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Mr. Sheldon M. Stone & Mrs. Cynthia Stone ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์  
ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

โดยมี พต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน อดีตนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ฯ
และอดีตนายกสมาคมแพทย์ไทยในอเมริการ่วมแสดงความยินดี 
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ศ. เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา มอบรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำาปี ๒๕๖๔
แด่ ศ.เกียรติคุณ พญ. คุณหญิงนันทา มาระเนตร์  และ ศ. คลินิก พญ. ประไพพรรณ ศุภจัตุรัส
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พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีฯ มอบรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๔ 
แด่ พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ (ด้านบริหาร) ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (ด้านวิชาการ) 
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รศ. นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตัวแทน) 
มอบรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น (ด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุข) ประจำาปี ๒๕๖๔ แก่ รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช 

พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรแีละคณะกรรมการร่วมแสดงความยินดีกับแพทย์สตรีตัวอย่าง
แพทย์สตรีดีเด่นและแพทย์สตรีที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำาปี ๒๕๖๔
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หน้า

สารบัญ

     

สารนายกสมาคม ๗ 

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๖๕ ๙  

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๖๔ ๑๐  

รายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงสถานะการเงิน   ๑๖

รายนามผู้บริจาควันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๑

รายงานคลินิกเวชกรรม ๓๒

การเยี่ยมชมสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ๓๙

The Presentation Ceremony of the Royal Decoration ๔๐

รายงานโครงการทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีชนบท ๔๑ 

รายงานการประชุมวิชาการสัญจร ประจำาปี ๒๕๖๔ ๔๙

โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกัน ๕๕

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๕

รายงานกิจกรรมฝ่ายสัมพันธ์ต่างประเทศ สมาคมแพทย์สตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๕   ๖๖

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำาแพทย์สตรี (Thai Medical Women Leadership Program) ๖๙

รุ่นที่ ๔/๒๕๖๔ 

ชมรมแพทย์สตรีสร้างสุขภาพ (Heathy Women Club: HWC) ๗๔

รายงานกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์ ๗๖

แพทย์สตรีดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๕ ๗๘ 

แพทย์สตรีที่ ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ๙๙

รายงานจากนายทะเบียน ๑๐๒ 
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สารนายกสมาคมฯ

กราบเรียนท่านสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีทุกท่าน

 ปี ๒๕๖๕ เป็นปีต่อเนื่องอีกปีหนึ่งที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ 

โควิด๑๙ ของประเทศไทยยังลุกลามกว้างขวาง มีผู ้ป่วยและเสียชีวิต 

จำานวนมาก แต่ในช่วงกลางปีสถานการณ์ความรุนแรงของโรคเร่ิมลดลง

ประชาชนได้รับวัคซีนทั่วถึงมากขึ้นและมาตรการป้องกันการติดเช้ือ 

ของรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายลง แต่เป็นสิ่งที่ดีที่ความตระหนักของประชาชนในการป้องกันตัวเอง 

โดยสมัครใจยังคงมีอยู่และเชื่อว่าคงจะต้องดำาเนินต่อไป 

 การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙ ส่งผลต่อการดำาเนินงานของสมาคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ทำาให้การพบปะปรึกษาหารือกันหรือกิจกรรมทำาได้ไม่เต็มที่ อาทิ การให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง 

ในสตรีต้องงดบริการหลายครั้ง การอบรมหลักสูตรผู้นำาแพทย์สตรีรุ่นที่ ๔ ล่าช้าไม่เต็มที่ โครงการ 

ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น ต้องเลื่อนและล่าช้า กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุต้องงดไปหลายเดือน  

เป็นต้น แต่หลายกิจกรรมก็สามารถดำาเนินต่อเนื่องได้ เช่น การจัดประชุมวิชาการสัญจรที่จังหวัดน่าน   

การดำาเนินการของกลุ่มเสาร์สีนำ้า และกิจกรรมของชมรมแพทย์สตรีสร้างสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งดำาเนินการ

อย่างระมัดระวังภายใต้มาตรการป้องความเสี่ยงอย่างเข้มแข็ง

 ปี ๒๕๖๕ เป็นปีมหามงคลครบ ๙๐ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมาคมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและได้จัดทำาวิดีทัศน์เก่ียวกับ 

พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

และสมาคมแพทย์สตรีและได้นำาออกเผยแพร่ตั้งแต่วันแม่ที่ผ่านมา

 งานสำาคัญอีกงานหนึ่งคือการที่สมาคมเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์เพื่อมอบแก่ ดร.จอร์จ นิโคลัส  

คิวเรอบี ช่ือกรีกคือ ดร.กอกิอุส คูรูปิส ชาวกรีกผู้ริเริ่มโครงการทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรี 

ในปี ๒๕๔๗ ดร.เชลดัน เอ็ม สโตน กับคุณชินเทีย สโตน สามีภริยาชาวอเมริกันผู้บริจาคทุนการศึกษา

นกัศกึษาแพทย์สตรรีายใหญ่ การรบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์สำาหรบั ดร.สโตน กบัคณุซนิเทยี 

จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติที่สถานกงสุล ณ นครลอสแองเจลิส โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง 

จากกระทรวงต่างประเทศ สำาหรับ ดร.จอร์จ นิโคลัส คิวเรอบี จะรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ พรรษา กรุงเทพมหานคร
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 ปีนี้เป็นปีครบวาระ ๒ ปีของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดที่ ๓๔ จึงต้องมีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการชุดท่ี ๓๕ ข้ึนทำาหน้าท่ีต่อ ซึ่งจะจัดให้มีการเลือกต้ังในวันประชุมใหญ่คือวันที่ ๙  

ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกแพทย์สตรีน้องใหม่ไฟแรงมีพลังสมัครเข้ามาเป็นกรรมการ 

ให้มากขึ้น

 ตลอด ๒ ปีที่ดิฉันได้ทำาหน้าที่นายกสมาคมได้รับความร่วมมือช่วยกันจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ  

ทั้งที่เป็นท่ีปรึกษา กรรมการและสมาชิกอย่างจริงจังเข้มแข็งและเสียสละ นอกจากนี้ยังได้รับ 

ความร่วมมือจากผู้มีจิตกุศลที่ช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณต่างๆ  ทำาให้การขับเคลื่อนงานของสมาคม

แพทย์สตรีเป็นไปอย่างต่อเนื่องราบรื่น ด้วยความซาบซึ้งใจในไมตรีจิตจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณ 

อย่างจริงใจไว้ในโอกาสนี้  ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะพระบารมีของบูรพมหากษัตริย์ไทย 

ตลอดจนคุณความดีท่ีท่านท้ังหลายกระทำามาได้ปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ  

สุขะ พละ สมปรารถนาทุกประการเทอญ 

 

  (แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์)

  นายกสมาคมแพทย์สตรแีห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชนิปูถมัภ์
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การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๖๕

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมประสงค์ – สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น ๓

๐๘:๐๐-๐๘:๓๐ น.    ลงทะเบียน
๐๘:๓๐-๐๙:๑๕ น.  วิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม 

ราชชนนีพันปีหลวง
   นายกสมาคมฯ แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ กล่าวต้อนรับ และเปิดประชุม
   เลขาธิการสมาคมฯ พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์ เสนอที่ประชุมรับรองรายงาน 

การประชุมประจำาปี ๒๕๖๔ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการอำานวยการ 
สมาคมฯ และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน

   เหรัญญิก น.ต.หญิงปอฤทัย บุรพรัตน์ เสนองบดุลประจำาปีและชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี 
๐๙:๑๕-๑๐:๑๕ น.    มอบรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำา ปี ๒๕๖๕
   มอบรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น ประจำา ปี ๒๕๖๕
   แพทย์สตรีตัวอย่างและแพทย์สตรีดีเด่นกล่าวปราศรัย (ท่านละ ๓ นาที)
   แสดงความยินดีกับแพทย์สตรีที่ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ
๑๐:๑๕-๑๐:๓๐ น.    พัก
๑๐:๓๐-๑๑:๐๕ น.    ปาฐกถาพิเศษ แพทย์หญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล เรื่อง พระเมตตาดั่งสายธาร
   องค์ปาฐก ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
๑๑:๐๕-๑๑:๔๐ น. บรรยายเรื่อง ระบาดวิทยาทางคลินิกของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในท้องถิ่น
   วิทยากร พญ.ดรุณี พุทธารี
๑๑:๔๐-๑๒:๓๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน / Lunch symposium
   บรรยายเรือ่ง How to diagnose dementia and pharmacological treatment
   วิทยากร รศ.พญ. วรพรรณ เสนาณรงค์
   สนับสนุนโดย บริษัท เอ ไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำากัด  
๑๒:๓๐-๑๓:๐๕ น. บรรยายเรื่อง Sleep and respiratory problems in elders
   วิทยากร รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
๑๓:๐๕-๑๔:๐๕ น.   การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรี
๑๔:๐๕-๑๕:๐๐ น.    กิจกรรม Sisters to Sisters
   วิทยากร พญ.ดรุณี พุทธารี และคณะ
๑๕:๐๐-๑๕:๒๐ น.  การมอบประกาศนียบัตร ผู้สำาเร็จการอบรมผู้นำาแพทย์สตรี รุ่นที่ ๔
๑๕:๒๐ น.    ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการอำานวยการชุดที่ ๓๕ / นายกสมาคมฯ ปิดประชุม
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Virtual Meeting ทาง Zoom Webinar

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๕:๓๐ น.

ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น ๓

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

กรรมการผู้มาประชุม On site

 ๑. พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมฯ
 ๒. พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม อุปนายกคนที่ ๑
 ๓. พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ อุปนายกคนที่ ๒
 ๔. พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์ เลขาธิการ
 ๕. น.ต.หญิงปอฤทัย บุรพรัตน์ เหรัญญิก
 ๖. พญ.ประภาพร ปิยะบวรนันท์ ประธานฝ่ายปฏิคม
 ๗. พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ์ ประธานฝ่ายนายทะเบียน
 ๘. พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล ประธานฝ่ายคลินิกบริการ
 ๙. พญ.ดรุณี พุทธารี ประธานฝ่ายต่างประเทศ
 ๑๐. พญ.เบญจพร ปัญญายง ประธานฝ่ายวารสารและโครงการ
     ทุนนักศึกษาแพทย์สตรี
 ๑๑. รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ ประธานฝ่ายวิชาการ
 ๑๒. พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ ประธานฝ่ายพัฒนาสังคม
 ๑๓. รศ.(พิเศษ) ดร.พญ.วารุณี  พรรณพานิช วานเดอพิทท์  ประธานโครงการอบรม Leadership
 ๑๔. ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา  เลิศอรรฆยมณี กรรมการกลาง
 ๑๕. พญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์ กรรมการกลาง
 ๑๖. พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา กรรมการกลาง
 ๑๗. ศ.พญ.สุปราณี นิรุตติศาสน์ กรรมการโครงการทุนนักศึกษาแพทย์สตรี
 ๑๘. พญ.หทัยทิพย์ ชัยประภา ผู้ช่วยช่วยปฏิคม
 ๑๙. รศ.พญ.ลำาดวน วงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิก

กรรมการผู้มาประชุม Online

 ๑. พญ.วัชรินทร์ ยิ่งสิทธิ์สิริ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
 ๒. พญ.หทัยมาศ โคตรสมพงษ์ กรรมการโครงการอบรม Leadership
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 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำานวน ๕๐ คน จากจำานวนสมาชิกทั้งหมด ๒,๓๐๕ คน ครบองค์ประชุม 
ตามข้อบังคับของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ข้อ ๒๘

เริ่มประชุมเวลา ๐๘:๐๐ น.
 พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามวาระต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   ๑.๑  แนะนำาคณะกรรมการอำานวยการสมาคมฯ ชุดปัจจุบันคือชุดที่ ๓๔ 
    (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
มติที่ประชุม  รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมประจำาปี ๒๕๖๓
   พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์ เลขาธิการ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ประจำาปี ๒๕๖๓ รายละเอยีดตามหนงัสอืวารสารข่าวแพทย์สตรปีี ๒๕๖๔ หน้า ๒๐-๓๕
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ
   ๓.๑  การดำาเนินการของสมาคมฯ ในปี ๒๕๖๔
    พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมฯ รายงานผลการดำาเนินงานของสมาคม 

แพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ในรอบปี ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม  รับทราบ
   ๓.๒ รับรองรายรับรายจ่ายและงบดุลประจำาปี ๒๕๖๓ 
    น.ต.หญิงปอฤทัย บุรพรัตน์ เสนอรายงานรายรับรายจ่ายงบดุลประจำาปี ๒๕๖๓ 

จากวารสารข่าวแพทย์สตรีปี ๒๕๖๔ หน้า ๒๐-๓๕ ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
รับรองดังนี้

     รายได้ จำานวน ๗,๗๐๙,๑๙๐.๖๒  บาท
     รายจ่าย จำานวน  ๘,๕๐๐,๒๐๒.๑๗  บาท
     รายได้ตำ่ากว่ารายจ่าย จำานวน  ๗๙๑,๐๑๑.๕๕  บาท
     สินทรัพย์หมุนเวียน จำานวน ๓๓,๗๙๑,๘๕๑.๙๓  บาท
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำานวน  ๑๐,๕๖๖,๕๑๒.๑๖  บาท
     รวมสินทรัพย์ จำานวน ๔๔,๓๕๘,๓๖๔.๐๙  บาท
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา
   ๔.๑  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี ๒๕๖๔
    น.ต.หญงิปอฤทยั บรุพรตัน์ เสนอชือ่ผูต้รวจสอบบญัชขีองสมาคมฯ คอื นางสาว 

รุ่งรัตน์ วิวัฒน์พัฒนพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ ๐๐๐๑๑๘๙๑ 
เป็นผู้ทำาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีประจำาปี ๒๕๖๔

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  การแสดงความยินดีและการมอบรางวัล
   ๕.๑ การมอบโล่เกยีรติยศแก่แพทย์สตรีตัวอย่างและแพทย์สตรีดีเด่นประจำาปี ๒๕๖๔
    ๕.๑.๑ แพทย์สตรีตัวอย่างประจำาปี ๒๕๖๔
   ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภ์ ทำาการมอบโล่เกยีรติยศแพทย์สตรี
ตวัอย่างประจำาปี ๒๕๖๔ ให้แก่ 

   ๑. ศ.เกียรตคิณุ พญ.คณุนนัทา มาระเนตร์ ทีป่รึกษาสมาคมแพทย์สตรี
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถัมภ์ ผูท้รงคณุวฒุขิองภาควชิา
อายรุศาสตร์เพือ่การตีพมิพ์ตำาราในโครงการตำาราศริริาช พ.ศ.๒๕๖๔ 
และ Advisory board and reviewer: วารสาร Electronic Critical 
Care สมาคมเวชบำาบดัวิกฤตฯ พ.ศ.๒๕๖๔ 

   ๒.  ศ.คลนิกิ พญ.ประไพพรรณ ศภุจตุัรสั ทีป่รกึษาสมาคมแพทย์สตร ี
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถัมภ์

    ๕.๑.๒ แพทย์สตรีดีเด่นประจำาปี ๒๕๖๔
     นายกสมาคมฯ ทำาการมอบโล่เกยีรติยศแพทย์สตรีดีเด่นประจำาปี ๒๕๖๔  

 ให้แก่
   ๑. พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ (แพทย์สตรีด้านบริหาร) ผู ้อำานวยการ 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบรุี
   ๒. ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (แพทย์สตรีดีเด่นด้านวิชาการ)  

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

   ๓. รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช (แพทย์สตรีดีเด่นด้านบริการการแพทย์ 
และสาธารณสุข) หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โดยแสดงความยนิดีผ่าน Virtual Meeting ทาง Zoom Webinar
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   ๕.๒ การแสดงความยินดีแก่แพทย์สตรีปฏิบัติการดีเด่นด้านสู้โควิด ดังนี้
 - พญ.จินตนา ศรีสมปอง อายุรแพทย์ สาขาโรคติดเชื้อ นายแพทย์ชำานาญการ

พิเศษ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 - พญ.ณัฐกานต์ ชื่นชม อายุรแพทย์ สาขาโรคติดเชื้อ นายแพทย์ชำานาญการ 

โรงพยาบลแม่สอด
 - พญ.ดลจรัส ทิพญ์มโนสิงห์ กุมารแพทย์ สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก 

ผู้อำานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๐ กรุงเทพมหานคร
 - พญ.นุชศรา อามีณทรานนท์ จตแพทย์ นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ  

โรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 - พญ.ปริยสุทธ์ิ อินทสุวรรณ จิตแพทย์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด 

นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 - พญ.พรวิมล ลี้ทอง อายุแพทย์โรคติดเชื้อ กลุ่มงานอายุรกรรม นายแพทย์

ชำานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 - พญ.มรกต ภทัรพงศ์สินธุ ์อายแุพทย์ กลุ่มงานอายรุกรรม นายแพทย์ชำานาญ

การพิเศษ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 - พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์ จักษุแพทย์ ผู้อำานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 

๑๘ กรุงเทพมหานคร
 - พญ.สราพร มัทยาท อายุรแพทย์โรคไต รองผู้อำานวยการ โรงพยาบาล 

พุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 - รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ หัวหน้าหน่วย 

โรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

 - พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ จิตแพทย์ ผู ้อำานวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ  
โรงพยาบาลกรุงเทพสำานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 - รศ.พญ.โอสรี อัครบวร ศัลยแพทย์ หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   ๕.๓ การแสดงความยินดีแก่แพทย์สตรีที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำาปีพุทธศักราช 
๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม  รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
   ๕.๓ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์สตรี 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผู ้บริจาคทุนการศึกษาจำานวน ๑๘ ทุน มีนักศึกษา 

แพทย์สตรจีากโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิม่เพือ่ชาวชนบท กระทรวงสาธารณสขุ 
ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน ๑๘ คน ได้แก่
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 ๑. น.ส.จินต์จุฑา วงษ์ศิริพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  ผู้ให้ทุนคือ คุณแม่อำาพัน อัสสกุล
 ๒. น.ส.วศิรตุา ปสันตา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ให้ทนุคอื คณุ สริิสิน อสัสกลุ
 ๓. น.ส.ดรณุ ีศริอิำานาจ มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีผูใ้ห้ทนุคอื คณุ พนัทพิา อสัสกลุ
 ๔. น.ส.ปิยธดิา กิตตยิงักุล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ผูใ้ห้ทนุคอื คณุ พนัทิพา อสัสกลุ
 ๕. น.ส.นิชนิภา คิดดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  ผู้ให้ทุนคือ นพ.ฐากูร-พญ.ปภัสพรรณ ทิพยานุรักษ์สกุล
 ๖. น.ส.ภัทสพร มังกรทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผู้ให้ทุนคือ คุณ สุจิตรา หงสไกร
 ๗. น.ส.เพ็ญประภัสสร เจริญยิ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ผู้ให้ทุนคือ พญ.สุนิดา บิณฑสันต์
 ๘. น.ส.ธัญญารัตน์ วงษ์เพ็ญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ผู้ให้ทุนคือ พญ.สุนิดา บิณฑสันต์
 ๙. น.ส.เกณิกา จันไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ให้ทุนคือ Stone Family
 ๑๐. น.ส.ชนดิาภา อ่อนพนัธ์ มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ีผูใ้ห้ทนุคอื Stone Family
 ๑๑. น.ส.นฌิาธร โชคสุชาติ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีผู้ให้ทนุคอื Stone Family
 ๑๒. น.ส.สิริรักษ์ ยอดสิงห์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ให้ทุนคือ Stone Family
 ๑๓. น.ส.สุชนกาญจน์ โคตท่าค้อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ให้ทุนคือ Stone 

Family
 ๑๔. น.ส.จนัทมณ ีวฒันากลุ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผูใ้ห้ทุนคอื Stone Family
 ๑๕. น.ส.วรุณทิพย์ แก่นสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ให้ทุนคือ Stone 

Family
 ๑๖. น.ส.ฤดีรัตน์ เยกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ให้ทุนคือ Stone Family
 ๑๗. น.ส.นิรัชพร จงชาญสิทโธ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ให้ทุนคือ Stone Family
 ๑๘. น.ส.ณัฐฐินันท์ ปะวาณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ให้ทุนคือ Stone 

Family 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



วารสารข่าวแพทย์สตรี  The Thai Medical Women’s News  15

 (ลงชื่อ).................................................................. ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
   (พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์)
   เลขาธิการสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ

 (ลงชื่อ).................................................................. ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
  (พญ.มยุรา กุสุมภ์)
        นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ ๖  ปาฐกถาพิเศษ พญ.ดร.คณุเพยีร เวชบลุ เรือ่ง “ปจุฉา-วสิชันาธรรมกบัพระอาจารย์ 
	สุชาติ”	

   องค์ปาฐก พระจุลนายก (หลวงพ่อสุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 
ระหว่างเวลา ๑๑:๐๐-๑๒:๐๐ น. Lunch symposium “ทุกความทรงจ�าที่สวยงาม	 
มีค่าควรแก่การจดจ�า...	Role	of	EGb	761	 in	Mild	Cognitive	 Impairment	 
management”	ระหว่างเวลา ๑๒:๓๐-๑๓:๓๐ น.

   วทิยากร รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ สนบัสนนุโดย บริษทั เอ.เมนาริน ี(ประเทศไทย) 
จำากัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๗ “รายการพี่พบน้อง” (Sisters to Sisters) เวลา ๑๓:๓๐-๑๕:๓๐ น. 
   วิทยากร พญ.ชัญวลี ศรีสุโข และ พญ.ปราณี เมืองน้อย มีคณะกรรมการอำานวยการ

สมาคมฯ และทีป่รกึษากรรมการอำานวยการสมาคมฯ ร่วมทำากจิกรรม และสำาเรจ็ลลุ่วง
ด้วยดี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๑๕:๓๐ น.  ปิดการประชุม 
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หมายเหตุ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓ ๑๔,๐๔๗,๒๘๗.๗๒ ๑๐,๒๘๖,๖๔๒.๑๙
เงินลงทนุชัว่คราว ๔ ๒๓,๕๘๒,๔๘๔.๖๔ ๒๓,๔๓๑,๒๕๔.๘๖
สินทรัพย์หมนุวียนอื่น ๕ ๗๙,๒๖๖.๘๘ ๗๓,๙๕๔.๘๘

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๓๗,๗๐๙,๐๓๙.๒๔ ๓๓,๗๙๑,๘๕๑.๙๓
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ๖ ๙,๕๔๔,๑๒๒.๓๓ ๑๐,๓๔๘,๘๖๒.๑๖
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น ๗ ๕๙,๕๐๐.๐๐ ๒๑๗,๖๕๐.๐๐

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๙,๖๐๓,๖๒๒.๓๓ ๑๐,๕๖๖,๕๑๒.๑๖
รวมสินทรัพย์ ๔๗,๓๑๒,๖๖๑.๕๗ ๔๔,๓๕๘,๓๖๔.๐๙

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..…… ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..…

ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..…

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓

บาท

 ( พ.ญ.มยรุา กสุมุภ์)
นายกสมาคมฯ

 ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานนัต์)
เลขาธิการ

 ( น.ต.หญิง ปอฤทยั บรุพรัตน์)
เหรัญญิก
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓

หมายเหตุ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓
หนีสิ้นและส่วนของสมาคม

หนีสิ้นหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ๘ ๑๓,๗๑๙.๐๘ ๒๖,๕๕๓.๓๔
รายได้เงินบริจาครับลว่งหน้า-ทนุนกัศกึษาแพทย์ครบกําหนดภายใน ๑ ปี ๓,๕๙๐,๕๓๔.๗๖ ๒,๖๘๐,๐๒๔.๐๔

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน ๓,๖๐๔,๒๕๓.๘๔ ๒,๗๐๖,๕๗๗.๓๘
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

รายได้เงินบริจาครับลว่งหน้า-ทนุนกัศกึษาแพทย์ระยะยาว ๙,๗๖๘,๐๓๗.๓๕ ๗,๘๙๕,๕๐๗.๘๒
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน ๙,๗๖๘,๐๓๗.๓๕ ๗,๘๙๕,๕๐๗.๘๒
รวมหนีสิ้น ๑๓,๓๗๒,๒๙๑.๑๙ ๑๐,๖๐๒,๐๘๕.๒๐

ส่วนของสมาคม
ทนุทรัพย์เร่ิมแรก ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
กองทนุสะสม ๙ ๓๓,๘๔๐,๓๗๐.๓๘ ๓๓,๖๕๖,๒๗๘.๘๙

รวมส่วนของสมาคม ๓๓,๙๔๐,๓๗๐.๓๘ ๓๓,๗๕๖,๒๗๘.๘๙
รวมหนีสิ้นและส่วนของสมาคม ๔๗,๓๑๒,๖๖๑.๕๗ ๔๔,๓๕๘,๓๖๔.๐๙

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..…… ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..…

ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..…
 ( น.ต.หญิง ปอฤทยั บรุพรัตน์)

เหรัญญิก

 ( พ.ญ.มยรุา กสุมุภ์)  ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานนัต์)
นายกสมาคมฯ เลขาธิการ

บาท
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หมายเหตุ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓

รายได้

รายได้เงินบริจาค ทนุนกัศกึษาแพทย์ ๕,๔๗๐,๖๖๘.๕๖ ๕,๖๗๑,๘๖๗.๐๔
รายได้เงินบริจาค- สมาคม ๒,๔๒๑,๖๘๒.๖๖ ๑๗๑,๗๙๑.๐๐
รายได้คา่สมาชิก ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๖๗,๐๐๐.๐๐
รายได้-สนบัสนนุยทุธศาสตร์และประชมุวชิาการสญัจร ๕๐,๐๐๐.๐๐ -                        
รายได้เงินบริจาคคลีนิคเวชกรรมและมะเร็ง ๗๑๓,๐๓๔.๐๐ ๘๗๗,๘๔๙.๕๐
รายได้เงินบริจาค - Leadership ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๒๘๐.๐๐
รายได้เงินบริจาควารสาร ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐
รายได้เงินรับจาก สปสช. ๒๕๔,๒๗๐.๐๐ ๒๐๘,๓๗๐.๐๐
รายได้จากการขาย ๑๑๙,๐๗๐.๐๐ ๑๓๒,๗๐๐.๐๐
รายได้-คา่อบรมหลกัสตูร IKIGAI  COACHING -                        ๑๓๙,๐๐๐.๐๐
รายได้-โครงการครบรอบ ๖๐ ปีสมาคมแพทย์สตรีฯ -                        ๘๙,๐๐๒.๐๑
รายได้เงินบริจาคต้านโควดิ ๒๔๘,๑๙๙.๙๙ -                        
ดอกเบีย้รับ ๑๗๙,๔๔๑.๔๑ ๒๕๓,๓๓๑.๐๗

รวมรายได้ ๙,๖๕๖,๓๖๖.๖๒ ๗,๗๐๙,๑๙๐.๖๒
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ขอรับรองวา่ถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓

บาท

เลขาธิการ

ขอรับรองวา่ถกูต้อง

 ( พ.ญ.มยรุา กสุมุภ์)
นายกสมาคม

ขอรับรองวา่ถกูต้อง

 ( พญ.ลลดิา วีระวทิยานนัต์)

 ( น.ต.หญิง ปอฤทยั บรุพรัตน์)
เหรัญญิก
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓

หมายเหตุ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓

ค่าใช้จ่าย

คา่ใช้จ่ายทนุนกัศกึษาแพทย์ ๖,๙๔๔,๒๒๕.๒๐ ๖,๑๓๑,๘๙๘.๗๔
คา่ใช้จ่ายโครงการคลีนิคเวชกรรมและมะเร็ง ๑๙๖,๐๙๐.๐๐ ๓๓๕,๗๕๓.๐๐
คา่ใช้จ่ายประชมุคณะกรรมการสมาคม ๙๔,๑๗๑.๐๐ ๑๕๒,๒๔๗.๘๐
คา่ใช้จ่ายโครงการป้องกนัการตัง้ครรภ์-วยัรุ่น ๕,๔๗๐.๐๐ ๘,๕๙๐.๐๐
คา่ใช้จ่าย-โครงการ - Leadership ๖๗,๔๕๗.๐๐ ๓๑,๕๒๔.๐๐
คา่ใช้จ่ายชมรมผู้สงูอายแุพทย์สตรีอปุถมัภ์ ๕,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐
คา่ใช้จ่าย-ต้านโควดิ ๒๙๘,๔๘๒.๙๗ -                        
คา่ใช้จ่ายโครงการสนบัสนนุทนุวจิยั ๓๐,๐๐๐.๐๐ -                        
คา่ใช้จ่ายโครงการอบรมหลกัสตูร IKIGAI  COACHING -                        ๗๓,๖๔๔.๐๐
คา่ใช้จ่าย-คา่สมาชิกและประชมุวชิาการนานาชาต ิMWIA ๓๔,๗๔๕.๐๐ ๓๒,๔๐๐.๐๐
คา่ใช้จ่ายโครงการครบรอบ ๖๐ ปีสมาคมแพทย์สตรีฯ -                        ๖๒,๔๐๐.๐๐
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน ๑๐ ๑,๗๙๖,๖๓๓.๙๖ ๑,๖๕๘,๗๔๔.๖๓

รวมค่าใช้จ่าย ๙,๔๗๒,๒๗๕.๑๓ ๘,๕๐๐,๒๐๒.๑๗
รายได้สูง(ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่าย ๑๘๔,๐๙๑.๔๙ (๗๙๑,๐๑๑.๕๕)
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ขอรับรองวา่ถกูต้อง ขอรับรองวา่ถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……

ขอรับรองวา่ถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……

                เหรัญญิก
 ( น.ต.หญิง ปอฤทยั บรุพรัตน์)

 ( พ.ญ.มยรุา กสุมุภ์)  ( พ.ญ.ลลดิา วีระวทิยานนัต์)
นายกสมาคม เลขาธิการ

บาท
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ทนุทรัพย์ ยอดคงเหลือ หน่วย:บาท
เร่ิมแรก ของกองทนุ รวม

ยอดคงเหลือ ๑  มกราคม ๒๕๖๓ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๔๔๗,๒๙๐.๔๔ ๓๔,๕๔๗,๒๙๐.๔๔
รายได้สงู(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสําหรับปี -                            (๗๙๑,๐๑๑.๕๕) (๗๙๑,๐๑๑.๕๕)
ยอดคงเหลือปลายงวด ๒๕๖๓ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๖๕๖,๒๗๘.๘๙ ๓๓,๗๕๖,๒๗๘.๘๙
รายได้สงู(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสําหรับปี -                            ๑๘๔,๐๙๑.๔๙ ๑๘๔,๐๙๑.๔๙
ยอดคงเหลือปลายงวด ๒๕๖๔ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๘๔๐,๓๗๐.๓๘ ๓๓,๙๔๐,๓๗๐.๓๘

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  ……................................. ………........…..              ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..……

     เลขาธิการ

ขอรับรองว่าถกูต้อง

             ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..……

              

 ( น.ต.หญิง ปอฤทยั บรุพรัตน์)

 ( พญ.มยรุา กสุมุภ์)
นายกสมาคมฯ

  เหรัญญิก

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงกองทุนสะสม

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓

 ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานนัต์)
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๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ สมาคมแพทย์สตรีแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์ จดัตัง้เป็นสมาคมตามกฎหมายไทยเม่ือปี ๒๕๐๓
๑.๒ สถานท่ีดําเนินงาน ตัง้อยูท่ี่  ๙๘๐/๒ ถนนสถขมุวิท(ตรงข้ามวดัธาตทุอง) แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร
๑.๓ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

 - ช่วยเหลือและสง่เสริมแพทย์สตรี
 - สง่เสริมสามคัคีธรรมและจรรยาแพทย์สตรี
 - เผยแพร่ความรู้เพ่ือประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมอาชีพและประชาชน
 - บําเพ็ญสาธารณกศุล เฉพาะอยา่งย่ิงในด้านการแพทย์ตามโอกาส
 - เป็นตวัแทนแพทย์สตรีแหง่ประเทศไทยในการติดตอ่กบัองค์กรตา่งๆ

๒. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ

มาตรฐานการบญัชีท่ีถือปฏิบติั
๒.๑ สมาคมจดัทํางบการเงินและรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
๒.๒  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดหมายถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงินทกุประเภทท่ีครบกําหนด
ไม่เกิน ๓ เดือน แตไ่ม่รวมเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั
๒.๓  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และการคิดคา่เสื่อมราคาทรัพย์สิน

ราคาโดยวิธีเส้นตรง ตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์นัน้ ๆ โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ ๕- ๒๐ ตอ่ปี
๒.๔  สมาคม ฯ ได้ทําการจดัประเภทรายการบญัชีของปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบใหม่บางรายการ เพ่ือให้สอดคล้องกนั
และสามารถเปรียบเทียบได้

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……

นายกสมาคมฯ
( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานนัต์)

 ( น.ต.หญิง ปอฤทยั บรุพรัตน์)
เหรัญญิก

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓

 ( พ.ญ.มยรุา กสุมุภ์)
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓

๒๕๖๔ ๒๕๖๓
๓.  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบด้วย

 เงินสด ๕๙,๒๓๓.๘๓ ๑๒,๒๙๘.๑๖
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวนั ๑๗๔,๒๒๒.๒๕ ๑๐๖,๘๘๔.๐๕
ออมทรัพย์ ๑๒,๒๖๓,๐๘๔.๗๓ ๘,๖๑๘,๒๖๒.๘๔
ประจํา ๓ เดือน ๑,๕๕๐,๗๔๖.๙๑ ๑,๕๔๙,๑๙๗.๑๔

รวม ๑๔,๐๔๗,๒๘๗.๗๒ ๑๐,๒๘๖,๖๔๒.๑๙

๒๕๖๔ ๒๕๖๓

๔. เงนิลงทนุช่ัวคราว ประกอบด้วย
เงินฝากประจํา บมจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ๑๒ เดือน

เลขท่ีบญัชี ๔๖๑-๕๖๖๓๘๔-๙ ๙,๒๖๓,๑๒๒.๙๐ ๙,๒๑๐,๗๔๕.๑๕
เงินฝากประจํา บมจ ธนาคารทหารไทย ๑๒ เดือน

เลขท่ีบญัชี  ๐๑๗-๓-๓๓๙๓๙-๑ ๕,๖๓๑,๒๕๔.๑๗ ๕,๖๓๑,๒๕๔.๑๗
เงินฝากประจํา บมจ ธนาคารทหารไทย ๒๔ เดือน

เลขท่ีบญัชี  ๐๑๗-๓-๓๗๑๗๔-๘ ๓,๐๔๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๔๓,๐๐๐.๐๐
เงินฝากประจํา บมจ ธนาคารออมสิน ๓๖ เดือน

เลขท่ีบญัชี  ๓๐๐๐๓๖๗๖๔๐๒๙ ๕,๖๔๕,๑๐๗.๕๗ ๕,๕๔๖,๒๕๕.๕๔
รวม ๒๓,๕๘๒,๔๘๔.๖๔ ๒๓,๔๓๑,๒๕๔.๘๖

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……

บาท

บาท

 ( น.ต.หญิง ปอฤทยั บรุพรัตน์)
เหรัญญิก

 ( พ.ญ.มยรุา กสุมุภ์) ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานนัต์)
นายกสมาคมฯ
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓

๒๕๖๔ ๒๕๖๓
๕. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย

คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า ๔,๔๐๐.๐๐ -                       
ดอกเบีย้ค้างรับ ๗๔,๘๖๖.๘๘ ๗๓,๙๕๔.๘๘

รวม ๗๙,๒๖๖.๘๘ ๗๓,๙๕๔.๘๘
๖. ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ - สุทธิ  

ยอดคงเหลือ ณ ยอดคงเหลือ ณ
๑ มกราคม ๒๕๖๔ ซือ้เพ่ิม/ปรับปรุง จําหนา่ย ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔

ราคาทนุ
อาคาร ๔,๓๕๕,๙๓๔.๐๐ -                  -                       ๔,๓๕๕,๙๓๔.๐๐
อปุกรณ์สํานกังาน ๑,๕๐๐,๕๓๗.๘๐ ๖๗,๙๓๗.๕๐ -                       ๑,๕๖๘,๔๗๕.๓๐
เคร่ีองตกแตง่สํานกังาน ๔๑๙,๕๐๐.๐๐ -                  -                       ๔๑๙,๕๐๐.๐๐
สว่นปรับปรุงอาคาร ๑๖,๑๖๔,๓๗๐.๕๓ -                  -                       ๑๖,๑๖๔,๓๗๐.๕๓
   รวม ๒๒,๔๔๐,๓๔๒.๓๓ ๖๗,๙๓๗.๕๐ -                       ๒๒,๕๐๘,๒๗๙.๘๓
คา่เสื่อมราคาสะสม       
อาคาร (๔,๒๐๔,๗๓๕.๕๘) (๑๕,๗๔๙.๙๕) -                       (๔,๒๒๐,๔๘๕.๕๓)
อปุกรณ์สํานกังาน (๑,๓๗๖,๔๑๕.๗๐) (๔๘,๗๐๘.๙๐) -                       (๑,๔๒๕,๑๒๔.๖๐)
เคร่ีองตกแตง่สํานกังาน (๔๑๙,๔๙๙.๐๐) -                  -                       (๔๑๙,๔๙๙.๐๐)
สว่นปรับปรุงอาคาร (๖,๐๙๐,๘๒๙.๘๙) (๘๐๘,๒๑๘.๔๘) -                       (๖,๘๙๙,๐๔๘.๓๗)
   รวม (๑๒,๐๙๑,๔๘๐.๑๗) (๘๗๒,๖๗๗.๓๓) -                       (๑๒,๙๖๔,๑๕๗.๕๐)
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ ๑๐,๓๔๘,๘๖๒.๑๖ (๘๐๔,๗๓๙.๘๓) -                       ๙,๕๔๔,๑๒๒.๓๓
คา่เสื่อมราคา (ท่ีรวมอยูใ่นงบกําไรขาดทนุ):

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……

( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานนัต์)
นายกสมาคมฯ

 ( น.ต.หญิง ปอฤทยั บรุพรัตน์)
เหรัญญิก

 ( พ.ญ.มยรุา กสุมุภ์)

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี

บาท
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓

๒๕๖๔ ๒๕๖๓
๗. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย

เงินประกนัไฟฟ้า ๕๙,๕๐๐.๐๐ ๕๙,๕๐๐.๐๐
เงินมดัจํา -                       ๑๕๘,๑๕๐.๐๐

รวม ๕๙,๕๐๐.๐๐ ๒๑๗,๖๕๐.๐๐

๒๕๖๔ ๒๕๖๓
๘. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ประกอบด้วย

เงินประกนัสงัคมรอนําสง่ ๒,๗๐๐.๐๐ ๒,๗๐๐.๐๐
คา่โทรศพัท์ค้างจ่าย -                       ๓๖๑.๖๖
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย-อ่ืน ๆ -                       ๖๔๐.๙๓
คา่สอบบญัชีค้างจ่าย ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย ภงด.๓/๕๓ ๑,๐๑๙.๐๘ ๒,๘๕๐.๗๕

๑๓,๗๑๙.๐๘ ๒๖,๕๕๓.๓๔

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 ( น.ต.หญิง ปอฤทยั บรุพรัตน์)

เหรัญญิก

 ( พ.ญ.มยรุา กสุมุภ์) ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานนัต์)
นายกสมาคมฯ

รวม

บาท

บาท
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓

๒๕๖๔ ๒๕๖๓
๙. กองทนุสะสม ประกอบด้วย

ทนุการศกึษานกัศกึษาสตรี ๑,๓๗๓,๑๓๖.๙๑ ๒,๘๔๖,๖๙๓.๕๕
เงินสมทบ สปสช ๑,๘๐๔,๒๖๐.๐๐ ๑,๕๔๙,๙๙๐.๐๐
คลีนิคเวชกรรมและมะเร็ง ๑,๑๓๘,๒๔๖.๒๖ ๖๒๑,๓๐๒.๒๖
รายได้สงูกว่าคา่ใช้จ่าย ๒๙,๕๒๔,๗๒๗.๒๑ ๒๘,๖๓๘,๒๙๓.๐๘

๓๓,๘๔๐,๓๗๐.๓๘ ๓๓,๖๕๖,๒๗๘.๘๙

๒๕๖๔ ๒๕๖๓
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ประกอบด้วย

รายจ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ๔๐๔,๑๓๑.๘๐ ๔๐๕,๗๘๔.๘๐
คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ๑๖,๒๙๖.๙๘ ๖๐๒.๐๐
คา่ดแูลอาคารสถานท่ี(คา่ซ่อมแซมและบํารุงรักษา) ๑๖๑,๖๐๙.๐๙ ๑๒๕,๗๙๓.๐๐
คา่ใช้จ่ายกิจการสมาคม ๓๘,๕๕๑.๐๐ -                       
คา่พาหนะเดินทางและยานพาหนะ ๔,๑๓๐.๐๐ ๑,๖๕๖.๐๐
คา่โทรศพัท์ ๗,๗๓๐.๗๕ ๖,๓๖๙.๗๑
คา่ไฟฟ้า ๕๓,๓๕๑.๘๐ ๖๕,๘๕๒.๗๖

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……

นายกสมาคมฯ

 ( น.ต.หญิง ปอฤทยั บรุพรัตน์)
เหรัญญิก

 ( พ.ญ.มยรุา กสุมุภ์) ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานนัต์)

บาท

รวม

บาท
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
สําหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓

๒๕๖๔ ๒๕๖๓
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

คา่นํา้ประปา ๓,๗๐๘.๔๑ ๔,๒๒๖.๗๘
คา่ไปรษณีย์ ๓๕,๙๓๘.๕๐ ๘,๗๕๒.๐๐
คา่อินเทอร์เนต็, ระบบสื่อสารอิเลค็โทรนิกส์ ๒๓,๒๗๒.๓๘ ๗,๖๙๑.๑๖
คา่เสื่อมราคา อาคาร ๑๕,๗๔๙.๙๕ ๑๕,๗๔๙.๙๕
คา่เสื่อมราคา อปุกรณ์สํานกังาน ๔๘,๗๐๘.๙๐ ๓๙,๓๒๘.๖๕
คา่เสื่อมราคา สว่นปรับปรุงอาคาร ๘๐๘,๒๑๘.๔๘ ๘๐๘,๒๑๘.๔๘
คา่ทําบญัชี ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐
คา่ธรรมเนียมธนาคาร ๘๒.๑๓ ๒๒๗.๖๙
คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐
คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๑,๐๐๐.๐๐ -                       
คา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ ๒๗,๙๙๐.๖๔ ๒๓,๓๒๕.๕๐
คา่บริจาคการกศุล ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๕๐๐.๐๐
คา่ใช้จ่ายวารสารสมาคม ๑๐๑,๑๖๓.๑๕ ๘๕,๕๒๓.๐๐

 คา่เบีย้ประกนัอาคาร -                       ๙,๑๔๓.๑๕
๑,๗๙๖,๖๓๓.๙๖ ๑,๖๕๘,๗๔๔.๖๓

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……

นายกสมาคมฯ

 ( น.ต.หญิง ปอฤทยั บรุพรัตน์)
เหรัญญิก

บาท

 ( พ.ญ.มยรุา กสุมุภ์) ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานนัต์)

รวม
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ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ

๑. ทนุการศกึษาแพทย์สตรี ๒,๘๔๖,๖๙๓.๕๕ ๕,๔๗๐,๖๖๘.๕๖ ๖,๙๔๔,๒๒๕.๒๐ ๑,๓๗๓,๑๓๖.๙๑
๒. เงินสมทบ สปสช ๑,๕๔๙,๙๙๐.๐๐ ๒๕๔,๒๗๐.๐๐ -                      ๑,๘๐๔,๒๖๐.๐๐
๓. คลีนิคเวชกรรมและมะเร็ง ๖๒๑,๓๐๒.๒๖ ๗๑๓,๐๓๔.๐๐ ๑๙๖,๐๙๐.๐๐ ๑,๑๓๘,๒๔๖.๒๖
๔. รายได้สงูกว่าคา่ใช้จ่าย ๒๘,๖๓๘,๒๙๓.๐๘ ๓,๒๑๘,๓๙๔.๐๖ ๒,๓๓๑,๙๕๙.๙๓ ๒๙,๕๒๔,๗๒๗.๒๑
รวม ๓๓,๖๕๖,๒๗๘.๘๙ ๙,๖๕๖,๓๖๖.๖๒ ๙,๔๗๒,๒๗๕.๑๓ ๓๓,๘๔๐,๓๗๐.๓๘

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 ( พ.ญ.มยรุา กสุมุภ์)
นายกสมาคมฯ       เลขาธิการ

ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……

      เหรัญญิก
 ( น.ต.หญิง ปอฤทยั บรุพรัตน์)

  ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานนัต์)

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

รายละเอียดกองทุนสะสม

 ณ.วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ลำาดับที่  รายนามผู้บริจาค         จำานวนเงิน (บาท)

รายนามผู้บริจาคเงินให้สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

รายนามผู้บริจาคเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขึ้นไป ดังรายนามต่อไปนี้

๑  Stone Family Foundation ๙,๖๐๐,๐๘๗.๑๗

๒  พญ.สุนิดา  บิณฑสันต์ ๑,๐๖๗,๗๑๖.๖๕

๓  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ๗๘๓,๓๓๔.๐๐

๔  นพ.วิรัช และ พญ.ชุมแสง  โลหะวิจารณ์ ๕๓๓,๘๕๘.๓๓

๕  พญ.ปิยเนตร  สุขุปัญญารักษ์ ๔๘๘,๓๙๒.๖๐

๖  คุณ จริยา มัณยัษเฐียร ๔๗๐,๐๐๐.๐๐

๗  คุณ วิรัช-พญ.นิลวรรณ  ยงสมิทธ์ ๔๗๐,๐๐๐.๐๐

๘  พญ.เยาวลักษณ์ เอื้ออนันต์ และ พญ.นวนันท์ ปิยะวัฒน์กุล ๔๗๐,๐๐๐.๐๐

๙  พญ.พันทิพา  อัสสกุล (ประธานกรรมการมูลนิธิให้โอกาส) ๓๑๓,๔๐๐.๐๐

๑๐  นพ.ปิติ  ธรรมมงคล ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๑  คุณ สุจิตรา  หงสไกร ๑๕๖,๗๐๐.๐๐

๑๒  คุณ กันต์  ถิระวัฒน์ ๑๕๖,๖๖๖.๐๐

๑๓  รศ.พญ.ยุวดี  เลี่ยวไพรัตน์ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๔  บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำากัด ๘๐,๐๐๐.๐๐

๑๕  ดร.ครรชิต  จามรมาน ๗๘,๕๐๐.๐๐

๑๖  ดร.ศักดิ์สม  จามรมาน ๗๘,๕๐๐.๐๐

๑๗  นพ.กิจเกษม  ทิพยานุรักษ์สกุล ๗๘,๓๕๐.๐๐

๑๘  พญ.นันทา  อ่วมกุล ๗๘,๓๕๐.๐๐

๑๙  นพ.วันชาติ  ศุภจัตุรัส ๗๘,๓๕๐.๐๐

๒๐  บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำากัด ๑๕๖,๖๐๐.๐๐

๒๑  ธนาคารทหารไทยธนชาต ๕๗,๐๑๓.๖๗

๒๒  รศ.พญ.มณฑิรา  ตัณฑนุช ๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๓  บริษัท เอ.เมนารินี (ประเทศไทย) จำากัด ๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๔  คุณศิริสิน อัสสกุล ๓๑๓,๓๖๘.๐๐
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รายงานคลนิกิเวชกรรม

สมาคมแพทย์สตรแีห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถัมภ์

	 พญ.	ขวัญตา	ตั้งตระกูล	,	พญ.	ธรณัส	พราหมณี

 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ คลินิกเวชกรรม

สมาคมแพทย์สตรีฯ ได้ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก และเต้านมระยะเริ่มแรก ในวันเสาร์ที่ ๑ และ ๓ 

ของทกุเดือนเช่นทีผ่่านมา โดยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากมลูนธิชินิ โสภณพนชิ ซ่ึงให้การสนบัสนนุ

งบประมาณทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมา เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่คิดมูลค่า และจัดทำา

สมุดบันทึกสุขภาพให้แก่ผู้รับบริการด้วย เพื่อให้ผู้รับบริการใช้ในการติดต่อกับแพทย์ และเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขให้ได้ทราบถึงปัญหา ตลอดจนผลการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง

วิธีการตรวจ การแปลผล และการส่งรายงานผลการตรวจ

 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่คลินิกเวชกรรมสมาคมแพทย์สตรีฯ ใช้วิธี Conventional 

Pap Smear ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อได้รับผลการตรวจ สมาคมฯ จะส่งรายงานผลของแต่ละ

คนไปให้ผูร้บับรกิารทางไปรษณียบัตร ในรายทีผ่ดิปกติ จะส่งเป็นจดหมายให้มาพบแพทย์ เพือ่รกัษา หรอื

ส่งต่อเพือ่ปรกึษาการตรวจเพิม่เตมิพเิศษ เพือ่การวนิิจฉัยทีแ่ท้จริง และประเมนิการรักษาทีถ่กูต้องต่อไป 

ทัง้นีส้มาคมแพทย์สตรฯี ได้ทำาสมดุบนัทกึประจำาตัวให้ผู้รับบริการทุกคน และยงัมสีมดุบนัทึกรายงานแยก

ต่าง ๆ เช่น แสดงถึงวัน เวลา จำานวนของผู้รับบริการแต่ละครั้ง การส่งต่อไปรับการปรึกษา ตลอดจน

ติดตามผลการรักษา

 ผู้รับบริการทุกคนจะได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยการใช้มือคลำาตามหลักการตรวจ

มาตรฐานสากล และได้รบัการสอนให้สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self - Examination) ใน

กรณีที่มีข้อสงสัย และไม่สามารถจะดูแลรักษาได้ที่คลินิก จะมีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม 

เพื่อการตรวจพิเศษเพิ่มเติมและการรักษา โดยทางสมาคมฯ จะติดตามผลการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง

 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในคลินิก และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และ

เจ้าหน้าที่ มีรายชื่อดังนี้ คือ

 แพทย์ และแพทย์ประจำาบ้านจากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศิริราชพยาบาล
  พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล พญ.มยุรา กุสุมภ์
  พญ.ศิริวัฒน์ มโนธรรม พญ.สุวณี สังขรัตน์
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  พญ.ธรณัส พราหมณี พญ.ณัฐพร วจีธรชีพสวัสดิ์
  พญ.รักษิณา วินัยธรรมกุล พญ.จุฑามาศ ชูทอง
  พญ.ชนกานต์ มีรอด พญ.นรรธพร ถิฐาพันธ์
  พญ.ฐิติพร ศิริวรรณบุศย์ พญ.ภัทริณี บุญญาภิสมภาร
  พญ.ปิยะฉัตร สกุลบริรักษ์ พญ.ขวัญจุฑา เจษฎาไกรสร
  พญ.มนัญญา ลักษณะพานิชย์ พญ.ชัญญา รักประสิทธิ์
  พญ.จิรนันท์ พลับประสิทธิ์ พญ.สุพิน แทนศิริ
  พญ.ปิยนิดา ธนกุลวิวัฒน์ พญ.ปิยะมน ศรีสกุลพาณิชย์
  พญ.ศุภาพรรณ ประดุจชนม์ พญ.วราภรณ์ ทองสร้าง
 

 พยาบาล และเจ้าหน้าที่
  คุณวัลภา อัครสกุล คุณอมรา ชื่นสินธุวล
  คุณจุฑามาศ เจียมสกุล คุณจิราพร รูโปบล
  คุณอรุณี นุชนารถ คุณสุภาพ นาคสถิตย์
  คุณอธิพัธร์ การโชคอธิวรรณ คุณกมลทิพย์ ทับเที่ยง
  คุณกิตสิรินทร์ แววคุ้ม คุณรุจิพัชญ์ จารุโชคอธิวัฒน์
  คุณลักคณา คงจิระ คุณประเทือง เจิมศรี
  คุณธนพร ธนอนันต์ คุณอมร จิตรระวัง
  คุณนิตยา ชัยจารุพันธ์ คุณสุดธิดาพร วะชุม
  คุณสุกานดา จันทร์แดง คุณรัชดาพร ไทยครองธรรม
  คุณสุภัท หนูพุด คุณวรานิษฐ์ อภิสมัยพิพิธ
  คุณอนันทิตา ภิรมย์ชม คุณฐิติพร สวัสดิ์กำาจรพงศ์
 
 ซึง่การให้บรกิารในคลินกิแต่ละครัง้ จะมสูีติแพทย์ ๓ คน พยาบาล ๒ คน และผู้ช่วย ๑๐-๑๒ คน 
เป็นผูใ้ห้บรกิาร

ระยะเวลาดำาเนินงาน
 ตัง้แต่เดอืนมกราคม – ธนัวาคม ๒๕๖๔ มผีูม้ารบับรกิารตรวจ ณ คลนิกิเวชกรรมสมาคมแพทย์สตรฯี 
ในวนัเสาร์ที ่๑ และ ๓ ของเดอืน รวมท้ังสิน้ ๑๑ คร้ัง งดให้บริการ ๑๓ คร้ัง คือ
 ๑. วันเสาร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ เนื่องจากเทศกาลปีใหม่
 ๒. วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 
 ๓. วันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19
 ๔. วันเสาร์ที่ ๑ , ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19
 ๕. วันเสาร์ที่ ๕ , ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19
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 ๖. วันเสาร์ที่ ๓ , ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19
 ๗. วันเสาร์ที่ ๗ , ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19
 ๘. วันเสาร์ที่ ๔ , ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

ผลการดำาเนินงาน

๑.  ผู้มารับบริการ
 ผู้มารับบริการ ในปี ๒๕๖๔ มีจำานวน ๔๐๗ ราย จำาแนกเป็นผู้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
จำานวน ๓๘๕ ราย ผู้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำานวน ๔๐๗ ราย 

๒.  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 ๒.๑. ผลการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู ผู้ท่ีได้รับการตรวจภายใน และตรวจคดักรองมะเร็ง
ปากมดลูก จำานวน ๓๘๕ ราย ผลการตรวจ มีดังนี้
  ๒.๑.๑ ไม่พบเซลล์มะเร็งปากมดลูก และไม่มีความผิดปกติ ๓๒๖ ราย พบผู ้ ท่ีมี 
การติดเชื้อในช่องคลอด ๔๗ ราย จำาแนกเป็น เชื้อราในช่องคลอด ๓๑ ราย พยาธิในช่องคลอด ๒ ราย 
และแบคทีเรีย ๑๔ ราย ทั้งนี้แพทย์ผู้ตรวจของสมาคมฯ ได้ให้การรักษาด้วยวิธีให้ยาเหน็บช่องคลอด  
และ/หรือให้ยารับประทาน
  ๒.๑.๒ พบความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก ๑๒ ราย มีรายละเอียด ดังนี้
 ๒.๑.๒.๑. พบความผิดปกติเล็กน้อยในเซลล์ระดับผิวบน (ASC-US) จำานวน ๕ ราย
 ๒.๑.๒.๒. พบความผิดปกติในเซลล์ระดับลึก (ASC-H) จำานวน ๒ ราย
 ๒.๑.๒.๓. พบความผดิปกตขิัน้ตำา่ (LSIL) ร่วมกบัพบมไีวรสัชนดิ HPV จำานวน ๑ ราย
 ๒.๑.๒.๔. พบความผิดปกติขั้นสูง (HSIL) จำานวน ๔ ราย

แผนภูมิที่ ๑ ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

๑๕/๕ 

๒ ราย  และแบคทีเรีย ๑๔ ราย  ทั้งน้ีแพทยผ์ูต้รวจของสมาคมฯ ไดใ้หก้ารรักษาดว้ย
วิธีใหย้าเหน็บช่องคลอด และ/หรือใหย้ารับประทาน 

 
๒.๑.๒. พบความผิดปกติของเซลลป์ากมดลกู ๑๒ ราย  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

๒.๑.๒.๑.  พบความผิดปกติเลก็นอ้ยในเซลลร์ะดบัผิวบน (ASC-US) จ านวน ๕ ราย 
๒.๑.๒.๒. พบความผิดปกติในเซลลร์ะดบัลึก (ASC-H)  จ านวน ๒ ราย 
๒.๑.๒.๓.  พบความผิดปกติขั้นต ่า (LSIL)  ร่วมกับพบมีไวรัสชนิด HPV จ านวน ๑ 

ราย 
๒.๑.๒.๔.  พบความผิดปกติขั้นสูง (HSIL)  จ านวน ๔ ราย 

 
 
แผนภูมทิี ่๑  ผลการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู 

ตารางที ่๑    แสดงผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ปี ๒๕๖๔ คลนิิก ร้อยละ หมายเหตุ 

ผลปกติ ๓๒๖ ๘๕ - 

อกัเสบติดเช้ือ  ๔๗ ๑๒ เช้ือรา (Candida Vaginitis)  ๓๑ ราย 

เช้ือแบคทีเรีย (Bacterial Vaginosis) 
๑๔ ราย 

เช้ือพยาธิในช่องคลอด (Trichononas 
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ตารางที่ ๑ แสดงผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ประจำาปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๔ คลินิก ร้อยละ หมายเหตุ

ผลปกติ ๓๒๖ ๘๕ -

อักเสบติดเชื้อ ๔๗ ๑๒ เชื้อรา (Candida Vaginitis) ๓๑ ราย
เชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Vaginosis) ๑๔ ราย
เชื้อพยาธิในช่องคลอด (Trichononas Vaginitis) 
๒ ราย

เซลล์ผิดปกติ 
(Abnormal Cells)

๑๒ ๓ ๑ ราย ส่งต่อโดยไม่ได้ทำา pap smear 
กรณีผู้ป่วยรายที่ ๒

รวม ๓๘๕ ๑๐๐

 ๒.๒ การติดตามประเมินผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในรายที่พบเซลล์ผิดปกติ 

  สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ได้มีจดหมายนำาส่งผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที  
ณ สถานพยาบาลที่ผู้ป่วยมีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรประกันสังคม หรือสิทธิข้าราชการ  
เพื่อขอรับการพิจารณาการตรวจพิเศษ เช่น “Colposcopy and Biopsy” เป็นการส่องกล้องพิเศษ 
ที่ปากมดลูก และตัดชิ้นเนื้อ เพื่อการวินิจฉัยต่อไป ถ้าผลเนื้อหรือการตรวจพิเศษบ่งแน่ชัดว่ามีแนวโน้ม
จะนำาไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

  จากการติดตามพบว่า ผู้ป่วยได้รับการตรวจพิเศษแล้ว ผลทางพยาธิสภาพเป็นมะเร็ง 
ปากมดลูก ๒ ราย ส่วนรายอื่น ๆ ไม่พบเนื้อร้าย ได้รับการนัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน

  กรณีผู้ป่วย ๒ ราย ที่พบเป็นมะเร็งปากมดลูก ได้รับการรักษา ดังนี้
  • รายที่ ๑ อายุ ๓๙ ปี ตรวจคัดกรองมะเร็ง พบความผิดปกติขั้นสูง (HSIL) ได้รับ 
การตรวจพิเศษที่โรงพยาบาล พบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก ระยะท่ี ๑ (Carcinoma Cervix Stage I)  
ได้รับการผ่าตัดมดลูก และนัดตรวจติดตามทุก ๖ เดือน
  • รายที่ ๒ อายุ ๓๖ ปี ได้รับการตรวจภายในที่คลินิกเวชกรรมสมาคมแพทย์สตรีฯ  
พบว่ามีก้อนเนื้อท่ีปากมดลูกลักษณะเป็นมะเร็ง จึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาล โดยไม่ต้องตรวจคัดกรอง  
( Pap Smear ) ซึง่ทางสมาคมฯ ได้ดำาเนนิการตดิตามผลการรักษาจากโรงพยาบาล ได้รบัการตรวจวนิจิฉยั
ว่า เป็นมะเร็งปากมดลูก ระยะที่ ๓ ( Carcinoma Cervix Stage III เป็นชนิด Squamous Cells  
Carcinoma ) แพทย์ให้การรักษาโดยการฉายแสง ฝังแร่ และให้เคมีบำาบัด หลังจากนั้นอีก ๖ เดือน  
ตรวจ CT Scan พบว่าลามไปที่ต่อมนำ้าเหลืองที่ขาหนีบ จึงให้เคมีบำาบัด ต่อเป็นรอบที่ ๒
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 ๒.๓. ความผิดปกติอื่นๆ ที่ตรวจพบจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ยังตรวจพบ 
ความผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย ดังนี้
  • เนื้องอกมดลูก (Myoma Uteri) จำานวน ๘ ราย ได้รับการส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อรับการรักษาต่อ , ได้รับการผ่าตัดมดลูก ๓ ราย ได้รับการรักษาโดยการให้ฮอร์โมน ๑ ราย รายอื่น ๆ 
ยังเป็นเนื้องอกที่มีขนาดเล็ก นัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน
  • เนื้องอกรังไข่ (Ovarian Tumor) จำานวน ๒ ราย ได้รับการส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อรับการรักษาต่อ ได้รับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ ๑ ราย , อีก ๑ ราย ยังเป็นเนื้องอกที่มีขนาดเล็ก 
แพทย์นัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน
  • ติ่งเนื้อที่ปากมดลูก (Cervical Polyp.) จำานวน ๒ ราย ได้รับการตัดติ่งเนื้อส่งตรวจพยาธิ
สภาพ พบว่าเป็นติ่งเนื้อธรรมดาทั้ง ๒ ราย
  • ก้อนเนื้อที่ปากมดลูก (Mass at Cervix) จำานวน ๑ ราย ได้รับการส่งต่อไปยังแพทย ์
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการรักษาต่อ ได้รับการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจพยาธิสภาพ พบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก 
ระยะที่ ๓ มีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว ในกรณีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
  • เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จำานวน ๑ ราย ส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
ได้รับการรักษา โดยการให้ฮอร์โมน
  • เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด (DUB = Dysfunctional Uterine Bleeding) จำานวน 
๒ ราย ส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการขูดมดลูก ๑ ราย , ได้รับการให้ยาปรับฮอร์โมน ๑ ราย 
  • ประจำาเดือนไม่มา (2nd Amenorrhea) จำานวน ๑ ราย ส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
ได้รับการให้ยาปรับฮอร์โมน

แผนภูมิที่ ๒ การตรวจภายในพบความผิดปกติอื่น ๆ จำานวน ๑๗ ราย และการติดตามการรักษา 
 

๑๘/๕ 

 

๓. ผลการตรวจคดักรองมะเร็งเต้านม   ท าการตรวจทั้งส้ิน ๔๐๗ ราย  พบสงสยัมีกอ้นท่ีเตา้นม ๑๒ 
ราย  และพบมีสารคดัหลัง่ออกมาจากหวันม (Discharge from nipple)  จ านวน ๓ ราย  ไดรั้บการ
ส่งไปปรึกษาแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นมะเร็งเตา้นมท่ีผูป่้วยมีสิทธิในการรักษาพยาบาล  เพื่อขอรับ
การพิจารณาการตรวจพิเศษ เช่น Mammogram , Ultrasound   รายท่ีมีสารคัดหลัง่ออกมาจาก
หวันม ไดรั้บการตรวจ และรักษาตามพยาธิสภาพ  รายท่ีสงสยัมีกอ้นท่ีเตา้นม ผลการตรวจมีดงัน้ี 

 

oไม่พบส่ิงผิดปกติ จ านวน ๒ ราย  นดัตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน 
oพบเป็นถุงน ้ า  (Cyst at breast)  จ านวน ๔ ราย  ไดรั้บการเจาะดูดน ้ าออก ๓ ราย  ตรวจ

พยาธิสภาพ ไม่พบเน้ือร้าย  ส่วนรายอ่ืน ๆ เป็นถุงน ้ าขนาดเลก็  นดัตรวจติดตามทุก  ๓ 
– ๖ เดือน 

oพบกอ้นเน้ือ จ านวน ๖ ราย  พบว่าเป็นกอ้นขนาดเล็ก ไม่มีลกัษณะเป็นเน้ือร้าย ๓ ราย 
นดัตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน , พบเป็นกอ้นขนาดใหญ่ ๓ ราย  ไดรั้บการผ่าตดัเอา
กอ้นเน้ือออกมาตรวจพยาธิสภาพ  พบเป็นมะเร็งเตา้นม ๑ ราย  ส่วนอีก ๒ ราย ไม่พบ
เน้ือร้าย  รายท่ีพบเป็นกอ้นขนาดเลก็ และรายท่ีผา่ตดัไม่พบเน้ือร้าย จะนดัตรวจติดตาม
ทุก ๓ – ๖ เดือน 

 

กรณีผูป่้วย ๑ ราย ท่ีพบเป็นมะเร็งเตา้นม ไดรั้บการรักษาดงัน้ี 
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๓. ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ทำาการตรวจทั้งสิ้น ๔๐๗ ราย พบสงสัยมีก้อนที่เต้านม ๑๒ ราย 

และพบมีสารคัดหลั่งออกมาจากหัวนม (Discharge from nipple) จำานวน ๓ ราย ได้รับการส่งไป

ปรกึษาแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านมะเรง็เต้านมทีผู้่ป่วยมสิีทธใินการรักษาพยาบาล เพ่ือขอรับการพิจารณา

การตรวจพิเศษ เช่น Mammogram, Ultrasound รายที่มีสารคัดหลั่งออกมาจากหัวนม ได้รับ 

การตรวจ และรักษาตามพยาธิสภาพ รายที่สงสัยมีก้อนที่เต้านม ผลการตรวจมีดังนี้
 o ไม่พบสิ่งผิดปกติ จำานวน ๒ ราย นัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน
 o พบเป็นถงุนำา้ (Cyst at breast) จำานวน ๔ ราย ได้รับการเจาะดูดนำา้ออก ๓ ราย ตรวจพยาธิ
สภาพ ไม่พบเนื้อร้าย ส่วนรายอื่น ๆ เป็นถุงนำ้าขนาดเล็ก นัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน
 o พบก้อนเนื้อ จำานวน ๖ ราย พบว่าเป็นก้อนขนาดเล็ก ไม่มีลักษณะเป็นเนื้อร้าย ๓ ราย  
นัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน , พบเป็นก้อนขนาดใหญ่ ๓ ราย ได้รับการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกมา
ตรวจพยาธิสภาพ พบเป็นมะเร็งเต้านม ๑ ราย ส่วนอีก ๒ ราย ไม่พบเนื้อร้าย รายที่พบเป็นก้อน 
ขนาดเล็ก และรายที่ผ่าตัดไม่พบเนื้อร้าย จะนัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน

  กรณีผู้ป่วย ๑ ราย ที่พบเป็นมะเร็งเต้านม ได้รับการรักษาดังนี้

  - ผู้ป่วย อายุ ๕๕ ปี ตรวจพบเป็นมะเร็งเต้านม ระยะท่ี ๓ ได้รับการผ่าตัดเต้านม และ 
เลาะต่อมนำ้าเหลืองท่ีรักแร้ออก พร้อมกับให้เคมีบำาบัด ๑๖ dose ตามด้วยการฉายแสง ๑๐ ครั้ง  
อาการดีขึ้น แผลแห้งดี นัดตรวจติดตามทุก ๓ เดือน

แผนภูมิที่ ๓ ผลการตรวจเต้านมเบื้องต้น ตรวจเต้านม ๔๐๗ ราย พบก้อนเนื้อ ๑๒ ราย

๑๙/๕ 

- ผูป่้วย  อาย ุ๕๕ ปี  ตรวจพบเป็นมะเร็งเตา้นม ระยะท่ี ๓ ไดรั้บการผา่ตดัเตา้นม และ
เลาะต่อมน ้ าเหลืองท่ีรักแร้ออก พร้อมกบัให้เคมีบ าบัด ๑๖ dose ตามดว้ยการฉาย
แสง ๑๐ คร้ัง อาการดีข้ึน แผลแหง้ดี นดัตรวจติดตามทุก ๓ เดือน 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่๓   ผลการตรวจเตา้นมเบ้ืองตน้ ตรวจเตา้นม ๔๐๗ ราย  พบกอ้นเน้ือ ๑๒ ราย 

 

               

 

แผนภูมทิี ่๔   ผลการติดตามการตรวจเพิ่มเติม ของผูรั้บบริการท่ีตรวจพบกอ้น 
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แผนภูมิที่ ๔ ผลการติดตามการตรวจเพิ่มเติม ของผู้รับบริการที่ตรวจพบก้อน

 จะเห็นว่าการให้บริการดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจภายใน เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกระยะเริ่มแรก รวมท้ังการตรวจเต้านมโดยแพทย์ ทำาให้สามารถตรวจพบความผิดปกติต้ังแต่
ระยะเริ่มแรก สามารถป้องกัน และให้การรักษาให้หายได้ เพื่อไม่ให้นำาไปสู่มะเร็งปากมดลูก หรือเต้านม
ระยะลุกลาม ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญให้ผู้หญิงเสียชีวิตอย่างไม่สมควร และยังได้ประโยชน์จากการตรวจพบ
โรคอื่น ๆ  เช่น เนื้องอกมดลูก เนื้องอกรังไข่ เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ฯลฯ ซึ่งได้รับการดูแลรักษา
ร่วมกันไปด้วย

คลินิกหน่วยมะเร็งที่สมาคมแพทย์สตรีฯ
    

๒๐/๕ 

 

 

  จะเห็นว่าการใหบ้ริการดงักล่าวขา้งตน้  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจภายใน เพื่อตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูกระยะเร่ิมแรก รวมทั้งการตรวจเตา้นมโดยแพทย ์ท าให้สามารถตรวจพบความ
ผิดปกติตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก  สามารถป้องกนั และให้การรักษาให้หายได ้ เพื่อไม่ให้น าไปสู่
มะเร็งปากมดลกู หรือเตา้นมระยะลุกลาม  ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัใหผู้ห้ญิงเสียชีวิตอยา่งไม่สมควร 
และยงัไดป้ระโยชน์จากการตรวจพบโรคอ่ืน ๆ เช่น เน้ืองอกมดลูก เน้ืองอกรังไข่ เลือดออก
ผิดปกติทางช่องคลอด ฯลฯ  ซ่ึงไดรั้บการดูแลรักษาร่วมกนัไปดว้ย 

คลนิิกหน่วยมะเร็งทีส่มาคมแพทย์สตรีฯ 
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การเยี่ยมชมสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ของ

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

 วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการ 
ผู้อำานวยการมูลนิธิชิน โสภณพนิช ในฐานะผู้อุปถัมภ์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเต้านม 
ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชม ณ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้สมาคมฯ 
ได้รายงานผลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีแพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีฯ  
พร้อมกบัทีป่รกึษา เลขานกุาร หวัหน้าโครงการ และกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ตลอดจนรายงาน
ผลการดำาเนนิงาน และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ในการนีน้ายกสมาคมฯ ได้มอบกระเช้าผลไม้ แด่คณุหญงิ
ชดช้อย โสภณพนชิ เพือ่เป็นทีร่ะลกึ และแสดงความขอบคณุ ทีส่ำาคญัอย่างย่ิง เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 
๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ได้เล็งเห็นประโยชน์ต่างๆ ที่สามารถ
จะช่วยส่งเสริมสตรีท่ีด้อยโอกาส และมีข่าวดีว่า มูลนิธิชิน โสภณพนิช จะสนับสนุนกิจกรรมการตรวจ 
คัดกรองมะเร็ง ให้สืบเนื่องต่อไป
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The Presentation Ceremony of the Royal Decoration

 Mr. Sheldon M. Stone and Mrs. Cynthia Stone have made a significant  
contribution to strengthening the Medical Student Scholarship Program of the Thai 
Medical Women’s Association under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen of 
King Rama IX which has been engaged in philanthropic activities for over 60 years. One 
of the main programs of the Association is the “Scholarship for Female Medical Students 
in Rural Areas”, established in 2005. The aim of this program is to support female 
medical students from rural areas of Thailand who have high academic standing  
with financial need and a desire to practice in rural areas. Mr. and Mrs. Stone have been 
a major and consistent donors through the Thai Physicians’ Association of America.  
The program has continued to grow particularly due to their generous support since 
2012. Over the past ten years, their donation have accumulated to 725,000 US dollars 
allowing 53 Thai female medical students to pursue their dream of providing medical 
services in rural areas. Mr. Sheldon & Mrs. Cynthia Stone were awarded the Fifth class 
of the Most Admirable Order of the Direkgunabhom on November 7, 2021.
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รายงานโครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี

เพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

แพทย์หญิงเบญจพร	ปัญญายง

 ปีนี้ โครงการก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ ๑๗ เริ่มต้นจาก ดร.จอร์จ คิวเรอบี (Dr.George Curuby)  
ชาวกรีกสัญชาติอเมริกันซ่ึงเป็นผู้จัดการกองมรดกของ ศ.ดร.เจสัน รุสโซส ชาวกรีกสัญชาติอเมริกัน 
อาจารย์ด้านปรัชญาวิทยาที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้ซึ่งมีความรักความผูกพันกบัประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
ของโครงการฯเพื่อสนับสนุนนักศึกษาแพทย์สตรีที่เรียนดีแต่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ในการช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผูป้กครองและช่วยนกัศกึษาให้มคีวามมุง่มัน่ในการเรยีน ทนุดงักล่าวมอบให้ตลอดหลกัสตูร
จนจบการศึกษา (๖ปี) ท้ังนี้ ผู้รับทุนจะต้องไปปฏิบัติงานในภูมิภาคหรือชนบทภายหลังจบการศึกษา  
โดยที่ทุนการศึกษาของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย เป็นทุนเกียรติยศ ไม่ต้องจ่ายคืน มีเพียง 
สัญญาใจ ด้วยการเป็นแพทย์ รับใช้สังคมที่บ้านเกิดหรือในภูมิภาคใด ๆ ของประเทศไทย 

  การดำาเนนิงานโครงการทนุการศกึษา สมาคมฯ ได้ประสานความร่วมมอืกบัโครงการผลิตแพทย์
เพ่ิมเพื่อชาวชนบท ในการประชาสัมพันธ์และช่วยคัดสรรนักศึกษาที่สมัครรับทุนการศึกษา ในป ี
พ.ศ.๒๕๔๘  สมาคม ฯ ได้มอบทุนแก่นักศึกษาแพทย์สตรีชั้นปีที่ ๔ จากครอบครัวประสบภัยสึนามิ  
(tsunami 2004) และนักศึกษาอีก ๓ คน เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจำานวนที่จ่ายจริงและ 
ค่าใช้จ่าย รายเดือนจำานวน ๓,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ต่อมาเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้น สมาคมฯ จึงเพิ่มทุน 
การศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน ๕,๐๐๐-๕,๕๐๐ บาทต่อเดือน นาน ๑๐ เดือนและค่าธรรมเนียม 
การศกึษาเทอมละ ๑๐,๐๐๐บาท ปีละ ๒ เทอม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสมัภาษณ์และเข้าร่วมกจิกรรม
สมาคมฯ ค่าอุปกรณ์การศกึษาและสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมยวุสมาชกิสมาคมแพทย์สตรี
นานาชาติ เป็นต้น

 สมาคม ฯ ได้มอบทนุแก่นกัศกึษาแพทย์สตรจีำานวน ๑๔๕ ทนุ จบการศกึษา ๕๘ คน กำาลงัศกึษา 
๘๓ คน ใน ๑๔ มหาวิทยาลัย ดังตารางที่ ๑ นักศึกษา ย้ายคณะ ๓ คน ของดรับทุน ๑ คน (เนื่องจาก 
มีญาติให้การสนับสนุน) สมาคม ฯ ได้สนับสนุนการผลิตแพทย์สตรีออกไปปฏิบัติงานเป็นกำาลังสำาคัญ 
ในการช่วยพัฒนาการสาธารณสุขไทยให้กับท้องถิ่นห่างไกล ทั้งนี้ ภายหลังจบการศึกษา แพทย์สตรี 
ผู้รับทุนส่วนมากทำางานในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป ประมาณหนึ่งในห้าเป็นแพทย ์
ประจำาบ้านศึกษาต่อเฉพาะทางและจะกลับไปทำางานในภูมิภาคเมื่อสำาเร็จการศึกษา โดยมีการกระจาย
นักศึกษาและแพทย์สตรีผู้รับทุนการศึกษาตามภูมิลำาเนา ดังแผนภูมิที่ ๑ นักศึกษาแพทย์สตรีเริ่มรับ 
ทุนการศึกษาในปี ๒๕๖๕ จำานวน ๒๒ คน
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ตารางที่ ๑ นักศึกษาแพทย์สตรีรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

ลำาดับ มหาวิทยาลัย จบการศึกษา นักศึกษาแพทย์

๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๕ ๒๖
๒. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๕ ๓
๓. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๖ ๔
๔. มหาวิทยาลัยนเรศวร ๕ ๓
๕. มหาวิทยาลัยมหิดล ๕ ๘
๖. มหาวิทยาลัยพะเยา ๑ ๑
๗. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๕ ๖
๘. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๔ ๓
๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๔ ๖

๑๐. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑ ๑๓
๑๑. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ๒ ๐
๑๒. มหาวิทยาลัยบูรพา ๐ ๒
๑๓. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ ๐
๑๔. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๔ ๘

รวม ๕๘ ๘๓

*ทุนทั้งหมด ๑๔๕ ทุน ระงับทุน ๔ ทุน

ตารางที่ ๒ บัณฑิตทุนสมาคมแพทย์สตรี ที่จบการศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำาดับ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย สถานที่ปฏิบัติงาน

๑ พญ.นุสรา ประทุมทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.พระนครศรีอยธุยา

๒ พญ.ขวัญหทัย ประสิทธิชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รพ.ร้อยเอ็ด 

๓ พญ.วรากร ศิลาทองคำา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รพ.วชิระ จ.ภูเก็ต 

๔ พญ.สุธารัตน์ สาธุการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รพ.ศรีสะเกษ

๕ พญ. ณัฐชยา ทองศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รพ.สรรพสทิธปิระสงค์

๖ พญ.บุษรินทร์ เศรษฐ์สิริภักดี มหาวิทยาลัยบูรพา รพ.ราชบุรี   

๗ พญ.ภัททิยา สีละพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รพ.บุรีรัมย์
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แผนภูมิที่ ๑นักศึกษาแพทย์ที่รับทุนการศึกษา
ของสมาคมแพทย์สตรีฯในแต่ละจงัหวดั 

ภาคกลาง          6 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    42 
ภาคใต้                                  23 
ภาคเหนือ                               4 
ภาคตะวนัออก                       6 
ภาคตะวนัตก                         2 
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นักศึกษาแพทย์สตรีเริ่มรับทุนการศึกษาในปี ๒๕๖๕ 

ลำาดับที่ ชื่อ สถาบันการศึกษา ภูมิลำาเนา ผู้ให้ทุน

๑ น.ส.มนญพร สินจีน มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ พญ.ปิยเนตร  สุขุปัญญารักษ์

๒ น.ส.นัยดา สายโรจน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี นพ.วนัชาติ-พญ.ประไพพรรณ 
ศุภจัตุรัส

๓ น.ส.สุภาพิศ ภูสีห์รัตน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรธีรรมราช คุณจริยา มัณยัษเฐียร

๔ น.ส.เหม่ยเหมย วงมาเกษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้อยเอ็ด พญ.ชุมแสง-นพ.วิรัช
โลหะวิจารณ์

๕ น.ส.สุพิชญา โมขศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี นพ.ปิติ ธรรมมงคล

๖ น.ส.วาริษา คตมรคา ม.เทคโนโลยีสุรนารี บุรีรัมย์ คุณสุจิตรา หงสไกร

๗ น.ส.กนกกาญจน์ สมมุ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรธีรรมราช พญ.นิลวรรณ-คุณวิรัช 
ยงสมิทธ์

๘ น.ส.พีรดา เทอดโยธิน มหาวิทยาลัยมหิดล นครราชสีมา พญ.นันทา อ่วมกุล 

๙ น.ส.ปานชีวา เมธาเกษร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น่าน คุณพันทิพา อัสสกุล

๑๐ น.ส.ผกามาศ สงวนทอง มหาวิทยาลัยมหิดล นครศรธีรรมราช คุณพันทิพา อัสสกุล

๑๑ น.ส.ปิยาพัชร จันทร์แจ่มศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุราษฎร์ธานี พญ.เยาวลักษณ์ เอื้ออนันต์

๑๒ น.ส.สิรินยา เจนจิตติกุล ม.ศรีนครินทรวิโรฒิ ขอนแก่น Stone Family

๑๓ น.ส.กมลพัชร เทพลิบ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพ Stone Family

๑๔ น.ส.พีรดา สุขยา ม.เทคโนโลยีสุรนารี สุรินทร์ Stone Family

๑๕ น.ส.ชุติกาญจน์ สุริยะศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สกลนคร Stone Family

๑๖ น.ส.อาศิยา นนทคำาจันทร์# มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม Stone Family

๑๗ น.ส.พชรพรรณ อดทน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตรัง Stone Family

๑๘ น.ส.วิสสุตา โสภา มหาวิทยาลัยมหิดล บุรีรัมย์ Stone Family

๑๙ น.ส.นรินทิพย์ แพทย์เพียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลย Stone Family

๒๐ น.ส.จุฬาลักษณ์ 
พงประเสริฐ#

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยโสธร Stone Family

๒๑ น.ส.จิรชยา คาโบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี Stone Family

๒๒ น.ส.พรหมพร พุทธรักษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉะเชิงเทรา Stone Family

 # ให้ทุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน
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 ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ สมาคมได้จัดกิจกรรม “พี่พบน้อง น้องพบพี่ (Sisters to Sisters Project)” 
โดยสมาคม ฯ ได้เชญินกัศกึษาใหม่และนกัศกึษาทนุปีก่อน ๆ  เข้าร่วมการประชมุใหญ่ประจำาปีของสมาคม 
นักศึกษารุ่นพี่ ฯ จะได้ร่วมเป็นเกียรติรับน้องที่ได้รับทุนในแต่ละปี นักศึกษาได้พบปะกับคณะกรรมการ 
สมาชกิสมาคมฯ และผูบ้ริจาค ได้ร่วมแสดงความยนิดีกบัผู้ได้รับรางวลัแพทย์สตรีดีเด่น แพทย์สตรีตัวอย่าง 
แพทย์สตรีที่ได้รับการเชิดชูเกียรติประจำาปี และได้ร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ นับเป็นโอกาสที่ดี
สำาหรับแพทย์สตรีและนักศึกษาผู้รับทุนเหล่านี้ ที่จะได้ซึมซับ ได้รับแรงบันดาลใจ เรียนรู้ผลงาน ความ
สำาเร็จของแพทย์สตรีรุ่นพี่ และที่มีความหมายอย่างยิ่งคือ การได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในภาคบ่าย 
เป็นกิจกรรมพี่พบน้อง น้องพบพี่ (Sisters to Sisters) ที่มุ่งเน้น การพูดคุย สร้างเสริมทัศนคติร่วมกับ
แพทย์ในโครงการ "สร้างภาวะผู้นำาของแพทย์สตรี” (Medical Women’s Leadership Program)  
ด้วยคณะกรรมการสมาคมแพทย์สตรฯี ตระหนกัถงึ การปลกูฝังนกัศกึษาแพทย์รบัทนุของสมาคมให้เตบิโต
จากต้นกล้าทีเ่ข้มแขง็ให้เตบิใหญ่เป็นแพทย์สตรีทีมุ่ง่มัน่ในการดูแลรับใช้ สังคม ประเทศชาติ ด้วยวชิาชพี
แพทย์ พร้อมจริยธรรม จรรยาบรรณ และวิชาการ เป็นอนาคตของสมาคมฯและประเทศ รวมท้ัง 
การมี work life balance ท่ีดี เน่ืองจากสถานการณ์โควิด ในปี ๒๕๖๔ สมาคมจัดการประชุม 
แบบไฮบริด ได้เชิญนางสาวเพ็ญประภัสสร เจริญยิ่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทน
นักศึกษามารับทุนการศึกษา ณ สมาคมแพทย์สตรี ฯ และเชิญ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข เล่าถึงประสบการณ์
การรับทุนการศึกษา และ พญ.ปราณี เมืองน้อย เป็นวิทยากรในกิจกรรม “Gratitude exercise”  
ซึ่งน้องให้ความสนใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง 
 สมาคมแพทย์สตรี ฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้ใจบุญท่ีจะสนับสนุนน้อง ๆ ที่เรียนดี 
ตั้งใจจะทำางานในบ้านเกิด ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ถึง วันที่ ๒๒ มิถุนายน มีผู้บริจาคทั้งสิ้น กว่า ๖๑ ล้านบาท 
มากกว่า ครึ่งได้รับสนับสนุนจากต่างประเทศ ดังแผนภูมิที่ ๓ 

แผนภูมิที่ ๓ แสดงจำานวนเงิน(บาท)และร้อยละของทุนบริจาคจากชาวไทยและต่างชาติ
 
แผนภูมทิี ่๓ แสดงจ านวนเงิน(บาท)และร้อยละของทุนบริจาคจากชาวไทยและต่างชาต ิ
 

 
 

ผู้บริจาคเพื่อทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรี ตั้งแต่ ๑ มกราคม ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผูบ้ริจาค จ านวนเงิน(บาท) 
Stone family  

Mr.Viruch-Nillawan M.D. Youngsmith ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ 

TOA  

พญ.ปิยเนตร  สุขปัุญญารักษ ์ ๔๘๘,๓๙๒.๖๐ 

พญ.เยาวลกัษณ์ เอ้ืออนนัต ์ ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ 

นพ.ปิติ ธรรมมงคล  

พญ.นนัทา  อ่วมกุล ๗๘,๓๕๐.๐๐ 
นพ.วนัชาติ  ศุภจตุัรัส ๗๘,๓๕๐.๐๐ 
นพ.กิจเกษม  ทิพยานุรักษส์กุล ๗๘,๓๕๐.๐๐ 

53.3%

18.3%

27.8%

0.6%

ทนุจากตา่งประเทศ ทนุจากแพทยไ์ทย ทนุจากผูส้นบัสนนุอืน่ๆในไทย ดอกเบีย้

388,513

32,804,746

17,099,866

11,297,974
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ผู้บริจาคเพื่อทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรี 

ตั้งแต่ ๑ มกราคม ถึง ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้บริจาค จำานวนเงิน (บาท)

Stone family ๕,๔๒๙,๓๑๙.๐๐
Mr.Viruch-Nillawan M.D. Youngsmith ๔๗๐,๐๐๐.๐๐
พญ.ปิยเนตร สุขุปัญญารักษ์ ๔๘๘,๓๙๒.๖๐
พญ.เยาวลักษณ์ เอื้ออนันต์ ๔๗๐,๐๐๐.๐๐
นพ.ปิติ ธรรมมงคล ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
พญ.นันทา อ่วมกุล ๗๘,๓๕๐.๐๐
นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ๗๘,๓๕๐.๐๐
นพ.กิจเกษม ทิพยานุรักษ์สกุล ๗๘,๓๕๐.๐๐
ดร.ครรชิต จามรมาน ๗๘,๕๐๐.๐๐
ดร.ศักดิ์สม จามรมาน ๗๘,๕๐๐.๐๐
คุณ ศรีสอางค์ สระตันติ์ ๑,๐๐๐.๐๐
คุณ วันวิธู สรณารักษ์ ๒,๐๐๐.๐๐
คุณ สุจิตรา หงสไกร ๑๕๖,๗๐๐.๐๐
พญ.ไพจิตร หิรัณยวนิชย์ ๑,๐๐๐.๐๐
คุณ กันต์ ถิระวัฒน์ ๑๕๖,๖๖๖.๐๐
มูลนิธิให้โอกาส ๓๑๓,๔๐๐.๐๐
คุณ ลักขณา กุมภลำา ๑๐,๐๐๐.๐๐
คุณศิริสิน อัสสกุล ๓๑๓,๓๖๘.๐๐
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำากัด ๗๘,๓๐๐.๐๐

 
รายรับรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๔

รายรับตั้งแต่ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

นามผู้บริจาค จำานวนเงิน (บาท)

คุณ ลักขณา กุมภลำา ๑๐,๐๐๐.๐๐
พญ.เบญจพร ปัญญายง ๓,๐๐๐.๐๐
พญ.รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
คุณ ภาธร จันทร์วัฒนพงษ์ ๒,๐๐๐.๐๐
นพ.กิจเกษม ทิพยานุรักษ์สกุล  ๗๘,๓๕๐.๐๐
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คุณ อำาพัน คุณศิริสิน อัสสกุล ๑๕๖,๖๖๘.๐๐
ดร.ครรชิต จามรมาน ๗๘,๕๐๐.๐๐
ดร.ศักดิ์สม จามรมาน ๗๘,๕๐๐.๐๐
คุณ กันต์ ถิระวัฒน์ ๑๕๖,๖๖๖.๐๐
คุณ สุจิตรา หงสไกร ๕๓,๐๐๐.๐๐
คุณ พันทิพา อัสสกุล  ๑๕๖,๗๐๐.๐๐
คุณ อำาพัน-คุณศิริสิน อัสสกุล  ๑๕๖,๗๐๐.๐๐
รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ๕๐,๐๐๐.๐๐
พญ.ไพจิตร หิรัณยวนิชย์ ๙,๐๐๐.๐๐
ศ.พญ.พิมล เชี่ยวศิลป์  ๑๐,๐๐๐.๐๐
ศ.พญ.วิภาดา เชาวกุล  ๒๐,๐๐๐.๐๐
คุณ จริยา มัณยัษเฐียร ๔๗๐,๐๐๐.๐๐
บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ ประเทศไทย จำากัด ๗๘๓,๓๓๔.๐๐
Stone Family ๔,๑๗๐,๗๖๘.๑๗
พญ.สุนิดา บิณฑสันต์ ๑,๐๖๗,๗๑๖.๖๕

นพ.วิรัช และ พญ.ชุมแสง โลหะวิจารณ์ ๕๓๓,๘๕๘.๓๓
พ.รัชวัลย์  ๑๐,๐๐๐.๐๐
ผู้บริจาคโครงการปันบุญ  ๓,๖๔๗.๖๖
บริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ ประเทศไทย จำากัด ๗๘,๓๐๐.๐๐
ผู้บริจาค   ๗,๐๐๐.๐๐
ดอกเบี้ย   ๑๑๓,๐๗๑.๗๘

รวมทั้งสิ้น   ๘,๓๕๖,๗๘๐.๕๙

รายจ่าย ตั้งแต่ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ค่าใช้จ่าย  จำานวนเงิน (บาท)

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่     ๘๙,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายรายเดือน     ๕,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าลงทะเบียน   ๑,๔๓๗,๒๐๐.๐๐ 
ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา  ๒๘,๔๗๐.๐๐ 
ค่าพิมพ์รายงาน ๒๑,๓๑๔.๔๐
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด     ๑๙,๓๙๓.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๖,๗๖๕,๓๗๗.๔๐
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รายงานการประชุมวิชาการสัญจร ๒๕๖๔

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

รศ.พญ.วรพรรณ	เสนาณรงค์

ศ.เกียรติคุณ	พญ.จริยา	เลิศอรรฆยมณี

 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปภัมภ์ ได้ร ่วมกับโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยาจัดการประชุมวิชาการสัญจรข้ึน เพ่ือเป็นการเผยแพร่วิชาการทางการแพทย์  
แลกเปลีย่นความรูแ้ละความเข้าใจกบัแพทย์สตรใีนต่างจงัหวดั โดยจดัขึน้เมือ่วนัศกุร์ที ่๓ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากปัญหาการระบาด
ของโรคโควดิ-๑๙ มผีูเ้ข้าร่วมประชุมทัง้หมด ๗๐ คน เป็นแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
เอง และรวมกรรมการสมาคมฯที่ไปร่วมงาน ๒๘ คน นำาโดย พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมฯ และ 
รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ ประธานวิชาการ

การประชุมวิชาการสัญจร วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีการบรรยายดังนี้

๑๒:๐๐-๑๒:๐๗ แนะนำา รพ.พระนครศรีอยุธยา • นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต
   ผู้อำานวยการ รพ.พระนครศรีอยุธยา 
๑๒:๐๗-๑๒:๑๕ แนะนำา สมาคมแพทย์สตรีฯ • พญ.มยุรา กุสุมภ์
 เปิดการประชุม  นายกสมาคมแพทย์สตรีฯ 
๑๒:๑๕-๑๓:๑๕ Lunch symposium: Dementia  • รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์
 and depression (สนับสนุนโดย  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 บริษัท BL Hua Lundbeck) 
๑๓:๑๕-๑๔:๑๐ Gastrointestinal highlight • รศ.พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์
   คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑๔:๑๐-๑๔:๕๐ DSM5 and cognition:  • รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์
 Cognitive assessment   คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 at a glance
๑๔:๕๐-๑๕:๐๕ Coffee break 
๑๕:๐๕-๑๖:๐๐ Case presentation and • พญ.ชมพูนุช เลิศธนธรรม รพท. เสนา
 discussion • รพศ.พระนครศรีอยุธยา
๑๖:๐๐ ปิดการประชุม พญ.มยุรา กุสุมภ์
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 นอกจากการเผยแพร่ทางวิชาการแล้ว ในวันที่ ๔ และ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะผู้ร่วมเดินทาง

ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย และมีกิจกรรมร่วมกับชมรม  

แพทย์สตรีสร้างสุขภาพ (Healthy Women Club) ซ่ึงเป็นกลุ่มหนึ่งในสมาคมแพทย์สตรีฯ นำาโดย  

พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ โดยมีรายการดังนี้

 ๑. ไหว้พระวัดพนัญเชิง เป็นวัดเก่าแก ่

และสำาคัญวัดหน่ึงของอยุธยา มีช่ือเสียงระบือไป 

ทั่วประเทศ พวกเราได้มีโอกาสกราบนมัสการ

พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ซ่ึงเป็น

พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย เป็นพระโบราณ

คู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่แรกสร้างกรุง 

นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากซึ่งเป็น

ตำานานความรักท่ีเศร้าระหว่างพระเจ้าสายนำา้ผึง้ของ

กรุงอโยธยาและพระนางสร้อยดอกหมากผู ้เป็น 

พระราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงจีน เป็นสถานที่นิยม

สำาหรับหนุ่มสาวที่ปรารถนาขอพรในด้านความรัก 

ที่มั่นคง

 ๒. ชมความงามของวัดต่าง ๆ ซ่ึงมีไฟ

ประดับที่สวยงามสะท้อนลงในแม่นำ้า โดยลงเรือ 

กรุงศรีพรินเซสและรับประทานอาหารเย็นในเรือ การเดินทางเที่ยวนี้ของพวกเราเป็นการเดินทางเที่ยว

แรกของเรือลำานี้ หลังจากได้หยุดเดินเรือมานานถึง ๒ ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ โชคดีที่อากาศ 

ดีมาก บรรยากาศสวยงาม และทุกคนมีความสุขมาก
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 ๓. ทศันศกึษาพพิธิภณัฑ์เจ้าสามพระยา สร้างตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระราชชนนีพระพันปีหลวงเสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔  

โดยมีรูปแบบการจัดแสดงแผนใหม่อย่างน่าสนใจ นอกจากพระพุทธรูปสมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย  

สมัยลพบุรี สมัยเชียงแสน สมัยอู่ทองและสมัยอยุธยาแล้ว ยังมีการจัดแสดงเคร่ืองประดับทองคำาและ

อัญมณีแบบอยุธยา ศิลปวัตถุท่ีค้นพบภายในกรุของวัดราชบูรณะ และพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย  

สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสมบัติของชาติ

 ๔. ชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่ ได้รับพิจารณาเป็น 

มรดกโลกเม่ือปี ๒๕๓๔ ในนามนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภายในมีพระราชวังโบราณ  

วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดไชยวัฒนาราม วัดใหญ่ชัยมงคล 

เป็นต้น

 การเดินทางไปจัดประชุมวิชาการสัญจรในครั้งนี้ พวกเราพักที่โรงแรม Classic Kameo  

อย่างสะดวกสบาย มกีจิกรรมทีม่ปีระโยชน์อืน่ ๆ อกี เช่น การเรยีนรูเ้ก่ียวกบั Mandala คอืการสร้างสรรค์

งานศิลปะภายในวงกลมศักดิ์สิทธิ์ บำาบัดสภาวะอารมณ์ สร้างสมาธิ ลดความเครียด เป็นต้น นับว่า 

เป็นการประชุมที่ให้ประโยชน์ทั้งทางวิชาการ สุขภาพ และจิตใจเป็นอย่างมาก จนต้องรอที่จะไป 

ร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป
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รายงานการประชุมวิชาการสัญจร

สมาคมแพทย์สตรีฯ ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน

เฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

โดย	รศ.พญ.วรพรรณ	เสนาณรงค์

ศ.เกียรติคุณ	พญ.จริยา	เลิศอรรฆยมณี

 ปี ๒๕๖๕ เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะมี 

พระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงจัดการประชุม

วิชาการสัญจร ปี ๒๕๖๕ ร่วมกับ รพ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนี

พันปีหลวง; (๒) เผยแพร่ความรู้ท่ีทันสมัยแก่แพทย์สตรีและบุคลากรทางการแพทย์ในต่างจังหวัด;  

(๓) เพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมแพทย์สตรีและสมาชิก; และ (๔) ศึกษาศิลปะวัฒนธรรม 

ของแต่ละท้องถิ่นในประเทศไทย ดังที่ได้จัดการประชุมวิชาการสัญจรมาเป็นประจำา

 ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลน่าน ให้ใช้สถานที่ห้องประชุมพระครูพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 ตึกสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาล 

น่าน อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในหัวข้อเรื่อง “สาระน่ารู้ทางการแพทย์”  

ซึ่งโรงพยาบาลน่านเป็นผู้เลือกหัวข้อที่สนใจ และ รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ ประธานวิชาการ 

ของสมาคมแพทย์สตรีฯ เป็นผู้ติดต่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและบริษัทเบอร์ลินให้เป็นผู้สนับสนุน 
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 กำาหนดการประชุมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา กิจกรรม

๑๐:๔๐ - ๑๑:๐๐ น. • พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำานวยการโรงพยาบาลน่านกล่าวต้อนรับ
และเล่าถึง ประวัติ รพ.น่านและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

• พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีฯ เล่าถึงกิจกรรมของสมาคม 
และกล่าวเปิด

• วิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำาเสนอเป็นครั้งแรก

๑๑:๐๐ - ๑๒:๒๐ น. Long COVID syndrome 
• Pediatric aspect รศ.ดร.พญ.วารุณี พรรณพาณิช วานเดอพิทท์ สถาบัน

สุขภาพเด็กแห่งชาติ
• Adult aspect ศ.พญ.ยุพิน ศุพุทธมงคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
• แลกเปลี่ยนประสบการณ์ case จากน่าน พญ.ธัญญาลักษณ์ วงศ์คำาหล้า  

รพ.น่าน 

๑๒:๒๐ - ๑๓:๓๐ น. • Lunch symposium เรื่อง สมองเสื่อมที่ควรรู้: Risk factors, diagnosis, 
BPSD, dementia management & dementia prevention &  
management รศ. พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล สนับสนุนโดยบริษัท Berlin จำากัด

๑๓:๓๐ - ๑๔:๓๐ น. การดูแลตนเองและการพัฒนาสุขภาพ
• ศาสตร์องค์รวมเพื่อการชะลอวัย “บานไม่รู้โรย” พญ. อรวรรณ  กิจเชวงกุล   

Dr Orawan Holistic Dermatology and Anti-aging Institute
• คล่องแคล่ว ฟิต เฟิร์ม ด้วยการออกกำาลังกาย พญ. หทัยมาศ  โคตรสมพงษ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

๑๔:๓๐ - ๑๕:๔๕ น. ข้อคิดทางกฎหมาย: คดีครอบครัวและผู้ถูกกระทำาความรุนแรงในครอบครัว
• ท่านนพพร  โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 
 (บรรยาย ถกแถลง ผ่าน Zoom)
• พญ.เบญจพร ปัญญายง จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต  

๑๕:๔๕ น.  นายกสมาคมแพทย์สตรีฯ และ รอง ผอ.รพ.กล่าวปิดประชุม
 

 จำานวนผู้เข้าร่วมฟังการประชุม มีแพทย์สตรีและบุคลากรทางการแพทย์เข้าฟังแบบ on-site 

๑๐๐ คน และแบบ on-line ๒๗ คน ให้ความสนใจและได้รับประโยชน์สมความมุ่งหมาย
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 ในวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม สมาชิกสมาคมแพทย์สตรีฯ ๒๖ คนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานคร 

ได้ไปทัศนศึกษา วัดภูมินทร์ ภาพกระซิบรักอันเลื่องลือ ซุ้มลีลาวดี สักการะพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุ

ช้างคำ้าวรวิหาร ถนนคนเดิน หอศิลป์ริมน่าน วัดศรีมงคล(ก๋ง) วิวท้องทุ่งที่มีเทือกเขาเป็นฉากหลัง  

สายหมอกคลอภูเขา อำาเภอปัว ท่ีมีธรรมชาติงดงาม โค้งเลข ๓ บนเส้นทางสันติสุข-บ่อเกลือ  

ชมบ่อเกลือสินเธาว์ที่อำาเภอบ่อเกลือ ได้รับประทานท้ังอาหารพ้ืนเมือง เช่น ข้าวซอย ไก่ทอดมะแขว่น 

บัวลอยไข่หวานป้านิ่ม และอาหารบางมื้อเป็นฝีมือระดับเชฟท่ีผันตัวไปอยู่ท่ีน่าน บ้างก็เป็นผลิตผล 

ของน่าน เช่น อะโวกาโด โกโก้ปั่น กาแฟอร่อยๆ นอกจากนั้นยังได้อุดหนุนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน  

เช่น เครื่องเงิน เสื้อผ้า เกลือขัดผิว เป็นการกระจายรายได้และสนุกสนานกันทั่วหน้าหลังจากที่ไม่ได ้

เดินทางกันมานานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ และที่แน่นอนคือมีการถ่ายภาพกันรัวๆ ด้วย 

ความประทับใจ   
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โครงการสง่เสรมิการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาตัง้ครรภ์ในวยัรุน่

ภายใตย้ทุธศาสตรป์อ้งกันและแก้ไขปญัหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นระดับชาติ

ของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมพระราชินูปถัมภ์

ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๕

โครงการนี้เริ่มเมื่อปี ๒๕๖๐ ด้วยวัตถุประสงค์
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำาเนินการด้านการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่นที่ไม่พร้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ โดยมีการบูรณาการใน ๕ กระทรวงหลัก ได้แก่ 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย 

 การดำาเนินการของโครงการของสมาคมฯ แบ่งเป็น ๓ ระยะดังนี้

  -  เริ่มปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑

  -  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

  -  ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

 ในปี ๒๕๖๐ มกีารดูงานใน ๒ จงัหวดั โมเดลศาลายา จังหวดันครปฐม และโมเดลประจวบครีีขนัธ์ 

 ในปี ๒๕๖๑ เริม่ดำาเนนิโครงการของจงัหวดันครสวรรค์ เข้าร่วมกบัคณะอนกุรรมการโครงการฯ 

ระดับจังหวัด โดยมีทีมสาธารณสุขเป็นทีมนำา ให้การสนับสนุนด้านความรู้และวิชาการในเรื่องการอบรม

เชิงปฏิบัติการสร้างเสริมทักษะชีวิตให้แก่ครูและผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนนำาร่องของ ๔ อำาเภอ ได้แก่  

อำาเภอตาคล ีอำาเภอแม่เปิน อำาเภอลาดยาว และอำาเภอแม่วงก์ ร่วมกบัสโมสรไลออนส์ในจงัหวดันครสวรรค์ 

ตามหลักสูตร Lion Quest ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดและสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดและทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 

 ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ได้มีการวางแผนและดำาเนินการเพื่อการบูรณาการของภาคีเครือข่ายของ 

จังหวัด ท้ัง ๕ กระทรวง เข้าร่วมกับคณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนปัญหาต้ังครรภ ์

ในวัยรุ่นของ สสส. เพื่อให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นโมเดลตัวอย่าง โดยมีศึกษาธิการเป็นทีมนำาร่วมกับ 

ทีม สธ และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ กำาหนดชื่อโครงการ “วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียนต่อ 

ที่เดิม”
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การดำาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ปี Covid-19)
 ผูแ้ทนของสมาคมฯ ได้รบัแต่งตัง้เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมการระดับจังหวดันครสวรรค์ในโครงการ

การบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ด้วยระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 

ซึ่งประกอบด้วย พญ. มยุรา กุสุมภ์ พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และ 

พญ.สรุางค์รตัน์ วรรธนะภตู ิมหีน้าทีใ่ห้คำาปรกึษาข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการฯ ในนาม

สมาคมแพทย์สตรีฯ เพ่ือวางแผนและดำาเนนิการเพ่ือให้เป็นโมเดลตัวอย่าง ดำาเนนิงานโดยศกึษาธกิารเป็น

ครั้งแรก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

 คณะกรรมการสมาคมฯ และทีมอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะ

อนุกรรมการระดับจังหวัด ได้สนับสนุนให้มีความร่วมมือโดยศึกษาธิการจังหวัด เป็นต้นนำ้า ในการดูแล

เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้เป็นแกนนำา ให้ตระหนักถึงทักษะการดูแลตนเอง มีความรู้ด้านเพศวิถี

ศึกษา โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ

 ๑. วัยรุ่นต้องไม่ท้อง (ป้องกัน)

 ๒. หากท้องต้องได้เรียนในสถานศึกษาเดิมหรือตามความประสงค์ของเยาวชน (แก้ไข)

 ภายใต้การสนับสนุนโครงการฯ ด้วยทุนจาก สสส. (สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ) มอบให้นครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ ๔ ต่อจากนครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ และลำาปาง โดยมี

ศึกษาธิการเป็นทีมนำาในโครงการนี้ แตกต่างจาก ๓ จังหวัดแรกที่ได้รับทุน ระยะเวลาดำาเนินการ ๓ ปี 

ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ด้วยงบประมาณ ๔ ล้านบาท เพื่อเป็นต้นแบบของการปฏิบัติการ 

ที่เน้นต้นนำ้า คือ โรงเรียน มีครูเป็นแกนนำา มีโรงพยาบาล บ้านพักเด็กและครอบครัว การฝึกอาชีพ  

และการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฝ่ายสนับสนุนและบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้เป็นโมเดลตัวอย่างในการ

ดำาเนินงานระดับชาติต่อไป

แผนดำาเนินงานตามโครงการในการบูรณาการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
เป้าหมาย

 โครงการ “วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียน” ในทุกอำาเภอทั้งจังหวัดนครสวรรค์  

(๑๕ อำาเภอ) ทีมทำางานเชิงรุก ประกอบด้วย

ก. ทีมศึกษาธิการ (ศธ.)

 ๑. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเร่ืองทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาและ

โรงเรียน 

 ๒. จัดกิจกรรมอบรมความรู้ตั้งแต่ผู้บริหาร ครู นักเรียนแกนนำา

 ๓. จัดให้มีครูพี่เลี้ยง (CM1) ใน ๑๕ โรงเรียนแกนนำา 
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ข. ทีมสาธารณสุข (สธ.)
 ๑. บูรณาการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น ร่วมกับการป้องกันโรคติดต่อทาง 
เพศสัมพันธ์และยาเสพติด 
 ๒. ให้บริการความรู ้ด้านสาธารณสุขในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับ 
ทีมศึกษาธิการ
 ๓. จัดอบรม รพสต. และ อสม. (CM 2) ทำางานร่วมกับ (CM 1)

ค. ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ (พชอ.) โดย สสอ.
 ๑. กำาหนดให้ “ท้องวัยรุ่น” เป็นประเด็นหนึ่งมีแผนและดำาเนินการในระดับอำาเภอ เพื่อการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 ๒. สื่อสารเพื่อการประสานงานและสนับสนุนของภาคีเครือข่าย

ง. ทีม พมจ. และ อบต./เทศบาล
 ๑. ดูแลประสานครอบครัว & ท้องถิ่น
 ๒. สภาเด็กและเยาวชน (CM3)

จ. ทีมวิทยาเขตมหิดล และทีมสนันสนุน P2H
 ๑. จัดอบรมให้ความรู้และสนับสนุนด้านวิชาการ
 ๒. ดูแล ติดตามข้อมูลและประเมินผลโครงการ

การดำาเนินงานตามกลยุทธ์โดยทีมศึกษาธิการเป็นทีมนำา (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑. บูรณาการ โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทอ้งวยัรุ่น ร่วมกบัการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
และยาเสพติด  

๒. ใหบ้ริการความรู้ดา้นสาธารณสุขในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาตั้งครรภใ์นวยัรุ่นกบัทีมศึกษาธิการ 
๓. จดัอบรม รพสต. และ อสม.  (CM 2) ท  างานร่วมกบั (CM 1) 

ค. ทมีพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ (พชอ.) โดย สสอ. 
๑. ก าหนดให ้“ทอ้งวยัรุ่น” เป็นประเด็นหน่ึงมีแผนและด าเนินการในระดบัอ าเภอ เพื่อการประสานงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
๒. ส่ือสารเพื่อการประสานงานและสนบัสนุนของภาคีเครือข่าย 

ง. ทมี พมจ. และ อบต./เทศบาล 
๑. ดูแลประสานครอบครัว & ทอ้งถ่ิน 
๒. สภาเด็กและเยาวชน (CM3) 

จ. ทมีวทิยาเขตมหิดล และทมีสนันสนุน P2H 
๑. จดัอบรมใหค้วามรู้และสนบัสนุนดา้นวชิาการ 
๒. ดูแล ติดตามขอ้มูลและประเมินผลโครงการ 

 
การด าเนินงานตามกลยุทธ์โดยทมีศึกษาธิการเป็นทมีน า (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบติัการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นแบบบูรณาการ  
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ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการ
ณ สำานักงานสาธารณสุขนครสวรรค์ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ประชุมโครงการ ตรีนครา (นครสวรรค์ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช)
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ห้องประชุม ๔๑๔ สสส. ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ

 

 ทางทีมศกึษาธกิารนำาโดยศกึษาธกิารจงัหวดั ได้ต้ังเกณฑ์ ให้ครทูกุโรงเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
อบรมความรู้ด้านเพศศึกษา ผ่านทาง e- learning แต่ละโรงเรียน ให้ได้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป โดยจะมี 
การมอบประกาศนียบัตร ให้ผู้ที่ผ่านการอบรม

 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม กบัคณะอนกุรรมการระดับวางแผนงาน ๒ ครัง้และระดับปฏบิติัการ
กบัศกึษานเิทศก์ และคณะทำางาน ๒ ครัง้เพือ่วางแผนปฏบิตังิาน และวางแผนการจดัการประชมุเชงิปฏบิตัิ
การนครสวรรค์โมเดล ในวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
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ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์จัดอบรมพัฒนาเยาวชนในทุกโรงเรียน
เป็นศูนย์รับข้อมูลตั้งครรภ์วัยรุ่นในชุมชน รุ่นที่ ๑-๑๐

เริ่มในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
อบรมครูพี่เลี้ยง (CM 1) ของ ๑๕ โรงเรียนนำาร่อง
ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จังหวัดนครสวรรค์
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ถอดบทเรียนโดยทีมมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

เข้าเยี่ยมพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และประชุมวางแผนร่วมกับรองศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

  

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

อนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นครสวรรค์
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นครสวรรค์โมเดล: จากฝันสู่ความภาคภูมิใจ ๓ ระยะ

ระยะเทอม ๑ (๑๕ พื้นที่) ๑/๒๕๖๕ ๒ (๑๕ พื้นที่) ๑/๒๕๖๕ ๓ (๑๕ พื้นที่) ๑/๒๕๖๕

๑. จัดตั้ง CM1
๒. บูรณาการ
๓. ติดตามผล
๔. ประเมินผล

๑๕ โรงเรียน./มิย.
 ๒๒ พ.ค. 
   ก.ย.
   ต.ค.

๑๕ ตำาบล./พ.ย.
   ธ.ค.
   ก.พ.
   มี.ค.

๖๓๔ ตำาบล./เม.ย.-มิ.ย.
   ก.ค.
   ก.ย.
   ต.ค.

๕.ตัวชี้วัด
  ๕.๑ ระบบ

CM1 = ๑๕ โรงเรียน
CM2 = ๑๕ ตำาบล
สภาเด็กเยาวชน 

= ๑๕ ตำาบล

CM1 = ๑๕ โรงเรียน
CM2 = ๑๕ ตำาบล
สภาเด็กเยาวชน 

= ๑๕ ตำาบล

CM1 = ทุกโรงเรียน
CM2 = ๑๕ อำาเภอ

สภาเด็กเยาวชนตำาบล 
= ๑๕ อำาเภอ, จังหวัด

  ๕.๒ สถิติ มีระบบรายงานเชื่อมโยง 
๓ หน่วยงาน

ตวัชีว้ดัระดบัตำาบล (พชต.)
- อัตราการตั้งครรภ์
- อัตราการยุตกิารตัง้ครรภ์
- อัตราการคลอด
- อัตรานักเรียนตั้งครรภ์
  ได้เรียนในระบบปกติ

ตวัชีว้ดัระดบัตำาบล (พชอ.)
- อัตราการตั้งครรภ์
- อัตราการยติุการต้ังครรภ์
- อัตราการคลอด
- อัตรานักเรียนตั้งครรภ์
  ได้เรียนในระบบปกติ

ประชุมติดตามผลร่วมกับทีมสาธารณสุข (CM2) ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการ CM 1-CM 4
ด้วยยุทธศาสตร์ ๓ ระดับ 

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จังหวัดนครสวรรค์
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ถอดบทเรียน CM 1 (ทีมครูพี่เลี้ยง)

ถอดบทเรียน CM 2 (ทีม รพสต.,อสม.)

ถอดบทเรียน CM 3 (ทีมสภาเด็กและเยาวชน)
 

ถอดบทเรียน CM 4 (ทีมนักเรียนแกนนำา) 
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Platform ที่ใช้ในการสื่อสาร
 CM1 = Google form โรงเรียน
 CM2 = Google form รพสต.
 CM3 = line Teen Care ตำาบล
 CM4 = Line เพื่อนช่วยเพื่อน โรงเรียน

 ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัด ภายใต้
แนวคิด “วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียน” ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้ชื่อการประชุมว่า  
“พาสาน : บูรณาการ ๔ แคว”

สรุปการบูรณาการของ ๔ หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ 
 ๑. โรงเรียน (School – based) CM1
 ๒. โรงพยาบาล (Hospital - based) CM2
 ๓. สภาเด็กและเยาวชน (Youth - based) CM3
 ๔. แกนนำานักเรียนในโรงเรียน CM4

ตัวชี้วัดโครงการ

CM1 CM2 CM3 CM4

๑. อัตราเด็กนักเรียน 
ตั้ งครรภ ์ ได ้ เรียน/ 
เด็กนักเรียนตั้งครรภ์
ทั้งหมด

๑. อตัราเยาวชนต้ังครรภ์
๒. อัตราเยาวชนยุติการ

ตั้งครรภ์
๓. อัตราเยาวชนคลอด

๑. จำานวนสมาชกิในไลน์
กลุ ่ม Teen Care 
ตำาบล

๒. จำ า น ว น ส ม า ชิ ก ที่
ติดต่อเรื่อง

- โรงเรียน
- สาธารณสุข: ขอยาคุม 

ข อ ถุ ง ย า ง อ น า มั ย  
ขอยุติการตั้ งครรภ ์  
ฝังยาคุมกำาเนิด ฯลฯ 

- ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม :  
บ ้ า น พั ก เ ด็ ก  เ งิ น 
ช่วยเหลือแม่ยากจน 
ฯลฯ 

๑.จำานวนสมาชิกในไลน์
กลุ ่ม “เพื่อนช ่วย
เพื่อน โรงเรียน”

๒ . จำ า น ว นสม าชิ ก ที่
ติดต่อเรื่อง

- โรงเรียน
- สาธารณสุข: ขอยาคุม 

ข อ ถุ ง ย า ง อ น า มั ย  
ขอยุติการตั้ งครรภ ์  
ฝังยาคุมกำาเนิด ฯลฯ 

- ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม :  
บ ้ า น พั ก เ ด็ ก  เ งิ น 
ช่วยเหลือแม่ยากจน 
ฯลฯ
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ระยะที ่๑ ระยะที ่๒ ระยะที ่๓

สรุปการดำาเนินการสิ้นสุดระยะที่ ๑ จาก ๑๕ พื้นที่ (โรงเรียน) เข้าสู่ระยะที่ ๒ (๑๕ ตำาบล)

แผนการดำาเนินการต่อไปเพื่อให้ได้โมเดลตัวอย่าง : จากฝันสู่ความภาคภูมิของนครสวรรค์
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 ทางสมาคมฯ ได้ปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี ๒๕๖๐ และคาดว่า 
การดำาเนินงานในโครงการนี้ของจังหวัดนครสวรรค์ จะสำาเร็จได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี ๒๕๖๖ โดยเป็น
โมเดลต้นแบบท่ีมีศึกษาธิการเป็นทีมนำาและนำาไปขยายผลในการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์แห่งชาต ิ
ของการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 

ปรึกษาโครงการของสมาคมฯ ประธานโครงการสมาคมฯ
ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงนันทา มาระเนตร์ แพทย์หญิงสมสิริ สกลสัตยาทร
พ.ต.หญิงจันทรา เจณณวาสิน
   ประธานโครงการ จังหวัดนครสวรรค์ 
นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ แพทย์หญิงสุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ
แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ 
 
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่นของ สสส.
และที่ปรึกษาด้านวิชาการของโครงการ
ศจ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
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รายงานกิจกรรมฝ่ายสัมพันธ์ต่างประเทศ

สมาคมแพทย์สตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การประชุม The 32
nd
 International Congress of the Medical 

Women’s International Association (MWIA 2022)

วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

 แพทย์หญิงดรุณี	พุทธารี
	ประธานฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ

 การประชุม MWIA 2022 เป็นการประชุมของสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติครั้งที่ ๓๒ จัดขึ้นที่
ประเทศไต้หวัน เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ (COVID-19) ทำาให้รูปแบบ 
การประชุมจะเป็นแบบ Hybrid คือ On site เฉพาะคณะกรรมการบริหารฯ และ Online สำาหรับผู้สนใจ
ลงทะเบียน เนื่องจากทางประเทศไต้หวันยังไม่เปิดรับการเดินทางนักท่องเที่ยวทั่วไป ในการประชุม 
ครั้งนี้จะรวมถึงการส่งมอบงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติด้วย เจ้าภาพร่วม
ได้แก่ สมาคมแพทย์สตรีแห่งชาติไต้หวัน โดยมี Theme การประชุม ได้แก่ Young Women Young 
Doctors: Our Inspiration Our Future มุ่งเน้นในการสร้างศักยภาพของแพทย์สตรีรุ่นใหม่ ออกแบบ
โปรแกรมทีส่มบูรณ์และครอบคลมุ ตัง้แต่การวิจยัขัน้สงูและการศกึษาเชงิลกึในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กับสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของเด็กและสตรี ไปจนถึงความก้าวหน้าในอาชีพและความเป็นผู้นำา 
สำาหรับแพทย์สตรี มีแพทย์ นักวิจัย แพทย์ประจำาบ้าน นักศึกษาแพทย์ นักเรียน แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม
มากกว่า ๒๐ ประเทศ จำานวนผู้เข้าประชุมมากกว่า ๑,๐๐๐ คน สถานที่จัดการประชุม คือ Taipei  
International Convention Center ในแต่ละวันของการประชมุจะมีการประชมุคณะกรรมการบรหิาร
และสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติด้วย 
 ในส่วนของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าร่วมการนำาเสนอผลงานจำานวน ๕ เรื่อง 
ได้แก่ 
 1) Decoding the COVID Crisis Recovery: Leveraging Digital Technologies & Social 
Inclusion
 2) Humanity, Empathy, and Communication: The COVID-19 Leadership Lessons
 3) Intraventricular Antimicrobial Therapy in Children With Persistent Ventriculitis
โดย รศ.พิเศษ พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
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๒๘/๕ 

International Convention Center ในแต่ละวนัของการประชุมจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารและสมาชิก
สมาคมแพทยส์ตรีนานาชาติดว้ย  
ในส่วนของสมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทยฯ ไดเ้ขา้ร่วมการน าเสนอผลงานจ านวน ๕ เร่ือง ไดแ้ก่  
1) Decoding the COVID Crisis Recovery: Leveraging Digital Technologies & Social Inclusion 
2) Humanity, Empathy, and Communication: The COVID-19 Leadership Lessons 
3) Intraventricular Antimicrobial Therapy in Children With Persistent Ventriculitis 
โดย รศ.พิเศษ พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท ์จากสถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  

 
4) The Achievement of Teenage Pregnancy Initiative Project with The Concept of 'Teen Will not Pregnant,   If 

Pregnant Must Continue the Study' 
5) Empowering 'Medical Women' in COVID-19 Fighting Era 
โดย พญ.ดรุณี พุทธารี ประธานฝ่ายต่างประเทศ สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทยฯ  

 
นอกจากน้ี ฝ่ายต่างประเทศยงัไดร่้วมเป็น ประธานและประธานร่วมในการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 

ผลงานแบบวาจาและโปสเตอร์ดว้ย โดยทางสมาคมแพทยส์ตรีนานาชาติไดรั้บทราบและขอบคุณทางสมาคมฯใน
ความร่วมมือท่ีดีในคร้ังน้ี 
วนัสุดทา้ยของการประชุมไดมี้การเลือกตั้ง นายกรับเลือก (President Elected) และรับส่งงานของคณะกรรมการ
สมาคมแพทยส์ตรีนานาชาติส าหรับปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘ โดยแพทยห์ญิงดรุณี พุทธารี ประธานฝ่ายต่างประเทศ 
สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทยฯ ไดเ้ขา้รับต าแหน่งรองนายกสมาคมฯส าหรับภูมิภาคเอเชียกลาง (Vice 
President Central Asia Region) ส าหรับคณะกรรมการบริหารสมาคมแพทยส์ตรีนานาชาติประจ าปี ๒๕๖๕-
๒๕๖๘ มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  
 

๒๘/๕ 

International Convention Center ในแต่ละวนัของการประชุมจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารและสมาชิก
สมาคมแพทยส์ตรีนานาชาติดว้ย  
ในส่วนของสมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทยฯ ไดเ้ขา้ร่วมการน าเสนอผลงานจ านวน ๕ เร่ือง ไดแ้ก่  
1) Decoding the COVID Crisis Recovery: Leveraging Digital Technologies & Social Inclusion 
2) Humanity, Empathy, and Communication: The COVID-19 Leadership Lessons 
3) Intraventricular Antimicrobial Therapy in Children With Persistent Ventriculitis 
โดย รศ.พิเศษ พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท ์จากสถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  

 
4) The Achievement of Teenage Pregnancy Initiative Project with The Concept of 'Teen Will not Pregnant,   If 

Pregnant Must Continue the Study' 
5) Empowering 'Medical Women' in COVID-19 Fighting Era 
โดย พญ.ดรุณี พุทธารี ประธานฝ่ายต่างประเทศ สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทยฯ  

 
นอกจากน้ี ฝ่ายต่างประเทศยงัไดร่้วมเป็น ประธานและประธานร่วมในการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 

ผลงานแบบวาจาและโปสเตอร์ดว้ย โดยทางสมาคมแพทยส์ตรีนานาชาติไดรั้บทราบและขอบคุณทางสมาคมฯใน
ความร่วมมือท่ีดีในคร้ังน้ี 
วนัสุดทา้ยของการประชุมไดมี้การเลือกตั้ง นายกรับเลือก (President Elected) และรับส่งงานของคณะกรรมการ
สมาคมแพทยส์ตรีนานาชาติส าหรับปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘ โดยแพทยห์ญิงดรุณี พุทธารี ประธานฝ่ายต่างประเทศ 
สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทยฯ ไดเ้ขา้รับต าแหน่งรองนายกสมาคมฯส าหรับภูมิภาคเอเชียกลาง (Vice 
President Central Asia Region) ส าหรับคณะกรรมการบริหารสมาคมแพทยส์ตรีนานาชาติประจ าปี ๒๕๖๕-
๒๕๖๘ มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  
 

 4) The Achievement of Teenage Pregnancy Initiative Project with The Concept 
of 'Teen Will not Pregnant, If Pregnant Must Continue the Study'
 5) Empowering 'Medical Women' in COVID-19 Fighting Era โดย พญ.ดรุณี พุทธารี 
ประธานฝ่ายต่างประเทศ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ 
 

 นอกจากนี้ ฝ่ายต่างประเทศยังได้ร่วมเป็น ประธานและประธานร่วมในการนำาเสนอผลงาน 
ทางวิชาการ ผลงานแบบวาจาและโปสเตอร์ด้วย โดยทางสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติได้รับทราบ 
และขอบคุณทางสมาคมฯในความร่วมมือที่ดีในครั้งนี้
 วนัสดุท้ายของการประชมุได้มกีารเลือกต้ัง นายกรับเลือก (President Elected) และรับส่งงาน
ของคณะกรรมการสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติสำาหรับปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘ โดยแพทย์หญิงดรุณี พุทธารี 
ประธานฝ่ายต่างประเทศ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้ารับตำาแหน่งรองนายกสมาคมฯ
สำาหรบัภมูภิาคเอเชยีกลาง (Vice President Central Asia Region) สำาหรบัคณะกรรมการบรหิารสมาคม
แพทย์สตรีนานาชาติประจำาปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
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 ทางสมาคมฯแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ มั่นใจว่าคณะกรรมการชุดนี้จะนำาพาสมาคมแพทย์
สตรีนานาชาติไปสู่ความสำาเร็จ ความร่วมมือที่ดีระหว่างภูมิภาคต่อไป 
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โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำาแพทย์สตรี 

(Thai Medical Women Leadership Program)

รุ่นที่ ๔/๒๕๖๔

 สมาคมแพทย์สตรีฯ มีปณิธานที่จะสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้ และหล่อหลอม ให้เกิดการตื่นรู ้
และหลอมรวม ให้แพทย์สตรียุคใหม่ มีโอกาสมาร่วมเรียนรู้ ทักษะการเป็นผู้นำา ยุคใหม่ ที่ไม่เน้นการ
บริหารคน การบริหารองค์กร หรือให้ความสำาคัญ กับความสามารถในแสดงออก การแสดงความคิดเห็น 
ที่แตกต่าง แต่ผู้นำายุคใหม่ ควรใส่ใจฝึกฝน ให้เกิดความตระหนักรู้ ในตนเองและผู้อื่น มีความสามารถ 
ที่จะรับฟัง ก้าวข้ามตัวตน เข้าไปนั่งในใจของเพ่ือนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ผู้รับบริการ หรือเพ่ือนร่วมทีม 
สามารถเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการ จนถึงศักยภาพท่ีซ่อนเร้นของแต่ละคน  
หลกัสตูรนีจึ้งต่างจากหลกัสตูรอืน่ ทีม่กัให้ความสำาคญักับวชิาการหลกัการ ทฤษฎี หรอืความรู้ในเชงิเทคนคิ 
เพ่ือนำาสู่การไต่เต้าไปเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร เพราะคณะผู้จัดเชื่อว่าเนื้อหาดังกล่าว สามารถ 
เรียนรู้และหาข้อมูลได้ในหลักสูตรอื่น ๆ ท่ีมีอยู่มากในปัจจุบัน ในทางตรงข้าม หลักสูตรนี้วางอยู่บน 
ความเชื่อที่ว่าโลกทั้งใบคือกระจก สะท้อนจิตใจของเราเอง โลกเป็นอย่างไร เพราะใจเราเป็นอย่างนั้น  
ทุกสิ่งต้องเริ่มจากตัวเอง เรียนรู้ที่จะมองเห็น ยอมรับ เข้าใจ จนไปถึงการวางความคิดที่อยากเปล่ียน 
คนอ่ืน ทกุคนคงเคยผ่านประสบการณ์ทีใ่นทมีคยุกนัทไีร กต้็องทะเลาะกนั เพราะหวัหน้า อยากให้ลกูน้อง 
เป็นแบบหนึ่ง ลูกน้องก็อยากให้หัวหน้าเข้าใจอีกแบบหนึ่ง หลายคนอาจเคยเจอความขัดแย้ง ในที่ทำางาน
หรือในครอบครัว หลายครั้งเมื่อเกิดปัญหา ทุกฝ่ายจะปกป้องตัวเอง ตั้งกำาแพงในใจ มีคลื่นใต้นำ้า  
แบ่งพรรคแบ่งพวก แต่ละคนต่าง มีมุมมอง ความคิด สไตล์การทำางานที่แตกต่างกัน ยิ่งคนต่างรุ่น  
ยิ่งคุยกันได้ยาก ทำาให้การใช้ชีวิตร่วมกันเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหา จริง ๆ แล้วความไม่เข้าใจกัน  
อาจเริ่มต้นมาจากเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราไม่เข้าใจมุมมองของอีกฝ่าย และตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าจะรับมือ
เรื่องเหล่านั้น ได้อย่างไรให้แต่ละฝ่าย ต่างตอบโต้กัน ไม่มีวันจบ เพราะต่างฝ่ายอยากให้อีกฝ่าย 
เปลีย่นแปลง ยกเว้นตวัเอง แต่สิง่ทีด่กีว่า คือเร่ิมทำางานกบัตัวเองก่อน ฝึกฟังตัวเองและคนอืน่อย่างลึกซ้ึง 
เพื่อได้ยินเจตจำานงที่แท้จริงของอีกฝ่ายหนึ่ง ลึกลงไปข้างใน อยากให้แพทย์สตรีทุกคน ในทุกระดับ  
ไม่ว่าจะเพิ่งจบใหม่ หรือแพทย์ระดับผู้บริหาร มี mindset ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกับการมีทักษะ 
และศิลปะในการทำางานกับเพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ ในทุกระดับ คณะผู้จัดไม่ได้เน้นให้วิทยากร 
มาสอน หรือถ่ายทอดความรู้ เนื่องจากเราเชื่อว่า คนทุกคนมีศักยภาพที่จะค้นพบคำาตอบของปัญหา 
ด้วยตัวเอง แต่จะเป็นการเช้ือเชิญให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ เปิดพ้ืนที่เพื่อฟังเสียงข้างใน ที่บอกว่าแต่ละคน
อยากจะใช้ชีวิตอย่างไร เชื่อและศรัทธาในเร่ืองอะไร และให้ความสำาคัญ กับแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ปัญหาและสถานการณ์ในชีวิตจริง ตลอดจนบทเรียนที่เป็นข้อค้นพบ ที่ตกผลึกในชีวิตของตัวเอง
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 หลกัสตูรนีไ้ด้จดัขึน้บนฐานความเชือ่ทีว่่า ปัญหาทกุปัญหา คอืโอกาสในการสร้างทมี และพฒันา
ภาวะผูน้า ขอให้แพทย์สตรไีด้เรยีนรู ้ทีจ่ะใช้ความแตกต่างและความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ัง ให้เป็นโอกาส
บ่มเพาะความกรุณา เพื่อการเรียนรู้ ขัดเกลาตัวตน และเติบโตไปพร้อมกัน เพราะชัยชนะ หรือ 
ความสำาเร็จที่แท้จริงจะช่วยให้ทุกคนได้ลิ้มรสของชัยชนะไปพร้อมกัน แล้วทุก ๆ ความขัดแย้ง  
จะกลายเป็นโอกาสในการสร้างการเติบโตให้กับองค์กร กระบวนการนี้จะเกิดข้ึนได้ ต้องอาศัยทักษะ  
ของการเป็นกระบวนการ หรือผู้นำาที่ทำางานกับการเปลี่ยนแปลง และการคลี่คลายความขัดแย้งในโลก 
ยุคใหม่ ตามหลักการของ Facilitative leadership
 โครงสร้างหลักสูตร เมื่อมีวิกฤตโรคระบาด ได้ปรับหัวข้อ onsite เป็นการเสวนา online  
เป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 
 ๑. การจัดเสวนาหัวข้อหลัก เดือนละ ๑ ครั้งครั้งละ ๓ ชั่วโมง รวมเป็นทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง  
ส่วนใหญ่เป็น online มีการมาเข้าร่วม onsite จำานวน ๒ ครั้ง
 ๒. การจัดเสวนาออนไลน์ภาคคำ่า เดือนละ ๑-๓ ครั้งครั้งละ ๑.๕ ชั่วโมง รวมได้จัดทั้งสิ้น  
๑๗ ครั้ง
 ๓. กิจกรรมกลุ่ม Project นำาเสนอการสัมภาษณ์แพทย์สตรีในดวงใจ จัดเป็นออนไลน ์
จำานวน ๒ ครั้ง 
 ๔. การดูงานนอกสถานที่ (Outing program) ๓ วัน ๒ คืน จำานวน ๒ คร้ัง คือที่จังหวัด 
ชลบุรี และบุรีรัมย์ เพื่อนำาเสนอ 5-minute talk คนละ ๑ หัวข้อ (เป็นข้อกำาหนดจำาเป็นสำาหรับ 
ผ่านการอบรม) 

Facilitator ในแต่ละกลุ ่มย่อย ได้เข้าร่วมคอร์สอบรม Facilitator training workshop  
๕ episodes ดังนี้
 ๑. สื่อสารอย่างไร ได้ใจ ได้พลัง (Introduction) ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 ๒. Transformative learning skills for leadership facilitators วนัที ่๙ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔
 ๓. Essential facilitation skill: Building connection, sharing reflection วันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 ๔. The art of coaching and giving feedback วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔
 ๕. การสื่อสารเพื่อการปรับพฤติกรรม วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

หัวข้อหลักในการจัดอบรม มีดังนี้
 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ Leadership in digital (& COVID disruption) โดย พญ.จามรี 
เชื้อเพชระโสภณ 
 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ พัฒนาชีวิตด้วยแนวคิด OKRs โดย ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
 วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ Vision, trust and confidence โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ  
นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร (onsite ร่วมกันครั้งแรก)
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 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ Form self mastery to organizational transparency:  
เรียนรู้เท่าทัน ป้องกันประโยขน์ทับซ้อน สร้างองค์กรโปร่งใส โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ Synergy and facilitative leadership โดย อ. โอม รัตนกาญจน์ 
 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสวนาสด เรียนรู้ชีวิตผู้นำาแพทย์สตรี
 วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ Financial mastery: A journey to freedom ลงทุนอย่างเซียน 
เตรียมเกษียณอย่างเทพ โดย อาจารย์นฤมล บุญสนอง 
 วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ System thinking: คิดเชิงระบบ สยบทุกปัญหา โดย ดร.ภิญโญ 
รัตนาพันธ์ 
 วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถอดรหัสนวัตกรรม ด้วย Systematic Inventive Thinking โดย  
อ.สุทธิศักดิ์ วงศ์ปิยะ
 วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ Digital disruption and sustainability in healthcare:  
ทักษะด้านไอทีกับความยั่งยืนขององค์กร โดย พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ 
 วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ Fostering a safety culture: Nontechnical skill essentials  
for medical leaders โดย กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่าม (onsite ร่วมกันครั้งที่ ๒)

หัวข้อออนไลน์ภาคคำ่าทาง Zoom meeting ๑๙.๐๐-๒๐.๓๐ น.
 วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ New science of learning โดย ดร.ภิญโญ รัตนาพันธ์ 
 วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ Mindful leadership in times of crisis โดย รศ.นพ. ชัชวาลย์ 
ศิลปกิจ 
 วนัที ่๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ Transformative leadership I โดย ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบรูณ์ 
 วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ Transformative leadership II โดย ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ 
 วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เคล็ดวิธีหุ่นดีแบบง่ายๆ สไตล์แพทย์สตรี โดย Healthy Life Club
 วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ Transformative learning for human development  
โดย พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร
 วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ Super-productive อย่างไร ชีวิตไม่เสียสมดุล โดย คุณรวิศ หาญ
อุตสาหะ
 วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ The Art of Leadership โดย ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
 วนัที ่๓๐ มิถนุายน ๒๕๖๔ ดแูลด้วยหัวใจ จากไปด้วยความรัก โดย ศ.ดร.นพ.อศิรางค์ นชุประยรู
 วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้นำาในภาวะวิกฤต โดย นพ.โสภณ เมฆธน
 วันที่  ๙ กันยายน ๒๕๖๔ บทเรียนสู ่อนาคตสุขภาพคนไทยจากวิกฤตภัยโควิด โดย  
นพ.วิฑิต-นพ.ติณห์ อรรถเวชกุล
 วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ใช้ความสนุกปลุกอัจฉริยะ โดย อาจารย์ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป)
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 วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ แพทย์สตรียุคใหม่ หัวใจตื่นรู้ (Mindfulness in healthcare  
professionals) โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
 วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ Practical scenario planning for strategic transformation  
โดย คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ
 วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ Cultivating trust: from authenticity transparency to  
engagement เมื่อใจโยงใยถึงกัน ความมหัศจรรย์ก็บังเกิด โดย ศ. เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
 วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศิลปะการสื่อสารประเด็น sensitive โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ 
โล่เลขา
 วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ What’s next strategy? โดย นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

Outing program ๒ ครั้ง
 ๑. วันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลชลบุรี และสัมมนา ณ โรงแรม
บางแสนเฮอริเธท
 ๒. วันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมประชุมวิชาการ และปัจฉิมนิเทศหลักสูตร  
ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการดำาเนินงานโครงการ
 มีผู้สมัครเข้าร่วม ๔๕ คน ถอนตัวก่อนการอบรมเสร็จสิ้น ๒ คน สิ้นสุดโครงการ มีผู้ผ่าน 
การอบรมตามเกณฑ์ ๓๔ คน ซึ่งจะเข้ารับใบประกาศนียบัตรในงานประชุมวิชาการสมาคม วันที่  
๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
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ชมรมแพทย์สตรีสร้างสุขภาพ

(Heathy Women Club: HWC)

ความเป็นมา
 ในปี ๒๕๖๔ พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ ได้รวบรวมสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีผู้สนใจการดูแล
สุขภาพจำานวนประมาณ ๒๐ คน ริเริ่มกิจกรรมสุขภาพร่วมกันโดยเร่ิมจากชักชวนกันเดิน กำาหนด 
เป็น Challenge ให้ได้วันละ ๑๐,๐๐๐ ก้าว นำาผลงานมารายงานในกลุ่ม ในเดือนต่อมาชักชวนกันฝึก
นั่งสมาธิ และมีการปรับเปล่ียนหัวข้อ challenge ไปในแต่ละเดือน ร่วมกับการให้ความรู้ควบคู่กันไป  
โดยใช้ชื่อการรวมกลุ่มนี้ว่า Healthy Aging Society (HAS) ครบ ๑ ปี มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนเกือบ ๑๐๐ 
คน โดยเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีกิจกรรมทำาแผนยุทธศาสตร์และมีการแต่งตั้งคณะทำางาน 
โดยก่อตั้งเป็นชมรม ภายใต้สมาคมแพทย์สตรีฯ ใช้ชื่อว่า ชมรมแพทย์สตรีสร้างสุขภาพ (Heathy  
Women Club: HWC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพแก่สมาชิก จัดกิจกรรม
เพื่อสร้างสุขภาพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และกิจกรรมสุขภาพให้แก่ประชาชน
 สมาชิกชมรมรับสมัครจากสมาชิกสมาคมแพทย์สตรี และเพื่อนโดยการแนะนำาของสมาชิก 
สมาคมฯ ที่มีความสนใจในการสร้างสุขภาพ ซ่ึงจะเปิดกว้างสำาหรับทุกเพศและทุกวัย โดยปัจจุบัน 
(๙ สิงหาคม ๒๕๖๕) มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๑๒๔ คน มีสำานักงานท่ีต้ังชมรม ณ สมาคมแพทย์สตรี 
แห่งประเทศไทย โดยวางแผนการจัดกิจกรรมของชมรม ดังนี้
 ๑. กิจกรรม challenge เดือนละ ๑ เรื่อง
 ๒. จัดบรรยายให้ความรู้อย่างน้อยเดือนละ ๑ เรื่อง
 ๓. กิจกรรมการฝึกสติ
 ๔. กิจกรรมนอกสถานที่ เดือนละ ๑ - ๒ ครั้ง
 ๕.  กิจกรรมอื่นๆ เพื่อการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ

รายชื่อคณะกรรมการ “ชมรมแพทย์สตรีสร้างสุขภาพ”
 ๑. พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา
 ๒. พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน ที่ปรึกษา
 ๓. พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ ที่ปรึกษา
 ๔. พญ.ภัทริยา จารุทัศน์ ที่ปรึกษา
 ๕. พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ที่ปรึกษา
 ๖. พญ.รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา ที่ปรึกษา
 ๗. พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร ที่ปรึกษา
 ๘. พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ ประธาน
 ๙. พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ กรรมการ
 ๑๐. พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ์ กรรมการ 
 ๑๑. ร.ศ.พญ.นิตยา ทนุวงษ์ กรรมการ
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 ๑๒. น.ท.พญ.อรวรรณ  กิจเชวงกุล กรรมการ
 ๑๓. ดร.พญ.ภาริน ธนนทวีกุล กรรมการ
 ๑๔. พญ.นาฏ ฟองสมุทร กรรมกา
 ๑๕. พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์ กรรมการ
 ๑๖. พญ.หทัยทิพย์ ชัยประภา กรรมการ
 ๑๗. พญ.ธรณัส พราหมณี กรรมการ
 ๑๘. พญ.ม.ล.ธัญญ์นภัส  เทวกุล กรรมการ
 ๑๙. พญ.หทัยมาศ โคตรสมพงษ์ กรรมการและเลขานุการ
 ๒๐. พ.ต.หญิง พญ.ดนยา จันทร์สิงหกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สำาหรับการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ในปี ๒๕๖๔ มีดังนี้
 ๑. กิจกรรม Monthly challenge ๙ ครั้ง 
  April step challenge  May gratitude challenge
  June water challenge  July meditation challenge
  August sleep challenge  September healthy eating challenge 
  October protein challenge  November veggie challenge 
  December HAS challenge
 ๒. Sunday Trip ๓ ครั้ง 
  (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔)
 ๓. กิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกับการประชุมวิชาการสัญจร ๑ ครั้ง วันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
 ๔. กิจกรรมเสวนาและบรรยายผ่าน zoom online
  วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เสวนาเรื่องการลดนำ้าหนัก
  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บรรยายเรื่องโยคะหัวเราะ โดยครูเก๋
  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บรรยายเรื่องนำ้าเพื่อสุขภาพ โดย น.ท.พญ.อรวรรณ กิจเชวงกุล
  วันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ บรรยายเรื่อง Hormonal imbalance โดย พญ.วริศรา  
รุทระวณิช
  วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บรรยายเรื่องการฟื้นฟูสภาพหลังการบาดเจ็บโดย นพ.สันต์  
ใจยอดศิลป์ 
  วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ บรรยายเรื่อง Cognitive sleep disorder โดย รศ.พญ.วรพรรณ 
เสนาณรงค์ และ พญ.ชวนนท์ และเรื่อง Sleep habits โดย พญ.กัลยา ปัญจพรผล
  วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ บรรยายเรื่องการวางแผนอาหารสุขภาพ โดย พญ.วริศรา  
รุทระวณิช
  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ บรรยายเรื่อง Sarcopenia โดย พญ.วิไล คุปนิรัติศัยกุล
  วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ บรรยายเรื่อง Why vegan? โดย คุณ ณปภัสสร ต่อเทียนชัย

   วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ บรรยายเรื่องเครียดอย่างฉลาด โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร
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รายงานกิจกรรม

ชมรมผู้สูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์

พญ.	ขวัญตา	ตั้งตระกูล

 

 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระพรมราชนิปูถมัภ์ ได้ดำาเนนิกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์

ต่อนิสิต-นักศึกษาแพทย์สตรี สตรีผู้สูงวัย และบุคลากรทั่วไปในการตรวจร่างกาย เฝ้าระวังมะเร็งในสตรี

ทัว่ไป หลายประการ ผูส้งูอายเุป็นกลุม่เป้าหมายหนึง่ทีส่มาคมแพทย์สตรฯี ได้ให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ให้มกีารจดัตัง้เป็นชมรมผูส้งูอายแุพทย์สตรอีปุถัมภ์ เพ่ือการอยูร่่วมกนัเป็นสังคมของผู้สูงอาย ุทำากจิกรรม

อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๒๖ ปีแล้ว

 คณะกรรมการสมาคมแพทย์สตรีฯ เป็นท่ีปรึกษาของชมรมผู้สูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์มา 

โดยตลอด ณ ปัจจุบันชมรมฯ ดำาเนินงานด้วยคณะกรรมการผู้สูงอายุ จำานวน ๑๙ คน โดยมีนางปาลิกา 

งามปฏิพัทธพงศ์ เป็นประธานกรรมการ ประกอบด้วยสมาชิก ๒๕๒ คน คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ

แพทย์สตรีอุปถัมภ์ ได้ดำาเนินกิจกรรมเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาชมรมให้เข้มแข็ง และ 

พร้อมเพรียง ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

 ปีที่ผ่านมา ชมรมผู้สูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์ ต้องงดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด

โควิด-๑๙ ระลอก ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และระลอก ๓ 

ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 ดังนั้น ช่วงระหว่างท่ีทางชมรมฯ มีการเปิดให้สมาชิก ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามปกติ คือ  

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฏาคม 

๒๕๖๕ นั้น

 ทางชมรมผู้สูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์ ได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

 • กจิกรรมท่ีผูส้งูอายรุ่วมกนัปฏิบัตเิป็นประจำาทกุวนัองัคาร และวนัศกุร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ 

น. ณ ห้องโถงชั้น ๑ สมาคมแพทย์สตรีฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังละประมาณ ๔๐-๕๐ คน  

เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกาย ใจ ด้วยการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฝึกจิตให้สงบ ออกกำาลังกาย

ตามจังหวะเพลงอย่างพร้อมเพรียงกัน ขับร้อง และแสดงการละเล่นต่าง ๆ 

 • กิจกรรมในวันสำาคัญต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ โดยจัดในวันที่ ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ โดยจัดในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 • วนัที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางโรงพยาบาลเทพธารนิทร์มาให้ความรู ้และสอนการทำาอาหาร

ให้สมาชิกชมรมฯ ที่อาคารสมาคมแพทย์สตรีฯ
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 • ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๑๐ สขุมุวทิ สำานกัอนามยั กรงุเทพมหานคร โดยนกัสังคมสงเคราะห์

ชำานาญการ มาดำาเนินกจิกรรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเดน็พลัดตก-หกล้ม และภาวะสมองเสือ่ม 

มีหัวข้อกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  ๑. วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ความรู้พร้อมสาธิต และฝึกทักษะการค้นคว้าข้อมูล 

จากสื่อความรู้ต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน (Bangkok Health Application) เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับ 

การป้องกันพลัดตก-หกล้ม และภาวะสมองเส่ือม การออกกำาลังกาย การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้าน และ 

บริเวณบ้านของผู้สูงอายุ ผ่านสื่อต่าง ๆ ในแอปพลิเคชั่น พร้อมท้ังจัดต้ังกลุ่มไลน์ เพ่ือแบ่งปัน และ 

แลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ เพื่อนัดหมาย ติดตาม และให้คำาปรึกษาแนะนำาต่างๆ ในขณะอยู่ที่บ้าน

  ๒. วันที่ ๑๐, ๑๔, ๑๗ มิถุนายน และวันที่ ๑ , ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีกิจกรรม 

การออกกำาลังกาย เพื่อป้องกันการพลัดตก-หกล้ม และสมองเสื่อม พร้อมคำาแนะนำา ก่อน และหลังจาก

การออกกำาลังกายทุกครั้ง จะต้องทำาให้ร่างกายอบอุ่นด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และฝึกความยืดหยุ่น

ของข้อต่อต่าง ๆ ประมาณ ๕-๑๐ นาที

  ๓. กิจกรรมติดตามกระตุ้นเตือนผู้สูงอายุ ทุก ๒ สัปดาห์ โดยทางกลุ่มไลน์ จะกระตุ้นเตือน

ในการใช้แอปพลิเคชั่น และทบทวนท่าออกกำาลังกาย ติดตามพูดคุย ให้กำาลังใจ ชื่นชม และให้คำาปรึกษา

แนะนำา ฯลฯ
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แพทย์สตรีดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๕

แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์
(ด้านบริหาร)

ตำาแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

การศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

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

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

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

รางวัลเชิดชูเกียรติ
- โล่ประกาศเกียรติคุณ ดำาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างดียิ่ง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

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

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

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

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

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

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

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการวัยใสสร้างสรรค์ สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการ

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

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

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๕ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดราชบุรี

ผลงานการศึกษาและวิจัย
- การศึกษาการดำาเนนิงานโครงการดแูลทารกและแม่ทีม่โีรคซมึเศร้าหลงัคลอด ในโครงการเงนิอดุหนนุ

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

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

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

 ขณะดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการศูนย์สุขภาพจิตท่ี ๑๓ (กรุงเทพมหานคร) แพทย์หญิงอัมพร 

เบญจพลพิทักษ์ ได้บริหารงานและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยสัมพันธภาพที่ดี  

เป็นที่ชื่นชมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งได้ร่วมคลี่คลายปัญหายาเสพติดที่มีความสำาคัญมากในช่วงนั้น 

จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติการดำาเนินงานยาเสพติดในชุมชน และเมื่อดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ 

สำานักพัฒนาสุขภาพจิต (ในปัจจุบันแยกเป็น ๒ หน่วยงาน คือกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต และ

กองส่งเสรมิและพฒันาสขุภาพจิต) ได้ประสานกบัหน่วยงาน ทัง้ในกระทรวงและนอกกระทรวงสาธารณสขุ 

ทำาให้เกิดผลงานต่าง ๆ มากมาย

 ต่อมา เมื่อได้รับแต่งตั้งผู้อำานวยการสถาบันราชานุกูล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลพัฒนาสติปัญญาเด็ก  

ทัง้เดก็ปกตแิละเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ได้ตัง้ใจแก้ปัญหาอย่างจรงิจงั พร้อมทัง้มกีารถ่ายทอด

และวางเป้าหมายระยะยาวในการทำางานทำาให้ผู้บริหารในยุคต่อมาสามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  

ในด้านการบริหาร ได้พัฒนาระบบการเบิกจ่ายของสถาบันราชานุกูล จนทำาให้มีสถานะการเงินแข็งแกร่ง

มีเงินบำารงุเพยีงพอในการพฒันา โรงพยาบาลอย่างต่อเนือ่ง ได้จดัให้มโีครงการดแูลพฒันาเดก็ทีบ่กพร่อง

ทางสติปัญญา และ Down’s syndrome อย่างต่อเนื่อง จนได้รับคำาชื่นชมจากผู้ปกครองเป็นอย่าง

มาก ได้รับเกียรติจาก The International Association for the Scientific Study of Intellectual 

and Developmental Disabilities (IASSIDD) ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการนานาชาติในระดับ

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

นำาเสนอผลงานต่าง ๆ สู่เวทีนานาชาติได้ ทั้งที่ไต้หวัน ญี่ปุ่น และประเทศเพื่อนบ้านอ่ืน ๆ รวมท้ัง 

ผลกัดนัการดำาเนนิโครงการ Special Olympic Thailand เป็นผลสำาเรจ็อย่างดยีิง่ ได้รบัรางวลัจากมลูนธิ ิ

โกลิสซาโน่ (Golisano Foundation)

 เมื่อได้รับตำาแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัยในระยะต่อมา ได้มีผลงานที่สำาคัญ ได้แก่ ผลงาน 

เก่ียวกบัการพฒันาการเดก็อย่างต่อเนือ่ง สร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 

รวมไปถึงมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ทำาให้มีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติ และได้นำาเสนอผล

งานในการประชุม Workshop on Experience Sharing of Nutrition Surveillance in ASEAN  

นอกจากนี้ยังพัฒนางานต่าง ๆ ของกรมอนามัยอีกมากมาย จนมีผลให้เด็กไทยได้มี IQ เฉล่ียสูงขึ้น 

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

 ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ จึงได้รับความไว้วางใจ 

จากผู้บริหารระดับสูง แต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕  

ในขณะดำารงตำาแหน่งได้พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างเขตสุขภาพแบบไร้รอยต่อ และมีการปรับ

แผนการดำาเนินงาน Service Plan ทั้งด้านโรคมะเร็งและโรคหัวใจ ให้มีศูนย์รังสีรักษาเพิ่มขึ้น พร้อมทั้ง

ได้จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจท่ีจำาเป็นต้องรับการสวนหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ ให้สามารถได้รับ
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การรักษาเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลหลักที่เป็นศูนย์หัวใจ ทั้งโรงพยาบาลนครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาคร 

และยังได้ขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๕ ให้รับรักษาผู้ป่วย 

โรคหัวใจเหล่านี้เพิ่มเติมอีกด้วย

 ในด้านการพฒันาบคุลากร ได้วางแผนพฒันาบคุลากรระดบัปฏบิติังานให้มคีวามรู ้ความชำานาญ

ทั้งในวิชาชีพและการทำาการวิจัย โดยจัดการอบรมและทำางานวิจัยในระดับเขตสุขภาพในเรื่องโควิด-๑๙ 

หลายเรื่อง เช่น การตรวจวินิจฉัยโรคโควิด ๑๙ โดยการตรวจนำ้าลาย ผลกระทบทางสุขภาพจิตของ 

โควิด-๑๙ ซึ่งเป็นงานวิจัยท่ีได้ ท้ังผลการวิจัยและการอบรมให้บุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจใน 

การทำางานวิจัยมากข้ึน และยังได้เล็งเห็นถึงความขาดแคลนผู้บริหารในอนาคตอันใกล้ จึงจัดให้มี 

การอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับรองซ่ึงเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ตำาแหน่งในช่วงต่อไป โดยเป็นหลักสูตร 

ที่มีมาตรฐานสูงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเดียวกับท่ี คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  

ใช้ในการอบรม

 ผลงานสำาคัญในตำาแหน่งนี้ คือการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงที่มีการระบาดของโรค 

โควิด-๑๙  ซึ่งผลงานในการระบาดรอบแรกนั้น สามารถควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะมี 

จุดเร่ิมต้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยมีผู้ป่วยเป็นจำานวนมากก็ตาม และได้มีบทบาทสำาคัญในการจัดการ

งานวิจัยเกี่ยวกับโควิด-๑๙ โดยมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องในหลายโรงพยาบาลของเขตสุขภาพที่ ๕  

ทำาให้ทั้งสามารถควบคุมโรค  และได้ผลงานวิจัยในเวลาเดียวกัน

 เมื่อแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ได้รับตำาแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก ได้มองเห็นถึงภารกิจสำาคัญในการพัฒนาให้สมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย  

ได้มีโอกาสร่วมเป็นหนึ่งในกลไกสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนากัญชา

และกัญชงในฐานะพชืสมนุไพร เพือ่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ทางวทิยาศาสตร์ 

ได้ตั้งเป้าหมายให้เกิดการยอมรับสมุนไพรไทยและยาไทยจากทุกวงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการ 

การแพทย์แผนปัจจุบัน ในการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกต่อมา ได้เร่งรัดให้มีการติดตามผล 

การวิจัยเรื่องการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาโรคโควิด-๑๙ ที่มีอาการน้อย ตลอดจนการสรุปผล 

การวิจัยและนำาไปสู่การนำายาฟ้าทะลายโจรเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร เพื่อใช้ในการรักษา

โรคโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ได้มีการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องการใช้กระชายรักษาโรคโควิด-๑๙ 

ทำาให้เพิม่โอกาสทางเศรษฐกจิของยาไทยและสมนุไพรไทยในเวทโีลกเป็นอย่างมาก และ ทำาให้การพฒันา

ยาสมุนไพรไทยมีการเติบโตขึ้นมากกว่า ๖ เท่าตัว 

 ต่อมา เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้สร้างความร่วมมือระหว่าง

กรมสุขภาพจิต กระทรวงมหาดไทย และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ในการยุติความรุนแรง และร่วม

มือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ในการดูแลผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี ทำาให ้

ผูป่้วยทีด้่อยโอกาสสามารถเข้าถงึการรกัษาได้มากขึน้ จากผลงานการผลกัดนัความร่วมมอืในการช่วยเหลอื 
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กลุ่มผู ้ด ้อยโอกาส/กลุ ่มเปราะบางทางสังคมมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน แพทย์หญิงอัมพร  

เบญจพลพิทักษ์ จึงได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและพัฒนางานของกรมสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง 

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

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

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

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

งานด้านสุขภาพจิตในประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม ตลอดจนมีการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ ผ่าน

กลไกอนุกรรมการประสานงาน เพื่อบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิตระดับจังหวัด ได้ครบถ้วนทุกจังหวัด 

ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตภายในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมโดยพหุภาคี  

โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นี้ ได้วางแผนการดำาเนินการทางยุทธศาสตร์ในรูปแบบใหม่ที่มีการเชื่อมโยง 

ในการทำางาน ท้ังในมิติของยุทธศาสตร์ท่ีสำาคัญและประเด็นปัญหาหลักของสุขภาพจิตเข้าด้วยกัน  

เพือ่ให้เกิดการบูรณาการการทำางานให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อประชาชนและประเทศชาต ิได้มคีวามร่วมมอื 

กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการแก้ปัญหาสุขภาพจิตของประเทศ และจากผลงาน 

ที่โดดเด่นนี้เอง ทำาให้กรมสุขภาพจิตภายใต้การนำาของแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ได้รับรางวัล 

เลิศรัฐประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง ๑๒ ประเภท



วารสารข่าวแพทย์สตรี  The Thai Medical Women’s News  83

แพทย์หญิงป่านฤดี  มโนมัยพิบูลย์
(ด้านบริหาร)

ตำาแหน่งปัจจุบัน ผู้อำานวยการสำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๑
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑

เกียรติประวัติและรางวัลที่เคยได้รับ
- ได้รับรางวัลเกียรติคุณในฐานะบุคคลท่ีมีผลงานระดับดีเด่น ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหา   

ยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำาปี ๒๕๖๔ จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- ได้รับโล่ไทยร่วมใจ “กรุงเทพฯปลอดภัย” หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ในเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จากพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง    
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย วันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

- ได้รับประกาศเกียรติจารึกบุญคุณ ในการปฎิบัติงานจิตอาสาป้องกันโรคโควิด ๑๙ ส่งเสริมไมตรีจิต
มิตรภาพ และความร่วมมือท่ีดี ระหว่างสองประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนา 
ความสัมพันธ์ทางการทูต สปป.ลาว-ไทย จากนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำาประเทศไทย วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

- ได้รับรางวัล Grand Prize community- based initiatives ในโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
เชิงป้องกัน (Preventive Long-Term Care : PLC) ดำาเนินการร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 
จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำาหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute  
for ASEAN and East Asia- ERIA) ศูนย์แลกเปล่ียนระหว่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น (Japan  
Center for International Exchange –JCIE) ภายใต้การอุปถัมภ์ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด้านสุขภาพ 
และความเป็นอยู่ท่ีดีในเอเชีย (Asia Health and Wellbeing Initiative – AHWIN) มอบโดย  
ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย  
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Save ๖๐๘ by booster dose ที่ร่วมดำาเนินการฉีดวัคซีน โควิด ๑๙  
เขม็กระตุน้ให้กบัผูส้งูอาย ุจากนายอนทุนิ ชาญวรีกลุ รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสุข วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
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- ได้รับรางวัล “เลิศรัฐ” รางวัลเกียรติยศ แห่งปี ๒๕๖๕ ด้านรางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภท 
บริการ ท่ีตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต กลยุทธ์การป้องกันควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) พื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

ผลงาน (ด้านบริหาร) 

 แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ได้กำาหนดนโยบายการบริหารราชการในสังกัดสำานักอนามัย 

ดังนี้ 

 ๑. พัฒนางานของสำานักอนามัยด้วยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ

 ๒. บูรณาการการทำางานระหว่างสำานักงาน กอง และศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างไร้รอยต่อ 

ตั้งเป้าหมายให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของประชาชน

 ๓. สร้างเครือข่ายการทำางานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร

 ๔. น้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ นำาหลักการบริหารจัดการ ภาครัฐ 

ที่ดี และ TQA มาใช้ในการพัฒนาระบบงานของทุกส่วนราชการ และทุกส่วนราชการให้การบริการ 

ดุจญาติ  

การบริหารงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

 - บริหารจัดการการดำาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙

 -  บริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตลอดจนดูแลการจัดการศพผู้ติดเชื้อ

 -  บริหารจัดการตรวจหาเชื้อโควิด ๑๙ ในชุมชนด้วย รถตรวจพระราชทานเคลื่อนที่ และ 

การตรวจเชิงรุก (Active case finding) ในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งประสานจัดจุดตรวจคัดกรองโควิด ๑๙  

เชิงรุก ในพื้นที่ ๖ เขต จัดทีม Bangkok CCRT สำารวจชุมชนทั้ง ๕๐ เขต และร่วมกับทีมแพทย์ชนบท 

จัดบริการตรวจเชิงรุกในชุมชน

 - เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีน ป้องกัน 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้

แก่สถานพยาบาลต่างๆ รวมไปถึงสนับสนุนให้มีการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ ทั้งในและ 

นอกสถานพยาบาล 
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การบริหารงานช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ คลี่คลาย 

 - ดูแล การกำากับติดตาม การประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA/SHA+ มาตรการ

ปลอดภัยสำาหรับองค์กร (Covid Free Setting) และมาตรการ Bubble and Seal ในสถาน 

ประกอบการต่างๆ สถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย 

 - ดูแล การกำากับติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด ๑๙ ในตลาด โดยตรวจหาเชื้อโควิด ๑๙  

ในตัวอย่างนำ้าเสียและตัวอย่างป้าย (Swab) การจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ Thai Stop Covid Plus 

และ BKK Foodsafety App รวมทั้งการฉีดวัคซีน ในกลุ่มผู้ค้าและแรงงานในตลาด

ผลงานด้านอื่นๆ

 - จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ริเริ่ม

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โรงงาน และชุมชน ตลอดจนจัดทำา

ระบบตรวจติดตาม ประเมินผลการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำานักงานเขต 

 -  เป็นหัวหน้าทีมศึกษาวิจัยนำาร่องโครงการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่าง ยั่งยืน 

(บางพลัดโมเดล) และได้รับรางวัลชมเชย คุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 -  การดำาเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิของสำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร การดำาเนินงาน

คลินิก หมอครอบครัว มีการแบ่งเขตพื้นท่ีท่ีชัดเจน โดยใช้แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว (Family  

medicine) สนับสนุนให้มีการดำาเนินโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข  

ตลอดจนการดำาเนินงานรูปแบบเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม่ (Model ๕) เพื่อรองรับ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีหน่วยบริการ ๑๙๐ แห่ง 

 -  ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอเชิง 

นโยบาย เพื่อการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร ภายใต้โปรแกรมยุติโรคระบาดด้วย

นวัตกรรม (Ending Pandemics through Innovation : EPI)
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ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกวลัย กุลทนันทน์
(ด้านวิชาการ)

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา : 

• โรงเรียนสตรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

• แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ๑) รางวัลเหรียญเงิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 พ.ศ. ๒๕๒๗  

• วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา แพทยสภา 

 พ.ศ. ๒๕๓๒

• Certificate in Dermatological Research, Kyoto University พ.ศ. ๒๕๓๕

• Certificate in Dermatoimmunology, Johns Hopkins University พ.ศ. ๒๕๔๑

เกียรติประวัติการทำางาน :

• บรรจุเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2537 ทำางานสอน 

บริการ และวิจัย เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาด้านผิวหนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

โรคลมพิษและโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยและก่อให้เกิดปัญหากับคุณภาพชีวิตของ 

ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก จนได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำาตำาแหน่ง 

สูงขึ้น (ศาสตราจารย์อาวุโส) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

• ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๒ วาระ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๕๔-๒๕๖๒

• ดำารงตำาแหน่งในสมาคมแพทย์ผวิหนงัแห่งประเทศไทย ได้แก่ ประธานวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑), 

เลขาธิการ ๕ วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๓), อุปนายก (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) และนายกสมาคมแพทย์

ผิวหนังแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)

• หัวหน้าศูนย์ Siriraj UCARE (Urticaria Center of Reference and Excellence), ACARE  

(Angioedema Center of Reference and Excellence), ADCARE (Atopic Dermatitis Center 

of Reference and Excellence) ที่ได้รับการรับรองโดย GA2LEN (Global Allergy and Asthma 

European Network)

• Steering committee, GA2LEN UCARE (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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ผลงานดีเด่นด้านวิชาการ :

• พ.ศ.๒๕๔๔ รเิริม่และก่อตัง้คลนิกิลมพษิขึน้เป็นทีแ่รกในประเทศไทย ทีภ่าควชิาตจวทิยา โรงพยาบาล

ศิริราช เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยโรคลมพิษอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งดำาเนินการมาจนถึงปัจจุบัน 

และเป็นสถานที่ให้การเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำาบ้านตจวิทยาของศิริราช และมี

แพทย์ประจำาบ้านตจวิทยาของสถาบันการฝึกอบรมต่าง ๆ แพทย์ประจำาบ้านต่อยอดสาขากุมารเวช

ศาสตร์ตจวิทยา แพทย์ประจำาบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์สาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา 

อาจารย์แพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสถาบันต่าง ๆ มาขอศึกษาและดูงานเป็นจำานวนมาก 

• นำาองค์ความรู้ไปรวบรวม วิเคราะห์ ออกมาเป็นผลงานวิจัย ปัจจุบันมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

และฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ๑๓๔ เรื่อง และได้รายงานภาวะ Food-dependent cold urticaria 

เป็นครั้งแรกของโลก มีการอ้างอิงผลงานการวิจัยทั้งหมดจนถึงปัจจุบันนี้ ๒,๔๖๙ ครั้ง

• พ.ศ.๒๕๔๗ จัดตั้งคลินิกโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ที่ภาควิชาตจวิทยาและได้ร่วมพัฒนากับภาควิชา 

กุมารเวชศาสตร์ จนได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GA2LEN เป็น Atopic Dermatitis Center of 

Reference and Excellence (ADCARE) รับรองในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

• พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นประธานการจัดทำาแนวทางการดูแลรักษาโรคลมพิษ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๓  

เป็นเลขานุการในการจัดทำาแนวทางการดูแลรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ซ่ึงเป็นการทำางานร่วมกัน

ระหว่างสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ ้มกัน 

แห่งประเทศไทย ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย

• พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๙ พัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน จนได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งเดียวใน

ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้จนถึงปัจจุบัน

• พ.ศ. ๒๕๕๙  รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำา The EAACI/GA LEN/EDF/WAO 

Guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria  

ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประชุมนี้ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติคือ Allergy 2018: 73:1393-1414 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคลมพิษทั่วโลก

• พ.ศ. ๒๕๖๑ พัฒนายกระดับคลินิกโรคลมพิษ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

ให้ได้รบัการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติจาก The Global Allergy and Asthma European 

Network (GA2LEN) เป็น Urticaria Center of Reference and Excellence (UCARE) แห่งแรก

ของประเทศไทยและเป็นแห่งเดียวในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคลินิกลมพิษได้รับการตรวจเยี่ยม

และผ่านการรับรองจาก GA2LEN เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ และผ่านการ re-audit พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้รับ

คัดเลือกเป็น Center of Excellence ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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• พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับเชิญเป็น ๑ ใน ๕ ของคณะกรรมการอำานวยการนานาชาติ (Steering  

Committee) ของ UCARE วาระการทำางาน ๔ ปี ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินการขอรับรองเป็น 

GA2LEN UCARE (Urticaria Center of Reference And Excellence) ของสถาบันในประเทศ 

ต่าง ๆ เช่นประเทศญี่ปุ่น  สาธารณประชาชนจีน ประเทศคูเวต ประเทศออสเตรีย เป็นต้น

• พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ขอมาตรฐานของ Siriraj UCARE จาก GA2LEN เพิ่มเติมอีก 1 มาตรฐาน และได้รับ

การรับรอง คือเป็น Angioedema Center of Reference and Excellence (ACARE) 

• พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รบัเชิญให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจดัทำา The International EAACI/GA²LEN/

EuroGuiDerm/APAAACI Guideline for the Definition, Classification, Diagnosis and  

Management of Urticaria. ซึง่ตพีมิพ์ในวารสาร Allergy. 2021 Sep 18. doi: 10.1111/all.15090. 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคลมพิษทั่วโลก

รางวัลที่ได้รับ :

• รางวัลตำาราศิริราช-มหิดล ประเภท ”ดี” ตำาราเรื่องโรคลมพิษ พ.ศ. ๒๕๕๒

• รางวัลนารีศรีสตรีวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๗  

• รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• รางวัลบุคลากรคุณภาพ (Quality Person of the Year) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

• รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ ประเภทศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกวลัย กุลทนันทน์ เป็นแพทย์สตรีที่มีความงามทั้งกายและใจ 

ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี มีผลงานก่อให้เกิดการพัฒนาวงการแพทย์ผิวหนัง

ไทยเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี อาจารย์ยังเป็นแบบอย่างที่ดี ท้ังในด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา

แพทย์ แพทย์ประจำาบ้านตจวิทยา แพทย์ผิวหนัง และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ เป็นบุคคลที่เปี่ยม 

ด้วยความเมตตา สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกฝ่ายให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติ สมควรที่จะได้รับรางวัล

แพทย์สตรีดีเด่นของสมาคมแพทย์สตรีฯ
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
(ด้านวิชาการ)

ปัจจุบัน  ข้าราชการบำานาญ

การศึกษา 

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๑๕

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง พ.ศ.๒๕๒๒

- อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์ แพทยสภา 

พ.ศ.๒๕๒๒
- Short term fellow in Medical Education: Program Evaluation, School of 
 Medicine, University of New South Wales, Australia 1982
- Honorary researcher in Forensic Science: Forensic Serology, King's College, University 

of London, and Metropolitan Police Laboratory, United Kingdom, 1988
- Short term fellow in Forensic Pathology, Wayne County Medical Examiner Office, 

Detroit, Michigan, USA 1994
- Short course training on Crime Scene Investigation, Durham, United Kingdom 1998
- Short course training on Medico-legal Death Investigation, Wayne County,2000 Medi-

cal Examiner Office, Detroit, Michigan, USA 
- Short course training on Gender Mainstreaming in Medical Education, Achutha Menon 

Centre for Health Science Studies and WHO/SEARO, Trivundrum, India 2002

การทำางาน: ด้านวิชาการ 

- รองศาสตราจารย์ ภาควชิานติิเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวทิยาลัย ๑๘ กนัยายน 

๒๕๔๙

- เกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

- พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์-A3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๒

การทำางาน: ด้านบริหาร

- หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ และ ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการชันสูตรพลิกศพ คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๒

- กรรมการผู้อำานวยการ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๘
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- อนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๐
- อนุกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทยสภา  

พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๕๘
- อนุกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการสอบสวนชุดที่ ๔ แพทยสภาพ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๗ 
- อนุกรรมการสอบเพื่อความรู ้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา  

พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๗
- กรรมการผลิตชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๗ 
- อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

นิติเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๗
- ผู ้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย / สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๕๓
- กรรมการตรวจรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  

พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๕๓
- อนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา พ.ศ.๒๕๔๕-ปัจจุบัน
- ผู ้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สำานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)  

พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๐
- รองประธานกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม แพทยสภา พ.ศ.๒๕๔๖-ปัจจุบัน
- ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๔
- WHO temporary advisor, Regional Consultation of Medical Councils in Countries of 

the SEA Region, Thimphu, Bhutan 2006
- WHO Temporary advisor, Meeting on Integrating Gender into the curricular of Health 

Professionals, Geneva, Switzerland, 2006
- WHO Temporary advisor, Workshop on building Capacity for Integrating Gender  

Analysis and Actions into the work of WHO, The Stellar Gymkhana, Greater  
Noida, India 2007

- WHO Temporary advisor, 1st Meeting of the Regional Network of Medical Councils  
in SEAR Countries, Colombo, Sri Lanka 2007

- WHO consultant, The Assessment of Gender Mainstreaming Issues in National Health 
Program, The Republic of Maldives 2009  

- WHO Expert to review and finalize the Handbook and the Facilitators’ Guide on 
Medical Ethics, Dhaka-Bangladesh 2009

- WHO Expert to plan for Regional meeting on the role of Medical Education in Light 
of the Current Health Challenges, WHO/SEARO, Delhi, India 2012

- บรรณาธิการ South East Asia Journal for Medical Education พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๖
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- อนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการ แพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๐  
- อนุกรรมการร่างหลักสูตรจริยธรรม แพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๐
- อนกุรรมการพจิารณารับรองหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตต่างประเทศ แพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๓
- รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕ 
- ที่ปรึกษา กรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓
- กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕
- ผู้เชี่ยวชาญของศาล สาขานิติเวชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕
- ผู้ประนีประนอม ศาลจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔
- อนกุรรมการพฒันาคณุภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลศิ สำานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓-

๒๕๖๓
- ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและ

การให้ประกาศนียบัตรหรือเคร่ืองหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.) สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๖๕

- International consultant, the Chinese Capital Medical University, Beijing, China 2012-now
- WHO consultant on Undergraduate Medical Education, the Medical Council of Bhutan, 

Bhutan 2013
- Visiting Professor, Keio University, Tokyo, Japan 2013
- ประธานอนุกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดและประเมินผลเพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา

สำาหรับบุคลากรด้านสุขภาพ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
- กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
- กรรมการที่ปรึกษา สำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน 
- ประธานกรรมการบริหารสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน 
- ผูท้รงคณุวฒุ ิกรรมการพฒันาหลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑติ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๖๒ 
- กรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ สถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
- ที่ปรึกษาผู้อำานวยการสำานักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
- ประธานอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้

ประกาศนยีบตัรหรอืเครือ่งหมายวทิยฐานะแก่ผูผ่้านการศกึษาหรือฝึกอบรม(อศป.) สถาบนัการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
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- WHO Expert, consultation on Experience with Accreditation of Health Professionals’ 
Education in the Southeast Asia Region, Bangkok, Thailand 2018

- ผู ้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

- ทีป่รกึษาด้านหลกัสตูรและการเรยีนการสอนกลุม่วทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 
พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน 

- กรรมการด้านพยาธิวิทยาระดับชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน
- คณะกรรมการดำาเนนิการ TCAS สมาคมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒, ๒๕๖๓ 
- อนุกรรมการยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
- กรรมการบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๒ 
- WHO temporary advisor, Global Symposium on Health Workforce Accreditation and 

Regulation, Istanbul, Turkey 2019
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำาเนินการ TCAS สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำาป ี

การศึกษา ๒๕๖๔
- คณะกรรมการอำานวยการ TCAS สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำาปีการศึกษา 

๒๕๖๕ 
- อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำานักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๔-ปัจจุบัน 
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำาเนินการ TCAS สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำาป ี

การศึกษา ๒๕๖๖
- เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / อิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุด
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๕๓

เกียรติยศและรางวัล
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๕
- อาจารย์กิจการนิสิตดีเด่น ประเภทผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
- เกียรติบัตรพยาธิแพทย์อาวุโส ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
- ครูแพทย์ต้นแบบและมืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙
- โล่เกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบ” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐
- เข็มเชิดชูเกียรติประเภท กิตติมศักดิ์ สำาหรับผู้มีจิตอาสา เสียสละ อุทิศตน และมีคุณูปการต่องาน 

ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
- โล่เกียรติยศ ผู้สร้างชื่อเสียงและเป็นความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๖๐
- โล่เกยีรตคิณุ ผูม้อีปุการคณุยิง่ต่อสำานกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องค์การ

มหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒
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นาวาอากาศตรีหญิง แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์
(ด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุข)

ตำาแหน่งปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าที่ 
 กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

สถานที่ทำางาน บริษัท สมิติเวช จำากัด (มหาชน) / โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

ประวัติการศึกษาอบรม 
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๓
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๕
- วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๑
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำาหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙
- อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  

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

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

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

ประวัติการทำางาน  
- หัวหน้าแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖
- รองผู้อำานวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๗ 
- ผู้อำานวยการ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน
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- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน 
- กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระราชินูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
- ประธานกองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
-  กรรมการบริษัท สมิติเวช จำากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน

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

Plating” 
-  วางระบบและขอการรับรองระบบ ISO 9002 : 1994 จาก BVQI สำาหรับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 

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

๒๕๔๕ โดยโรงพยาบาลสมิติเวชร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

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

- วางแผนและดำาเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์ ปี ๒๕๔๖ และพัฒนาจนมีชื่อเสียง
ทั้งในและต่างประเทศ

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

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

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

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

- ดำาเนินการนำาโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชเข้าเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น จากกระทรวง
สาธารณสุข ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

 ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) เพื่อส่งเสริมชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย รพ.สมิติเวชเข้าอุปถัมภ์บ้านหนองพลวง  
อำาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยการให้ความรู้ในด้านสุขภาพ ช่วยปรับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับซื้อ
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สินค้าจากชุมชนและนำาคนในชุมชนมาฝึกงานท่ีโรงพยาบาล ความร่วมมือระหว่างสมิติเวชและ 
สมาคมพัฒนาประชากรและสังคมในครั้งนี้ คือ จุดเริ่มต้นของการสร้างชุมชนแข็งแรง 

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

รางวัล / ประกาศเกียรติคุณ
 ๑. รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยระดับแพทย์ประจำาบ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๑  
เรื่อง “Lysis Direct Plating” 
 ๒. รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร ประจำาปี 
การศึกษา ๒๕๓๙ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ๓. นักเรียนเก่าดีเด่น ประจำาปี ๒๕๕๗ จากสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ประเภท  “นกัเรยีนเก่าผูไ้ด้ทำาคณุประโยชน์แก่โรงเรียนราชนิ ีโรงเรียนราชนิบีน หรือ สมาคมนกัเรียนเก่า
ราชนิฯี” และ“นกัเรยีนเก่าผูท้ีไ่ด้รบัการเชดิชเูกยีรติจากองค์กร หรอืหน่วยงานระดับชาติ หรือนานาชาติ” 
ในปี ๒๕๖๔
 ๔. สตรีไทยดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๕ จากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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ตำาแหน่งปัจจุบัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

การศึกษาอบรม

- แพทยศาสตรบณัฑติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๒๘

- วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พ.ศ. ๒๕๓๒

- รัฐประสาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑

- อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๔๕

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๔๘

- ธรรมาภิบาลสำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ ๑ สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๕

- นักบริหารการแพทย์และการสาธารณสขุระดบัสงู รุน่ที ่๒๙, สถาบนับรมราชนก กระทรวงสาธารณสขุ 

พ.ศ. ๒๕๕๖

- การป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ ๖๐ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐

- การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๒๐ สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๓

- Executive Chief Information Security Officer รุ่นที่ ๑, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประสบการณ์การทำางาน

- วิสัญญีแพทย์/ผู้ช่วยผู้อำานวยการด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอุดรธานี 

- รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 

- ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเชียงคำา จังหวัดพะเยา (พ.ศ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ )

- ผู้อำานวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำาภู จังหวัดหนองบัวลำาภู (พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ )

- ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๐)     

- ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) 

- ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ( พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
- คณะกรรมการพฒันาโรงพยาบาลศนูย์/โรงพยาบาลท่ัวไปของชมรมโรงพยาบาลศนูย์/โรงพยาบาลทัว่ไป 

และร่วมเป็นพี่เลี้ยง/วิทยากรในหลักสูตรพัฒนารองผู้อำานวยการฯ 
- คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๘ ทำาหน้าที่ Chief Services Officer    

แพทย์หญิง ฤทัย วรรธนวินิจ
(ด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุข)
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ผลงานเด่น  
 ๑. เริ่มรับราชการในโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นวิสัญญีแพทย์คนแรกและคนเดียวของภาคอีสาน
ตอนบนและตอนกลางที่รับปรึกษาเรื่องราวทางด้านวิสัญญี ต่อมาได้เป็นประธานองค์กรแพทย์และ 
เป็นผูร้เิริม่นำาโรงพยาบาลอดุรธานเีข้าร่วมโครงการศนูย์แพทย์ศาสตร์ชัน้คลินกิของกระทรวงสาธารณสุข
ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ๒. ในตำาแหน่ง ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเชียงคำา จังหวัดพะเยา ได้พัฒนาระบบบริการ 
ของโรงพยาบาล โดยการเพิ่มสมรรถนะของหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้พร้อมบริการประชาชนเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและโรงพยาบาล อีกทั้งทำาความรู้จักและเข้าใจกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ช่วยลดความ
ขัดแย้งในการสื่อสาร เน้นการบริการเชิงรุกในการป้องกันและรักษาโรค

 ๓. ผู้อำานวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำาภู จังหวัดหนองบัวลำาภู ได้พัฒนาโรงพยาบาล 
จากภาพที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนให้เป็นโรงพยาบาลจังหวัดท่ีสมศักด์ิศรีด้วยการเพ่ิมสมรรถนะในการ
รักษาโรคท่ีซับซ้อน ลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอ่ืน พัฒนาการบริการโดยต่อยอดเทคโนโลยีเดิมของ 
โรงพยาบาลจนเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเขตสุขภาพที่ ๘ ที่ สปสช.สามารถตรวจสอบเวชระเบียน 
ผ่านระบบ Electronic ในด้านบริหารได้สร้างความมั่นคงด้านการเงินการคลัง และพัสดุให้สามารถจ่าย
ค่าตอบแทนบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยใช้กลยุทธการทำางานเชิงรุกด้านอาชีวอนามัย  
ออกตรวจสุขภาพและให้คำาแนะนำาทั้งภาครัฐและเอกชน

 ๔. ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ได้พัฒนาระบบบริการด้วย
ต้นทุนของเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการและลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการด้วย 
OPD transformation และได้จัดทำาโครงการ Screening TB ด้วยการประสานด้านงบประมาณ 
กบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร่วมกบั อสม.อำาเภอเมอืง เพ่ือลบคำากล่าวทีว่่า “กาญจนบรีุเป็นเมอืงหลวง
ของ TB” ด้วยการนำา Mobile CXR ไปตรวจในชุมชน ๒๒ ชุมชน ประมาณกว่า ๓๐,๐๐๐ คน  
พบว่า พบผู้ติดเชื่อวัณโรคปอดตำ่ากว่าเกณฑ์ที่กำาหนดมาก นอกจากนี้ยังเป็นโรงพยาบาลนำาร่องนโยบาย 
One Day Surgery ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลดความแออัดในการรอคอยผ่าตัด ลดอัตรา 
การนอนโรงพยาบาล เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้มารับบริการและเพิ่มการเข้าถึงบริการ

 ๕. ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ดำาเนินการพัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยีจน 
โรงพยาบาลสมุทรปราการได้รับรางวัลระดับ Golden Award ซ่ึงเป็นองค์กรของรัฐแห่งเดียวในเวที 
Thailand Lean Award 2019 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น จากการพัฒนาองค์กรด้วย 
Lean concept และบูรณาการ Digital technology เชื่อมโยงงานด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทั้ง 
จังหวัดเป็น Smart Hospital (Queuing system , Telemedicine ,Electronic medical record  
และกำาลังจะพัฒนาสู่ Personal Health Record) ช่วยแก้ปัญหา ๑.) ความแออัด การรอคอยที่ต้องใช้
เวลา ๖-๗ชม./OPD Visit, (OPD ๓,๒๐๐ คน/วัน, IPD ๖๑๕ คน/วัน) เพิ่มการเข้าถึงบริการ  
ตลอดจนลดภาระงานและลดต้นทุน เนื่องจากสมุทรปราการตั้งอยู ่ปริมณฑล มีประชากรถึง  
๒.๕ ล้านคน (จากทะเบียนบ้านในพื้นที่ ๑.๓ ล้านคน เป็นแรงงานย้ายถิ่น ๑.๒ ล้านคน) โรงพยาบาล 
มีบุคลากรเพียงร้อยละ ๖๕ ของภาระงาน ส่งผลให้เกิด ๑. ระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลทั้งหมด 
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ไม่เกิน ๙๐ นาที ๒. มีเวชระเบียน online (EMR) ครอบคลุมทั้งจังหวัด ๓. มี telemedicine ที่ให้ 
บริการรักษาด้วยแพทย์จากโรงพยาบาลสมุทรปราการกับผู้ป่วยที่รพสต. ๔. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย  
Stoke , Sepsis ลดลงเนื่องจากเข้าถึงบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ๕. บุคลากรมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น 
ไม่เครียด ๖. ลดความซำ้าซ้อนของงานช่วยลดต้นทุนบริการถึงร้อยละ ๑๕ เป็นต้น นอกจากน้ี  
โรงพยาบาลสมุทรปราการยังได้เปิดให้การฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ ประสานมิตร 

 ๖. ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๖๐ เป็นช่วงเริ่มต้นการระบาดของ COVID-19 
ที่สังคมรังเกียจมาก และเริ่มมีผู้เสียชีวิต ขณะเดียวกันในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มีผู้ติดเชื้อชาวเบลเยี่ยม  
อายุ ๖๗ ปี และมีโรคหัวใจเข้ารับการรักษา ได้ทำา ACLS (Advance Cardiovascular Life Support)  
ไป ๓ รอบ แต่สุดท้าย “รอดชีวิต” (ถ้าไม่รอดจะเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ ๒ ของไทย) กลับไปใช้ชีวิตได้ตาม
ปกติ ท้ังนี้ด้วยการบริหารจัดการด้านสังคม (Social crisis management) โดยเฉพาะในเรื่อง 
เกี่ยวกับผู้ป่วย COVID-19 ที่นอนรักษาภายในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
  ได้นำาทีมหัวหน้ากลุ่มงานหลักของโรงพยาบาลออกเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชนทั้ง ๑๐ แห่ง 
ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ทำาให้เห็นบริบทการทำางานที่แตกต่าง ความยากลำาบากในการเดินทางของผู้มา
รับบริการ มีการทำาความรู้จักกันเป็นการเพิ่มช่องทางในการปรึกษาหารือแบบไม่เป็นทางการ ทำาความ
เข้าใจในปปัญหาและวางระบบงานร่วมกันพร้อมช่วยเหลือกันและลดความขัดแย้งภายใน ส่งผลให้
บรรยากาศการทำางานทั้งจังหวัดเหมือนทีมเดียวกัน

 ๗. ผู้อำานวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
  โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ๑,๑๐๐ เตียง ที่รับผิดชอบประชากร 
ในจังหวัด ๑.๖ ล้านคน มีบุคลากร ประมาณ ๓,๕๐๐ คน มีปัญหาความขัดแย้งในองค์กรมาต่อเนื่อง
ยาวนานมากกว่า ๕ ปี ในการประท้วงขับไล่ผู้บริหาร บุคลากรส่วนใหญ่จึงอยู่ใน Safe zones จนเกิด 
ผลกระทบต่อองค์กรและการบรกิารประชาชน ได้บริหารจัดการทำาให้สามารถสร้างทีมงานท้ังระดับทีมนำา 
(รองผู้อำานวยการ, ผู้ช่วยผู้อำานวยการ) และทีมงานระดับรองฯ จนเกิดผลสำาเร็จของงานตามเข็มมุ่งใน  
๔ มิติ ได้แก่ ๑) Services excellence ลดการตายจากการติดเชื้อ ลดเวลารอคอยของผู้ป่วย  
๒.) People excellence โดยใช้ performance management เพ่ือประเมินการทำางานของ 
เจ้าหน้าที่เพื่อจ่ายค่าตอบแทน ลดความเหลื่อมลำ้าในการจ่ายค่าจ้าง และมีโครงการบริหารทรัพยากร 
ด้วยระบบ Enterprise Resource (ERM)  ๓.) Governance excellence ได้สร้างความมั่นคง 
ทางการเงินด้วยการทำา premium clinic ประสบผลสำาเร็จ  ๔.) Prevention and promotion  
excellence มีการทำางานร่วมกับหน่วยงานปฐมภูมิและทุติยภูมิแบบไร้รอยต่อ ทั้งยังได้นำาโรงพยาบาล
อุดรธานี สู่ Smart OPD โดยใช้ Queuing และ Telemedicine ช่วยลดความแออัดและระยะเวลา 
รอคอย รวมทั้งได้นำา Robot จ่ายยามาใช้ใน IPD 
  นอกจากนี้ ยังได้จัดสร้างอาคารสนับสนุน ๑๐ ชั้น จากเงินบำารุงเพื่อรวมศูนย์งานสนับสนุน 
ณ บริเวณพื้นที่โรงจอด ผลที่ตามมาคือ โรงพยาบาลอุดรธานีจะมี Green area เกิดขึ้นในพื้นที่ศูนย์กลาง
ของโรงพยาบาล 
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 ๑. ศ.พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา  ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สภาอาจารย์มหาวิทยาลับมหิดล ประจำาปี ๒๕๖๔

 ๒. ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์  ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๕  
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 ๓. น.ต.พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์  ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรสตรีไทยดีเด่น ประจำาปี 
๒๕๖๕ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 ๔. รศ. พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๕ 
      สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 ๕. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์  ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกแพทยสภา พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๖  

และได้รับรางวัลผู้ที่มีผลงานด้าน Digital Health ดีเด่น 
จากคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร 
ประจำาปี ๒๕๖๕

 ๖. ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร  ได้รับรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่างระดับประเทศ จาก 
สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำาปี 
๒๕๖๕ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 ๗. พญ.มยุรา กุสุมภ์  ได้รับรางวัลผู้ทรงคุณค่า ประจำาปี ๒๕๖๕  
จากมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 ๘. ศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา  ได้รับตำาแหน่ง Honorary Member จาก The World  
Federation of Interventional and Therapeutic 
Neuroradiology (WFITN) ประเทศฝรั่งเศส ปี ๒๐๒๒

 ๙. พญ.เจรียง จันทรกมล  ได้รับรางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ระดับประเทศ จาก 
สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำาปี ๒๕๖๕

 ๑๐. พญ.พัชรี ยิ้มรัตนบวร  ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจำาปี ๒๕๖๔

 ๑๑. พญ.พรพิมล ลี้ทอง  ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
จังหวัดสมุทรปราการ ประจำาปี ๒๕๖๔

แพทย์สตรีที่ ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๔-๒๕๖๕
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 ๑๒. พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช  ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดน่าน 

ประจำาปี ๒๕๖๔

 ๑๓. พญ.ปิยนุช ประฏิภาณวัตร  ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจำาปี ๒๕๖๔

 ๑๔. พญ.ชัญวลี ศรีสุโข  ได้รบัรางวลัผูเ้สยีสละเพ่ือสงัคม จากกระทรวงการพฒันา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำาปี ๒๕๖๕ 

 ๑๕. พญ.โศรยา ธรรมรักษ์  ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ ประจำาปี 

๒๕๖๔

 ๑๖. รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์  ได้รับแต่งต้ังเป็นผู ้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สิน 

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จากสำานัก

นายกรัฐมนตรี ประจำาปี ๒๕๖๕

 ๑๗. พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี  ได้รับพระราชทานโล่เกยีรติคณุ ผู้มีอปุการคณุ สภาสังคม 

สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ จาก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิรา 

เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

พ.ศ.๒๕๖๕

 ๑๘. พญ.คุณสวรรยา  เดชอุดม   ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า

ผู้ทำาประโยชน์แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์ ประจำาปี ๒๕๖๔ 

จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ๑๙. ศ.พญ.ยุพิน  ศุพุทธมงคล   ได้รบัรางวลัศษิย์เก่าแพทย์ศริริาชดเีด่น ประเภท ศษิย์เก่า

ผู้เป็นเลิศทางวิชาการ ประจำาปี ๒๕๖๔ จากสมาคม 

ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช  ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ๒๐. ศ.เกียรติคุณ พญ.สุจิตรา ประสานสุข   ได้รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุสตรดีเีด่นบนเวทเีครอืข่ายสากล  

จากนายกรัฐมนตรี ประจำาปี ๒๕๖๕

 ๒๑. พญ.ปราณี เมืองน้อย  อาจารย์แพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต ได้รับรางวัลผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม 

จริยธรรม ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากแพทยสภา 

 ๒๒. พญ.หทัยทิพย์ ชัยประภา  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำาปี 

๒๕๖๔
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 ๒๓. รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช  ได้รบัเกยีรตบิตัรคนสงขลา คนต้นแบบจากจงัหวดัสงขลา

และรางวลัศษิย์เก่าดีเด่น ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สงัคม

และสถาบัน ประจำาปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสครบรอบ  

๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ๒๕. รศ.(พิเศษ) ดร.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์  ได้รับตำาแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

กรรมการเพื่อสรรหาและคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น แพทย์สตรีตัวอย่าง และทุนวิจัย 

ประจำาปี ๒๕๖๕
 ๑. พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา

 ๒. พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน ที่ปรึกษา

 ๓. พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร ที่ปรึกษา

 ๔. ศ.คลินิก พญ.ประไพพรรณ ศุภจัตุรัส ที่ปรึกษา

 ๕. พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ประธาน

 ๖. ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี รองประธาน

 ๗. พญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์ กรรมการ

 ๘. พญ.ประภาพร ปิยะบวรนันท์ กรรมการ

 ๙. พญ.วัชรินทร์ ยิ่งสิทธิ์สิริ กรรมการ

 ๑๐. พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา กรรมการ

 ๑๑. พญ.ดรุณี พุทธารี กรรมการ

 ๑๒. พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์ กรรมการและเลขานุการ
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รายงานจากฝ่ายทะเบียน

พญ.ดร.สุวิณา	รัตนชัยวงศ์

 ปัจจุบัน ทางสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีจำานวนสมาชิกรวม 

๒,๓๔๕ ท่าน จนถึง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีสมาชิกใหม่ จำานวน ๔๐ ท่าน มีรายนามดังนี้

ลำาดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก สถานที่ทำางาน

๑ พญ.สายสุดา ขวัญเพชร ๒๓๐๖ โรงพยาบาลโนนคูณ

๒ พญ.บุญญาพร ดำารงค์ธวัช ๒๓๐๗ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๓ พญ.วรรณวดี ร่มไทรทอง ๒๓๐๘ เกษียณ

๔ พญ.พิมพ์ชนก ศิริศาสตร์ ๒๓๐๙ โรงพยาบาลโชคชัย

๕ พญ.ธนาภรณ์ สัตยะมุข ๒๓๑๐ โรงพยาบาลจังหาร

๖ พญ.พิชญ์พิชา พิพัฒน์อดิสร ๒๓๑๑ ไอละมุนคลินิกเวชกรรม

๗ พญ.ลลิตา หวังดี ๒๓๑๒ โรงพยาบาลวารินชำาราบ

๘ พญ.พรทิพย์ ลียั่งยืน ๒๓๑๓ โรงพยาบาลกระบี่

๙ พญ.ณิชกุล จันทะศรี ๒๓๑๔ โรงพยาบาลคำาเขื่อนแก้ว

๑๐ พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล ๒๓๑๕ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๑๑ พญ.วรางคณา พงษ์พัฒน์ ๒๓๑๖ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

๑๒ พญ.สุธาดา บุญญาคมน์ ๒๓๑๗ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๓ พญ.กานต์มณี ทินะ ๒๓๑๘ โรงพยาบาลเชียงกลาง

๑๔ พญ.สุจิรัตน์ จูฑะพุทธิ ๒๓๑๙ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

๑๕ น.ต.หญิง พญ.นลินี ไพบูลย์ ๒๓๒๐ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำากัด

๑๖ พญ.สุนทรีย์ แสงเฮ่อ ๒๓๒๑ โรงพยาบาลแม่สะเรียง

๑๗ พญ.ศิริวัฒน์ มโนธรรม ๒๓๒๒ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๑๘ พญ.พูลสุข สุวีรานนท์ ๒๓๒๓ เกษียณ

๑๙ พญ.จิตรา ผ่องสุวรรณ ๒๓๒๔ สำานักงานแพทย์จิตรา-วีระ

๒๐ รศ.พญ.สุพัตรา แสงรุจิ ๒๓๒๕ โรงพยาบาลศิริราช
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ลำาดับ ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก สถานที่ทำางาน

๒๑ พญ.พราวนภัส วิริยวุฒิไกร ๒๓๒๖ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

๒๒ พญ.นันท์ชญาน์ ฉายะโอภาส ๒๓๒๗ โรงพยาบาลกรุงเทพ

๒๓ พญ.อนงค์นาฎ ทิมปาวัฒน์ ๒๓๒๘ เกษียณ

๒๔ พญ.วรรณิต วิฑูรชาติ ๒๓๒๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕ พญ.ดวงแก้ว แซ่อึง ๒๓๓๐ นพ.ประวณี พญ.ดวงแก้ว คลนิกิเวชกรรม

๒๖ พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ๒๓๓๑ โรงพยาบาลลำาพูน

๒๗ พญ.ปริยดา ปิยกุลมาลา ๒๓๓๒ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๒๘ พญ.พรเพ็ญ บานชื่น ๒๓๓๓ เกษียณ (U.S.A.)

๒๙ พญ.สุนิดา บิณฑสันต์ ๒๓๓๔ เกษียณ (U.S.A.)

๓๐ พญ.วลีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์ ๒๓๓๕ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

๓๑ พญ.ปิลันทา ไตรวิทยานุรักษ์ ๒๓๓๖ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)

๓๒ พญ.ออยลีน เดเก้น ๒๓๓๗ เกษียณ

๓๓ พญ.เสาวลักษณ์ ภูมิภักดีพรรณ ๒๓๓๘ เอพริลคลินิก

๓๔ พญ.ประกายพรึก ทั่งทอง ๒๓๓๙ โรงพยาบาลกลาง

๓๕ พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ ๒๓๔๐ โรงพยาบาลศิริราช

๓๖ พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ๒๓๔๑ โรงพยาบาลบ้านตาก

๓๗ พญ.มนัสวี จรดล ๒๓๔๒ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล

๓๘ พญ.สมสมร มังคละวิรัช ๒๓๔๓ โรงพยาบาลยันฮี

๓๙ พญ.พรชลัท อาภรณ์วิริยะวงศ์ ๒๓๔๔ โรงพยาบาลนางรอง

๔๐ พญ.พู่ภัทรา บุรพรัตน์ ๒๓๔๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ได้ที่ www.tmwa.or.th











ขอขอบคุณ

พญ.สุตาพร-นพ.อรรถกวี สวัสดิเสวี 



ขอขอบคุณ

บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

ผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการ

ประจำาปี ๒๕๖๕

ขอขอบคุณ

บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำากัด 

ผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการสัญจร

จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๕
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แบบฟอร์มรับบริจาค สำาหรับกิจกรรมสมาคมแพทย์สตรี ฯ

ชื่อสกุล.......................................................................................................................................................

ที่อยู่เลขที่.................................หมู่บ้าน........................................ถนน......................................................

ตำาบล.......................................อำาเภอ.........................................จังหวัด....................................................

รหัสไปรษณีย์................................... โทรศัพท์...........................................................................................

ประสงค์บริจาคเพื่อ  คลินิกคัดกรองมะเร็งในสตรี 

   ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาแพทย์สตรี 

   กิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคม ฯ

ท่านสามารถโอนเข้าบัญชี  ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาธาตุทอง

  ชื่อบัญชี   สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

     เลขที่ ๐๑๗-๒-๓๐๒๓๘-๒

  หรือสแกนผ่าน QR code ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มรับบริจาค ส าหรับกิจกรรมสมาคมแพทย์สตรี ฯ 
ชื่อสกุล..................................................................................................................... ................................ 

ที่อยู่เลขที่.................................หมู่บ้าน.......................................ถนน............................. ................................ 

ต าบล.......................................อ าเภอ.........................................จังหวัด.. ....................................................... 

รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์.............................................................................. ........................... 

ประสงค์บริจาคเพ่ือ  󠆽󠆽 คลินิกคัดกรองมะเร็งในสตรี  

   󠆽󠆽 ทุนการศึกษาเพ่ือนักศึกษาแพทย์สตรี  

   󠆽󠆽 กิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคม ฯ 

ท่านสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาธาตุทอง 

ชื่อบัญชี  สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เลขที่   ๑๑๗-๒-๓๐๒๓๘-๒ 

หรือสแกนผ่าน QR code ด้านล่างนี้ 

       󠆽󠆽                          
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คุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช  กรรมการผู้อำานวยการมูลนิธิชิน โสภณพนิช เยี่ยมชมสมาคมแพทย์สตรี ฯ  
แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคม และคณะกรรมการให้การต้อนรับ ในวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  

คณะกรรมการสมาคมแพทย์สตรี ฯ และสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมแพทย์สตรีสร้างสุขภาพ ที่จังหวัดอยุธยา 
วันที่ ๔-๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
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นางสาวเพ็ญประภัสสร เจริญยิ่ง เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาของสมาคมแพทย์สตรีฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

และกล่าวขอบคุณผู้ให้ทุนการศึกษา

พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีฯ รับมอบทุนการศึกษา ประจำาปี ๒๕๖๔ 

จำานวน ๑๐ ทุน  จากคุณประจักษ์-คุณละออ ตั้งคารวคุณ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
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