตรเวที รพ.เปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน ๑๗๙๒

พญ.กนกรัตน  พรพาณิชย รพ.ศิริราช   ๑๗๙๓

พญ.พนิดา  ธงทอง รพ.เปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน ๑๗๙๔

DR.ASANEE  ENGEL สหรัฐอเมริกา ๑๗๙๕

พญ.นันทกา  จันทวานิช ศูนยแพทยพัฒนา ๑๗๙๖

พญ.รัชนี  สิริอภิสิทธิ์ รพ.เปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน ๑๗๙๗

พญ.นฤมล  เล็กศิวิไล รพ.เปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน ๑๗๙๘

พญ.อริศรา  สุวรรณกูล รพ.ศิริราช   ๑๗๙๙

พญ.วิวรรณ  ทังสุบุตร รพ.ศิริราช (ศูนยโรคหัวใจ)  ๑๘๐๐

พญ.นภาจรีย  โอฬารกิจอนันต รพ.เปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน ๑๘๐๑

พญ.พรนภัส  ลักษณาวงษ รพ.เปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน ๑๘๐๒

พญ.จุฬณี  สังเกตชน ม.นวมินทราธิราช  คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ๑๘๐๓

พญ.วรางคณา  อภิวัฒนเสวี รพ.ศิริราช   ๑๘๐๔

พญ.พรนภา  ลอมทอง รพ.ศิริราช   ๑๘๐๕

รศ.พญ.สิริมนต  ริ้วตระกูล รพ.รามาธิบดี ๑๘๐๖

พญ.ธัญญา  เชฎฐากุล รพ.กรุงเทพราชสีมา ๑๘๐๗

พญ.รัตนา  ยอดอานนท รพ.ปากชองนานา ๑๘๐๘

พญ.เกษนภา  เตกาญจนวนิช รพ.วิชัยยุทธ ๑๘๐๙
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ชื่อ-สกุล สถานที่ทํางาน                                                     เลขที่สมาชิก

พญ.ศิรดา  สุทธิวัฒนะ - ๑๘๑๐

พญ.กานดา  เชษฐสมบัติ รพ.รามาธิบดี ๑๘๑๑

พญ.ขวัญชนก  อังศุภโชติ รพ.รามาธิบดี ๑๘๑๒

พญ.อรอนงค  ชุติเนตร รพ.สรรพสิทธิประสงค ๑๘๑๓

พญ.งามเฉิด  สิตภาหุล รพ.รามาธิบดี ๑๘๑๔

พญ.อิศรา  ลิ้มธนะกุล รพ.รามาธิบดี ๑๘๑๕

พญ.ณชัชา อริยประกาย รพ.รามาธิบดี ๑๘๑๖

พญ.วิชชุดา  ลิมปอังคนันต รพ.รามาธิบดี ๑๘๑๗

พญ.ดารารัตน  รัตนรักษ สํานักงานเขตบริการสุขภาพที่ 5 (ผูอํานวยการ) ๑๘๑๘

พญ.พิไลวรรณ  สมุทรพงษ รพ.เปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน ๑๘๑๙

พญ.ขนิษฐา  อุดมพูนสิน รพ.เปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน ๑๘๒๐

พญ.สิรินาถ  สิรินทรวราวงศ  ๑๘๒๑

พญ.จนิดา  สิรินทรวราวงศ รพ.ธนบุรี ๑๘๒๒

พญ.กาญจนา ปรีชา รพ.เปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน ๑๘๒๓

ศ.พญ.ศมนีย  มิลินทางกูร รพ.วิชัยยุทธ ๑๘๒๔

พญ.สุวนิตย  ธีระศักดิ์วิชยา รพ.ศิริราช ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ๑๘๒๕

พญ.กรรณิกา  โชคสันติสุข รพ.กรุงเทพราชสีมา ๑๘๒๖

พญ.สิริรัตนา  สุขหิรัญวัฒน รพ.กรุงเทพราชสีมา ๑๘๒๗

พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (รอง ผอ.) ๑๘๒๘

พญ.ชวนชื่น  ไพรีพายฤทธิ์ รพ.มหาราชนครราขสีมา ๑๘๒๙

พญ.ธันวา  สุดแสง รพ.รามาธิบดี ๑๘๓๐

พญ.ฐิติพร  วงศชัยสุริยะ รพ.เปาโลเมโมเรียล  สมุทรปราการ ๑๘๓๑

พญ.สุมน  พฤกษาพงษ รพ.บํารุงราษฎร ๑๘๓๒

พญ.สปุราณี  ผลสมบัติ รพ.กรุงเทพราชสีมา แผนกอายุรกรรม ๑๘๓๓

พญ.ดรุณี คงแปน รพ.กรุงเทพราชสีมา ๑๘๓๔

พญ.อุษา  วชิรธาราภาดร รพ.กรุงเทพราชสีมา แผนกอายุรกรรม ๑๘๓๕

พญ.พรรณทิพย  ตันติวงษ รพ.กรุงเทพราชสีมา หนวยตอมไรทอ ๑๘๓๖
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ชื่อ-สกุล สถานที่ทํางาน                                                     เลขที่สมาชิก

พญ.รุงนภา  ลออธนกุล รพ.กรุงเทพราชสีมา  ๑๘๓๗

พญ.นภาพร  ลิมปปยากร บริษัทมารชยูมิลิตี้ ๑๘๓๘

พญ.ศิริกุล นิธิปุณยธํารง รพ.กรุงเทพราชสีมา  ๑๘๓๙

พญ.คัทลียา  สุวรรณธนานนท รพ.ศิริราช ๑๘๔๐

พญ.ชลัยธร  นันทสุภา แพทยประจําบาน ศิริราชพยาบาล ๑๘๔๑

พญ.กุลภา  ศรีสวัสดิ์ รพ.ศิริราช ๑๘๔๒

ศ.พญ.มณี  รัตนไชยานนท รพ.ศิริราช ๑๘๔๓

รศ.พญ.ธนัญญา  บุณยศิรินันท รพ.ศิริราช (ศูนยโรคหัวใจ)  ๑๘๔๔

พญ.ทัศนีย  ตั้งประเสริฐ รพ.เปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน ๑๘๔๕

พญ.มาริสา  สายเพ็ชร รพ.ศิริราช  (OPD ประกันสังคม) ๑๘๔๖

พญ.หทัยรัตน โคตรสมพงษ รพ.มหาราชนครราชสีมา กลุมงานเวชกรรมฟนฟู ๑๘๔๗

พญ.ฐิติกัญญา  ดวงรัตน รพ.ศิริราช (ภาควิสัญญีวิทยา) ๑๘๔๘

พญ.วนิดา  สาดตระกูลวัฒนา รพ.สิงหบุรี ๑๘๔๙

พญ.เกศทิพย  บัวแกว รพ.พัทลุง ๑๘๕๐

พญ.สมลักษณ  กาญจนาพงศกุล รพ.ราชวิถี (กลุมงานจิตเวช) ๑๘๕๑

พญ.โมไนยา  พฤทธิภาพย รพ.คลองใหญ ๑๘๕๒

พญ.ดลพร  จันทรัคคะ รพ.บํารุงราษฎร, รพ.เปาโล พหลโยธิน ๑๘๕๓

พญ.รศ.พญ.นนทลี  เผาสวัสดิ์ รพ.ศิริราช  (ภาควิชาอายุรศาสตร) ๑๘๕๔

พญ.พิมลพรรณ  รัตนมณีฉัตร รพ.เจาพระยา ๑๘๕๕

พญ.ศุภกาพันธุ   รัตนมณีฉัตร รพ.ศิริราช ๑๘๕๖

พญ.อรรัตน  จันทรเพ็ญ รพ.วัฒนานคร ๑๘๕๗

พญ.ปยวรรณ  นนัทรัตนสกุล รพ.วัฒนานคร ๑๘๕๘

พญ.วรยา  เหลืองออน สํานักโรคติดตออุบัตใหม กรมควบคุมโรค ๑๘๕๙

พญ.ศศิมาศ  รุจิราวงศ รพ.ธนบุรี๑ ๑๘๖๐

พญ.ศุภพร  เตชวัชรปญญา รพ.ศิริราช (สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) ๑๘๖๑

พญ.ชมพูนุช  จันทรกระวี รพ.ศิริราช (สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) ๑๘๖๒

พญ.ชมมณี  ทองนุย รพ.เปาโลเมโมเรียล  พหลโยธิน ๑๘๖๓
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ชื่อ-สกุล สถานที่ทํางาน                                                     เลขที่สมาชิก

พญ.ปราณี  ศิริวิริยะกุล มหาวิทยาลัยเจาพระยา ๑๘๖๔

พญ.ชูศรี  พิศลยบุตร รพ.ศิริราช ๑๘๖๕

พญ.ดวงฤดี  วัฒนศิริชัยกุล รพ.รามาธิบดี ๑๘๖๖

พญ.มณฑิดา   วีรวิกรม รพ.จุฬาลงกรณ (ภาควิชากุมารเวชศาสตร) ๑๘๖๗

พญ.ศศวรรณ  ชินรัตนพิสิทธิ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช (กองกมุารเวชกรรม) ๑๘๖๘

พญ.อัมพร  กรอบทอง ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ม.มหิดล ๑๘๖๙

พญ.สุพินดา  คูณมี มหาวิทยาลัยขอนแกน (ภาควิชาพยาธิวิทยา) ๑๘๗๐

พญ.บุษราคัม  ชัยทัศนีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา) ๑๘๗๑

พญ.กัลยา  ปญจพรผล สถาบันโรคทรวงอก ๑๘๗๒

พญ.รัชวรรณ  สุขเสถียร รพ.มหาราชนครราชสีมา ( กลุมงานเวชกรรมฟนฟู) ๑๘๗๓

พญ.บุณฑริกา  สุวรรณวิบูลย รพ.ศิริราช (สาขาวิชาโลหิตวิทยา) ๑๘๗๔

พญ.พนัสยา  เธียรธาดากุล รพ.ศิริราช (ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก) ๑๘๗๕

พญ.ปนัดดา  กลําสุม บริษัท ซาโนฟ-อเวนตีส (ประเทศไทย) จํากัด  ๑๘๗๖

 (ผูอํานวยการฝายการแพทย) 

ผศ.พญ.ปฐมพร  ศิรประภาศิริ รพ.ราชวิถี (กลุมงานรังสีรักษา) ๑๘๗๗

พญ.ดรุณี  พุทธารี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร  ๑๘๗๘

พญ.วีรนุช รอบสันติสุข รพ.ศิริราช ภาควิชาอายุรสาสตร ๑๘๗๙

พญ.เนาวรัตน ลีโทชวลิต รพ.พระนครศรีอยุธยา ๑๘๘๐

พญ.สุดาณี  บูรณเสถียร รพ.แมจัน ๑๘๘๑

พญ.นฤชา  จิรกาลวสาน รพ.จุฬาลงกรณ ๑๘๘๒

พญ.วารุณี  พรรณพานิช  สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ๑๘๘๓

พญ.จินตนา  มโนรมยภัทรสาร แผนกแพทยประจําพระองค พระที่นั่งอัมพรสถาน ๑๘๘๔

พญ.พรพิมล  รัตนาวิวัฒนพงศ รพ.สมเด็จพระปนเกลา ๑๘๘๕

พญ.สุวพักตร  ศิริเดชไชยวงศ รพ.ศรีสงคราม ๑๘๘๖

พญ.สุรีรัตน  อัศวสุวรรณา รพ.พญาไท3 ๑๘๘๗

พญ.อภิสมัย  ศรีรังสรรค ศูนยจิตรักษกรุงเทพ รพ.กรุงเทพ (ผูอํานวยการศูนยจิตรักษ) ๑๘๘๘

พญ.ปาริชาติ  ติระวัฒน รพ.พระนารายณมหาราช (แผนกวิสัญญีวิทยา) ๑๘๘๙



๙๐

ชือ-สกุล สถานทีทํางาน                                                     เลขทีสมาชิก

พญ.ขวัญฤดี  เดชาติวงศ ณ อยุธยา - 

พญ.ฉวี  เทศชูกลิน - ๓๗

พญ.แฉลม  วรรธนานุสาร - ๕๙๔

พญ.ทานผูหญิงดิฐการภักดี - ๗๖

พญ.เพ็ญพักตร  โอฬารกุล - ๕๙๑

พญ.ลาวัณย   เมืองมณี - ๑๐๓๘

พญ.วัณรุณี  คมกฤช - ๘๕๔

พญ.วรพันธุ  พิไชยแพทย - ๓๕๐

พลตรีหญิง พ.ญ.บรรจง  สืบสมาน - ๑๐๓๐

สมาชิกถึงแก่กรรม
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ประพฤติดี มีปญหาดานทุนทรัพย และมีความตังใจทีจะไปปฏิบัติงานในภูมิภาคเมือจบการศึกษา เปนผูทีกําลัง
ศึกษาอยูในชันปที ๑ ในโครงการผลิตแพทยเพิมเพือชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุข  เนืองจากมีทุนสนับสนุน
นักศึกษาแพทยนอยกวา คณะแพทย อืนๆ  โดยใน ๔ ปแรก เริมขึน โดยใชเงินทุนจากกองมรดกของ ดร.เจสัน รอส
โซ นักปรัชญาชาวกรีก   และเมือเงินจากกองมรดกหมดลง ดร.จอรช คูรูบี ไดชวยหาทุนบริจาค  จากเพือนในตาง
ประเทศและเงินสวนตัว การบริจาคเพิมเติมจากสมาชิกสมาคมทังในและตางประเทศรวมถึงผูมีจิตศรัทธาอีกจํานวน
หนึง ทําใหมีกองทุนเพือการศึกษาอยางตอเนืองมาถึงปจจุบัน จํานวนนักศึกษาแพทยรับทุนตังแต พ.ศ.๒๕๔๘ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรวมทังสิน ๔๘ คน  ประกอบดวยนักศึกษาแพทยสตรี รับทุน  กําลังศึกษาอยู  จํานวน ๒๗ คน 
และแพทยสตรี  ทีสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๕ คน 

 นักศึกษาแพทยสตรี รับทุน  กําลังศึกษาอยู  จํานวน ๒๗ คน   มีรายนามดังนี
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สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ฯ ไดกําหนด

หลักเกณฑและเง่ือนไขการรับทุน  ไวดังนี้

 ๑. วัตถุประสงค   เพื่อใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาแพทยสตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพยจนจบการศึกษา

แพทยศาสตรเปนเวลา ๖ ป

 ๒. ลักษณะการใหทุน   

  ใหทุนการศึกษาตอเนื่องจนจบหลักสูตร ๖ ปการศึกษาโดยตองผานการประเมินทุกป  ประกอบดวย

 ๒.๑  คาธรรมเนียมการศึกษา  (คาเทอม)  จายใหตามที่จายจริงไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทตอ ๑  ภาค

การศึกษา ปละ ๒ ภาคการศึกษา  

 ๒.๒  คาใชจายรายเดือน ปละ ๑๐ เดือน  เดือนละ ๕,๕๐๐ บาท  / คน  

 ๓. จํานวนทุนการศึกษา 

 จํานวนทุนปละ  ๒ ทุน  หรือตามท่ีไดรับการสนับสนุน  ทั้งนี้จํานวนทนุอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ

จําเปน

 ๔.  คุณสมบัติของผูรับทุน

 ๑. เปนนักศึกษาแพทยชั้นปที่ ๑ ที่กําลังศึกษาอยูในคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยของรัฐ/หรือป

การศึกษาอื่นที่กรรมการพิจารณาเห็นชอบตามความจําเปนและเหมาะสม

 ๒. มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดทองถิ่นหางไกล

 ๓. มีความตั้งใจที่จะไปปฏิบัติงานเปนแพทยในภูมิลําเนา

 ๔. มีฐานะยากจน

 ๕.  มีทัศนคติและความประพฤติดี

 ๖. ไมไดรับทุนการศึกษาจากแหลงอื่นๆ  (ยกเวนทุนจากรัฐบาลตามเง่ือนไขการศึกษา)

 ๗. สามารถเรียนจบไดภายในเวลาท่ีกําหนด ของหลักสูตร  หากสอบตกในปใดจะงดการสนับสนุน

 ๘. ผานการพิจารณาของคณะแพทยศาสตรฯ  โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท  กระทรวง

สาธารณสุข และ กรรมการสมาคมแพทยสตรีฯ

 ๕.  เงื่อนไขท่ีผูรับทุนตองดําเนินการ

 ๑. มารายงานตัวตอสมาคมฯ ปละ ๑ ครั้ง   ในการประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมแพทยสตรีฯ

 ๒. รายงานผลการศึกษาเม่ือสิน้สุดปการศกึษาแตละป  กอนการพจิารณาทนุปตอไป (ผูทีไ่มสงรายงาน

จะถูกตัดสิทธิรับทุนในปถัดไป)

 ๓. เปดบัญชีกับธนาคารทหารไทย เพื่อการโอนเงินจากสมาคมฯ 

 ๔. เมื่อไดรับเงินหรือไดรับการติดตอจากสมาคมฯ นักศึกษาจะตองติดตอกลับภายใน  ๑๕  วัน

 ๕.  สงหนังสือรับรองความประพฤติ  และความจําเปนในการรับทุนจากอาจารยที่ปรึกษาปละครั้ง

 ๖. สมัครเปนสมาชิกสมาคมฯเม่ือสําเร็จการศึกษา

  หมายเหตุ   เงื่อนไขขางตนนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดและแจงลวงหนาใหทราบ  โดยไมตองไดรับ

ความเห็นชอบจากผูรับทุน
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 ๖. การยกเลิกการใหทุน สมาคมฯ อาจยกเลิกการใหทุนไดในกรณีตอไปนี้

  ๑.  นักศึกษาประพฤติตนไมสมควร  อันอาจนําความเส่ือมเสียมาสูชื่อเสียงของสมาคมฯ และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

  ๒.   นักศึกษาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับทุน

  ๓.   นักศึกษาไมประสงคจะขอรับทุน

  ๔.   ถึงแกกรรมหรือหมดสภาพการเปนนักศึกษา

 ๗.  การบริหารกองทุน

  ๑. กรรมการ สมาคมฯจะแตงตัง้กรรมการข้ึน ประกอบดวยกรรมการ 5  คน คอื ประธานโครงการ

ทุนการศึกษานักศึกษาแพทยสตรี อุปนายก   กรรมการกลาง  กรรมการฝายสัมพันธตางประเทศ และเหรัญญิก  

มชีือ่วา คณะกรรมการกองทุนการศึกษาสมาคมแพทยสตรีฯ  เพ่ือมอบหมายใหดาํเนินการเก่ียวกับกิจการกองทุน

เพ่ือนกัศกึษา ประสานงานกบัผูแทนเจาของทนุและผูรบัทนุ กาํหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการดาํเนนิงานตลอด

จนดําเนินการในกิจกรรมตางๆไดแกการคัดเลือกผูรับทุน ติดตามผูรับทุน  และกิจกรรมอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย  

และนําเสนอในวาระการประชุมของสมาคมฯ

  ๒. กองทุน  เงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ  จะนํามาฝาก

ธนาคารทหารไทย   บญัชีเลขที ่ ๐๑๗-๒-๔๑๔๓๓-๖ ชือ่บญัชี TMWA (JASON ROUSSOS MEMORIAL MEDI-

CAL  SCHOLARSHIP)  โดย  กรรมการกองทุนการศึกษาฯ  จะเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับ-จายโอน

เงินการเบิกจายเงินและจัดทํารายงานมอบให  เหรัญญิกสมาคมฯ  เปนผูรับและจายหรือโอนเงินตามแนวทางท่ี

กรรมการกองทุนการศกึษาฯกาํหนด และตองรายงานสถานะทางการเงินใหกรรมการสมาคมฯ ทราบทกุ 3 เดอืน  

(การจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จะจายใหเมื่อนักศึกษาตองจายตามระเบียบมหาวิทยาลัย  การจายคาใช

จายรายเดือนจะจายโดยการโอนเงินผานธนาคารทหารไทยทุกวันที่ ๒๕  ของเดือน งดจายในเดือน  เมษายน  

และพฤษภาคม )

 ๘. การคัดเลือกผูรับทุน 

  ๑. การรับสมัคร ในแตละปสมาคมฯโดยกรรมการกองทุนฯ จะเปนผูกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไข  

และวิธีการคัดเลือกผูรับทุน แลวแจงการเปดสมัครรับทุนไปยัง สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่ม

เพื่อชาวชนบท  กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อใหเสนอชื่อผูที่มีคณุสมบัติเหมาะสมเขารับการคัดเลือก โดยผูรับทุน

จะตองไดรับการรับรองจากคณะแพทยศาสตรฯที่ตนสังกัดอยู  และจากผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการ

รวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท  กระทรวงสาธารณสุข

  ๒. นกัศึกษาแพทยป ๑ จะสงใบสมคัรตามแบบฟอรมท่ีกรรมการกาํหนดมายงัสมาคมฯ และทาํการ

คดัเลอืกโดยกรรมการกองทนุฯ ตามวธิทีีก่รรมการกองทนุฯกาํหนด   ผลการคดัเลอืกของกรรมการถอืเปนขอยตุ ิ

  ๓. วิธีการคัดเลือกมอบใหกรรมการกองทุนการศึกษาฯ เปนผูกําหนดและดําเนินการจนแลวเสร็จ 

และตองรายงานผลการคัดเลือกใหกรรมการสมาคมฯ  รับทราบ
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  ๔. ระยะเวลาดําเนินการ 

   พฤษภาคม - กรกฎาคม  เปดรับสมัคร

   สิงหาคม - กันยายน   คัดเลือกและประกาศผล

   ตุลาคม     มอบทุน ประชุมผูรับทุน

 ๙. การติดตามผลและการรายงานผล

  สมาคมฯ จะตดิตามผลการเรยีนและความประพฤตขิองนกัศกึษา  โดยดจูากใบรายงานผลการเรยีน  

รายงานจากคณะแพทยศาสตร  และจากสาํนกังานบรหิารโครงการรวมผลติแพทยเพิม่เพือ่ชาวชนบท  กระทรวง

สาธารณสุข หรืออาจมีการออกไปติดตามเย่ียมเยียนที่สถานศึกษา และสรุปผลการดาํเนินการใหผูแทนเจาของ

ทุนทราบทุกป 

ในการประชุมใหญประจําปของสมาคม ในป ๒๕๕๗  นกัศกึษาแพทย  ไดตอบแบบสอบถาม มผีลสรุป  กลาวคือ

 ๑. ขอภูมิใจในการเรียน

  - สอบผานชั้นปที่ ๑ และทําคะแนนไดตามจุดประสงคแรกเริ่ม 

  - ไมภูมิใจเปนพิเศษคะ แตมีความสุขกับการเรียนและกิจกรรมท่ีเขารวม

  - สามารถเรียนในโรงเรียนแพทยไดอยางมีความสุข มีความรูความเขาใจในวิชาท่ีเรียนสนุกกับ

การเรียน 

  - ภมูใิจทีไ่ดเรยีนคณะแพทยศาสตรสงขลานครนิทร และภูมใิจทีไ่ดเปนนกัเรยีนทุนของสมาคมฯ

  - ภูมิใจในผลการเรียนพอสมควร แตในปนี้ก็จะพยายามข้ึน

  - อาจารยทกุทานชวยเหลือนกัศกึษาในการเรยีนอยางเตม็ท่ี ทาํใหในการเรยีนเปนไปอยางเขาใจ

ทั้งทาง pre-clinic และ clinic และมีความสนุกในการอภิปรายรวมกันทั้งช้ันเรียน

  - การไดลงเรียนวิชาชนบทศึกษาทําใหไดเรียนรู และสรางสัมพันธที่ดีกับผูคนในชนบท

  - สามารถผานชีวิตนักศึกษาแพทยชั้นปที่ ๕ มา สูการเปน Extern ได โดยสามารถกาวผาน

อุปสรรคหลายอยาง เชน การเรียนควบคูกับการฝกงาน  หรือการอยูเวรท้ัง เชา บาย ดึก และ

ทํากิจกรรมตอในวันถัดไป 

 ๒. ปญหาในการเรียน

  - ตองปรับตัวเรื่องการเรียนที่คอนขางยากบาง เนื่องจากเปล่ียนรูปแบบการเรียนจากชั้นปที่ ๑ 

  - การปรับตัวเรื่องการแบงเวลา

  - ในชวง Extern มักมีการเรียนรูดวยตนเองเปนสวนใหญ จึงมีปญหาเก่ียวกับการหาเวลาวาง

อานหนังสือ แตเมื่อไดเรียนรูจากคนไขอยางใกลชิดมากขึ้น ก็ชวยใหจดจําไดแมนยําขึ้น และ

รูสึกสนุกกับการเรียนในชั้นปนี้

  - การเรียนแบบ Block-System ทําใหมีการสอบทุกอาทิตย และวิชาเรียนติดตอกัน ทําใหการ

สอนเปนไปไมคอยราบรื่น  
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ในป  ๒๕๕๘  คณะกรรมการ โครงการทุนนักศึกษาแพทย  สมาคมแพทยสตรีฯ    ประกอบดวย

ที่ปรึกษา     Dr.  George  Curuby

                  ศจ. เกียรติคุณ  ดร.  พญ. คุณ  นันทา  มาระเนตร

                  รศ.  พญ.  อรพินท  สิงหเดช

ประธาน       พญ.ภัทริยา  จารุทัศน

กรรมการ     พญ.จันทรา   เจณณวาสิน

                   รศ.คลินิค พญ.ศิราภรณ  สวัสดิวร

                   พญ.สุรางครัตน  วรรธนะภูติ

                   พญ.สุวิณา  รัตนชัยวงศ

เลขานุการ นางวราภรณ  เฉื่อยฉํา

รายนามผูสนับสนุนเพื่อทุนการศึกษาป  ๒๕๕๘  

 ๑. คณุละออง ตัง้คารวคุณ  ในนามมลูนธิ ิคณุแมลีก้มิเกยีว ตัง้คารวคุณ มอบทนุ การศกึษา ตอเนือ่งจาก

ป ๒๕๕๗แกนักศึกษาแพทยสตรี ปที่ ๒ จํานวน ๘ คน  เปนจํานวน    ๖๒๖,๖๖๗   บาท

 ๒. พญ. คุณ สวรรยา เดชอุดม  มอบเงินสนับสนุน ในโครงการผาปาเสวนาธรรม สมาคมแพทยสตรีฯ

เปน ๑ ทุนการศึกษา วงเงิน  ๔๕๐,๐๐๐ บาท

 ๓. Stone Family  Foundation ,  USA      จํานวน  ๕๐,๐๐๐  ดอลลาร 

 ๔. Dr. R. Malcolm Smith. Chief of Orthopedic Trauma Surgery, Massachusetts General 

Hospital  จํานวน  ๑๒, ๕๐๐  ดอลลาร

 ๕. นพ. ไพรัตน และคุณวิไลวรรณ    วิบุละเคาวพันธ  ๑,๐๐๐   ดอลลาร

 ๖. นพ.  สาโรช  และ พญ.  จันทราศิริ  ตั้งชูพงศ      ๕๐๐ ดอลลาร และ  ๕,๑๐๐ บาท

 ๗. นพ.  ทรงยศ  และคุณ ประคองศรี  ศักดิ์ศรี        ๓๐๐  ดอลลาร

 ๘. ดร.  ณรงค และพญ  .อุไรวรรณ  หอมปลื้ม        ๓๐๐  ดอลลาร

 ๙. นพ. วุฒิศักดิ์ และคุณพวงทรัพย    สุณัฐตระกูล  ๒๐๐  ดอลลาร

 ๑๐. นพ. สุธน และคุณละเอียด  ฉัตรคุปต   ๒๐๐  ดอลลาร 

 ๑๑. คุณลักขณา   กุมภลํา  เปนเงิน  ๑๑,๐๐๐ บาท

 ๑๒. รศ พญ.  มณฑิรา  ตัณฑนุช    ๓๐,๐๐๐  บาท

 ๑๓. คุณพาณี  จันทรัศมี ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 และผูบริจาคเขาโครงการ ทุนนักศึกษาแพทย  ผานโครงการ ทอดผาปา เสวนาธรรมรวมเปนเงิน 

๓๗,๕๕๐ บาท สําหรับ ป ๒๕๕๘  มีนักศึกษาแพทยสตรี  ขอทุน การศึกษา  จํานวน ๕ คน

 ๑. นางสาวสโรชา   สุมสม ศึกษาช้ันปที่ ๑ มหาวิทยาลัยพะเยา

 ๒. นางสาวรัชนีกร  ดอกเก๋ียง ศึกษาช้ันปที่ ๑  มหาวิทยาลัยพะเยา

 ๓. นางสาวสุธาสินี   เอียดเต็ม ศึกษาช้ันปที่ ๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 ๔. นางสาวพรทิพย   ลียั่งยืน ศึกษาช้ันปที่ ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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 ๕. นางสาวเปรมสุพัฒนี ปะถะมา ศึกษาช้ันปที่ ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ๖. นางสาวขวัญใจ วงษหวายเหนียว ศึกษาช้ันปที่ ๕  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 ปจจุบนั  โครงการไดดาํเนนิมาถึงปที ่๑๑ พบวา จาํนวนทุนสาํหรับนกัศกึษาแพทย เพิม่ขึน้  เนือ่งเพราะ

จํานวนผูใหการสนับสนนุเพ่ิม  ดวยจํานวนเงิน ทั้งมากและนอย แสดงถึงความเมตตา  ความเขาใจ ในความ

จําเปนของเยาวสตรีในชนบท ที่ใฝเรียน และ ตอสูเพื่อชีวิตที่ดีกวา เพื่อไดมีศักยภาพ  ที่จะรับใชประเทศชาติ 

ผูสนบัสนนุ อยางตอเนือ่ง  จากตางประเทศ มคีวามเชือ่มัน่ ในการดาํเนนิงานของสมาคมแพทยสตร ี แพทยรุนพี ่

เมตตา ที่จะลดความขัดสน  ชวยให นักศึกษาแพทย สามารถทุมเทกับการศึกษาเลาเรียน ไมตองตอสูกับปญหา

เศรษฐกิจของครอบครัว  ทุนการศึกษาของสมาคม ไมมีขอผูกมัด แต ผูรับทุนผูกพันดวยสัญญาเกียรติยศ   ที่จะ 

ตั้งใจเรียน  ประพฤติดี   ทํางานชวยบานเกิด ใกลชิดครอบครัว ดูแลสุขภาพในชุมชน  โดยจะเรียนตอ ไดเต็มที่  

ไดเสมอ  อีก ประการ ที่สําคัญ คือ จะเปนแพทยสตรี ที่ ภาคภูมิใจของสมาคม  จะเปนที่พึ่งและเกียรติประวัติ  

สําหรับนองรับทุนปตอๆไป  เพื่อ ชวยสืบสาน  ภารกิจ เพื่อวิชาชีพนี้ ใหยั่งยืนตลอดไปดวย

 ในทีส่ดุ ขออนโุมทนาบญุ  ทกุทาน ทีร่วม และมเีจตนาด ีตอโครงการทนุนกัศกึษาแพทย สมาคมแพทยสตร ี

แหงประเทศไทย พญ . ภัทรยิา  จารุทัศน
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โครงการ Medical Women’s Leadership Program

แพทยหญิงสุขจันทร  พงษประไพ, พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ  
 
 ทรัพยากรมนุษยถือเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาองคกรและเปนปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จของงาน ซึ่งจําเปนตองไดรับการสงเสริมและเปดโอกาสใหพัฒนาความรูความสามารถของ
ตนเองอยางสมําเสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและนําความรูมาพัฒนางานในความ
รบัผดิชอบไดอยางมปีระสทิธภิาพอนัจะสงผลใหการดําเนนิงานในดานตาง ๆ  ขององคกรไดรบัการพัฒนา
และเกิดผลสัมฤทธิ์   ตามเปาหมายในที่สุด
 จากความสาํคญัของการพฒันาบคุลากรดงัทีไ่ดยกมาขางตน ประกอบกบัภารกจิ ของสมาคมแพทย
สตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ซึ่งมีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของแพทยสตรี 
จึงเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร Medical Women’s Leadership Program เนื่องจากใน
ขณะน้ี มีแพทยสตรีเปนจํานวนมากท่ีตองเปนผูนําของหนวยงาน จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถและสงเสริมให มีโอกาสเรียนรูองคความรูและประสบการณใหมๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การพฒันางานในหนาท่ี และเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหกบัองคกรสงัคมและประเทศชาต ิตอไป
 โครงการนี ้มวีตัถปุระสงค เพือ่พฒันาศกัยภาพแพทยสตรี ใหเปนผูทีม่คีวามรูความสามารถในการ
เปนผูนาํ สามารถตอบสนองตอปญหาตางๆไดอยางดี รวมถึงการปรับตนเองใหสมดุลระหวางการทํางาน 
และ ชีวิต ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือการพัฒนาองคกร สังคม และ ประเทศชาติ 
ตอไป และสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดแกเพื่อนแพทยได
 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพความเปนผูนําแกแพทยสตรี มีผูเขารวม จํานวน  ๔๘ คน โปรแกรม 
เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง ระยะเวลา ๒ ป ณ  หองประชุมประสงค-สุดสาคร ตูจินดา  
ชั้น ๓ สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ โดยจัดการอบรมทุก ๒ เดือน  
รวมทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง ตามหัวขอ ดังนี้ 
  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ Women’s  Leadership
   วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  Work  Life  Balance วันที่ ๑๙ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  Discouraging  Disruptive  Behavior วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  Communication  and Art of Persuasion วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  Personal  Characteristics วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  Win  Win  Negotiations วันที่ ๒๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  Social  Networking วันที่๑๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  Positive  Psychology (Appreciative  Inquiry)
  วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ Leadership  Coaching
  วันที่๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ Leadership  Success  Story
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รายงานคลินิกเวชกรรม
      

พญ. ขวัญตา ตั้งตระกูล 
       ผศ.พญ.สุวนิตย  ธีระศักดิ์วิชยา, พญ ศิริวิภา พุมจิตร, 

พญ. ศรีจํานงค  ธัญญกิตติกุล, พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ

 ในป พ.ศ.๒๕๕๗ คลินิกเวชกรรมสมาคมแพทยสตรีฯ ไดใหบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและเตานม

ระยะเร่ิมแรก ในวันเสารที่๑ และ ๓ ของทุกเดือนเชนที่ผานมา โดยไดรับงบประมาณสวนหนึ่งจากสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร  และยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิชิน 

โสภณพนิช  ซึ่งใหการสนับสนุนงบประมาณทุกปตั้งแตป  ๒๕๔๖ เปนตนมา  เพื่อใหบริการแกผูรับบริการโดย

ไมคิดมูลคา และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพใหแกผูรับบริการดวย  เพื่อใหแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข ไดทราบ

ถึงปญหาและผลการตรวจรักษาไดอยางตอเนื่อง

วิธีการตรวจ การแปรผล และการสงรายงานผลการตรวจ

 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเริ่มแรกที่คลินิกของสมาคมฯ ใชวิธี conventional pap smear  

ซึ่งไดรับความรวมมือจาก แผนกเซลลวิทยา  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดย รศ.พญ.สุรางค  ตรีรัตนชาติ ในการ

ยอมสีสไลด (slide) อานและแปรผล pap smear ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานสากล  เมื่อไดรับผลการตรวจ  สมา

คมฯ จะสงรายงานผลของแตละคนไปใหแกผูรบับรกิารโดย ไปรษณยีบัตรในรายทีผ่ดิปกตจิะขอใหมาพบแพทย

เพือ่การรักษาและนัดตรวจติดตามตอไปตามความเหมาะสม บางรายจะมีการสงตอเพ่ือปรึกษาการตรวจพิเศษ

เพิม่เติม เพือ่การวินจิฉยัทีแ่ทจรงิและประเมินการรักษาท่ีถกูตองตอไป ทัง้นีส้มาคม ฯ ไดจดัทําสมดุบันทึกประจํา

ตัวใหผูมารับบริการทุกคนและยังมีสมุดบันทึกรายงานแยกตางหาก เชน แสดงถึง วัน  เวลา จํานวน ของผูมา

รับบริการแตละครั้ง แสดงถึงการสงตอไปรับการปรึกษา  เปนตน

  

 ผูรับบริการทุกคนจะไดรับตรวจมะเร็งเตานมเร่ิมแรกโดยการใชมือคลําตามหลักการตรวจมาตรฐาน

สากล และไดรับการสอนใหสามารถตรวจเตานมของตนเอง (Breast Self Examination,BSE) ตอไดดวย 

ในกรณทีีม่ขีอสงสยัและไมสามารถจะดแูลรกัษาไดทีค่ลนิกิ  จะมกีารสงตอไปยงัสถานบรกิารทีเ่หมาะสมเพือ่การ

ตรวจพิเศษเพิ่มเติม การรักษาและตรวจติดตามตอไป  โดยทางสมาคมฯ จะติดตามผลการรักษาอยางตอเนื่อง

  

บุคลากรผูปฏิบัติงานในคลินิก  

 บคุลากรท่ีอาสาสมัครมาใหบรกิารท่ีคลินกิของสมาคมฯ  ประกอบดวย แพทย พยาบาล และเจาหนาทีอ่าสา 

ดังมีรายชื่อตอไปนี้
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 สูติ-นรีแพทย

 พญ.ขวัญตา  ตั้งตระกูล  พญ.ศิริวิภา พุมจิตร  

 พญ.ศรีจํานงค ธัญญกิตติกุล พญ.ศุภวัจน นับถือเนตร 

 พญ.สุมนา  ชุมพูทวีป    

 พยาบาลและเจาหนาที่  

 คุณวัลภา   อัครสกุล  คุณลักขณา   กุมภลํา

 คุณประเทือง  เจิมศรี  คุณประชุม สุขประสงค

 คณุละมอม เทพสถิตย  คุณธนพร เลิศธนาสิทธิโชค

 คุณกมลทิพย ทับเที่ยง  คุณสุภัท  หนูพุด  

 คุณรัตนาภรณ สุขประสงค  คุณรุจิพัชญ     จารุโชคอธิวัฒน 

 คุณสรอย  พงษสวัสดิ์  คุณอมรา  ชื่นสินธุวล

 คุณลัคนา  คงจิระ  คุณรัชฎาพร อรัณยกานนท

 คุณออนสา  เงางาม 

 ตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๗ มีผูมารับบริการตรวจ ณ คลินิกเวชกรรมสมาคมแพทยสตรีฯ 

ในวันเสารที่ ๑ และเสารที่ ๓ ของเดือน  รวมท้ังสิ้น ๒๒ ครั้ง  งดใหบริการ ๒ครั้ง  ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗  

เนื่องจาก ตองทําการซอมแซมอาคารและระบบไฟฟาโดยเดินสายไฟลงใตดิน  มีผูมารับบริการตรวจ จํานวน 

๑,๖๐๘ ราย จําแนกเปนผูมารับการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม จํานวน ๑,๕๗๑ ราย 

ผูไดรับการตรวจคัดกรองเฉพาะมะเร็งเตานม จํานวน ๓๗ ราย  

 ๑. การตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจภายในจํานวน ๑,๕๗๑ รายไดแสดงผลสรุป

ของการตรวจคัดกรองไวในแผนภาพท่ี ๑-๔ 
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 สมาคมแพทยสตรฯี ไดมจีดหมายนําสงผูปวยท่ีตรวจพบความผิดปกตขิองเซลลปากมดลกูและความผิด

ปกติอืน่ๆไปยังแพทยผูเชีย่วชาญ ณ สถานพยาบาลท่ีผูปวยมีบตัรประกันสขุภาพถวนหนา หรอืบัตรประกันสงัคม 

หรือสิทธิขาราชการ เพื่อขอรับการพิจารณาการตรวจพิเศษ  เชน “Colposcopy and biopsy” เปนการสอง

กลองพิเศษท่ีปากมดลูกและตัดชิ้นเนื้อเพ่ือการวินิจฉัยตอไป ถาผลช้ินเนื้อหรือการตรวจพิเศษบงแนชัดวาจะมี

แนวโนมที่จะนําไปสูมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก ผูปวยจะไดรับการผาตัดที่เหมาะสมตอไป 
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 จากการติดตามผลการรักษาของผูปวยพบวาผูปวยไดรบัการผาตดัปากมดลูกเฉพาะสวน (Conization 

LEEP) จาํนวน ๓ ราย ผลไมพบเนือ้ราย จาํนวน ๑ ราย และพบเปนมะเรง็ระยะเร่ิมแรก จาํนวน ๒ ราย  ซึง่ไดรบั

การผาตัดมดลูกและนัดติดตามผลเปนระยะๆ ผูปวยที่พบความผิดปกติอื่นๆทุกรายไดรับการวินิจฉัยยืนยันจาก

แพทยผูเชีย่วชาญ และไดรบัการบาํบดัรกัษาตามความเหมาะสม และมกีารนดัตรวจเพือ่ตดิตามผลการรกัษาอยู

เปนระยะๆ

 ๒. การตรวจเตานมทั้งหมด  ๑,๖๐๘ ราย ไดแสดงผลไวในแผนภาพท่ี ๕ และ ๖

 สมาคมแพทยสตรีฯ ไดสงผูสงสัยวามีกอนทั้ง ๓๗ ราย ไปปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญดานมะเร็งเตานม 

ที่ผูปวยมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล เพื่อรับการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เชน mammogram, ultrasound   

ไดผลตามที่แสดงไวในแผนภาพท่ี 6
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 ทั้งน้ีทางสมาคมแพทยสตรีฯ ไดมีการนัดตรวจติดตามอาการของผูที่ไมพบความผิดปกติทั้ง ๒๖ 

ราย และที่พบเปนถุงนํ้า  ๗ ราย  ทุก ๓-๖ เดือน สวนผูปวยมะเร็งเตานม ๒ ราย  ไดรับการทําผาตัดเตานม  

(mastectomy) ใหเคมีบําบัดและฉายแสง อาการดีขึ้นทั้ง ๒ ราย

 จากการใหบรกิารดังกลาวขางตน ไมวาจะเปนการตรวจภายในเพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะ

เริ่มแรก รวมทั้งการตรวจเตานมโดยแพทย ทําใหสามารถตรวจพบความผิดปกติตั้งแตระยะเริ่มแรก สามารถ

ปองกันและใหการรักษาใหหายได  เพ่ือไมใหนําไปสูมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม อันจะเปนสาเหตุสําคัญให

ผูหญิงเสียชีวิตอยางไมสมควร  และยังไดประโยชนจากการตรวจพบโรคอ่ืนๆ เชน เนื้องอกมดลูก เนื้องอกรังไข 

เลือดออกผิดปกติจากเยื่อบุมดลูก ฯลฯ ซึ่งไดรับการดูแลรักษารวมไปดวย

 ปนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก ศ.คลินิก พญ.มานี  ปยะอนันต  และ ผศ.พญ.สุวนิตย  ธีระศักดิ์วิชยา  

ชวยกรุณาจัดแพทยประจําบานภาควิชาสูติ-นรีเวช จากศิริราชพยาบาล มาชวยตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและ

มะเร็งปากมดลูก ครั้งละ ๒ ทาน  แตก็ยังตองการแพทยสตรีมาชวยตรวจเพ่ิมอีก  หากทานพอจะมีเวลาในวัน

เสารและสนใจจะทาํกจิกรรมทีเ่ปนประโยชนเปนกศุล ขอเชญิมารวมงานคลนิกิคดักรองมะเรง็เตานมและมะเรง็

ปากมดลูกของสมาคมฯ จะขอบคุณยิ่ง
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รายงานกิจกรรมชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภ  
ประจําป ๒๕๕๘

พญ.คุณสวรรยา   เดชอุดม
 สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ  ไดดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชนตอ

แพทยสตรีและประชาชนทั่วไปอยางมากมาย ผูสูงอายุเปนกลุมเปาหมายหนึ่งที่สมาคมแพทยสตรีฯ ไดใหการ

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งเปนชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภเพื่อการอยูรวมกันเปนสังคมของ

ผูสูงอายุ ทํากิจกรรมอันเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม

 ชมรมผูสงูอายุแพทยสตรีอปุถมัภ ดาํเนินงานโดยคณะกรรมการผูสงูอายุจาํนวน ๑๙ คน  มคีณะแพทย

สตรีเปนที่ปรึกษา  และคุณปาลิกา  งามปฏิพัทธพงศ เปนประธาน  ประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๓๘๘ คน  

คณะกรรมการชมรมผูสงูอายุแพทยสตรีอปุถัมภไดพฒันาชมรมฯ ทีเ่ขมแข็งโดยไดดาํเนนิกิจกรรมเองและกิจกรรม

รวมกับองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๘  ชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัด

กิจกรรมเพื่อผูสูงอายุจากสํานักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท  และงบประมาณ

ของสมาคมแพทยสตรีฯ กิจกรรมที่ดําเนินการมีดังนี้

 • กิจกรรมเพ่ือผูสงูอายุในวันอังคารและวันเสาร  เวลา ๐๗.๐๐-๑๓.๐๐  น.  ณ  สมาคมแพทย

สตรฯี  โดยมสีมาชกิประมาณ ๖๐-๘๐ คน มารวมกจิกรรมเพือ่สรางสขุภาพกายใจดวยการปฏบิตัิ

ธรรม  สวดมนต  ฝกจิตใหสงบ  ออกกําลังกาย  รวมสังสรรค  ขับรองและแสดงการละเลนตางๆ  

รวมทั้งนําอาหารกลางวันมารวมรับประทานดวยกัน

 • กิจกรรมในวันสําคัญตางๆ และจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  วันครอบครัว 

(ประเพณีรดน้ําในวันสงกรานต) วันปใหม ฯลฯ

 • การตรวจสุขภาพและเจาะเลือดประจําปแกผูสูงอายุ โดยศูนยบริการสาธารณสุข ๑๐ 

สาขาวัดธาตุทอง สํานักอนามัย  กทม.

 • กิจกรรมอื่นๆ เชน การตรวจวัดสายตาประกอบแวนตา  การรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ และ

ไดรับการอนุเคราะหรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลสุขุมวิท on call เพื่อสงตอในกรณีที่มีผูแพวัคซีน

 • การเขารวมงานผูสูงอายุของชมรมและหนวยงานตางๆ เชน สหพันธผูสูงอายุ ณ สนามกีฬา

ไทย-ญี่ปุน  การเขารวมงานวันผูสูงอายุแหงชาติ ณ สโมสรกองทัพบก  และงานผูสูงอายุของ

ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๐ ฯลฯ 

 • การเขารวมรับฟงการบรรยายวิชาการตางๆ เชน เรื่องอาหารและการออกกําลังกาย ความรูเรื่อง

ไขหวัดใหญพรอมทั้งการปองกัน
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 • การเขารวมกิจกรรม สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ วิชาการเพนทแกว จัดโดยสํานักกลุมสงเสริมอาชีพ 

สํานักพัฒนาสังคม วิชาการแปรรูปสมุนไพร (ยาหมองนํ้า) และวิชาการรอยลูกปด จัดโดย

ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๐  สุขุมวิท

 • การเขารวมกิจกรรมสนทนาธรรม โดย พญ.อมรา มลิลา เรื่อง “สุขใจ..เมื่อสูงวัย” จัดโดย

สมาคมแพทยสตรีฯ

 • กิจกรรมจิตอาสาในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน

 นอกจากการสนับสนุนจากสมาคมแพทยสตรีฯ แลว  สมาชิกชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภยังมี

สวนรวมในการรวมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพ่ือสนับสนุนใหกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภ

ดําเนินการไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี



วารสารขาวแพทยสตรี  The Thai Medical Women's News ๑๐๗

รายงานกิจกรรมฝายสัมพันธตางประเทศ สมาคมแพทยสตรี 
ป ๒๕๕๘

รศ.พญ.อรพิน สิงหเดช
  ฝายสัมพันธตางประเทศ สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ (TMWA) 
ไดติดตอสมาชิกสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ (MWIA) ตั้งแตเริ่มกอตั้งสมาคมฯ กิจกรรมที่ไดทํารวมกันระหวาง 
TMWA และ MWIA คือการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร เก่ียวกับการประชุมสมาชิกแพทยสตรี ในภูมิภาคเอเชีย
และเอเชยีกลาง และการประชุมสมาชิกแพทยสตรทีัว่โลก ประเทศสมาชกิทีร่บัเปนเจาภาพการประชุมนานาชาต ิ
หมุนเวียนกันไปหลายประเทศ 
 ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ TMWA สงกรรมการและสมาชิก ๖ ทาน ไปประชุมท่ีเมือง Kolkata 
ประเทศอินเดีย วันที่ ๔-๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หัวขอของการประชุม คือ Prevention and Elimination 
of Domestic and Sexual Violence  ในการประชมุครัง้นี ้ศาสตราจารย เกยีรตคิณุ แพทยหญิงสมศร ีเผาสวสัดิ ์
ใหเกียรติเปนผูแทน TMWA แสดงปาฐกถาเกียรติยศ เปนเวลา ๒๕ นาที เรื่อง World Health 
Professions Alliance Interprofessional  Collaborative Practice ซึง่ทานไดรบัรางวัลจากองคการอนามัย
โลกในฐานะประธานของ Thai Health Professional Alliance Against Tobacco สําหรับบทบาทของ
องคกรเกี่ยวกับการรณรงคงดสูบบุหรี่ของประชาชนในประเทศไทย
 ศาสตราจารย เกยีรตคิณุ แพทยหญงิสมศร ีเผาสวสัดิ ์เปนผูไดรบัรางวลันานาชาต ิและ รางวลัสตรไีทยดี
เดนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ นบัเปนเกยีรตอิยางสงูของตวัทาน ครอบครวั และสมาคมแพทยสตรฯี  รางวลัท่ีไดรบั ดงันี ้
 ๑. World Health Professions Alliance Interprofessional Collaborative Practice Award 
 ๒. Outstanding Thai Woman Award from the National Council of Women of 
Thailand Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen 
 นอกจากนี้ พญ.เบญจพร ปญญายง กรรมการสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ เปนตัวแทน
กระทรวงสาธารณสุขเขารวมประชุม The First Regional Consultation on the Draft ASEAN 
Regional Plan of Action on Elimination of Violence  Against Women. จัดโดยกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงแหงชาติและ UN Women ณ. โรงแรมอมารี วอเตอรเกต กรุงเทพมหานคร 
ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และเปนตัวแทนประเทศไทย ในนามกระทรวงสาธารณสุขเขารวม
ประชุมและเสนอขอคิดเห็นในการประชุม Bi-regional consultation on development of global 
plan of action on strengthening the role of health system in addressing interpersonal 
violence against women, girls and children. จัดโดยองคการอนามัยโลก ณ โรงแรมโนโวเทล  
ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
  การประชมุนีน้บัวาเปนประโยขน แกงานสขุภาพของประเทศไทย ซึง่จะไดนาํมาจดัทาํแผนปฏบิตังิาน 
“การปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี” ของประเทศ การพัฒนางานสาธารณสุขโดยเฉพาะ
ดานสุขภาพจิต
 อนึ่ง ฝายสัมพันธตางประเทศ สมาคมแพทยสตรี ฯ  ขอเชิญชวนสมาชิกแตละคน สงขาวของทานที่
ไดรวมประชุม สัมนา กับนานาชาติ พรอมบทคัดยอเพ่ือสมาคมจะไดบันทึกในรายงานประจําป และแสดงตอ 
สมาคมแพทยสตรีนานาชาติ เชนเดียวกัน 



วารสารขาวแพทยสตรี  The Thai Medical Women's News๑๐๘

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่ องในวโรกาสครบ ๕ รอบพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภที่ไดกอตั้งครบรอบ ๕๕ ป ในปนี้ 

สมาคมฯ ไดดาํเนนิการสาธารณกศุลหลายกจิกรรม นอกเหนอืจากการสงเสรมิแพทยสตรใีนดานตาง ๆ  และ

เปนองคกรแพทยสตรทีีท่าํหนาทีต่ดิตอประสานงานกับองคกรทัง้ภายในและตางประเทศ ดงันัน้  สมาคม

แพทยสตรี ฯ จึงไดจัดทําโครงการ “แพทยสตรีรวมใจตานภัย NCD” ขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสครบ ๕ รอบพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ปจจุบันประชากรไทยมีอายุยืนยาวขึ้น ผูหญิงไทยมีอายุเฉลี่ย ประมาณ ๘๓ ป แตก็จะมีโรคภัย

มากขึ้น โดยที่สาเหตุการตาย ๓ อันดับของประชากรไทย ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ คือ โรคหลอดเลือดสมอง

ตีบตัน (stroke) อุบัติเหตุทางจราจรและ โรคหัวใจขาดเลือด (ischemic heart disease) สวนสาเหตุ

ของการสูญเสียปสุขภาวะจากการตายกอนวัยอันควร (YLL) ในผูหญิง คือ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน

โรคเบาหวานและ โรคหัวใจขาดเลือด สวนการสูญเสียปสุขภาวะจากการเจ็บปวย (YLD) ในผูหญิง 

พบวา โรคซึมเศรามาเปนอันดับหน่ึง ดังน้ันผลการศึกษา DALY ในปพ.ศ.๒๕๕๒ พบวาโรคเบาหวาน 

โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน และโรคซึมเศราทําใหเกิดการสูญเสีย DALY ๓ อันดับแรกในผูหญิง ซึ่งเปน

โรคไมติดตอ(non-communicable disease, NCD) ที่สามารถปองกันไดในหลายสาเหตุที่เกิดจาก

พฤตกิรรมสขุภาพ เชน การสบูบุหรี ่การดืม่แอลกอฮอล การบรโิภคอาหาร การออกกาํลงักาย ฯลฯ สมาคม

แพทยสตรจีงึไดจดัทําโครงการ “แพทยสตรรีวมใจตานภยั NCD” ขึน้ ประกอบดวย ๕ โครงการยอย ดงันี้

 ๑. โครงการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 ๒. โครงการวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ

 ๓. โครงการรณรงคและตรวจคัดกรองปองกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม

 ๔. โครงการฝกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนท่ัวไป

 ๕. ประชุมวิชาการสัญจรใหความรูเรื่อง “From Asthma to COPD” 

 โครงการ“แพทยสตรีรวมใจตานภัย NCD” มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 การเสพยาสูบเปนปจจัยเส่ียงท่ีสําคัญ ดังนั้นคณะกรรมการอํานวยการสมาคมแพทยสตรีฯ 

จึงเห็นวาองคความรูเรื่องพิษภัยของยาสูบและการบําบัดโรคเสพยาสูบเปนพื้นฐานที่จะใหแพทยสตรี

และประชาชนสตรีทั่วไปมีโอกาสนําไปจูงใจใหมีการเลิกเสพยาสูบและปองกันมิใหมีผูเสพยาสูบรายใหม 

สมาคมฯ จึงรณรงคโดยจัดใหมีการบรรยายใหความรู

 ผลการดําเนินการ

  บรรยายตานภัยบุหรี่ ๒ ครั้ง 

   ครั้งที่ ๑ ไดมีการบรรยายเร่ือง “สตรีไทยรวมใจตานภัยบุหรี่” ในวันเสารที่ ๑๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารแพทยโกศล สมาคมแพทยสตรีฯ ใหชมรมผูสงูอายุ

แพทยสตรีอุปถัมภของสมาคมฯ และ อสส.จากศูนยสาธารณสุข จํานวน รวมทั้งส้ิน ๔๘ คน 

   ครั้งที่ ๒ การบรรยายทางวิชาการเร่ือง “ศิริราชอาวุโสรวมใจตานภัยบุหรี่” ในวันพุธที่ 

๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๔๕ น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล ผูเขารับฟงคือที่ปรึกษาและสมาชิกชมรมศิริราชอาวุโส จํานวนรวมทั้งส้ิน ๑๙๐ คน

   ทั้งนี้หลังจากการบรรยายท้ังสองคร้ัง มีผลกระทบตอเนื่องคือ

   ๑. กรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติเมื่อวันเสารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ใหลงนามเปน

สมาชิกของสมาพันธแหงชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

   ๒. ไดนําเสนอใหชมรมศิริราชอาวุโส พิจารณาสมัครเปนสมาชิกของสมาพันธฯ 

อยูระหวางการเขาประชุม

   ๓. เชิญชวนผูฟงจัดกลุมใหความรูแกญาติและผูสูบบุหรี่ที่พบเห็น โดยมุงหมายให

มีผูเลิกเสพยาสูบเพิ่มขึ้นหรือสงตอใหสถานบริการคลินิกฟาใสใกลบาน หากเปนกรณีเลิกยาก

๑. โครงการโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง
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ความเปนมา
 ภารกิจของสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ คือบําเพ็ญสาธารณ
ประโยชนเพื่อสุขภาพสตรี เด็ก และผูสูงวัย  ซึ่งดําเนินมาเปนเวลา ๕๕ ป
 การดแูลสขุภาพประกอบดวยการรกัษา ฟนฟสูขุภาพ สงเสรมิสขุภาพ และปองกนัโรคทีส่ามารถ
ปองกันได
 Health Promotion  ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๔ ประการ
  ๑. ดูแลสุขภาพองครวม (Holistic = กาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ)
  ๒. การใหองคความรูเพื่อการดูแลตนเอง (Empowerment)
  ๓. การปรับพฤติกรรม  การดําเนินชีวิต (Lifestyle)
  ๔. การปองกันโรค (Prevention) ไดแกการใหวัคซีนที่จําเปน และเหมาะสมกับประชาชน
แตละกลุม
  วคัซนีปองกนัโรคไขหวดัใหญ (Intanza) มปีระสทิธภิาพในการปองกนั ไขหวดัใหญ Infl uenza 
A virus (H1N1 , H3N2) และ Infl uenza B virusครอบคลุมไวรัสลาสุดเทาที่ระบาดในแตละป  ผลิตจาก
ประเทศฝรั่งเศส โดยมีผูแทนคือบริษัท ซาโนฟ ปาสเตอร จํากัด เมื่อผูใชบริการไดรับวัคซีนเขาในผิวหนัง 
(Intr a dermal) จะมีระยะเวลาปองกันโรคไดประมาณ ๑ ป ดังนั้นจึงตองฉีดซ้ําทุกป

วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการถวายกุศลการชวยประชาชนผูยากไรทีม่คีวามเส่ียงสูงตดิเช้ืองายในดานสุขภาพ 
เพื่อสรางภูมิคุมกันไขหวัดใหญ Infl uenza A virus (H1N1 , H3N2) และ Infl uenza B virusครอบคลุม
ชนิดที่ระบาดในปที่ผานมา  
 ๒. เพื่ออบรมใหความรูเรื่องไขหวัดใหญแกประชาชนผูรับการฉีดวัคซีน
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
 ๑. ลดภาวะเจ็บปวยรุนแรงในผูติดเชื้องาย เชน ผูสูงวัย  ผูปวยเรื้อรังไดแก โรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน อัมพฤกษ ไต
 ๒. ลดการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลดวย ปอดอักเสบรุนแรง ซ่ึงอาจมีอันตรายถึงแกชีวิต
 ๓. ลดภาระคาใชจายในการรกัษาพยาบาลและลดคาใชจายทางออมจากการขาดงาน ขาดรายได
ของประชาชน และสถานประกอบการ

 ๔. ลดภาระคาใชจายของรัฐโดยรวม

๒. โครงการวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ
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ผลการดําเนินการ

 ๑. จํานวนผูเขารับการฉีดวัคซีน มีดังนี้
  ๑.๑.  ณ โรงพยาบาลเปาโล  สมุทรปราการ ๑๒๐ ราย
  ๑.๒.  ณ อาคารแพทยโกศล สมาคมแพทยสตรีฯ ๖๑ ราย
  ๑.๓.  ณ  โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย ๔ ๑๔๔  ราย
  ๑.๔.  ณ  โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ๑๗๔ ราย
  รวมทั้งสิ้น  ๔๙๙  ราย
 ๒. ผลการตดิตามผูรบัการฉีดวคัซนีจากรายงานโรงพยาบาลเปาโล สมทุรปราการ มรีายละเอยีด
ดังน้ี
  รายงานโครงการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ Intanza  
   แยกตามประเภท

จํานวนผูปวยเขารวมโครงการ ๑๒๐  ราย

เพศชาย ๕๓ ราย

เพศหญิง ๖๗  ราย

กลุมโรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  ไขมันสูง ๙๙ ราย

ผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือด ๒๐ ราย

ธาลัสซีเมีย ๑ ราย

พบผูปวย  ปวยดวยไขหวัดใหญ เดือนสิงหาคม ๑  ราย

ปวยดวยระบบทางเดินหายใจสวนบนอื่นๆ ๓๐  ราย

นอยกวา ๖๕  ป ๑๐๐ ราย

มากกวา  ๖๕  ป ๒๐ ราย

  แยกตามอายุ

  แยกตามโรคประจําตัว

  ติดตามผูปวยตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-สิงหาคม  ๒๕๕๘
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๓. โครงการรณรงคและตรวจคัดกรองปองกัน
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม

ความเปนมา

 ในปจจุบันโรคมะเร็งปากมดลูกเปนสาเหตุการตายอันดับสองรองจากมะเร็งเตานมในสตรีของ

ประเทศไทยจึงเปนปญหาสาธารณสุขทีส่าํคญั เพราะทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและส้ินเปลือง

คาใชจายในการรักษาพยาบาล วิธีการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกตองมีการคนหา โดยการ

ตรวจหาเซลลมะเร็งใหพบตัง้แตอยูในระยะเร่ิมแรกและ ในระยะกอนเปนมะเร็งซึง่สามารถรักษาใหหายได

และเสียคาใชจายนอยกวาการรักษาในระยะลุกลาม

 จากการศึกษาขององคการอนามัยโลกไดพบวาการคัดกรองดวยการทํา pap smear ในสตรีกลุม

เปาหมายอายุ ๓๐-๖๐ป  ทําใหชวยลดอัตราการเกิดโรคและอัตราการตายจากโรคมะเร็งปากมดลูกได  

 เน่ืองจากภาวะความเรงรีบของการดํารงชีวิต ทําใหสัดสวนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของ

ประชากรเพศหญิงในพื้นท่ีกรุงเทพฯ มีนอยกวาภาคอื่น แมอัตราการปวยดวยโรคมะเร็งปากมดลูก

ในพื้นที่กรุงเทพฯ มี ๑๕.๔ คน/แสนประชากร ซึ่งนับวานอยกวาภาคอื่น (๑๖.๗ ตอแสนประชากร) 

แตเพื่อเปนการปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมสตรี สมาคมแพทยสตรีฯ จึงจัดโครงการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจมะเร็งเตานมแกสตรีในพ้ืนที่กรุงเทพฯและจังหวัดใกลเคียง

เพื่อรวมกิจกรรมถวายแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสพระชนมายุ

ครบ ๕ รอบ 

วัตถุประสงค   

 ๑. เพ่ือใหประชาชนในกรุงเทพและพ้ืนที่ใกลเคียงไดรับการตรวจคัดกรองปองกันมะเร็ง

ปากมดลูกและมะเร็งเตานมเพิ่มขึ้น

 ๒. เพื่อใหกลุมเปาหมายที่ตรวจพบความผิดปกติไดรับการสงตอและรักษา

 ๓. เพื่อคนหาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมระยะเริ่มแรก

 ๔.  เพื่อใหความรูในการตรวจความผิดปกติของเตานมดวยตนเอง
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ผลการดําเนินการ

 ผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมสตรี เดือนมกราคม-กรกฎาคม ๒๕๕๘

รวม ๘๕๘ ราย  ดังนี้

 ๑. ผูรับบริการใหม ๔๑๒ ราย ผูรับบริการเกา ๔๔๖ ราย

 ๒. การใหบริการ PV+BE     ๘๔๑ ราย การใหบริการ  BE ๘๕ ราย

 ๓. ผลการตรวจเตานม  ปกติ ๘๓๑ ราย ผิดปกติ    ๒๗  ราย (รอยละ ๓.๑๐)

 ๔. ผลการตรวจ Pap smear Adequacy of Endocervical cell 

  ผล Presence ๓๙๖  ราย ผล  Absence  ๓๖๙ ราย (รอยละ ๔๘)

 ๕. ตรวจไมพบมะเร็ง

  ผล Negative ๖๕๑  ราย  (รอยละ ๗๗)

  ผล Infection  ๘๕  ราย  (รอยละ ๒๓) ไดแก candida =๗.๐ %  T.V.=  รอยละ ๐.๔% และ

   Bacteria = รอยละ ๔

 ๖. Epithelial cell abnormality 

  ๖.๑ Squamous cell  

   พบ ASCUS  ๗  ราย ASCH ๓ ราย LSIL+HPV ๑ ราย  HSIL ๑ ราย  ไมพบ SCC

  ๖.๒ Glandular cell

    ไมพบ AIS   AGC, AIS และ Adeno CA

 ๗. ผล  Miscellaneous ไดแก  Mass at breast = ๑๔ ราย (รอยละ ๑.๗)  Myoma  uteri = 

  ๖ ราย (รอยละ ๐.๗) Ovarian  tumor = ๒ ราย (รอยละ ๐.๒)
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๔. รายงานโครงการฝกอบรมการชวยชีวิต
ข้ันพื้นฐานสําหรับประชาชนทั่วไป

แพทยหญิง คุณ สวรรยา เดชอุดม

 สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชิรูปถัมภ  เล็งเห็นความสําคัญในการใหความรูเรื่อง

สขุภาพสาํหรบับคุคลทัว่ไป เพือ่ใหไดมสีวนรวมในการพฒันาสขุภาพของตน และคนรอบขางใหมสีขุภาพด ีและ

มีอายุยืน การชวยชีวิตขั้นพื้นฐานเปนหวงโซอันแรกที่ชวยใหผูที่มีเหตุทําใหหัวใจหยุดเตน เชน หัวใจพิบัติ จาก

การอุดตันของหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจอยางเฉียบพลัน จมนํ้า ไฟฟาลัดวงจร หรือ ฟาผา เปนตัน ประกอบกับ 

สมาคมแพทยโรคหัวใจฯ และ มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ กําลังจัดทําโครงการฝก

อบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนทั่วไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารีโดยใช “หุน สมชาย” ในการอบรมและฝกปฏิบัติ และใหทดลองใชเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 

(AED = Automatic External Defi brillator) สมาคมแพทยสตรฯี จงึไดรวมมอืกบัมลูนธิหิวัใจแหงประเทศไทย ฯ 

จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและรวม

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการมีวัตถุประสงคเพื่อฝกอบรม

ประชาชนใหรูขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานและคาดวาผูประสบภาวะวิกฤตดานสุขภาพได

รับความชวยเหลือเบื้องตนอยางถูกตองจากผูที่ผานการฝกอบรม การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน

 เดมิการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการปมหัวใจเปนแบบการเรียงลําดับ ๓ ขั้นตอน (A B C) A หมายถึง

Air Way,B หมายถึง Breathing และ C หมายถึง Cardiac ในทางปฎิบัติ ก็จะมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ คือ

เปดชองทางหายใจ  เปาลมเขาทางปาก  แปะนิว้มอืคลาํชพีจรทีค่อขางลกูกระเดอืก  แลวปมหวัใจบรเิวณกลางอก 

ชดุละ ๑๕ คร้ัง สลบักบัเปา ๒ คร้ังติดตอกนัอยางตอเนือ่ง เปนอตัรา ๖๐ ครัง้ตอนาท ีโดยนบั ๑ และ ๒ และ ๓......... 

แตปจจุบันไดมีการปรับเปล่ียนวิธีการกูชีพใหม โดยใหคนท่ีหมดสติไดรับการปมหัวใจกอน ในอัตราท่ีเร็วกวา 

คือ ๘๐ ครั้งตอนาที โดยผูปมหัวใจจะนับเพียงพยางคเดียว เปน ๑ ๒ ๓ ....อยางตอเนื่อง ๓๐ ครั้งพรอมเปาลม

เขาทางปากโดยไมตองหยุดปม จนครบ ๒ รอบ แลวจึงเปล่ียนผูปมหวัใจ  ลาํดบัข้ันตอนจึงเปน  C A B (Cardiac 

Airway Breathing) ในกรณีที่มีเครื่องกระตุกหัวใจ ใหใชเครื่องกระตุกหัวใจทันที

 ในโอกาสท่ีสมาคมแพทยสตรี ดําเนินงานครบ ๕๕ ป ในปนี้ สมาคม ฯ จึงไดวางแผนการฝกอบรมให

ไดกลุมเปาหมายมากกวา ๕๕๐ คน เริ่มตั้งแตวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เปนตนไป จนครบจํานวน ๕๕๐ 

คน  มีผูที่ผานการฝกอบรม ดังนี้

 ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  อบรมผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปภถัมภ  

ณ สมาคมแพทยสตรีฯ   จํานวนผูที่ผานการอบรม  ๔๗  คน
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 ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อบรมนักเรียน ณ หองประชุมโรงเรียนดลวิทยา 

จํานวนผูที่ผานการฝกอบรม ๗๘  คน

 ครัง้ที ่๓  เมือ่วนัที ่๒๙  มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อบรมนกัศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยศีรวีกิรมบรหิารธรุกิจ 

ณ สมาคมแพทยสตรี ฯ   จํานวนผูที่ผานการอบรม  ๕๐  คน

 ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อบรมนักเรียน ณ.หองประชุมโรงเรียนมาแตรเดอี

วิทยาลัย   จํานวนผูที่ผานการอบรม ๖๖  คน

 ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ อบรมพนักงานบริษัทเทอรูโม ณ บริษัทเทอรูโม 

(ประเทศไทย) จํากัด จํานวนผูที่ผานการอบรม  ๕๕  คน

 ครัง้ที ่๖  เมือ่วนัที ่๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ อบรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรวีกิรมบรหิารธุรกิจ 

สถานทีห่องประชมุประสงค-สดุสาคร ตูจนิดา  ชัน้ ๓  สมาคมแพทยสตรแีหงประเทศไทย  ในพระบรมราชนิปูถมัภ   

จํานวนผูที่ผานการอบรม  ๕๐  คน

 ครัง้ที ่๗  เมือ่วนัที ่๑๘  สงิหาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  อบรมดารา นกัแสดง ณ หองประชมุสยามมกฎุราชกมุาร 

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป  แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ   จาํนวนผูทีผ่านการอบรม  

๕๒  คน

 ครั้งที่ ๘  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  อบรมพนักงานบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ

ณ หองประชุมบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด   จํานวนผูที่ผานการอบรม  ๕๐ คน

 สมาคม ฯ ขอขอบคุณทานวิทยากรท่ีมาชวยในการแนะนําและอบรม และสมาชิกท่ีสนใจเขารับการอบรม 

หวงัเปนอยางย่ิงวา ผูเขารับการอบรมครั้งนี้จะตั้งใจเรียนรู และรวมกันฝกฝนจนเขาใจ ทําเองได และนําไปใชให

ไดผลจริงๆ เมื่อตองเผชิญกับภาวะฉุกเฉินนั้น ๆ โดยการตั้งสติไวใหมั่นอยาตื่นเตนจนลนลาน

 ขอใหการที่เราไดมารวมกันกระทําสิ่งดีๆเหลานี้เปนกุศลกรรม ที่นอกจากไดรวมใจถวายเปนพระราช

กุศลแลว บุญนั้นยังไดแกตนเอง สังคม และประเทศชาติ สืบไป
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๕. การประชุมวิชาการสัญจร
สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย  ครั้งที่ ๒๕  

 วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ สมาคมแพทยสตรีฯรวมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง From Asthma to COPD ณ หองประชุมโรงพยาบาล โดยมีวิทยากรคือ 

ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร รศ.พญ.ชลีรัตน ดิเรกวัฒนขัย ศ. พญ.มุกดา หวังวีรวงค 

รศ.พญ.เบญจมาศ ชวยชู ผศ.ดรจตุพร วงคสาธิตกุลผูเขารวมสัมมนาเปนแพทย พยาบาลและเจาหนาท่ีจาก

โรงพยาบาลในจังหวัดสระแกวและโรงพยาบาลจังหวัดใกลเคียงจํานวน ๒๕๗ คน ประกอบดวยการบรรยายและ

ฝกปฏิบตัเิกีย่วกับการใชเคร่ืองพนยาขยายหลอดลม โดยมีรายละเอียดการประเมินความพึงพอใจแตละกิจกรรม 

ดังตาราง นอกจากน้ีคณะกรรมการและวิทยากรยังไดไปทัศนศึกษาสถานท่ีนาสนใจ เชน ดินแดนมหัศจรรย

ละลุ ตลาดชายแดนโรงเกลือ  ฯลฯ ผลการประเมินการประชุมวิชาการดังนี้

หัวขอ
ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย

N=๔๗
รอยละ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

Topic : From Asthma to COPD
ศ.คลินิก พญ.มุกดา  หวังวีรวงศ 
รศ.พญ.เบญจมาศ  ชวยชู

๔.๓๒ ๘๖.๔๙

๑. ความนาสนใจของหัวขอ/เนื้อหา ๑๗ ๒๗ ๒ ๐ ๑ ๔.๒๖ ๘๕.๑๑

๒. ขอมูลเหมาะสมและสามารถนําไปใชในการดูแลผูปวย ๑๗ ๒๗ ๓ ๐ ๐ ๔.๓๐ ๘๕.๙๖

๓. วิทยากรสามารถถายทอดความรูไดดี/นาสนใจ ๑๙ ๒๕ ๓ ๐ ๐ ๔.๓๔ ๘๖.๘๑

๔. วิทยากรสามารถตอบคําถามไดกระจาง       ๔.๔๐ ๘๘.๐๙

Topic : Smoke – free home 
ศ.คลินิก พญ.มุกดา  หวังวีรวงศ

๔.๓๕ ๘๗.๐๒

๑. ความนาสนใจของหัวขอ/เนื้อหา ๒๐ ๒๖ ๑ ๐ ๐ ๔.๔๐ ๘๘.๐๙

๒. ขอมลูเหมาะสมและสามารถนําไปใชในการดูแลผูปวย ๒๐ ๒๔ ๓ ๐ ๐ ๔.๓๖ ๘๗.๒๓

๓. วิทยากรสามารถถายทอดความรูไดดี/นาสนใจ ๑๘ ๒๗ ๒ ๐ ๐ ๔.๓๔ ๘๖.๘๑

๔. วิทยากรสามารถตอบคําถามไดกระจาง ๑๕ ๓๑ ๑ ๐ ๐ ๔.๓๐ ๘๕.๙๖
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หมายเหตุ :  เกณฑการแปรผล

  คะแนนระหวาง ๓.๖๘-๕.๐๐  หมายถึง ระดับดี

  คะแนนระหวาง  ๒.๓๕-๓.๖๗ หมายถึง ระดับปานกลาง

  คะแนนระหวาง ๑.๐๐-๒.๓๔  หมายถึง ระดับปรับปรุง

หัวขอ
ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย

N=๔๗
รอยละ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

Topic : COPD  Rehabilitation
ผศ.ดร.จตุพร   วงศสาธิตกุล

๔.๓๑ ๘๖.๒๘

๑. ความนาสนใจของหัวขอ/เนื้อหา ๒๓ ๒๒ ๒ ๐ ๐ ๔.๔๕ ๘๘.๙๔

๒. ขอมูลเหมาะสมและสามารถนําไปใชในการดูแลผูปวย ๑๖ ๒๗ ๒ ๒ ๐ ๔.๒๑ ๘๔.๒๖

๓. วิทยากรสามารถถายทอดความรูไดดี/นาสนใจ ๑๙ ๒๔ ๓ ๑ ๐ ๔.๓๐ ๘๕.๙๖

๔. วิทยากรสามารถตอบคําถามไดกระจาง ๑๖ ๒๙ ๒ ๐ ๐ ๔.๓๐ ๘๕.๙๖

Topic : Workshop
 - Peakfl ow  meter
 - Drug  delivery 
 - (DPI , MDI , Nasal irrigation)
รศ.พญ.เบญจมาศ  ชวยชู

๔.๕๑ ๙๐.๒๑

๑. ความนาสนใจของหัวขอ/เนื้อหา ๒๕ ๒๒ ๐ ๐ ๐ ๔.๕๓ ๙๐.๖๔

๒. ขอมูลเหมาะสมและสามารถนําไปใชในการดูแลผูปวย ๒๔ ๒๒ ๑ ๐ ๐ ๔.๔๙ ๘๙.๗๙

๓. วิทยากรสามารถถายทอดความรูไดดี/นาสนใจ ๒๕ ๒๑ ๑ ๐ ๐ ๔.๕๑ ๙๐.๒๑

๔. วิทยากรสามารถตอบคําถามไดกระจาง ๒๕ ๒๑ ๑ ๐ ๐ ๔.๕๑ ๙๐.๒๑

Topic : Workshop
 -คลินิกอดบุหรี่ : อดบุหรี่ /ภาพยนต
ศ.คลินิก พญ.มุกดา  หวังวรีวงศ

๔.๔๙ ๘๙.๗๐

๑. ความนาสนใจของหัวขอ/เนื้อหา ๒๖ ๒๑ ๐ ๐ ๐ ๔.๕๕ ๙๑.๐๖

๒. ขอมูลเหมาะสมและสามารถนําไปใชในการดูแลผูปวย ๒๑ ๒๕ ๑ ๐ ๐ ๔.๔๓ ๘๘.๕๑

๓. วิทยากรสามารถถายทอดความรูไดดี/นาสนใจ ๒๒ ๒๕ ๐ ๐ ๐ ๔.๔๗ ๘๙.๓๖

๔. วิทยากรสามารถตอบคําถามไดกระจาง ๒๓ ๒๔ ๐ ๐ ๐ ๔.๔๙ ๘๙.๘๘

รวมทั้งหมด ๔.๔๐ ๘๗.๙๔
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บทความวิชาการ
บานปลอดบุหรี่

ศ.คลินิก พญ.มุกดา หวังวีรวงศ

 

 ควันบุหรี่ เปนสารกอมะเร็งในมนุษยที่ไมมีระดับ “ปลอดภัย” ในการสัมผัส ควันบุหรี่ประกอบดวย

สารเคมีมากกวา ๔,๐๐๐ ชนดิ และมากกวา ๖๐ ชนดิทีเ่ปนสารกอมะเร็ง การท่ีผูไมสบูบหุรีส่ดูเอาควันบหุร่ีจาก

ผูสบูบหุรี ่ซึง่อยูในบริเวณเดียวกันเรียกวา “การสูบบหุรีม่อืสอง” ทาํใหไดรบัสารพิษอืน่ๆ เขาสูรางกายเชนเดียวกับ

ผูสูบบุหรี่ หรืออาจจะมากกวา   องคการอนามัยโลกประเมินวา ปจจุบันมีเด็กเกือบ ๗๐๐ ลานคน หรือ

เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรเด็กทั่วโลกหายใจเอาอากาศปนเปอนควันบุหรี่ที่ลอยอยูในอากาศเขาสูรางกาย

โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่ออยูในบาน

ผลของควันบุหรี่ตอสุขภาพ  มีทั้งระยะส้ัน และระยะยาว

ระยะสั้น    -    แสบตา นํ้าตาไหล

  - หัวใจเตนเร็วขึ้น   ความดันโลหิตสูงข้ึน

  - กลิ่นที่นารังเกียจตามรางกาย และเส้ือผา

  - ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น

ระยะยาว   -    โรคมะเร็งตางๆ เชน มะเร็ง ปอด   กลองสียง  หลอดอาหาร  กระเพาะปสสาวะ เปนตน

  - เสนเลือดหัวใจตีบ และ หัวใจขาดเลือด

  - หลอดเลือดสมอง และ สวนอื่นๆตีบตัน

  - ถุงลมโปงพอง   หลอดลมอักเสบเร้ือรัง

ผลของบุหรี่ในหญิงมีครรภ / ทารก

  - ทําใหเกิดความเส่ียงที่ทารกแรกคลอดจะมีนํ้าหนักตัวตํ่ากวาปกติ

  - มีความเสี่ยงของการเกิดโรคไหลตายในเด็ก (SIDS) สูงข้ึนถึง ๒ เทา

ผลของบุหรี่ / ควันบุหรี่ในเด็ก

  - โรคหอบหืด :  ทําใหอัตราการเกิดเพิ่มขึ้น และอาการรุนแรงมากขึ้น

  - โรคระบบหายใจ :  อัตราการเกิดโรค หลอดลมอับเสบ  ปอดอักเสบเพ่ิมขึ้น  

  - หูนํ้าหนวก / หูชั้นกลางอักเสบ

  - ในระยะยาว เด็กที่ไดรับควันบุหรี่จะมีพัฒนาการของปอดนอยกวาเด็กท่ีไมไดรับควันบุหรี่   

พัฒนาการสมองตํ่ากวาปกติ

 นอกจากน้ี มีการศึกษาพบวา การที่สมาชิกในบานที่สูบบุหรี่อุมเด็ก  เลนกับเด็กอยางใกลชิด และปอน

อาหารใหเด็ก จะทําใหเด็กมีความเสี่ยงตอการปวยดวยโรคระบบหายใจสวนลางเพิ่มขึ้น  ๓.๘๒  เทา
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 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ตระหนักถึงอันตรายจากบุหรี่และควันบุหรี่ จึงไดจัดโครงการ

ตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหรี่ รวมกับมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่  เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ของคนไทยโดยไมสูบบุหรี่ในบาน เพ่ือลดอันตรายจากควันบุหรี่มือสองในบาน กิจกรรมประกอบดวย 

การจัดระบบบริการเพ่ือสงเสริมการเลิกสบูบุหรีใ่หกบัผูใชบรกิาร  การฝกอบรมพยาบาลท่ีแผนกผูปวยนอกและ

ผูปวยใน ในการประเมนิ  ใหความรู และใหคาํปรกึษาเพือ่การเลกิสบูบหุรี ่แจกสือ่ทีเ่กีย่วของแกครอบครวัเดก็ทีม่ี

ผูสูบบุหรี่ มีระบบแนะนําใหผูสูบบุหรี่ไปรักษายังคลินิกอดบุหรี่ และมีระบบติดตามประเมินผล ผลสําเร็จของ

โครงการ (ในหน่ึงปแรก)  พบวา มผีูเลกิสบูบหุรีร่อยละ ๓.๔๓ ไมสบูบหุรีใ่นบาน รอยละ ๔๐.๕๗ ไมเปลีย่นพฤตกิรรม 

รอยละ ๕๖.๐๒ ในชวง ๒ ปตอมา ทางสถาบันฯ ไดขยายโครงการเปนโครงการเครือขายบานปลอดบุหรี่อีก 

๗ แหง  ไดแก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  โรงพยาบาลบานโปง โรงพยาบาล

เจาพระยาอภยัภเูบศร  ศนูยสงเสรมิสขุภาพจงัหวดันครสวรรค  โรงพยาบาลพษิณโุลก และโรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช  ซึ่งเครือขายทั้ง ๗ แหงไดดําเนินการ “โครงการบานปลอดบุหรี่” อยางมีประสิทธิภาพและ

ประสบความสําเร็จ  สาํหรับสถาบันสขุภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน ีจากการติดตามผลท้ังหมด (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)  

จากคนทีส่บูบุหรี ่๕,๒๙๓  คน  พบวา ไมสบูในบานรอยละ ๔๒.๒ เปลีย่นพฤตกิรรมจากสบูในบานเปนนอกบาน

รอยละ ๓๐.๔ สูบนอยลงรอยละ ๑๗.๕  และไมเปล่ียนพฤติกรรมรอยละ ๙.๙ 

 ดังน้ัน หากตองการลดปญหาการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนโดยไมใหเด็กเร่ิมตนสูบบุหรี่ในอนาคต 

ตองเนนความสําคัญของการใหความรูพอแม – ผูปกครองถึงผลกระทบของปญหาสุขภาพในบุตรหลาน และ

แบบอยางของการไมสูบบุหรี่ของพอแม – ผูปกครอง ดวยการรณรงคใหบานปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพท่ีดีของ

เด็กไทย

ควันบุหรี่มือสองละอองราย

ติดมากมายบนเสื้อผา หนา ตัว ผม

ลูกหลานใกลไดสารพิษที่สูดดม

ทุกขระทมเจ็บปวยแทบมวยมรณ

“ เลิกบุหรี่...เพื่อลูกรักกันเถอะ”
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รายงานการทําบุญทอดผาปา-เสวนาธรรม

แพทยหญิง คุณ สวรรยา เดชอุดม

 คณะกรรมการสมาคม ฯ ชุดที่ ๓๑ ไดมีมติใหจัดงานทอดผาปาสามัคคีขึ้น ในโอกาสครบรอบ ๕๕ ป 

สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย   ในพระบรมราชินูปถัมภ  โดยมีวัตถุประสงคคือ

 ๑. เพือ่นอมราํลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิฯ์ พระบรมราชนินีาถทีท่รงรบัเปน

องคอุปถัมภ และเสด็จฯเปนองคประธานในพิธีเปดอาคารแพทยโกศล

 ๒. เพื่อสงเสริมความสามัคคีในระหวางสมาชิกแพทยสตรี 

 ๓. เพือ่เปนทนุในการดาํเนนิกจิกรรมการกศุลขับเคลือ่นการพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนและสงัคม  

 การทําบุญทอดผาปา-เสวนาธรรม  ในครั้งนี้ มีความหลากหลายของกิจกรรมบุญ คือ ลดกรรม 

ณ  อาคารแพทยโกศล สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ วันที่ ๒๗ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘  เริ่มตนดวยการจัดกองผาปาอยางตั้งอกตั้งใจกันไว ตั้งแตเชาตรู  นายกสมาคม ศ.เกียรติคุณ 

ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร ไดนาํสมาชกิต้ังจติอธษิฐาน จดุธปูเทียนบูชาพระรตันตรยั แลวสวดมนตในทํานอง

สรภัญญะโดยพรอมเพียงกัน ตามดวยสวดมนตบทโพชฌงคคาถาพรอมคําแปลถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ตอจากนั้นฟงธรรมบรรยาย ของพระภิกษุสมเกียรติกิตติโก สุพรรณดิษฐ(อดีตแพทย

หวัหนาหนวยมะเรง็สตรขีอง โรงพยาบาลรามาธบิด)ี พรอมนาํเสนอดวยสไลดในหวัขอ “ปฏบิตัธิรรมไปทาํไม?” 

เพือ่จงูใจใหสมาชิกทัง้หลายหันมาใสใจในการปฏิบตัธิรรม อาชพีแพทยเปนอาชีพทีไ่ดเปรยีบเพราะคลุกคลกีบั

เทวทูตทั้ง ๔ (เกิด แก เจ็บ ตาย) อยูเนืองๆ สําหรับคนที่ยังไมเคยทําก็สมควรเร่ิมตน สวนคนที่ไดเริ่มแลวก็จะ

ไดพัฒนาใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป เพราะความละเอียดลกึซ้ึงของใจเราน้ีมีหลายระดับ 

 ในระหวางที่พระภิกษุสมเกียรติกิตติโก ฉันภัตตาหาร สมาคมแพทยสตรีฯ  ไดเชิญผูที่เขาถึงธรรม

มาเลาใหพวกเราฟงถึงแรงบันดาลใจท่ีทานใฝธรรม ไดแก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล  สกลสัตยาทร  

พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร และ พญ.ศุภวัจน  นับถือเนตร พวกเราไดรับฟงขอคิดดีๆ และสั้นๆ จากผูที่ไมเคย

มีทุกข แตตามภรรยาไปปฏิบัติธรรม และไดนําขอคิดนั้นมาจัดการกับชีวิตและการทํางาน สรางความสุขและ

ความพอใจกบัผูรวมงาน นาํความเจรญิมาสูองคกรอยางตอเนือ่ง  เราไดรูเหน็การจดัการกบัความกงัวลทีเ่ขามา

รบกวนจิตใจจากการดําเนินชีวิตและความรับผิดชอบการงานในภาระของแพทย สามารถบรรเทาไดดวย

การเขาถงึธรรมะ ทาํใหหนาตาของทานผองใส เพราะใจเปนสขุนัน่เอง และทายท่ีสดุเราไดพบวาจากความคุนเคย

กบัการเรียนหนังสอื และการอานหนังสอืจนจําได อกีทัง้ไดเปนแพทย ทาํใหการไดเรยีนพระอภิธรรม (ภาคสาม 

หรอืภาคสุดทายของพระไตรปฎก) นัน้เปนสิง่ท่ีนาสนใจศึกษาตามวิธทีีเ่ราคุนเคย คอื ศกึษาจากตํารา  และทาํให

เราเขาใจถึงความเปนไปของชีวิตเราย่ิงขึ้น  (ผูสนใจ DVD ของงานทอดผาปา เสวนาธรรมคร้ังนี้ ติดตอสมาคม

แพทยสตรีฯ สั่งจองไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป) ผูฟงถูกจริตกับแบบไหน ก็รับไปปฏิบัติไดตามอําเภอใจของตน

งานน้ีเปนงานแรกท่ีสมาชิกสมาคมแพทยสตรีฯ ไดใชหองประชุม “ประสงค-สุดสาคร ตูจินดา” ที่ทานอาจารย
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สุดสาคร  ตูจินดา ไดบริจาคเงินในการปรับปรุงตกแตงภายในพรอมดวยเครื่องเสียงให สมาชิกสมาคมฯ 

ไดมาใชงานกันเต็มหอง มีผูลงทะเบียนไวจํานวน ๔๖ ทาน สําหรับทานท่ีมารวมไมได ไดบริจาคเงิน และ

ชักชวนญาติมิตรผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคมีจํานวนรวมกันเปน ๕๐๙ ทาน ไดยอดเงินบริจาค ณ วันท่ี ๒๐  

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนเงิน ๑,๔๔๑,๑๙๐ บาท (หนึ่งลานสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยเกาสิบบาทถวน)   

ซึ่งพระภิกษุสมเกียรติกิตติโก สุพรรณดิษฐ ไดมอบใหแกสมาคมแพทยสตรีฯ เพื่อทําการกุศลตามท่ีผูบริจาค

ไดแสดงความจํานงไว (ขออนุโมทนา) ซึ่งประกอบดวย ๓ ประเภทดังนี้

 ๑. เงินบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา นักศึกษาแพทยสตรี เปนเงิน   ๕๒๐,๖๕๐  บาท

 ๒. เงินสนับสนุนโครงการฝกอบรมการกูชีพ โดยรวมกับมูลนิธิหัวใจฯ เปนเงิน  ๑๕๓,๒๕๐  บาท

 ๓. เงินสนับสนุนกิจกรรมการกุศลอื่นตามนโยบายของสมาคมแพทยสตรีฯเปนเงิน ๗๖๗,๒๙๐  บาท

 

 การดําเนนิโครงการบรรลุผลสาํเรจ็ทัง้ ๓ วตัถุประสงคดวยความรวมมอืรวมใจของทานสมาชิกทัง้แพทย

สตรีที่ปรึกษาอาวุโส สมาชิกสมาคมแพทยสตรีปจจุบัน และสมาชิกท่ีสมัครใหม พรอมดวยญาติสนิท มิตรสหาย 

คณะกรรมการของสมาคมฯ และ ชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภ 

 ดวยกุศลผลบุญที่ทานทั้งหลายไดกระทําแลว ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ

ทัง้หลายในสากลโลกจงดลบนัดาลใหทานทัง้หลายปลอดโรคปลอดภยั และเจรญิดวยจตพุธิพรชัย ถงึพรอมดวย 

อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ เทอญ
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แพทยสตรีที่ ไดรับการเชิดชูเกียรติ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘
 

 ในป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ มีแพทยสตรีที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)

 พ ญ.ประนอม คําเที่ยง  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 ศ.พ ญ. ยุพิน  ศุภพุทธมงคล     ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 

 รศ.พญ.อมรศรี ชุณหรัศมิ์    ภาควิชากุมารเวชศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 พญ.วลัยอร ปรัซญพฤทธ์ิ  สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย

 พญ.แสงดาว มยุรสาคร  โรงพยาบาลบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

 รศ.พญ. ณัฎฐา รัชตะนาวิน  คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี  

 พญ.อรวรรณ ศิลปกิจ  โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต 

ผูที่ไดรับการแตงตั้งและการเชิดชูเกียรติ 

 ๑.   ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผาสวัสดิ์  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

  ๑.๑  World Health Professions Alliance Interprofessional Collaborative Practice 

Award ป ค.ศ.๒๐๑๕

  ๑.๒  รางวัลสตรีไทยดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  จากสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ 

  ๑.๓  ศิษยเกาดีเดน โรงเรียนราชินี ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๒. พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ  

  ๒.๑.  ไดรับเลือกต้ังเปนนายกรังสีวิทยาสมาคม รับตําแหนงเม่ือ เมษายน ๒๕๕๘ อยูในวาระ ๓ ป

  ๒.๒ ไดรับเชิญเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมรังสีวิทยาทวีปอเมริกาเหนือ (Radiological 

Society of North America -RSNA) ประจําปค.ศ.๒๐๑๕ (หนึ่งในสามจากรังสีแพทยจากท่ัวโลก)

 ๓.  รศ.พญ.จริพร เหลาธรรมทัศน ไดรบัการแตงตัง้เปนศาสตราจารย  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล

รามาธิบดี

 ๔. รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีหรือโรง

พยาบาลเด็ก 

  ๔.๑  ไดรับรางวัลมิตรภาพแหงฮิวเบิรต เอช. ฮัมฟรีย โดยโรงเรียนสาธารณสุขโรลลินส 

มหาวิทยาลัยเอโมรี สหรัฐอเมริกา 

  ๔.๒ รางวัลผูบริหารสาธารณสุขท่ีมีผลงานดีเดนและเปยมคุณธรรม จากสมาคมนักบริหาร

สาธารณสุข ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

  ๔.๓ ไดรับรางวัล United Nations Service Award 1st Place Winner เรื่อง Holistic School 

in Hopital ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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 ๕. รศ.พญ.สขุจนัทร พงษประไพ ไดรบัการคดัเลอืกเปนศษิยเกาดเีดนดานความสาํเรจ็ในอาชีพ/หนาที่

การงาน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปพ.ศ.๒๕๕๘

 ๖. พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร โรงพยาบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย ไดรับรางวัลชมนาด ครั้งท่ี ๔ 

พ.ศ.๒๕๕๘ จากหนังสือ "เขาหาวาหมอเปนฆาตรกร"

 ๗. แพทยหญิงจติตมิา อนิทพิบลูย จกัษแุพทย โรงพยาบาลศรีสงัวร อาํเภอศรีสาํโรง จงัหวัดสโุขทัย เปน   

ขาราชการดีเดนของจังหวัดสุโขทัย ประจําป ๒๕๕๗ 

 ๘.  ศ.พญ.บุญมี สถาปตยวงศ แพทยดีเดนสาขาอาจารย ของแพทยสภาประจําป ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 

 ๙.  พญ.พรจิต ประพิณวณิชย แพทยดีเดนสาขาผูบริหาร ของแพทยสภาประจําป ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 

 ๑๐. รศ.พญ.บุญสม  ชัยมงคล รับโลเกียรติคุณจาก แพทยสภาในฐานะอาจารยของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูประพฤติตนดีเดน ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
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รายนามแพทยสตรีดีเดน – แพทยสตรีตัวอยางจากอดีต ถึงปจจุบัน

 สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ ไดคัดเลือกแพทยสตรีที่มีผลงานดีเดนในดานตางๆ และไดมอบ

โลเกียรติยศในการประชุมใหญสมาคมฯ ของทุกป

รายนามแพทยสตรีดีเดนตั้งแตป ๒๕๑๙-๒๕๕๘   มีดังตอไปนี้

พ.ศ.๒๕๑๙ แพทยหญิงสมคิด บานชื่น  แพทยโรงพยาบาลประจําจังหวัดอุตรดิตถ

พ.ศ.๒๕๒๐ แพทยหญิงจันทนา สุขวัจน  ผูอํานวยการกองโรงพยาบาลโรคจิต

พ.ศ.๒๕๒๑ แพทยหญิงชูศรี โพธิสุนทร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลประจําจังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.๒๕๒๒ แพทยหญิงนวลศรี ทิวทอง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมและเด็ก

     ศูนยอนามัยแมและเด็ก  เขต ๗  จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.๒๕๒๓ แพทยหญิงทัศนีย เอมอมร  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการ

     และบริการสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ.๒๕๒๕ แพทยหญิงประภา สวารชร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลประจําจังหวัดอุดรธานี

พ.ศ.๒๕๒๖ แพทยหญิงกัลยา บํารุงผล  ผูซึ่งประกอบภารกิจสวนตัว  

     และดํารงตําแหนงอาสาสมัคร ผูนํากลุมอาสาปองกันชาติ

พ.ศ.๒๕๒๗ แพทยหญิงบุญรัตน จิตตนุเคราะห  ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน  

     อําเภอคลองใหญ  จังหวัดตราด

พ.ศ.๒๕๒๘ แพทยหญิงสมบูรณ เกียรตินันท  แพทยผูเชี่ยวชาญสูตินรีเวช  

     โรงพยาบาลพระปกเกลา  จังหวัดจันทบุรี

พ.ศ.๒๕๒๙ แพทยหญิงสํารวย ทรัพยเจริญ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังนํ้าเย็น  จังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ.๒๕๓๐ แพทยหญิงเพชรศรี ศิรินิรันดร  หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลเชียงใหม

พ.ศ.๒๕๓๑ แพทยหญิงวัฒนีย เย็นจิตร  ฝายจักษุวิทยา  โรงพยาบาลลําปาง

พ.ศ.๒๕๓๒ แพทยหญิงอัญชลี อินทนนท  ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร  

     รักษาการในตําแหนงผูชํานาญการพิเศษ  

     ดานเวชกรรมปองกัน

พ.ศ.๒๕๓๓ แพทยหญิงมยุรา กุสุมภ  นายแพทยสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ.๒๕๓๔ รองศาสตราจารยแพทยหญิงชวนชม  สกนธวัฒน ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา  

     คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

พ.ศ.๒๕๓๕ แพทยหญิงพะยอม บูรณสิน  รองผูอํานวยการฝายการแพทย  

     โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

พ.ศ.๒๕๓๖ แพทยหญิงขนิษฐา   มหัคฆะกาญจนะ  ผูชํานาญพิเศษดานเวชกรรม  สาขาวิสัญญีวิทยา  

        โรงพยาบาลยะลา  จังหวัดยะลา
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พ.ศ.๒๕๓๗ แพทยหญิงเรณู ศรีสมิต  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห  

     จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.๒๕๓๘ แพทยหญิงสุจิตรา ประสานสุข  รองศาสตราจารยภาควิชาโสตนาสิกลาริงซวิทยา  

     คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

พ.ศ.๒๕๓๙ แพทยหญิงศิราภรณ สวัสดิวร  กุมารแพทย  โรงพยาบาลยโสธร   จังหวัดยโสธร

พ.ศ.๒๕๔๐ ศาสตราจารยแพทยหญิงคุณนันทา  มาระเนตร ผูเชี่ยวชาญดานโรคระบบการหายใจ

     และเวชบําบดัวกิฤต คณะแพทยศาสตร ศริริาชพยาบาล

พ.ศ.๒๕๔๑ ไมมีผูไดรับรางวัล

พ.ศ.๒๕๔๒ แพทยหญิงวิภาดา เชาวกุล  ผูเชี่ยวชาญดานอายุกรรม  

     โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๔๓ แพทยหญิงประคอง วิทยาศัย  มูลนิธิเก้ือดรุณี  จังหวัดเชียงใหม

พ.ศ.๒๕๔๔ แพทยหญิงเบญจพร ปญญายง  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๔๕ ศาสตราจารยแพทยหญิงวรรณี  นิธิยานันท  ภาควิชาอายุรศาสตร  

     คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

พ.ศ.๒๕๔๖ แพทยหญิงพัชรี ขันติพงษ  ผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรม  

     โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห  จงัหวดัเชยีงราย

พ.ศ.๒๕๔๗ แพทยหญิงกนกนาถ พิศุทธกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสอด

  (แพทยสตรีดีเดนสาขาบริหาร)

  ศาสตราจารยกิตติคุณแพทยหญิงสุวัทนา  อารีพรรค  ขาราชการบํานาญ  

  (แพทยสตรีดีเดนสาขาบริการวิชาการ)  ผูเชี่ยวชาญดานจิตเวชศาสตร  

     คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  แพทยหญิงพรจิต จันทรัศมี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี

  (แพทยสตรีดีเดนสาขาบริการสังคม)

  แพทยหญิงวราภรณ ภูมิสวัสดิ์  ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ  

  (แพทยสตรีดีเดนสาขาสรางเสริมสุขภาพ)   กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๔๘ แพทยหญิงประนอม คําเที่ยง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

พ.ศ.๒๕๔๙ แพทยหญิงเพ็ญจันทร สายพันธุ  นายแพทย ๑๐  ดานเวชกรรม  สาขากุมารเวชกรรม

พ.ศ.๒๕๕๐ แพทยหญิงศิริเพ็ญ กัลปยาณรุจ  นายแพทย ๑๐ วช  หัวหนางานโรคติดเชื้อ  

     สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

พ.ศ.๒๕๕๑ แพทยหญิงวลัยรัตน ไชยฟู  นายแพทย ๘  ผูอํานวยการโรงพยาบาลปางมะผา  

พ.ศ.๒๕๕๒ ศาสตราจารยแพทยหญิงพรสวรรค   วสันต  ภาควิชากุมารเวชศาสตร  

     คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

     มหาวิทยาลัยมหิดล 
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พ.ศ.๒๕๕๓ แพทยหญิงทิวาวรรณ ปยกุลมาลา นายแพทย ๙  วช.  ดานเวชกรรม  สาขากุมารเวชกรรม  

    โรงพยาบาลกาฬสินธุ

พ.ศ.๒๕๕๔   แพทยหญิงรัตนวดี  ณ นคร ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร  

    มหาวิทยาลัยขอนแกน

พ.ศ.๒๕๕๕ แพทยหญิงรวิวรรณ  หาญสุทธิเวชกุล นายแพทยทรงคุณวุฒิ  ดานเวชกรรม

  (แพทยสตรีดีเดนสาขาบริการวิชาการ) สาขากุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

  แพทยหญิงกิตติยา   ศรีเลิศฟา ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากสิน  กรุงเทพฯ

  (แพทยสตรีดีเดนสาขาบริหาร)

พ.ศ.๒๕๕๖ แพทยหญิงรัตนา  จิรกาลวิศัลย หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม

    โรงพยาบาลหาดใหญ  จังหวัดสงขลา

พ.ศ.๒๕๕๗ แพทยหญิงสมบัติ   ชุติมานุกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว

  (แพทยสตรีดีเดนสาขาบริหาร)

  แพทยหญิงสุรัสวดี   ศุภธราธาร นายแพทยเช่ียวชาญ (ดานเวชกรรมสาขาสูต-ินรีเวชกรรม)

  (แพทยสตรีดีเดนสาขาบริการ) กลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลปตตานี

พ.ศ.๒๕๕๘ แพทยหญิงจริยา  แสงสัจจา ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

  (แพทยสตรีดีเดนฝายบริหาร)

  แพทยหญิงดวงรัตน   เชี่ยวชาญวิทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก

  (แพทยสตรีดีเดนฝายบริการ)

 ในป ๒๕๔๖  คณะกรรมการอํานวยการฯ พิจารณาเห็นวามีแพทยสตรีอาวุโสจํานวนมากที่ไดอุทิศ

ชีวิตปฏิบัติตนในฐานะแพทยสตรีทั้งดานวิชาการและดานบริการ  รวมท้ังดานสังคมสมควรแกการยกยอง

เพื่อเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตและการทํางานแกแพทยสตรีรุนนอง จึงไดมอบโลเกียรติยศสําหรับ

แพทยสตรีตัวอยางปละ ๑ รางวัล
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รายนามแพทยสตรีตัวอยางตั้งแตป ๒๕๔๖-๒๕๕๘  มีดังตอไปนี้

พ.ศ.๒๕๔๖ ศาสตราจารยเกียรติคุณแพทยหญิงชนิกา ตูจินดา

พ.ศ.๒๕๔๗ ศาสตราจารยเกียรติคุณแพทยหญิงถนอมศรี      ศรีชัยกุล

พ.ศ.๒๕๔๘ แพทยหญิงสุจิตรา      นิมมานนิตย

พ.ศ.๒๕๔๙ ศาสตราจารยแพทยหญิงสมศรี เผาสวัสด์ิ

พ.ศ.๒๕๕๐ ศาสตราจารยเกียรติคุณแพทยหญิงสุมาลี นิมมานนิตย

พ.ศ.๒๕๕๑ ศาสตราจารยเกียรติคุณแพทยหญิงอนงค เพียรกิจกรรม

พ.ศ.๒๕๕๒ ศาสตราจารยเกียรติคุณแพทยหญิงภัทราพร    อิศรางกูร  ณ  อยุธยา

  รองศาสตราจารยแพทยหญิงคุณหญิงสาหรี จิตตินันท

พ.ศ.๒๕๕๓ รองศาสตราจารยแพทยหญิงมัณฑนา    แกวอิ่ม

  ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงมยุรี       วศินานุกร

พ.ศ.๒๕๕๔ ศาสตราจารยกิตติคุณ แพทยหญิงคุณหญิงกอบจิตต ลิมปพยอม

พ.ศ.๒๕๕๕   ศาสตราจารยพิเศษ ดร.แพทยหญิงเพ็ญแข    ลิ่มศิลา

พ.ศ.๒๕๕๖ แพทยหญิงเพทาย      แมนสุวรรณ

พ.ศ.๒๕๕๗ รองศาสตราจารยแพทยหญิงประสบศรี   อึ้งถาวร

  ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงคุณสาคร  ธนมิตต

พ.ศ.๒๕๕๘ แพทยหญิงอารยา     ทองผิว
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แพทยสตรีตัวอยาง ป ๒๕๕๘
แพทยหญิง อารยา ทองผิว

๑. ประวัติสวนตัวและครอบครัว

 ชื่อ  นางอารยา   นามสกุล  ทองผิว   อายุ  ๗๒ ป 

 สถานที่ปฏิบัติงาน แพทยที่ปรึกษา อายุรกรรม ตอมไรทอ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

๒. วุฒิการศึกษาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา / ฝกอบรม

 • โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียร คอนแวนต

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 • คณะวิทยาศาสตรการแพทย รุนที่ ๑ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณะแพทยศาสตร ศิริราช พยาบาล

 • Certifi cate in Internal Medicine, New York University Medical Center

 • Certifi cate in Endocrinology, New York University Medical Center

 • หลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) 

 • กระบวนการคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Health Care Accreditation)

๓.   ประวัติการทํางาน

 ๑. การดูแลผูปวยนอกและผูปวยใน สาขาอายุรกรรมตอมไรทอ 

 ๒. หัวหนาแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔

 ๓. ประธาน Continuing Medical Education Committee พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐

 ๔. ประธาน Patient Care Team ผูปวยใน พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒

 ๕. ประธาน Mortality – Morbidity Committee พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔

 ๖. ประธาน Pharmacy and Therapeutic Committee พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔

 ๗. ประธาน Risk Committee พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๘. ประธาน Medical Staff Organization พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕

 ๙. ปจจุบัน ที่ปรึกษาดานคุณภาพ ของ Quality Executive Committee รพ.เปาโล พหลโยธิน ใหความรู

ดาน DM Patient Care Team รวมแนวทางเวชปฏิบัติที่ดี ดานการพัฒนาคุณภาพ Excellence Service 

Behavior และการดแูลลูกคา

๔.   การทํางานเพื่อวงการแพทยนอกโรงพยาบาล

 ๑. นายกสมาคมผูใหความรูโรคเบาหวาน (The Association of Thai Diabetes Educator) พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘  

ปจจุบันเปนที่ปรึกษาของสมาคมฯ เขียนคอลัมนประจําทุก ๓ เดือน และเปนวิทยากรในทีม ของสมาคม

ผูใหความรูโรคเบาหวาน ทั้งจัดที่สมาคมและตางจังหวัดทั่วประเทศ
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 ๒. รวมพัฒนารูปแบบการเก็บตัวชีว้ดัในโครงการ Toward Clinical Excellence Network (TCEN) สาํหรับ

โรคเบาหวาน ซึง่ไดรบัการพัฒนาตอไปเปนสวนหนึง่ของการบรหิารทีมงานผูดแูลโรคเบาหวาน   ในแนวทางเวช

ปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗

 ๓. รวมโครงการ Knowledge Management DM กบักรมการแพทย สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสํานักงานการจัดการความรูเพื่อสังคม

 ๔. กรรมการบริหารเครือขายวิชาชีพแพทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ รับผิดชอบแผนงาน พัฒนา

แนวทางเวชปฏิบัติในการเลิกเสพยาสูบสําหรับผูปวยโรคเร้ือรัง และรวมเปนกองบรรณาธิการวารสาร ฟาใสไร

ควัน รวมทั้งเขียนคอลัมนประจําทุก ๓ เดือน

 ๕. ประสานงานความรวมมือระหวางสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) สมาคมผูใหความรูโรค

เบาหวาน  เครือขายวิชาชีพแพทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสมาคมแพทยสตรีแหง ประเทศไทยใน

พระบรมราชินูปถัมภ

 ๖. ประสานงานสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ กับเครือขายวิชาชีพแพทย เพื่อ

การควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดการฝกอบรมเร่ืองพิษภัยของบุหรี่ และวิธีการใหคําปรึกษาใหชมรมผูสูงอายุ

แพทยสตรีอุปถัมภ

 ๗. คณะกรรมการเย่ียมสาํรวจ เพือ่การตดัสนิรางวลั Terumo Diabetes Patient Care Team Award พ.ศ. 

๒๕๔๘ – ๒๕๕๗

 ๘. วิทยากร HA National Forum ดาน DM ในนามของโรงพยาบาล และเครือขาย Knowledge 

Management DM พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘

 ๙. วิทยากรใน HA National Forum ดานการควบคุมการบริโภคยาสูบ และดานการเลิกบุหรี่ในโรคเรื้อรัง  

ในนามเครือขายวิชาชีพแพทยเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘

 ๑๐.วทิยากรพเิศษ เรือ่งความดนัโลหิตสงู และเปนทีศ่กึษางานดานเบาหวานและโรคอวน ให นกัศกึษาปรญิญาโท 

จากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปละ ๓ สัปดาห พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปจจุบัน

 ๑๑.เปนคอลัมนิสตประจําคอลัมนสรางเสริมสุขภาพ หนังสือพิมพบานเมือง พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปจจุบัน 

จึงสงมอบใหสมาคมแพทยสตรีฯ ดําเนินการตอ เพื่อใหมีบทความจากหลายสาขาวิชาชีพ

 ๑๒.เสนอผลงานตางประเทศ เรื่องการใหโภชนบําบัดเพื่อลดความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังในผูปวยโรคเบาหวาน 

ที่ International Diabetes Federation ประเทศออสเตรเลีย ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และการเลิกบุหรี่ใน

โรคเรื้อรังใน ๑๖ จังหวัดของประเทศไทย  ที่ World Conference on Tobacco or Health กรุงอาบูดาบี 

สาธารณรัฐอาหรับ เอมเิรตส มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๕.   หลักในการทํางาน

 ๑. ทาํงานเปนทมีโดยคดัเลอืกทมีอยางพถิพีถินั เพราะทรพัยากรมนษุย เปนสิง่ทีม่คีณุคาสงูสดุ ทีม่กีารพฒันา

ไดตอเนื่อง

 ๒. สื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ แจงเปาหมาย วัตถุประสงค และตัวชี้วัดที่สําคัญของผลงาน
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 ๓. รวมคิด รวมปฏิบัติ รวมพัฒนา รวมฉลองความยินดี และใหความสําคัญบุคลากรชั้นผูนอย กอนเสมอ 

ทําใหสามารถรวมแรง รวมใจ พัฒนางานตอเนื่อง

 ๔. ไมอลุมอลวยกับการดอยคุณภาพ ตองศึกษาความเส่ียงทุกข้ันตอนของการทํางาน และปองกันลวงหนา

 ๕. จัดลําดับความสําคัญของงาน ใหความสําคัญดานครอบครัว บุตรธิดา กอนสังคมภายนอก

 ๖. ใชเวลาใหเกินคุม ไมโตแยง ไมทะเลาะ ใหเสียเวลา ตรงเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการบรรยาย วิชาการ

 ๗. การทํางานมุงหมายผลลัพธ ไมตองการแขงกับผูใดยกเวนแขงกับตนเอง ทําวันนี้ใหดีที่สุด วางแผนวาพรุง

นี้จะทําใหดีขึ้นไดอยางไร

 ๘. ไมทอแท  ไมทอถอย สิง่ทีไ่มถนดัจะไมทาํ จะเชิญผูเช่ียวชาญ แตละดานมาชวยเหลือ และไดเรยีนรูไปดวย

๖.  เกียรติประวัติ / รางวัลที่ไดรับ

 ๑. ทีมเวชปฏิบัติที่ดีดานการดูแลโรคเบาหวาน พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปจจุบัน

 ๒. โลประทานจากพระวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะผูสนับสนุนการ

เลิกบุหรี่ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕
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แพทยสตรีดีเดน สาขาการบริหาร
แพทยหญิงจริยา  แสงสัจจา

๑.  ประวัติสวนตัวและครอบครัว

 ชื่อ นางสาวจริยา นามสกุล   แสงสัจจา อายุ  ๕๘  ป     

 บิดา นายเต็ม  แสงสัจจา  มารดา  นางวิมลศรี (เจียม)  แสงสัจจา

 ตําแหนง / หนาที่  ผูอํานวยการ สถาบันบําราศนราดูร

๒. วุฒิการศึกษาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา

 ๒.๑ วท.บ. พ.บ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลัยมหิดล

 ๒.๒ หลักสูตร Principle of Public Health Emergency Response  พ.ศ. ๒๕๕๑ US. CDC Atlanta 

สหรัฐอเมริกา

 ๒.๓  หลักสูตรผูบริหารการแพทยและสาธารณสุขระดับสูง พ.ศ.  ๒๕๕๒ กระทรวงสาธารณสุข 

 ๒.๔ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง พ.ศ.๒๕๕๖

สํานักงาน ป.ป.ช. 

    ๒.๕ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม  รุนที่ ๘๑ พ.ศ.๒๕๕๗

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

๓. ประวัติการทํางาน

 พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๘ แพทยใชทุน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

       โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

 พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๕ กุมารแพทย  โรงพยาบาลศรีสังวาลย  จังหวัดแมฮองสอน

 พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ กุมารแพทย  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ  อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๕ กุมารแพทย  โรงพยาบาลบําราศนราดูร  กรมควบคุมโรค

 พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๐ กุมารแพทย  สถาบันบําราศนราดูร  กรมควบคุมโรค

 พ.ศ. ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๑ รกัษาการดานเวชกรรม สาขาเวชกรรมทัว่ไป สถาบนับําราศนราดรู กรมควบคมุโรค

 พ.ศ. ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๔ รองผูอํานวยการสถาบันฝายวิจัยพัฒนาโรคเอดสและโรคติดเชื้อ 

       สถาบันบําราศนราดูร

 พ.ศ.๒๕๕๔ – ปจจุบัน ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร  กรมควบคุมโรค

๔. ประวัติการทํางานที่สําคัญ

 พ.ศ.๒๕๕๔ – ปจจุบัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อแหงชาติ

       กระทรวงสาธารณสุข

 พ.ศ.๒๕๕๕ – ปจจุบัน เลขานุการสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
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 พ.ศ.๒๕๕๕ – ปจจุบัน คณะกรรมการท่ีปรึกษาในการดําเนินโครงการวิจัย “การประเมินผลชุดกิจกรรม

       เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรค ในสถาน

 พยาบาล ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม” ปงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๘

 พ.ศ.๒๕๕๖ – ปจจุบัน ประธานคณะทํางานสงเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลวาดวยการสงเสริม

 การขายยา ของคณะอนุกรรมการการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

 พ.ศ.๒๕๕๖ – ปจจุบัน คณะอนุกรรมปองกัน ควบคุม และแกไขการด้ือยาตานจุลชีพของเช้ือกอโรค 

 ภายใตคณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพรอม ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตอ อุบัติใหมแหงชาติ

 พ.ศ.๒๕๕๖ – ปจจุบัน คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการและยุทธศาสตร เพื่อเตรียมความพรอม 

 ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตออุบตัิใหมแหงชาติ

 พ.ศ.๒๕๕๖ – ปจจุบัน ผูเชี่ยวชาญจัดทําแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล และแนวทางการ 

 ดูแลผูปวยเพื่อปองกันการแพรกระจายเช้ือในโรงพยาบาล

 พ.ศ.๒๕๕๖ – ปจจุบัน คณะกรรมการและคณะทํางานการบริหารความตอเน่ืองการดําเนินงานกรมควบคุมโรค

 กรณีเกิดสถานการณฉุกเฉิน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖

 พ.ศ.๒๕๕๗ – ปจจุบัน คณะทาํงานพฒันามาตรฐานงานบริการเฝาระวงั ปองกนั  ควบคมุโรคของสาํนกังาน 

       ควบคุมโรค

 พ.ศ.๒๕๕๗ – ปจจุบัน คณะกรรมการการพิจารณาการเบิกจายคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข

 กรมควบคุมโรค

 พ.ศ.๒๕๕๗ – ปจจุบัน คณะทาํงานปรับปรงุแนวทางการปฏิบตังิานโรคมือ เทา ปาก และโรคติดเช้ือเอนเทอโร

 ไวรัส ๗๑ สําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ป ๒๕๕๗

 พ.ศ.๒๕๕๗ – ปจจุบัน คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานปองกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

 สายพันธุใหม ๒๐๑๒ สําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข

 พ.ศ.๒๕๕๗ – ปจจุบัน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมโรค

 พ.ศ.๒๕๕๗ – ปจจุบัน คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมควบคุมโรค

 พ.ศ.๒๕๕๗ – ปจจุบัน คณะกรรมการบริหารโครงการความรวมมือระหวาง กรมควบคุมโรค ศูนยความ

รวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข และคณะเวชศาสตรเขตรอน เพ่ือพัฒนาการ

ศึกษาวิจัยดานโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

 พ.ศ.๒๕๕๗ – ปจจุบัน คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรค 

 พ.ศ.๒๕๕๗ – ปจจุบัน  คณะอาํนวยการ และคณะทํางานพฒันาระบบเฝาระวงัโรคและภยัสขุภาพ ๕ ระบบ

 พ.ศ.๒๕๕๘ – ปจจุบัน กรรมการมูลนิธิตอตานการทุจริตแหงชาติ ของสํานักคณะกรรมการปองกันและ

 ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)
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๕. เกียรติประวัติ / รางวัลที่เคยไดรับ

 • รางวลันักบรหิารดเีดนประจาํป ๒๕๕๖ ประเภทผูอาํนวยการโรงพยาบาลเฉพาะทางภาครฐั  จากสมาคม               

นักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย

 • รางวัลองคกรดีเดนดานวิชาการสารเสพติด แอลกอฮอลและโรคเอดส จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร

สาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖

 • รางวัล (ชนะเลิศ) องคกรดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข จากกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ 

๖. ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 • เปนกุมารแพทยคนเดียวในจังหวัดแมฮองสอน ระหวางป พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๕

 • บริหารจัดการงานดานการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อ

แหงประเทศไทย  นักวิชาการดานโรคติดเช้ือของมหาวิทยาลัยตางๆ และโรงพยาบาลทุกสังกัด 

จัดทําหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN หลักสูตร ๔ เดือน) 

เปนแหงแรกของกระทรวงสาธารณสุข

 • ดําเนินการพัฒนาใหสถาบันบําราศนราดูร เปนองคกรตนแบบงานดานโรคติดเช้ือระดับประเทศ และ

ตนแบบของการแยกผูปวยที่ติดเชื้อทางอากาศ โดยจัดสรางหองแยกผูปวยติดเชื้อทางอากาศ และ

ปรับปรุงคุณภาพอากาศ เพื่อปองกันการติดเช้ือทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงตางๆ 

 •  ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร  โดยไดบริหารท้ังดานการใหบริการและ 

ดานวชิาการ ดานการใหบรกิารไดรบัการรับรองจากสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล  ผลกัดนัใหม ี

การแตงตั้งคณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแหงชาติ โดยกระทรวง

สาธารณสุข และเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลแหงชาติ 

 • เปนคณะกรรมการดานการรักษาพยาบาลโรคติดตออุบัติใหมรายแรง เชน โรค SARS, Avian fl u, 

Pandemic fl u ของกระทรวงสาธารณสุข เปนตน

 • บริหารจัดการในการรักษาและปองกันการแพรกระจายเช้ือ ผูปวยยืนยันโรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง (MERS) คนแรกของประเทศไทย จนผูปวยหายเปนปกติ ไดรับความชื่นชมทั้งในและ

ตางประเทศ

 • เปนประธานคณะทํางานสงเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลวาดวยการสงเสริมการขายยา ของคณะ

อนุกรรมการการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ไดดําเนินการเรื่องการปรับปรุงเกณฑจริยธรรม การ

สั่งใชยาของประเทศ ผลักดันจนเกิดรูปธรรมในการดําเนินการจนมีการลงนามความรวมมือ (MOU) 

ระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๘



วารสารขาวแพทยสตรี  The Thai Medical Women's News๑๓๔

 • บริหารจัดการภายในสถาบันกรณีมหาอุทกภัย ป พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งดานบริการตรวจรักษาผูปวย

และดานบริหารจัดการในสวนของหนวยงานสนับสนุน รวมทั้งการดูแลความปลอดภัย การอํานวย

ความสะดวกและการบํารงุขวญักาํลงัใจ ใหแกบคุลากรของสถาบันท่ีประสบเหตุอทุกภยั จนสถานการณ

เขาสูภาวะปกติ

 • รวมมือประสานงานในการปฏิบัติงาน การตรวจรักษา สงตอผูปวยกับโรงพยาบาลตางๆ ในเขตพ้ืนที่

จังหวัดนนทบุรี ในสถานการณโรคไขหวัดใหญระบาดใหญ ป พ.ศ. ๒๕๕๒ และมหาอุทกภัยป พ.ศ.

๒๕๕๔ และยังคงระบบประสานสงตอผูปวยในจังหวัดนนทบุรีอยางตอเนื่องจนกระทั่งปจจุบัน
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แพทยสตรีดีเดน สาขาการบริการ
พญ.ดวงรัตน เช่ียวชาญวิทย
  

๑. ประวัติสวนตัวและครอบครัว

 ชื่อ นางดวงรัตน  เชี่ยวชาญวิทย    อายุ ๕๑  ป

 ตําแหนง / หนาที่  ผูอํานวยการ โรงพยาบาลบางกระทุม อําเภอ บางกระทุม   จังหวัดพิษณุโลก 

๒.  วุฒิการศึกษาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา

 ๒.๑ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ๒.๒ อนุัติบัตรเวชศาสตรปองกันแขนงสาธารณสุขศาสตร แพทยสภา

 ๒.๓ อนมุัติบัตรเวชศาสตรครอบครัว แพทยสภา

๓.  ประวัติการทํางาน

 o พ.ศ. ๒๕๓๑ - ปจจุบัน รับราชการ โรงพยาบาลบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก

 o เปนอาจารยพิเศษของภาควิชาเวชศาสตรชุมชนครอบครัวและอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 o เปนวิทยากรใหกับองคกรทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ในดานงานการแพทยแผนไทย 

๔.   ผลงานของโรงพยาบาลที่ไดรับการยอมรับ/ไดรางวัล (๕ ปยอนหลัง)

 พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตตรวจราชการ ที่ ๑๗ 

กระทรวงสาธารณสุข 

 พ.ศ. ๒๕๕๔  เกียรติบัตรรับรอง โรงพยาบาลบางกระทุมปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

(Health promotion Hospital : HPH)

 พ.ศ. ๒๕๕๔   ไดรับการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ระยะเวลารับรองถึง ป ๒๕๕๗

 พ.ศ. ๒๕๕๔  รางวัลผลงานBest  Practice เรื่อง ปรับมุมความคิด เปล่ียนวิถีชีวิตแบบ Healthy กับคลนิิก  

DPAC จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

 พ.ศ. ๒๕๕๕  ไดรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ 

สถานพยาบาล(สรพ.) ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ และ Re-accreditation พ.ศ. ๒๕๕๘

 พ.ศ. ๒๕๕๕  รางวัลสายใยรักระดับทอง

 พ.ศ. ๒๕๕๖  รางวัลองคกรตนแบบไรพุง จากศูนยอนามัยที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก

 พ.ศ. ๒๕๕๗  รางวัลดีเดนระดับ๕ดาว ผลการดําเนินงานสาธารณสุข

๕. เกียรติประวัติ / รางวัลที่เคยไดรับ

 พ.ศ. ๒๕๔๐  แพทยชนบทดีเดน กองทุนนายแพทยกนกศักดิ์ พูลเกษร

 พ.ศ. ๒๕๔๒  ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยเชียงใหม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม

 พ.ศ. ๒๕๔๓  คนดีศรีสองแคว สาขาภูมิปญญาไทย จากผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก

 พ.ศ. ๒๕๔๔  บุคลากรทางวัฒนธรรมภาคเหนือ จากกระทรวงวัฒนธรรม
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 พ.ศ. ๒๕๕๑   บคุลากรดานการแพทยและสาธารณสุขดเีดน เขต ๒ จากสาํนกังานตรวจราชการ กระทรวง 

สาธารณสุข

 พ.ศ. ๒๕๕๕  รางวัลประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติเปนผูทรงคุณคาปฏิบัติงาน ดูแลสุขภาพ

ประชาชนในโรงพยาบาลชุมชนมานานเกินกวา ๒๕ ป กระทรวงสาธารณสุข

 พ.ศ. ๒๕๕๖  ขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป ๒๕๕๕ จากสํานักนายกรัฐมนตรี

 พ.ศ. ๒๕๕๖   บุคคลตนแบบดานสงเสริมสุขภาพ จากศูนยอนามัยที่ ๙ กรมอนามัย

๖. ผลงานที่ภาคภูมิใจ

  ๑. ใชหลักการบริหารจัดการ พัฒนา โรงพยาบาลใหเกิดการผสมผสานการรักษา โดยใชแพทยแผน

ปจจบุนัรวมกบั แพทยแผนไทยและภมูปิญญาทองถิน่ พัฒนาคน  พฒันางาน  พฒันากระบวนการในโรงพยาบาล 

บางกระทุม และเครือขายสุขภาพโดย ใชหลักการบริหารจัดการ CUP management สนับสนุนทรัพยากร 

ตาง ๆ  ใหเขาถงึ รพสต.ทกุแหง และการตดิตามสภาพคลองทางการเงนิ สนบัสนนุดานการเงนิ การบรหิารจัดการ 

ของ รพสต.ทุกแหง ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลมีการวิเคราะหสถานการณทางการเงินทุกเดือนและมีนโยบาย

เพิ่มรายรับลดรายจาย จนทําใหสภาพคลองทางการเงินของโรงพยาบาลไมมีปญหา สามารถนําเงินมาใชในการ

พัฒนาระบบบริการไดในภาวการณที่ถูกจํากัดดานการเงิน เนื่องจากเปนอําเภอที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

นอยที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก

  ๒. ดานบคุลากรสาธารณสขุในอาํเภอบางกระทุม มกีารนําปญหาในพืน้ท่ีมาเปนแนวทางในการดาํเนนิงาน 

เพ่ือพัฒนาระบบงานใหตอบสนองตอความคาดหวงัของประชาชน และแกไขปญหาของแตละพ้ืนท่ี โดยมีการนาํ

ผลการทํา data analysis เปนขอมูลสนับสนุนที่สําคัญ บริหารจัดการแบบเครือขายบริการสุขภาพในอําเภอ 

จดัทําแนวทางการรักษาพยาบาลผูปวยโรคตางๆ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกนัทัง้อาํเภอ มรีะบบการสงตอผูปวย

โรคเรื้อรังกลับไปรับการดูแลรักษาที่ รพสต.ใกลบาน แตยังอยูในการดูแล ติดตามการรักษาและใหคําปรึกษา

โดยแพทยประจําโซน และ family care team รวมทั้งนิเทศติดตาม และทบทวนผลการปฏิบัติงานการรักษา

พยาบาลของทีมสุขภาพของรพสต.ตามแนวทางท่ีกําหนด ผลการดําเนินงานพบวาทีมสุขภาพสามารถปฏิบัติ

ไดถูกตอง ผูปวยไดรับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน สนับสนุนใหหนวยงานตางๆ จัดทํา Continuous Quality 

Improvement, CQI เพือ่พฒันาระบบงานอยางตอเนือ่ง นาํไปสูการวางระบบดูแลรกัษาผูปวยท่ีมปีระสิทธภิาพ

เกิดความปลอดภัย ลดภาวะเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูปวยท้ังดานการรักษาพยาบาล และดานส่ิงแวดลอม  

มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานระดับโรงพยาบาลและระดับ คปสอ. ทุกเดือน ยกตัวอยาง เชน 

การพฒันาระบบการฝากครรภ จดัต้ังโรงเรยีนพอแม สายดวนนมแม ๒๔ ชัว่โมง สายดวนปรกึษาปญหาสขุภาพจติ 

๒๔ ชัว่โมง ซึง่เปนการแกไขปญหาในระบบงานดงักลาว ทาํใหผูรบับรกิารพงึพอใจ และลดอตัราการเกิดอบุตักิารณ 

ความเสี่ยงดานแมและเด็กและลดอัตราการฆาตัวตายสําเร็จ

  ๓. เปนประธานคณะกรรมการ Quality Realization Team (QRT) ระดบัจงัหวดั เพือ่พฒันาระบบบรกิาร 

ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงสูการรับรองคุณภาพ ในภาพรวมจังหวัดพิษณุโลกและเปนคณะทํางาน 

จัดทํายุทธศาสตรสาธารณสุขระดับจังหวัด เปนประจําทุกป

๔. ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ ของหนวยแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และออก

เยี่ยมชุมชนในสถานการณพิบัติภัยตาง ๆ 
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กวาจะไดเปนอาสาสมัครดีเดนของสมาคมแพทยสตรีฯ

 พญ.ศุภวัจน นับถือเนตร

 สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย กอต้ังมาต้ังแต พ.ศ.๒๔๙๔ โดย พญ.คณุเพยีร  เวชบุล อยางไมเปน

ทางการ เพียงเพื่อติดตอกับสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ (Medical Women International Association) 

 พ .ศ .๒๕๐๓ คณะแพทยสตรีไดรวมตัวกันกอตั้งเปนสมาคมท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยมี 

พญ.คุณอรวรรณ คุณวิศาล เปนนายกสมาคมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงคขอหนึ่ง คือ บําเพ็ญสาธารณกุศล  โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในดานการแพทยตามโอกาส เชน คลินิกตรวจมะเร็งสตรีระยะเร่ิมแรก หนวยแพทยและทันตแพทย

เคลื่อนที่ คลินิกเวชปฏิบัติเมื่อสถานที่มั่นคงแลว

 ระยะแรกไดอาศยัสถานทีข่องแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ทีศ่าลาแดงเปนสาํนกังาน เริม่ปฏบิตังิาน

โดยใหบริการตรวจมะเร็งสตรีระยะเร่ิมแรกท่ีโรงพยาบาลเซนตโยเซฟ จดัรายการความรูสขุภาพแกประชาชนทาง

วิทยุ โทรทัศน วารสารประจําเดือนและจัดการอภิปรายที่โรงพยาบาลสงฆเปนครั้งคราว

 พ.ศ.๒๕๐๖  มีสํานักงานอยูที่อาคารสี่แยกหลานหลวง ๓ ชั้น ๕ คูหา ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระ

มหากษัตริย ดวยความชวยเหลือจากทานผูหญิงวิจิตรา ธนะรัชต

 ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๙ รวมกบัคณะกรรมการของสมาคมแพทยสตรฯี เขาเฝาสมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์

พระบรมราชนินีาถ ทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลาฯ รบัสมาคมแพทยสตรแีหงประเทศไทยไวในพระบรมราชนิปูถัมภ 

ณ วังสวนจิตรลดา

 สมาคมแพทยสตรแีหงประเทศไทยในพระบรมราชนิปูถมัภ ใหบรกิารสาํคญัอนัแรก คอื ตรวจมะเรง็สตรี

ระยะเร่ิมแรก (มะเร็งเตานมและปากมดลูก)  และการวางแผนครอบครัวกอนท่ีรัฐบาลจะยอมรับเปนนโยบาย

ชาติ ซึ่งทานผูหญิงหมอมงามจิตต บุรฉัตร กลาววาเปนงานช้ินโบวแดงในการบริการแกสาธารณชนอยางมี

ประสิทธิภาพและสมํ่าเสมอโดยไมคิดคาบริการ

 สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดมอบรางวัลใหสมาคมแพทยสตรี แหง

ประเทศไทยฯ องคการที่ทํางานสาธารณประโยชนดีเดน ดังนี้

 พ.ศ.๒๕๐๙  รางวัลที่ ๓  เปนโลเกียรติยศพรอมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

 พ.ศ.๒๕๑๑  รางวัลที่ ๑  เปนโลเกียรติยศพรอมเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท

 ขาพเจาสําเร็จแพทยศาสตรบัณฑิต และอบรมแพทยฝกหัดจากศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

รุน ๖๘  พ.ศ.๒๕๐๖

 พ.ศ.๒๕๐๙  ปฏิบัติงานสภากาชาดไทยอยู ๒ สัปดาห ขอเปล่ียนงานโดยไมรับคาตอบแทน  มาทํางาน

แผนกสูตินรีเวช วชิรพยาบาล กทม.  
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 พ.ศ.๒๕๐๙  เริ่มปฏิบัติงานอาสาสมัคร  โดยการชักชวนจาก พญ.คุณหญิงตวงภากร  ธรรมพานิช  

ผูบังคับบัญชาพรอมกับแพทยสตรีและพยาบาลสูตินรีเวชจากวชิรพยาบาล  ไปชวยงานท่ีสมาคมแพทยสตรีฯ 

ทุกวันเสาร ที่ ๑ และ ที่ ๓ ของเดือน  เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  เริ่มตั้งแตสํานักงานอยูที่สี่แยกหลานหลวง  

เปนประจํา  เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๘  

 ๑ พฤษภาคม-๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๘  ไดรับเลือกเปนผูแทนอาสาสมัครประเทศไทยไปอบรมการ

พัฒนาและการจัดการองคกร โดยทุนการศึกษาโพนทะเล (Oversea  Education Fund (OEF))  ของสันนิบาต

สตรีอเมริกัน (League of Women Voters LWV) โดยการสนับสนุนของสมาคมแพทยสตรีฯ ไดอบรมท่ี 

Washington D.C ดูงาน Breast Cancer Screening Project ที่ American Cancer Society Georgetown 

Hospital ดงูานวางแผนครอบครัวที ่Public Health Center, Chicago และท่ี PPF เมอืง Wooster, Ohio USA.

 ๑๕  เมษายน-๑๕พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๑๙  อบรม Volunteer  Leadership  Follow up Seminar 

โดยทุน OEF/SWF (Sarawak Women Federation) ท่ีเมือง Kushing แควน Sarawak ประเทศ 

Malaysia และการสนับสนุนของสมาคมแพทยสตรีฯ ภายหลังจากการอบรม ทําใหมีความมั่นใจ ตั้งใจทํางาน 

ซึ่งมีอยูแลวใหมากขึ้น ชวยเหลือผูดอยโอกาส และเพื่อตอบแทนคณะกรรมการสมาคมแพทยสตรีฯ สมัย 

พญ.คณุหญงิตระหนกัจติ  หะรนิสตุ  แพทยหญิงคณุหญงิตวงภากร  ธรรมพานชิ  และ พญ.คณุมานา  บญุคัน้ผล ฯลฯ 

หลกัทีย่ดึมัน่ในการตรวจ คอื ตรวจภายในแลวตองตรวจเตานมดวย ซึง่สมาคมฯ กท็าํอยูแลว กไ็ดบอกตอแพทย

ทีร่วมทํางาน สิง่สาํคัญ คอื ผูรบับริการตองเรียนการตรวจเตานมดวยตนเอง (Breast  Self Examination, BSE) 

โดยสอนตัวตอตัว วิดิทัศน แผนพับ เปนตน

 ๑๖  กันยายน-๑๔  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๒  สัมมนาการบริหารการวางแผนครอบครัวสําหรับผูบริหาร

อาวุโส  โดยทุน JOICFP ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน

 พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๒  พญ.คณุมานา บญุค้ันผล ผูอาํนวยการโรงพยาบาลเซนตหลยุสอนุญาตใหใชสถาน

ที่ในการทํางาน

 พ.ศ.๒๕๑๙  สมาคมฯ มีมติใหสรางอาคารใหม โดยคุณหญิงลิเสต  แพทยโกศล  (ภรรยาหลวง

แพทยโกศล รอ.นพ.ช.รักกุศล  อดีตผูอํานวยการวชิรพยาบาล) ไดมอบที่ดิน ๓๕๑ ตารางวา บนถนน

สุขุมวิท ตรงขามวัดธาตุทองใหสมาคมฯ มีสิทธิเหนือท่ีดิน ถาเลิกกิจการใหตกเปนของสภากาชาดไทยตอไป 

โดย พญ.คุณหญิงตวงภากร ธรรมพานิช เปนผูติดตอขอบริจาคและโอนที่ดิน พญ.คุณมานา บุญคั้นผล 

นายกสมาคมฯ ขณะนั้น พรอม พญ.คุณหญิงตระหนักจิต หะรินสุต และคณะแพทยสตรีระดมกันหาทุน 

พญ.ม.ร.ว.พรรณจิตร  วรวรรณ  กรรณสูต  ประธานฝายกอสราง  (โดยติดตอกับบริษัท อิตัลไทย)  

เมื่อการกอสรางเสร็จเรียบรอย โดยเปนตึกสามช้ัน ชั้นหนึ่ง  คลินิกเวชปฏิบัติ ๒ หอง  หองแพทย หอง

จายยา  ชั้นสอง คลินิกตรวจมะเร็งสตรีระยะเริ่มแรก  มีหองตรวจ ๕ หอง หองเวชระเบียน  หองพักรอ 

และโตะพยาบาลใหคําแนะนํานัดติดตามและสงตอ  หองผาตัดทําหมันหญิง  หองเก็บเคร่ืองมือ  

หองพกัแพทย  ชั้นสาม หองประชุมใหญ หองพักคางสําหรับแพทย ๒ หอง หองประชุมเล็ก หองอาหาร
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 สํานักงานใหม  “อาคารแพทยโกศล”  เปดบริการเม่ือวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒  มี

บริการคลินิกตรวจมะเร็งสตรีระยะเริ่มแรกเดือนละ ๒ ครั้ง คลินิกเวชปฏิบัติ  คลินิกผิวหนัง  คลินิก

จิตเวช (ตามนัด)  ทุกวันราชการ และคลินิกแพทยและทันตแพทยเคลื่อนที่ตามโอกาส  อาจารยผูใหญ

ชักชวนสูตินรีแพทยสตรีรุนนองและลูกศิษยมาชวยท้ังโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี ฯลฯ ทําใหคลินิกพรอมไปดวยผูใหบริการและผูมารับ

บริการ  จนเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะตางจังหวัดและปริมณฑลจนถึง ระยอง จันทบุรี 

ชลบุรี  ปทุมธานี กาญจนบุรี (โดยมาเปนรถตู) และขาราชการในกรุงเทพฯ  โดยการบอกตอปากตอปาก  

และตรวจโดยแพทยสตรี  สงผล การตรวจ (pap smear) ติดตามผลและสงตอรายที่ผิดปกติ  ในสถานที่เหมาะ

สมและผูรับบริการตองการผูอาสาสมัครปฏิบัติงานคลินิกมะเร็งสตรีระยะเร่ิมแรกในสถานท่ีมีแพทย ๓-๔ คน

 ดิฉันไดรับเกียรติจากสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ ดังนี้

 -  กรรมการหนวยตรวจมะเร็งสตรีและวางแผนครอบครัว พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๑๙ (๓ สมัย)

 -  นายทะเบียน และ หนวยตรวจมะเร็งสตรี พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๗ (๖ สมัย)

 -  ประธานฝายคลินิกบริการ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๓ (๓ สมัย)

 -  ที่ปรึกษาสมาคมแพทยสตรีฯ พ.ศ.๒๕๕๓-ปจจุบัน

 ในระยะ ๑๐ ปตน (พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๓๕) จะมีผูใหบรกิารและผูรบับริการมาก  เพราะมีทีใ่หบรกิารนอย  

ระยะหลงัประชากรเพิม่ขึน้ สถานบรกิารกม็ากขึน้ รฐับาลใหการสนบัสนนุ  ผูรบับรกิารมคีวามสะดวกในการหา

ที่บริการที่สะดวกกวา  จึงทําใหมีผูมารับบริการนอยลง อยางไรก็ตามมีผูรับบริการ ๒๘,๑๖๐ ราย

 พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๕  คลินิกมะเร็งสตรีระยะเริ่มแรกไดเพิ่มบริการเคล่ือนที่เพื่อผูดอยโอกาส (ในโอกาส

วันพิเศษ) คือ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ  ๗ ครั้ง  ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ๔ ครั้ง  และทัณฑสถานหญิง

คลองไผนครราชสีมา ๑ ครั้ง  ทัณฑสถานหญิงอุทัยธานี ๑ คร้ัง มีผูรับบริการทั้งสิ้น จํานวน ๒๐,๖๖๑ ราย

(ดังตาราง ๑,๒)

 ศ .เกียรติคุณ พญ .คุณมานา บุญคั้นผล ไดบันทึกในวารสารขาวแพทยสตรี พ .ศ . ๒๕๒๕ 

วาหนวยตรวจมะเรง็ระยะเริม่แรกในสตร ีเปนงานสาํคญัอนัแรกซึง่สมาคมแพทยสตรฯี ไดใหบรกิารตอสตรทีัว่ไป

ซึ่งทานผูหญิงหมอมงามจิตต บุรฉัตร  ชมเชยยกยองวาเปนงานชิ้นโบแดง  เราไดใหบริการในวันเสารที่ ๑ และ

ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๓๐ น.  ดิฉันผูริเริ่มงานนี้ไดทํางานติดตอมา ๓๐ ปแลว แพทยหญิงคุณหญิง

ตวงภากร ธรรมพานิช ซึ่งเร่ิมงานน้ีมาดวยกัน ทานมีสุขภาพไมดี  หยุดไประยะหน่ึงแตแลวก็กลับมาชวยใหม

อีกจนทุกวันนี้ เพื่อแพทยสตรีโดยเฉพาะสูติ-นรีแพทย จะไมคิดเสียสละชวยงานบริการของสมาคมฯ บางหรือ 

ผูทีเ่ริม่งานมา ๓๐ ป กเ็ขาสูวยัผูสงูอายุแลว ดฉินัรบัรองวาจะทํางานหนวยมะเร็งระยะเร่ิมแรกฯ ตอไปจนทําไมไหว 

ทานแพทยรุนนองรุนลูกศิษยโปรดเสียสละรับชวงงานตอไปดวย
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ลาํดับท ี พ.ศ. จํานวนผู้รับบริการ รวม 
    เก่า ใหม่   
๑ ๒๕๒๖ ๑,๒๘๓ ๑,๓๐๕ ๒,๕๘๘ 
๒ ๒๕๒๗ ๑,๒๖๕ ๑,๓๔๑ ๒,๖๐๖ 
๓ ๒๕๒๘ ๑,๖๔๘ ๑,๗๗๖ ๓,๔๒๔ 
๔ ๒๕๒๙ ๑,๘๐๓ ๑,๓๗๐ ๓,๑๗๓ 
๕ ๒๕๓๐ ๑,๖๙๖ ๑,๒๙๘ ๒,๙๙๔ 
๖ ๒๕๓๑ ๑,๒๙๔ ๑,๗๘๐ ๓,๐๗๔ 
๗ ๒๕๓๒ ๑,๖๘๙ ๑,๐๙๖ ๒,๗๘๕ 
๘ ๒๕๓๓ ๘๕๖ ๑,๗๙๗ ๒,๖๕๓ 
๙ ๒๕๓๔ ๑,๘๓๒ ๙๖๗ ๒,๗๙๙ 
๑๐ ๒๕๓๕ ๑,๓๓๑ ๗๓๘ ๒,๐๖๙ 

รวม ๑๐ ปี ๑๔,๖๙๗ ๑๓,๔๖๘ ๒๘,๑๖๕ 

ตารางที่ ๑ จํานวนผูมารับบริการตรวจมะเร็งสตรีระยะเริ่มแรก ตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๓๕

การแปลผล  Pap  smear 

Epithelial  cell  abnormalities 

๑.  Squamous  cell 

เซลลผิดปกติ     =  ASCUS ( Atypical Squamous Cell  Undermined Signifi cance) 

     ASCH  (Atypical Sq. cell undermined HSIL)

ระยะกอนเปนมะเร็ง  =   LSIL (Low grade Sq. Intraepithelial Lesion)   

                   HSIL (High grade Sq. Intraepithelial Lesion)

มะเร็งชนิด  Squamous   =   SCC (Squamous Cell Carcinoma)

๒. Glandular  cell  

เซลลผิดปกติ     =   AGC (Atypical Glandular Cell)

ระยะกอนเปนมะเร็ง    =   AIS (endocervial  Adeno ca In  Situ)

มะเร็งชนิด  Columnar  =  Adeno CA , Adeno Carcinoma (endocervicail, endometrial)
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การแกไขกฎขอบังคับสมาคม

เหตุผลความเปนมา 
  ตามกฎขอบังคับสมาคมแพทยสตรีฯฉบับแกไข พ.ศ.๒๕๓๘  ไดระบุกฎระเบียบเก่ียวกับสมาชิกมี 

๒ ประเภทคือสมาชิกสามัญและสมาชิกกิตตมิศกัดิ ์ ตอมาในป ๒๕๕๑ ไดมกีารแกไขเพ่ิมเติม สมาชิกประเภทท่ี ๓ 

คือยุวสมาชิก หมายถึงนักศึกษาแพทยสตรี โดยมีเหตุผลเพื่อเพิ่มสมาชิกรุนเยาวทําใหสมาคมมีสมาชิกมากขึ้น

มีความเปนปกแผนยิ่งขึ้น ในป ๒๕๕๘ คณะกรรมการอํานวยการชุดที่๓๑ มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

เหน็สมควรใหแกไขเพิม่เตมิระเบยีบเกีย่วกบัสมาชกิประเภทสมาชิกกติตมิศกัดิ ์โดยมเีหตผุล คอื ปจจบุนันีส้มาคม

มกีจิกรรมท่ีมคีวามหลากหลายเพ่ิมขึน้หลากหลายอาทิเชน การใหทนุแกนกัศกึษาแพทยสตรี การปรับปรุงอาคาร

สถานที่ การอบรมหลักสูตรตางๆ จึงตองการความรวมมือที่กวางขวางขึ้น ในหลายปที่ผานมานี้มีผูบริจาคเงินให

สมาคมทั้งผูที่เปนสมาชิกและไมใชสมาชิก ทั้งชายและหญิง  หากเปดโอกาสใหผูมีอุปการคุณที่ไดเก้ือกูลใหความ

รวมมือกับสมาคมเชนผูบริจาคเงินรายใหญไดมีโอกาสเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์จะเปนการใหเกียรติแกผูมีพระคุณ

และอาจจะไดรับการอุปการะกวางขวางยิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงขอแกไขเพ่ิมเติมระเบียบใหม ดังนี้

ขอบังคับสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ  

ฉบับแกไข พ.ศ.๒๕๓๘ เพิ่มเติมครั้งที่๒ พ.ศ.๒๕๕๘

หมวด ๔ 

สมาชิกภาพ

ขอบังคับเดิม แกไขเพิ่มเติมครั้งที่๑ พ.ศ.๒๕๕๑

ขอ๖ สมาชิกมี ๓ ประเภทคือ 

๖.๑ สมาชิกสามัญไดแกแพทยสตรีซึ่งสําเร็จ

การศึกษาแพทยศาสตรจากสถานศึกษาท่ีคณะ

กรรมการอํานวยการเชื่อถือและสมัครเปนสมาชิก

ของสมาคม

๖.๒ สมาชิกกิตติมศักด์ิไดแกสตรีผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งไมมีสิทธิ์สมัครเปนสมาชิกของสมาคม แตคณะ

กรรมการอํานวยการมีมติเปนเอกฉันทเชิญใหเปน

สมาชิกเพื่อเปนเกียรติแกสมาคม ทั้งนี้ตองไดรับ

ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญดวย 

๖.๓ ยุวสมาชิก ไดแกนักศึกษาแพทยสตรี

ขอบังคับที่ขอแก (๒๕๕๘)

ขอ๖ สมาชิกมี ๓ ประเภทคือ 

 ๖.๑ สมาชิกสามัญ………………………

๖.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ไดแกผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งไมมีสิทธิ์สมัครเปนสมาชิกของสมาคม 

แตคณะกรรมการอํานวยการมีมติเปน

เอกฉันทเชญิใหเปนสมาชิกเพือ่เปนเกยีรติ

แกสมาคม  

๖.๓ ยุวสมาชิก  ......................
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ขอขอบคุณมูลนิธิชิน โสภณพนิช ที่ ไดสนับสนุนกิจกรรมของ
สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ตลอดมา
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มารชสมาคมแพทยสตรีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ

March Tempo         ทํานอง นพ.อรรถกวี สวัสดิเสวี

Key Eb           เนื้อรอง พญ.อารยา ทองผิว

Form A1 A2 B A3

A1 แพทยสตรีสามัคคีรวมพลัง เสริมสรางสุขภาพของสตรี

 เดินหนาไปมาชวยกันแตวันนี้ งานเปนที่ลือเลื่องในสากล

A2 จิตอาสาพาเสริมอุดมการณ  มุงทํางานสรางสุขทุกแหงหน

 เราเขาใจเขาถึงมวลชน  อุทิศตนทรัพยสินและปญญา

B รวมองคกรสตรีมีในชาติ ความสามารถฝาฟนแกปญหา

 เชิญสตรีผองไทยทั่วหนา พัฒนาเมอืงไทยไปดวยกัน

A3 แพทยสตรีสามัคคีรวมพลัง  เสริมสรางสุขภาพของสตรี

 รวมแรงกายรวมแรงใจในวันนี้  สมศักดิ์ศรีแพทยสตรีของชาวไทย



วารสารขาวแพทยสตรี  The Thai Medical Women's News ๑๔๕วารสารขาวแพทยสตรี  The Thai Medical Women's News ๑๔๕

 ขอขอบคุณบริษัทยาและเครื่ องมือที่สนับสนุน
กิจกรรมประชุมวิชาการสัญจร “From  Asthma to COPD”
ณ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว  จังหวัดสระแกว

รายนามผูบริจาคและสนับสนุน เพื่ อโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่ องในวโรกาสครบ ๕ รอบพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ๑. บริษัท โนวารตีส  (ประเทศไทย)  จํากัด 

 ๒. บริษัท  เวลลา  (ประเทศไทย)  จํากัด 

 ๓. บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จํากัด 

 ๔. บริษัท  แอสตราเซ็นเนกา  (ประเทศไทย)  จํากัด 

 ๕. บริษัท  แกล็กโซสมิทไคลน  (ประเทศไทย)  จํากัด 

 ๖. บริษัท  เซลกิ  ไทย  จํากัด 

 ๗. บริษัท  เบอรลี่ยุคเกอร  จํากัด  (มหาชน) 

 ๘. บริษัท  อี ฟอร แอล เอม  จํากัด (มหาชน) 

 ๑. คุณสุภรณ และคุณวิมล  กิตติรัตนวิวัฒน ๑๐๐,๐๐๐  บาท

 ๒. คุณวิมล  โรจนศิริสถิต ๗๐,๐๐๐  บาท

 ๓. บริษัท  เทอรูโม  (ประเทศไทย)  จํากัด 

 ๔. บริษทั ซาโนฟ ปาสเตอร จํากัด 
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 รายนามผูสนับสนุนวารสารขาวสารแพทยสตรี 
ฉบับการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๘ มีดังนี้ 

 

 ๑. รพ.ธนบุรี ๒๕,๐๐๐ บาท

 ๒. รพ.เอกชล ๑๐,๐๐๐บาท 

 ๓.  รพ.บีแคร เมดิคอลเซ็นเตอร ๕,๐๐๐ บาท  

 ๔.  Phuket International Hospital (โรงพยาบาลสิริโรจน) ๕,๐๐๐  บาท

 ๕.  สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๖.  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชันแนล ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๗.  โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล  สาขาออมนอย ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๘. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ๑๐,๐๐๐ บาท

 ๙. โรงพยาบาลปากน้ําโพ ๕,๐๐๐ บาท

     ๑๐. โรงพยาบาลเจาพระยา ๑๐,๐๐๐ บาท
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