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แพทย์สตรีที่ ไดรับการเชิดชูเกียรติ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
แพทยสตรีที่ไดรับรางวัลแมดีเดนแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๖๐
สาขาแมผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
จากสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร
นายกสมาคมแพทยสตรี ฯ
มอบรางวัลแพทยสตรีตัวอยาง ประจําป ๒๕๕๙
แก ศ.เกียรติคุณ พญ.ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ เกษมสันต

ศ.เกียรติคุณ พญ.วัณพ็ญ บุญประกอบ
รับมอบรางวัลแพทยสตรีตัวอยาง ประจําป ๒๕๕๙

พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์
แพทยสตรีที่ไดรับรางวัลแมดีเดนแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๖๐
สาขาแมผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
จากสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
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พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ
รับมอบรางวัลแพทยสตรีดีเดนประจําป ๒๕๕๙

ผูบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ

นายกและกรรมการสมาคมฯ รับมอบเงินบริจาค
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาก ผศ.กนิช บุณยัษฐิติ
ผูจัดการมรดก กองทุน
ศ.พญ.จินดาภา สีบุญเรือง สายัณหวิกสิต
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

อาจารย สมพร ผาสุก
บริจาคในนามของน.ส. นิลรัตน คํ้าพันธุ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
สนับสนุนงาน 8th CARCเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

คุณ วัชรี รัตนยง
บริจาค ๕๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนงาน
th
8 CARC เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

คุณ วิมล โรจนศิริสถิตย
บริจาค ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อสนับสนุน lunch symposium
เรื่อง Women's Health vs.
Tobacco (style Broadway show)
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

พญ.ภัทริยา จารุทัศน พญ.อารยา ทองผิว
รับมอบทุนการศึกษา จาก คุณ จริยา มัณยัษเฐียร
ในพระนาม มจ.หญิงวิมล ปทัมราช จิระประวัติ
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กิจกรรมสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ฯ ป ๒๕๖๐

พระภิกษุสมเกียรติกิตติโก ศรีสุพรรณดิฐ
บรรยายธรรม ในหัวขอ "ขันธหา ทําไมตองรู” ในกิจกรรมทอดผาปา - เสวนาธรรม
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

นพ.ธาดา เปยมพงษศานติ์
บรรยายธรรมในหัวขอ
“กลับสูนิพพานของฆราวาสไมใชเรื่องเพอฝน”
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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พญ.อมรา มลิลา
บรรยายธรรม
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ความสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศ

พญ.ปยเนตร สุขุปญญารักษ Vice President CARC
(สมาคมแพทยสตรีนานาชาติ) เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร MWIA
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ วันที่ ๑๑-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

การเยี่ยมเยียนสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ฯ

นายกสมาคมแพทยสตรี ฯ
และคณะกรรมการ ใหการตอนรับ
คุณหญิงชดชอย โสภณพนิช ณ อาคารแพทยโกศล
วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

นายกสมาคมแพทยสตรี ฯ และคณะกรรมการ
ใหการตอนรับ Dr. Mariko Fujikawa ผูอํานวยการ
ศูนยบริการสาธารณสุขอิชิฮารา ประเทศญี่ปุน
ณ อาคารแพทยโกศล วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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ทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรีชนบท

ทุนการศึกษา ริเริ่มจากกองมรดกของ
ศ.ดร. Jason Roussos

ศ.ดร.กุสุมา สนิทวงศ , Dr. George Curuby
และ พญ.สุวณี รักธรรม อดีตนายกสมาคมแพทยสตรี ฯ ผูริเริ่มทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาแพทยสตรีครั้งแรก ปพ.ศ. ๒๕๔๘

คุณประจักษ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ
ในนามมูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
มอบทุนการศึกษา ๘ ทุน

ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน
มอบทุนการศึกษา จํานวน ๑ ทุน
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โครงการ Women Medical Leadership ปที่ ๒

นายกสมาคมแพทยสตรี ฯ
คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิก
โครงการ Medical Women Leadership รุนที่ ๑
ในกิจกรรม “คนสําราญ งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย”
ณ ชวาลันรีสอรท จ. อยุธยา
วันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการ Medical Women Leadership

แพทยสตรีรุนพี่ ในโครงการ
Medical Women’s Leadership Program
ปที่ ๑ และคณะกรรมการสมาคม ฯ
ใหการตอนรับและรวมworkshop
กับนักศึกษาแพทยสตรีผูรับทุนสมาคม ฯ
ในวันประชุมใหญสมาคมแพทยสตรี ฯ
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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หน่วยแพทย์เคล�อนที่คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม

ณ ทัณฑสถานหญิงคลองเปรมประชา
วันที่ ๒๘ พฤษาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ทีมงาน สปสช. ตรวจเยี่ยมสมาคมแพทย์สตรี ฯ

ทีมงาน สปสช. ตรวจเยี่ยมสมาคมแพทยสตรี ฯ
วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูกและเตานม
ชั้น ๒ อาคารแพทยโกศล
ภายหลังการตรวจรับรอง จาก สปสช

สารบัญ
หนา
สารนายกสมาคมฯ
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจําป ๒๕๖๐
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําป ๒๕๕๙
รายงานผูสอบบัญชีและงบแสดงสถานะการเงิน
รายนามผูบริจาควันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
- สรุปโครงการกิจกรรม-ตามแผนยุทธศาสตรของสมาคมแพทยสตรี ฯ ป พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานคลินิกเวชกรรม
รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมระยะเริ่มแรก
ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โครงการฝกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเรียนรูการใชเคร�องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
สําหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
โครงการทําบุญทอดผาปา-เสวนาธรรม
โครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี เพ�อนักศึกษาแพทย์สตรี ในชนบท
รายช�อแพทย์สตรี ที่จบการศึกษาแลว จากโครงการนี้ จํานวน ๒๓ คน
รายช�อนักศึกษาแพทย์ที่ยังศึกษาอยู่ จํานวน ๓๕ คน
รายช�อนักศึกษาแพทย์สตรี รับทุน ปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑๒ ทุน
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์
โครงการพี่เตรียมนอง ออกทํางานสมาคมแพทย์สตรีฯ TMWA: Team Moral Wisdom Altruism
โครงการทุนวิจัยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ฯ
โครงการประชุมวิชาการสัญจร ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
การนอนหลับเพ�อสุขภาพ
HA National Forum ครั้งที่ ๑๘ Inner Power, Together We Can
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภ์ ในสตรีวัยรุ่น-วัยเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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สารบัญ
หนา
โครงการพัฒนาฝายทะเบียนเพ�อเพิ่มจํานวนสมาชิกสมาคมฯ
โครงการประสานงานพันธมิตรเครือข่ายต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
การประชุมภูมิภาคเอเชียกลาง ครั้งที่ ๘
8th Central Asia Regional Congress, 8th CARC
ความสัมพันธ์กับแพทย์สตรีนานาชาติ
ทัศนศึกษาพาเพลินใจ ทัศนศึกษาอุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย แพร่
แพทย์สตรีตัวอย่าง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย
แพทย์สตรีตัวอย่าง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.สุนันทา พลปถพี
แพทย์สตรีตัวอย่าง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ
แพทย์สตรีดีเด่น ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
พญ.สมพิศ จําปาเงิน
แพทย์สตรีดีเด่น ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
พญ.รัชฎาพร รุญเจริญ
แพทย์สตรีดีเด่น ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
พญ.วิจิตรา แพงขะ
แพทย์สตรีที่ ไดการยกย่องเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
คณะที่ปรึกษากรรมการสมาคมฯ ชุดที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ ชุดที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
รายนามนายกสมาคมฯ อดีตถึงปจจุบัน
กรรมการพิจารณาแพทย์สตรีดีเด่น แพทย์สตรีตัวอย่าง และทุนวิจัย
กรรมการกองทุนการศึกษาและกิจการนักศึกษาแพทย์สตรี
รายนามผูสนับสนุนวารสารข่าวแพทย์สตรี ฉบับการประชุมใหญ่สามัญประจําป ๒๕๖๐
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สารนายกสมาคมฯ
เรียน ทานอาจารย เพื่อน พี่ นอง มวลสมาชิก เครือขาย และผูมีอุปการคุณที่รักยิ่งทุกทาน
คณะกรรมการชุดที่ ๓๒ ทีเ่ กือบทัง้ หมดทํางานมาเปนวาระที่ ๒ และผานมาได ๑ ป จะครบเทอม
ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมทัง้ ๒๔ โครงการตามแผนยุทธศาสตร ไดดาํ เนินตอเนือ่ งไปตามปฏิทนิ การทํางาน
โดยเฉพาะโครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม ปนี้ตั้งใจ
ออกหนวย ๓ ครั้ง และสําหรับครั้งที่ ๓ นี้ กําลังพิจารณาสถานที่ และมีโครงการใหมๆ เชน การเตรียม
นองแพทยจบใหมออกทํางานในชนบท ซึ่งมีผูสมัครมารวมงาน ๓๓ คน ในความรับผิดชอบของพิธีกร
คุณหมออภิสมัย ศรีรงั สรรค ประสบความสําเร็จเปนทีช่ นื่ ชมของนองๆ เปนอยางยิง่ ทําใหเกิด Line TMWA
๒๕๖๐ เงินสนับสนุนงานมาจากการบริจาคของคณะกรรมการและนักเรียน Leadership ดวยรางวัลมือ
ถือ Samsung ๒ เครื่อง ของขวัญจากญาติคนไข
โครงการใหม อีกโครงการ คือ งาน Teenage pregnancy ที่มีคุณหมอสมสิริ สกลสัตยาทร
คัดทายดูแลอยู ก็ดําเนินไปดวยดี เปนความกาวหนาของสมาคมฯ ที่ไดมีโอกาสเขารวมประชุมกับผูแทน
กระทรวงตางๆ ตามแผนยุทธศาสตรแหงชาติ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย และทายสุด
ไดวางแผนเตรียมลงพื้นที่ พรอมหาเงินสนับสนุนกิจกรรม
สวนงานเดิมก็มีการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก 18th HA National Forum ปที่ ๓ ไดรับความสําเร็จ
และความรวมมือมากขึน้ ในฐานะเครือขาย ไดมกี ารปรับภายในอาคารโดยนํา Poster HA ทัง้ ๓ ป มาแสดง
นิทรรศการภายในอาคารแพทยโกศล ตลอดทัง้ ๓ ชัน้ ทีห่ อ งโถงชัน้ ๑ มีการปรับขอมูลปายบริจาคใหทนั สมัย
เปนทีช่ นื่ ชมเมือ่ มีผมู าเยีย่ ม เชน แพทยสตรีจากญีป่ นุ ทีเ่ ปนสมาชิก MWIA สนใจซักถามประวัตคิ วามเปนมา
และผลงานสมาคมฯ และจดหมายขอบคุณมาดวยใจ
ในบริเวณหองโถง ชั้น ๑ เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ
๘๕ พรรษา สมาคมฯ ยังไดตงั้ พระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙
พรอมทั้งพระราชหัตถเลขา เมื่อครั้งเสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดอาคารวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๔
เพื่อเปนที่ประจักษในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมตอสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ
ซึ่งทรงรับไวในพระบรมราชินูปถัมภ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๘
สมาคมฯ จัดการใหมีการใชหองประชุมมากขึ้น มีรายการบรรยายการสนทนาธรรมบอยครั้ง
และญาติ ธ รรมได ส นใจมาจั ด กิ จ กรรมที่ ส มาคมฯหลายครั้ ง พร อ มทั้ ง ร ว มบริ จ าคเงิ น ให ส มาคมฯ
สําหรับโครงการทอดผาปาหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เปนปที่ ๒ ก็ไดรบั ความสําเร็จตามเปาหมาย
และถือวาเปนผลงานของคณะกรรมการและสมาชิกลวนๆ
การคัดเลือกแพทยสตรีดีเดนในปนี้ เปนปแรกที่มีการไปเยี่ยมถึงสถานที่ และมีการหาขอมูล
ทีช่ ดั เจน ในการพิจารณาไดครบทัง้ ฝายบริการ บริหาร และพัฒนาสาธารณสุขชุมชน สวนแพทยสตรีตวั อยาง
มาจากคณะแพทยศาสตรศิริราช รามาธิบดี และพระมงกุฎเกลา
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งานประชุมวิชาการสัญจรปนจี้ ดั ถึง ๒ ครัง้ ครัง้ แรกจัดทีโ่ รงพยาบาลพุทธโสธร เปนการประสาน
ความรวมมือระหวางสมาคมโรคจากการหลับแหงประเทศไทย โดยสมาชิก Leadership รุน ๑ รวมกับ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลและทางสาธารณสุข ไดประสบความสําเร็จอยางยิ่ง สมาคมฯ จึงมีมติเพิ่ม
การจัดครั้งที่ ๒ ที่โรงพยาบาลระนอง ครั้งนี้จะนําศาสตรที่เราสนใจไปเผยแพรจัดรวมกับหัวขอที่พื้นที่
โรงพยาบาลระนองสนใจและยังไดการไป Trip ศึกษาประวัติศาสตรและเชื่อมความสามัคคีอีกดวย
เมือ่ ทํางานหนักมากๆ และตอเนือ่ ง พวกเราก็ไป Charge battery กัน ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของหลายจังหวัด
โดยตั้งหลักที่อุตรดิตถมีเจาภาพ คือ ทานประธานวิชาการ คุณหมอศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์
กิจกรรมสมาคมฯ ในปนี้ไดมีความเชื่อมโยงกันเปนใยแมงมุมมากขึ้น เชน ความคิดริเริ่มและ
การเตรี ย มการเรื่ อ งหลั ก สู ต รอบรม Leadership ในยุ ค ของนายกฯ จามรี เชื้ อ เพชระโสภณ
ซึ่ ง ยั ง ให ก ารสนั บ สนุ น ต อ เนื่ อ ง ในสมั ย ต อ มาจึ ง เป ด หลั ก สู ต รสํ า เร็ จ ด ว ยความร ว มมื อ ของ
คุณหมอสุขจันทร พงษประไพ และกรรมการทุกทาน ไดนอง Leadership มาเปนขวัญและกําลังใจ
ชวยสืบสานงานทั้งหลาย มีการสรางความสัมพันธกับวิทยากรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
และในทีส่ ดุ สมาคมฯ ไดเขารวมการประชุม HA และไดประชาสัมพันธสมาคมฯ ใหเปนทีร่ จู กั มากขึน้ ถือเปน
ยุคของ Women Doctor Leadership ซึ่งรับเปนวิทยากรในรายการพี่พบนอง แกกลุมนักศึกษาแพทย
ทุนชนบท และจัดงานพี่เตรียมนองทํางานชนบท สําหรับแพทยสตรีจบใหม คุณหมออัมพร กรอบทอง
Leadership รุน ๒ มีความสามารถ และเสนอการวาดรูปนองๆ มอบเปนที่ระลึกในงาน ปรากฏมีผลงาน
ดีเยี่ยมเปนที่พอใจของคณะกรรมการจึงใหมีการสอนวิชานี้ เปนการเตรียมงานลวงหนา ในรายการ
8th CARC เพื่อหาเงินบริจาคอีกดวย
สําหรับ Member ทั้งหลายมีใน Line ๑๖๙ คน ไดสื่อขาวและมีเรื่องราวเลาสูกันฟง อีกทั้ง
ชวยเหลือกัน สวนหนึ่งมาทําบุญรวมกัน เที่ยวรวมกันจัดโดยสมาคมฯรวมกับสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย ซึง่ เปนทีช่ นื่ ชอบมาก และสํานักงานทรัพยสนิ ฯ ก็เปนเปาหมายรวมทีเ่ ราจะจัดทองเทีย่ ว
ใหผเู ขาประชุมงาน 8th CARC ในขณะเดียวกันเมือ่ มีการสอนบรรยายมณีเวชโดยคุณหมอนภดล นิงสานนท
พวกเรานําศาสตรนี้ บรรจุใน Workshop 8th CARC อีกดวย สําหรับชมรมผูสูงอายุปนี้ไดมีการรวมมือ
กับสมาคมฯ มากขึ้น หลังจากที่ฟงบรรยายมณีเวชไดมีการพัฒนาผสมผสานรูปแบบการออกกําลังกาย
โดยใชทาออกกําลังมณีเวชรวมกับเพลงเจาแมกวนอิม ดูลีลาพลิ้วดีมาก ไดรับอนุญาตจากทางมณีเวช
ใหนํามาเผยแพรได
การเรียนเสารสนี าํ้ เราก็ไดครูสอน อาจารยไพรวัลย ชัยรัตน รับปากมาชวยใน Workshop drawing
and painting ของ 8th CARC รวมทั้งการสอนแกะสลักผลไมโดยที่ปรึกษาคุณหมอมานี ปยะอนันต
นายกสมาคมศิษยเกาศิริราช
ดานตางประเทศ สมาคมฯ ใหความรวมมือกับ MWIA เพิ่มขึ้นโดยคุณหมอปยเนตร สุขุปญญา
รักษ เปนผูแทน MWIA ไปรวมงานประชุมของ WHO ที่มัลดีฟส และไปประชุมกรรมการ MWIA
ที่อังกฤษ เปนตน เพื่อประชาสัมพันธงาน 8th CARC วันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะเปนงานหลัก
ในเวลา ๑ ปที่เหลือของกรรมการชุดนี้
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ที่สําคัญคือสมาคมฯ มีมติเปนเอกฉันทที่จะเทิดพระเกียรติ เผยแพรพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ
มูลนิธิศิลปาชีพขององคราชินูปถัมภ ในทามกลางนานาชาติที่มาประชุม ทรงเปนแบบอยางที่ดีในการ
สนับสนุนอาชีพแกประชาชน นําความสุขสูครอบครัว สังคม และธํารงไวซึ่งศาสตรและศิลปของไทย
จึงบรรจุเรือ่ งนีไ้ วใน Scientiﬁc program ของ 8th CARC บรรยายโดย ทผญ.ภรณี มหานนท ซึง่ รับปากไวแลว
เรื่องทุนนักศึกษาแพทยสตรีปนี้มีถึง ๑๒ ทุน ดวยความเมตตาจากทั้งในและตางประเทศ
โดยเฉพาะ Stone Family บริจาคมา ๑ แสนเหรียญ ปจจุบนั มีนกั ศึกษาแพทยสตรี ๗๐ คน จบแลว ๒๓ คน
ยังเรียน ๔๗ คน สิ่งดีๆ ที่ควรบันทึกคือจิตอันเปนกุศลของนองๆ บัณฑิตที่จบแลวไดบริจาคเงินสมทบทุน
พี่ชวยนอง สําหรับรุนนองนักศึกษาแพทยที่มีอุปสรรคในการเรียนไดมีโอกาสแกตัว
บัดนี้ สมาคมฯ เปนครอบครัวใหญขึ้นมาก มีการขยายและตั้ง Line ใหม เรามี Line TMWA
Members ๑๖๙ คน TMWA ๒๕๖๐ กลุม นองทีจ่ บใหม จากงานเตรียมนองใหมเอีย่ มออกทํางานอีก ๒๘ คน
TMWA ยุวสมาชิก นักศึกษาแพทยสตรีชนบท ๖๒ คน TMWA บัณฑิตยแพทยชนบทจบใหม ๒๓ คน
TMWA Leadership ๒ รุน ๘๖ คน ทุก Line จะมีกรรมการ ๓-๕ คน รวมอยูดวย ทั้งหมดนี้จะเปนฐาน
สําหรับงาน 8th CARC 2561 และจะเปนฐานที่คํ้าจุนสมาคมฯ ในภายภาคหนาตอไป พวกเรายังหวังวา
จะไดรบั ความรวมมือจากสมาชิก แพทยสตรีตวั อยาง แพทยสตรีดเี ดน แพทยสตรีทไี่ ดรบั การเชิดชูเกียรติ
ทุกทานอีกดวย สําหรับกิจกรรมสมาคมฯ โดยเฉพาะ 8th CARC ที่จะขอใหชวย Register ลวงหนา
ปนดี้ จู ะเปนปแหงการตรวจสอบทุกดานจากหนวยงานของรัฐ ซึง่ ไมเคยปรากฏมากอน เริม่ ตัง้ แต
เรื่ อ งคลิ นิ ก มะเร็ ง มี ก ารตรวจสอบหน ว ยบริ ก ารในระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ เขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตรวจสอบ แพทย บุคลากร เจาหนาที่ อยางเขมขน โดยเฉพาะ
ระบบจัดการการติดเชือ้ ซึง่ นับวาเปนผลดีตอ สมาคมฯ ทําใหมกี ารพัฒนารอบดาน เชน สถานที่ บุคลากร
กระบวนการของคลินิก การบันทึกขอมูลสถิติทุกอยาง ใชเวลาอันรวดเร็วภายใน ๑๐ วัน และในที่สุด
เปนทีพ่ อใจ ไดคะแนนเต็ม ผานการสํารวจมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑอยางสมบูรณของผูม าสํารวจ และไดรบั การ
แจงวาจะมีการตรวจอีกอยางสมํ่าเสมอจาก สปสช. เรื่องสรรพากรก็เชนกันไดรับการตรวจสอบยอนหลัง
อยางเขมขน ในฐานะองคกรสาธารณกุศล มีการเรียกพบและขอขอมูลเพิ่มเติม ที่นาประหลาดใจคือ
มีการเขามาของกลุมคนทางราชการ มาสํารวจพื้นที่ของสมาคมฯ โดยไมไดนัดหมายลวงหนา เกี่ยวกับ
ภาษีโรงเรือนที่ดิน ซึ่งลวนเปนปรากฏการณใหมที่เกิดกับสมาคมฯ ในสมัยรัฐบาลนี้ สําหรับปนี้ในดาน
การเสนอขอรับทุนตอเปนปที่ ๑๓ จากมูลนิธิชิน โสภณพนิช สมาคมฯ ไดรับการเยี่ยมเยียนดูผลงานจาก
คุณหญิงชดชอย โสภณพนิช อีกดวย
งานผลิตเพลงกําลังดําเนินไปดวยดี บัดนี้เรามีเพลงผลิตเปน CD คาราโอเกะ ลงใน Website
ทั้งเพลงมารช ไทย อังกฤษ และเพลงเทอดพระบิดา นําไปใชในทุกงานที่มีโอกาสทั้งในและตางประเทศ
ในฐานะนายกสมาคมฯ ไดพยายามหาดอกไมประจําสมาคมฯ และโดยหลักฐานของ ศ.เกียรติคุณ
พญ.คุณหญิงตระหนักจิต หะรินสุต เราก็ทราบวาวันเกิดของสมาคมฯ คือวันที่สมาชิกมารวมประชุม
เพือ่ กอตัง้ สมาคมฯ มากทีส่ ดุ ๑๗๑ คน วันที่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๐๓ ซึง่ ดอกไมประจําเดือนนีค้ อื ดอกเล็บมือ
นาง เมือ่ นึกถึงธรรมชาติของดอกเล็บมือนาง พบวาใหความหมายทีเ่ ขาไดกบั แพทยสตรีโดยแทจริง นับวา
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เปนดอกไมทเี่ หมาะสมมาก และคิดวานาจะมารอยกรองเปนเพลงได กรรมการทุกคนเห็นพองกัน จึงเปน
ตนกําเนิดของเพลง “ชอเล็บมือนาง” (คุณหมอมยุรา กุสุมภ เรียบเรียง) และเล็บมือนางสัญลักษณ
แพทยสตรีฯ (คุณหมออารยา ทองผิว เรียบเรียง) คุณประทักษ ประทีปะเสน ใหทํานอง และลาสุด
คุณหมออรรถกวี สวัสดิเสวี ซึง่ หายจากโรคภัยไขเจ็บแลวอยางมหัศจรรย ไดรบั ปากแปลเพลงเล็บมือนาง
สัญลักษณแพทยสตรี เปนภาษาอังกฤษ และใหทํานองเพลงดวยแลว
งานวันที่ ๑ ตุลาคม นี้ จากการที่พวกเราไดยอนประวัติความเปนมาของสมาคมฯ รูสึกสํานึก
ในบุญคุณของบูรพาจารย ผูกอตั้งสมาคมฯ และหนึ่งในทานอาจารย คือ พญ.ดร.คุณเพียร เวชบุล
ประวัตทิ า นนัน้ ไดรบั การรวบรวมเผยแพรในวารสารปทแี่ ลว สมาคมฯ มีมติเปนเอกฉันทใหเริม่ มีปาฐกถา
พญ.ดร.คุณเพียร เวชบุล ขึน้ เปนปแรก บรรยายโดยวิทยากรผูท าํ งานมานานดานสตรีและความรุนแรงใน
ครอบครัว คือผูพิพากษาศาลฎีกา ทานอาเล็ก จรรยาทรัพยเจริญ
กรรมการชุดที่ ๓๑ และ ๓๒ ไดรบั การพิสจู นแลววา เปนพีน่ อ งทีต่ งั้ ใจเสียสละอุทศิ ตนเพือ่ สมาคมฯ
อยางเหนียวแนน มีนองจากทีม Leadership รุน ๑ มารวมทํางานตอเนื่อง ปนี้บทบาทของ Leadership
เพิ่มขึ้นอยางนาชื่นใจ แมวาภาวะการเงินของพวกเราจะดีขึ้นบาง แตยังอยูในระดับที่ตองประหยัดตอไป
สมาคมฯ ไดพยายามดึงศักยภาพของแพทยสตรี เพือ่ มาชวยสนับสนุนกิจกรรม พวกเราเชือ่ วา แพทยสตรี
มีความเปนหนึ่งเดียวเพื่อสมาคมแพทยสตรีฯ (Inner Power, Together We Can) กิจกรรมทั้งหลาย
เพื่อประชาชน และสังคม ที่ดีขึ้น การประหยัด การเสียสละของพวกเราเปนพื้นฐานสําคัญที่เมื่อมีคน
รับทราบ เขาใจและเห็นคุณคาของผลงาน จึงเมตตาบริจาคทุน สนับสนุนเพิ่ม งานนี้สําเร็จไดดวยทุกคน
ของสมาคมฯ และเครือขายรวมกัน ที่นายินดีคือ ผูสนับสนุนการพิมพวารสารสมาคมฯ ยังเปนมิตรแท
ของสมาคมแพทยสตรีฯ จริงๆ ณ โอกาสนี้ จึงขอขอบพระคุณทุกๆ ทาน ที่เกื้อหนุนสมาคมฯ ตลอดมา
ทายทีส่ ดุ นี้ สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ ขอแสดงความไวอาลัย
อยางสุดซึง้ กับการจากไปอยางไมมวี นั กลับในวันที่ ๑๓ กันยายน เวลา ๑๙:๑๕ น. ณ โรงพยาบาลพญาไท ๑
ของทานปฏิคมและผูช ว ยเหรัญญิก แพทยหญิงอรยา สุรยิ า ผูเ ปนกําลังสําคัญยิง่ ของสมาคมฯ ผูป ระเสริฐดวย
คุณธรรม มีหลักการทํางานชัดเจน มีจติ อาสาสูงมาก เสียสละ เวลา กําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญ
 ญา และ
กําลังทรัพย อุทศิ ตน ทุม เท อดทน มัน่ คง พยายามคิดหาทางออกทุกทาง ชวยทําทุกอยาง เพือ่ ความยัง่ ยืน
ของสมาคมแพทยสตรีฯ เปนที่ตั้งตลอด ๓ ป และเปนที่รักยิ่งอยางสนิทใจของทุกคนที่ไดใกลชิด
เปนผูที่เขาใจเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ อยางลึกซึ้ง มีนํ้าใจ ใหอภัย และเปนกําลังใจแดพี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ
ในการทํางานรวมกันเสมอมา บุญกุศลทัง้ หลายที่ พญ.อรยา สุรยิ า ไดกระทําไวในอดีตและจิตใจแนวแน
ในแสงแหงธรรมโดยตลอด ขอชวยเปนบุญหนุนนําสงดวงวิญญาณสูสุคติภพดวยเทอญ

ศ. เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร
นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจําป ๒๕๖๐
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วันอาทิตยที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ หองประชุมประสงค–สุดสาคร ตูจินดา ชั้น ๓ อาคารแพทยโกศล

๐๘:๐๐-๐๘:๓๐ น.
๐๘:๓๐-๐๙:๓๐ น.

๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น.

๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น.
๑๐:๔๕-๑๑:๐๐ น.
๑๑:๐๐-๑๒:๐๐ น.

๑๒:๐๐-๑๓:๐๐ น.
๑๓:๐๐-๑๔:๓๐ น.

ลงทะเบียน
นายกสมาคมฯ กลาวตอนรับและแนะนํากรรมการอํานวยการ
ชุดที่ ๓๒ และรายงานผลงานในรอบปที่ผานมา
เหรัญญิกเสนองบดุลประจําปและเสนอแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี
เลขาธิการเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจําป ๒๕๕๙
รับมอบเงินบริจาค
มอบรางวัลแพทยสตรีตัวอยางประจําป ๒๕๖๐
มอบรางวัลแพทยสตรีดีเดนประจําป ๒๕๖๐
แพทยสตรีตัวอยางและแพทยสตรีดีเดนกลาวปราศรัย
แสดงความยินดีกับแพทยสตรีที่ไดรับเกียรติจากหนวยงานตางๆ
มอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาแพทยสตรี และมอบทุนวิจัยแกแพทยสตรี
อาหารวาง
บรรยายปาฐกถา พญ.ดร.คุณเพียร เวชบุล
เรือ่ ง “ผลกระทบตอเด็กและเยาวชนจากความรุนแรงในครอบครัวและแนวทางแกไข”
โดย ทานอาเล็ก จรรยาทรัพยกิจ
ผูพิพากษาศาลฎีกา
รับประทานอาหารกลางวัน
รายการพี่พบนอง
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําป ๒๕๕๙
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วันอาทิตยที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๕:๐๐ น.
ณ หองประชุมประสงค-สุดสาคร ตูจินดา ชั้น ๓ อาคารแพทยโกศล

กรรมการผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร
พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม
ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร
พญ.มยุรา กุสุมภ
พญ.สุรางครัตน วรรธนะภูติ
พญ.อรยา สุริยา
ดร.พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟา
พญ.ปยเนตร สุขุปญญารักษ
พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล
รศ.ดร.พญ.อรพินท สิงหเดช
พญ.เบญจพร ปญญายง
พญ.สุขจันทร พงษประไพ

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

พญ.ภัทริยา จารุทัศน
พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน
ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี
พญ.ดลยา สุขสมปอง
พญ.ปยะนุช รักพาณิชย

กรรมการผูลาประชุม

นายกสมาคมฯ
อุปนายกคนที่ ๑
อุปนายกคนที่ ๒
เลขาธิการ
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
ประธานฝายปฏิคม
นายทะเบียน
ประธานฝายคลินิกบริการ
ประธานฝายสัมพันธตางประเทศ
ประธานฝายวารสาร
ผูชวยฝายวิชาการและผูชวยโครงการ
Young Medical Women’s Leadership
ประธานโครงการทุนนักศึกษาแพทยสตรี
ประธานโครงการพัฒนาและใชประโยชนอาคารสถานที่
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

๑. ศ.พญ.จิรพร เหลาธรรมทัศน
ประธานฝายประชาสัมพันธ
๒. รศ.พญ.ชลีรัตน ดิเรกวัฒนชัย
ประธานฝายวิชาการ
๓. พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์
กรรมการกลาง
๔. ผศ.พญ.สุวนิตย ธีระศักดิ์วิชยา
กรรมการกลาง
มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน ๙๔ คน จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด ๑,๙๗๗ คน ครบองคประชุมตามขอ
บังคับของสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ขอ ๒๘
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เริ่มประชุมเวลา ๐๘:๐๐ น.

ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร นายกสมาคมฯ กลาวตอนรับและแนะนํากรรมการอํานวยการ
สมาคมฯ และเริ่มการประชุมตามวาระตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมประจําป ๒๕๕๘
พญ.มยุรา กุสุมภ เลขาธิการ เสนอใหที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมประจําป ๒๕๕๘
รายละเอียดตามหนังสือวารสารขาวแพทยสตรีป ๒๕๕๙ หนา ๓๑-๓๗
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การดําเนินการของสมาคมฯ ในป ๒๕๕๙
พญ.มยุรา กุสุมภ เลขาธิการสมาคมฯ รายงานผลการดําเนินงานของสมาคม
แพทยสตรีแหงประเทศไทยฯในรอบป ๒๕๕๙ รายละเอียดตามหนังสือวารสาร
ขาวแพทยสตรีป ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ รับรองรายรับรายจายและงบดุลประจําป ๒๕๕๘
พญ.สุรางครัตน วรรธนะภูติ เหรัญญิก เสนอรายงานรายรับรายจายงบดุล
ประจําป ๒๕๕๘ จากวารสารขาวแพทยสตรีป ๒๕๕๙ หนา ๓๘-๕๔ ใหที่
ประชุมใหญพิจารณารับรองดังนี้
๑. รายรับ
จํานวน ๙,๒๒๒,๑๐๓.๓๕ บาท
๒. รายจาย
จํานวน ๖,๐๖๘,๓๐๗.๑๙ บาท
๓. รายรับสูงกวารายจาย
จํานวน ๓,๑๕๓,๗๙๖.๑๖ บาท
๔. สินทรัพยหมุนเวียน
จํานวน ๑๖,๑๓๖,๐๗๒.๐๓ บาท
๕. สินทรัพยไมหมุนเวียน
จํานวน ๒๐,๐๑๙,๔๘๓.๘๔ บาท
๖. รวมสินทรัพย
จํานวน ๓๓,๑๕๕,๕๕๕,๘๗ บาท
๗. รวมหนี้สินและกองทุนสะสม จํานวน ๓๓,๑๕๕,๕๕๕.๘๗ บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป ๒๕๖๐
พญ.สุ ร างค รั ต น วรรธนะภู ติ เสนอชื่ อ ผู ต รวจสอบบั ญ ชี ข องสมาคมฯ
บริ ษั ท มนตรี ส อบบั ญ ชี แ ละกฎหมาย จํ า กั ด ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
เลขทะเบียน ๓๒๑๔ เปนผูทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีประจําป ๒๕๖๐
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มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

เห็นชอบ บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี
๔.๒ แจงผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอํานวยการสมาคมฯ ชุดที่ ๓๒
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เนื่องจากมีผูสมัครเขารับการเลือกตั้งจํานวน ๑๕ คน
เทากับจํานวนกรรมการทีต่ อ งการ จึงขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเห็นชอบใหผเู ขารับ
การเลือกตั้งทั้ง ๑๕ คน ไดผานการเลือกตั้งโดยไมตองลงคะแนน
๑. เห็ น ชอบให ผู ส มั ค รทั้ ง ๑๕ คน เป น กรรมการอํ า นวยการสมาคมฯ
โดยไมตองลงคะแนนเลือกตั้งดังนี้
๑. พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล
๒. ศ.เกียรติคุณ แพทยหญิงจริยา เลิศอรรฆยมณี
๓. พญ.จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ
๔. พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน
๕. ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร
๖. พญ.เบญจพร ปญญายง
๗. พญ.ปยเนตร สุขุปญญารักษ
๘. พญ.มยุรา กุสุมภ
๙. ผศ.พญ.เยาวนุช คงดาน
๑๐. พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์
๑๑. พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม
๑๒. พญ.สุขจันทร พงษประไพ
๑๓. พญ.สุรางครัตน วรรธนะภูติ
๑๔. พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ
๑๕. พญ.อรยา สุริยา
๒. เห็นชอบ ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร เปนนายกสมาคม
แพทยสตรี ฯ ชุดที่ ๓๒ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
รับทราบและเห็นชอบ
การแสดงความยินดีและการมอบรางวัล
๕.๑ การมอบโล เ กี ย รติ ย ศแก แ พทย ส ตรี ตั ว อย า งและแพทย ส ตรี ดี เ ด น
ประจําป ๒๕๕๙
๕.๑.๑ แพทยสตรีตัวอยางประจําป ๒๕๕๙
นายกสมาคมฯ ทําการมอบโลเกียรติยศแพทยสตรีตวั อยางประจําป
๒๕๕๙ ใหแก ศ.เกียรติคุณ พญ.ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ เกษมสันต
ทีป่ รึกษาอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพ เวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภา
และ ศ.เกียรติคณ
ุ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
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มติที่ประชุม

ประเมินผลทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๑.๒ แพทยสตรีดีเดนประจําป ๒๕๕๙
นายกสมาคมฯ ทําการมอบโลเกียรติยศแพทยสตรีดเี ดนประจําป
๒๕๕๙ ใหแก ศ.พญ.อรุณี เจตศรีสภุ าพ ภาควิชากุมารเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร สถาบันมหาวิทยาลัยขอนแกน
๕.๒ การแสดงความยินดีแกแพทยสตรีที่ไดรับเกียรติจากหนวยงานตางๆ
นายกสมาคมฯ ไดมอบดอกไมแสดงความยินดีแกแพทยสตรีที่ไดรับเกียรติจาก
หนวยงานตางๆ ดังนี้
- พญ.ทับทิม ชาติวฒ
ั นธรรม รองผูอ าํ นวยการฝายการแพทยโรงพยาบาลเบตง
จังหวัดยะลา ไดรับรางวัลเกียรติยศ นพ.อุดม ลักษณวิจารณ (ดานชุมชน)
ประเภทบุคคล นักสุขภาพจิตชุมชนดีเดน ป พ.ศ.๒๕๕๘
- พญ.ทิพยรัตน ตันสกุลประเสริฐ ไดรับการแตงตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข
ใหดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง
- พญ.วันทนา ไทรงาม ไดรับการแตงตั้งจากกระทรวงสาธารณสุขใหดํารง
ตําแหนงเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลสตูล
- ศ.เกียรติคุณ พญ.สุรางค เจียมจรรยา ไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ป พ.ศ.๒๕๕๘
- ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ ไดรบั รางวัลนักธุรกิจสตรีและนักวิชาชีพ
สตรีตัวอยางประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ จากสหพันธสมาคมสตรีนักธุรกิจและ
วิชาชีพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- พญ.อุไรวัลย ตินนังวัฒนะ จักษุแพทย สํานักงานบรรเทาทุกข สภากาชาดไทย
ไดรบั รางวัลแพทยดเี ดนของแพทยสภา ป พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐
- ศ.พญ.จารุพมิ พ สูงสวาง ไดรบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ อันเปนที่
เชิดชูยิ่ง มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)
- ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่ง มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)
- พญ.พัชรา ศิริวงครังสรรค ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่ง มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)
- รอ.หญิง ศ.พญ.วณิชา ชืน่ กองแกวไดรบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่ง มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)
รับทราบและรวมแสดงความยินดี
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๕.๓ การมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาแพทยสตรี
มีผบู ริจาคทุนการศึกษาจํานวน ๑๐ ทุน มีนกั ศึกษาแพทยสตรีจากโครงการรวม
ผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบทผานการคัดเลือกเขารับทุน ๑๐ คน ไดแก
๑. น.ส.นุสรา ประทุมทอง
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒. น.ส.ขวัญหทัย ประสิทธิชัย
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๓. น.ส.วรากร ศิลาทองคํา
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๔. น.ส.สุธารัตน สาธุการ
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๕. น.ส.ณัฐชยา ทองศรี
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๖. น.ส.ประภัสสร ศรีดารา
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑
มหาวิทยาลัยบูรพา
๗. น.ส.ภัททิยา สีละพัฒน
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๘. น.ส.ธนพร ประเคน
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๒
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๙. น.ส.พราวนภัส วิริยวุฒิไกร
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๒
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๐. น.ส.ลลิตา หวังดี
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๒
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายกสมาคมฯ รับมอบทุนจาก ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สีแ่ สนหาหมืน่ บาทถวน)
เพื่อมอบทุนนักศึกษาแพทยประจําป ๒๕๕๙ จํานวน ๑ ทุน
นอกจากนี้ในป ๒๕๕๙ คุณละออ และคุณประจักษ ตั้งคารวคุณ เจาของบริษัท ทีโอเอ เพนท
(ประเทศไทย) จํากัด ไดบริจาคเงินเปนทุนการศึกษานักศึกษาแพทยสตรีสําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ ๓
ซึ่งเปนการรับทุนตอเนื่องจากป ๒๕๕๗ จํานวน ๘ คน เปนเงิน ๖๒๖,๖๖๗ บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันหก
รอยหกสิบเจ็ดบาทถวน) และจะบริจาคติดตอไปทุกปจนจบ ๖ ปการศึกษา ไดแก
๑. น.ส.จงรักษ คําคง
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๓
ภูมิลําเนาจังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒. น.ส.ปทิตตานัน ทุมมากรณ นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๓
ภูมิลําเนาจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓. น.ส.ณิชกุล จันทะศรี
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๓
ภูมิลําเนาจังหวัดยโสธร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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๔. น.ส.สุวพิชชา หอมจะบก
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๓
ภูมิลําเนาจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๕. น.ส.สิรินาถ แสนนาวิน
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๓
ภูมิลําเนาจังหวัดขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๖. น.ส.วันวิสาข โสวรรณี
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๓
ภูมิลําเนาจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๗. น.ส.มิ่งขวัญชนก หมุนลี
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๓
ภูมิลําเนาจังหวัดกาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๘. น.ส.กานตมณี ทินะ
นักศึกษาแพทยสตรีชั้นปที่ ๓
ภูมิลําเนาจังหวัดนาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ทัง้ นี้ นายกสมาคมฯ เปนผูร บั มอบทุน ๖๒๖,๖๖๗ บาท (หกแสนสองหมืน่ หกพันหกรอยหกสิบเจ็ดบาทถวน)
จากคุณละออ-คุณประจักษ ตั้งคารวคุณ และมอบทุนนักศึกษาแพทยประจําป ๒๕๕๙ ใหแกนักศึกษา
แพทยสตรีป ๓ จํานวน ๘ ทุน
มติที่ประชุม
รับทราบ นายกสมาคมฯ กลาวขอบคุณ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การบรรยายทางวิชาการเรื่อง “Positive Aging”
ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
บรรยายทางวิชาการเรือ่ ง “Positive Aging” ระหวางเวลา ๑๑:๐๐-๑๒:๐๐ น.
โดยมีสมาชิกผูเขารวมประชุมอภิปรายซักถาม
๖.๒ “รายการพีพ่ บนอง” โดย พญ.อภิสมัย ศรีรงั สรรค รศ.พญ.วารุณี วานเดอพิทท
ดําเนินการ เวลา ๑๓:๓๐-๑๕:๐๐ น. โดยมีแพทยอาวุโสและนองนักศึกษาแพทย
รับทุนรวมกิจกรรม
๑๕:๐๐ น.

ปดการประชุม

(ลงชื่อ).......................................................................... ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(แพทยหญิงมยุรา กุสุมภ)
เลขาธิการสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ
(ลงชื่อ).......................................................................... ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.แพทยหญิงคุณนันทา มาระเนตร)
นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ฯ
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รายนามผูบริจาคใหสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทขึ้นไป
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รายนามผูบริจาค
ศ.พญ.จินดาภา สีบุญเรือง สายัณหวิกสิต
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด
พญ.ทองทิพย พงศทัต (ทุนนักศึกษาแพทยสตรี)
คุณ จริยา มัณยัษเฐียร
คุณ วรรณา จิรกิติ
คุณ สมพร ผาสุก
คุณ วิมล โรจนศิริสถิตย
นพ.วิชาญ พิทักษสิทธิ์
พญ.รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา
พญ.เรณู ศรีสมิต
รศ.ดร.พญ.อรพินท สิงหเดช
โครงการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุฯ จากกระทรวงสาธารณสุข
กองทุน นพ.นวรัตน ไกรฤกษ
กองทุน คุณสุขุม และคุณหญิงจันทรฟอง ถิระวัฒน
คุณ วัชรี รัตนยง ผูแทนกองทุนนางงิ่นลุย แซตั้ง (สนับสนุน CARC)
คุณ พิมพประไพ พิศาลบุตร (คลินิกเวชกรรมสมาคมฯ)
แพทยศิริราชรุน ๗๐
รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช
พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม
รพ.ธนบุรี
โรงพยาบาลบางประกอก ๙ อินเตอรเนชั่นแนล
พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร
พญ.มยุรี วศินานุกร
พญ.สุรางครัตน วรรธนะภูติ

จํานวนเงิน (บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๖๒๖,๖๖๗.๐๐
๔๗๐,๐๐๐.๐๐
๔๗๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๕,๕๐๐.๐๐
๑๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๖,๐๐๐.๐๐
๗๕,๓๓๓.๐๐
๗๕,๓๓๓.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๔๓,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐
๓๑,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
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ลําดับที่
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

รายนามผูบริจาค
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล
นพ.จิตจําลอง หะริณสุต
พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์
ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร
พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ
พญ.ปยะนุช รักพาณิชย
พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน
พญ.ศุภวัจน นับถือเนตร
รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน
คุณ ไพโรจน เจริญพจน
คุณ สุจินตนา ชลวิจารณ
รศ.พญ.พรพันธุ บุณยรัตพันธุ
พญ.พัชนี ปฐมวาณิช
คุณ สุชาติ มิลสเตด เดชอุดม
ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร ตูจินดา
คุณ สุกัญญา ตันตราธิวุฒิ
คุณ สุธาร เดชอุดม
พญ.สุขจันทร พงษประไพ
ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ.สุจิตรา นิมมานนิตย
คุณ ลักขณา กุมภลํา (ทุนนักศึกษาแพทยสตรี)
ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ.สุจิตรา นิมมานนิตย
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
รพ.เปาโล สมุทรปราการ
บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
โรงพยาบาลเอกชล
สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก
รวมเงินบริจาค
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จํานวนเงิน (บาท)
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๔,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๑๐,๕๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๑,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๕,๔๔๙,๔๓๓.๐๐

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
วิสัยทัศน
ผดุงศักดิ์ศรีแพทยสตรีไทย กาวไกลสูสากล
รวมมือรวมใจ สรางเสริมสุขภาพประชาชน
พันธกิจ
การพัฒนาสถานภาพสตรี ศักดิ์ศรี ของแพทยสตรี
การใหบริการสาธารณประโยชน
การทํางานรวมกับเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ
ปณิธาน
ศักดิศ์ รีแพทยสตรีไทย จิตวิญญาณ สรางเสริมสุขภาพ สังคม อุดมปญญา ประจักษไกลเกินเอเซีย
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดบริการสาธารณสุข เพื่อสุขภาพสตรี เด็กและผูสูงอายุ
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาความรูของบุคลากรทางการแพทยและประชาชน
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเชิดชู สถานภาพ ศักดิ์ศรี และความสัมพันธ ของ แพทยสตรี
ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางเสริมความสัมพันธกับองคกรสาธารณสุขและองคกรพัฒนาสังคม ทั้งใน
และตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาและสรางความเขมแข็งขององคกร
สถานภาพ
หมายถึง ตําแหนง เกียรติยศ สิทธิ หนาที่ตามบทบาทของบุคคล
ศักดิ์ศรี
หมายถึง เกียรติศักดิ์ซึ่งมาจากการประพฤติ ปฎิบัติ
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สรุปโครงการกิจกรรม-ตามแผนยุทธศาสตร์
ของสมาคมแพทย์สตรีฯ ป พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดบริการสาธารณสุข เพ�อสุขภาพสตรี เด็กและผูสูงอายุ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การดําเนินงาน

๑.๑
โครงการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเตานม และ
สอนตรวจคลํา
เตานมดวยตนเอง
กลุมเปาหมาย :
สตรีที่มีอุปสรรคตอ
การเขารับบริการ
ของรัฐ
* ดําเนินการตอเนื่อง
ตั้งแตกอตั้งสมาคม
ปจจุบันเปนปที่ ๕๘

จั ด บริ ก ารคลิ นิ ก เวชกรรมที่ ส มา
คมฯ เสารสัปดาหที่ ๑และ๓ ของ
เดือน และออกหนวยตรวจมะเร็ง
เคลื่อนที่ ๓ ครั้ง
๑. ทัณฑสถานหญิงกลาง
๒. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
๓. กําลังติดตอ โดย
๑. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
และสงตรวจเซลลมะเร็ง
ปากมดลูก
๒. สอนสุขศึกษาเกี่ยวกับ
มะเร็งเตานมและ
มะเร็งปากมดลูก
สอนตรวจเตานมดวยตนเอง
ใหแกผูรับบริการและพยาบาล
ทัณฑสถาน
๓. ใหคําแนะนํา สงตอ และ
ติดตามรายที่พบผิดปกติทุก
ราย๔. สรุปรายงานเปนสถิติ
ทุกเดือน
๑.๒ โครงการกิจกรรม - กิจกรรมดานสงเสริมสุขภาพ
ชมรมผูสูงอายุ
รวมกับศูนยบริการสาธารณสุข
แพทยสตรีอุปถัมภ
ดานอาชีพสังคมและการ
กลุมเปาหมาย :
บําเพ็ญประโยชน
ผูสูงอายุสตรีบริเวณ - มีกิจกรรม ณ สมาคมทุกวัน
ใกลเคียง
อังคารและ วันศุกร เวลา
* ดําเนินการตอเนื่อง
๐๘:๐๐-๑๒:๐๐ น. และ
เปนปที่ ๔๐
กิจกรรมนอกสถานที่
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ผลการดําเนินงาน/ผลที่ได
งบประมาณ/
ที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับผิดชอบโครงการ
๑. ประชาชนไดรับความรู
๗๐๐,๐๐๐ บาท/
๒. สามารถคนหามะเร็งในระยะ พญ.ขวัญตา ตัง้ ตระกูล
เริ่มแรกและสงตอเพื่อการ
รักษาที่เหมาะสม
๓. หลังสอนสามารถตรวจเตา
นมดวยตนเองไดทุกคน และ
สามารถสอนตอได
๔. หนวยพยาบาลทัณฑสถาน
สามารถดําเนินการและสอน
ตรวจคลําเตานมตอเนื่องได
- ขอมูลยอนหลัง ๑๐ ปจํานวน
๒๗,๐๐๐ ราย ตรวจพบ
ความผิดปกติ ๔๗๖ ราย
(๑.๘%) ตรวจพบเซลลผิด
ปกติ ๒๓๘ ราย (๐.๙%)
ระยะกอนเปนมะเร็ง ๒๐๖
ราย (๐.๘%)มะเร็ง ๒๗ ราย
(๐.๑%)
- กอนสอนพบ ตรวจเตานม
ดวยตนเองไมเปนรอยละ ๕๐
๒๗,๕๐๐ บาท/
มีกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและ
การออกกําลังกายที่ครบถวน
พญ.คุณสวรรยา
และชมรมเปนผูนําดานสุขภาพ
เดชอุดม
สามารถนําความรูไปเผยแพร เปน
ที่ยอมรับในวงการที่เกี่ยวของ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/ผลที่ได
ที่คาดวาจะไดรับ
๑.๓ โครงการสงเสริม ปที่ ๑ - คณะกรรมการดําเนินงาน - สมาคมฯมีสวนรวมกระตุน
และสนับสนุนหนวยงาน และทีป่ รึกษารวมกับผูส นับสนุน
ชี้แนะ สงเสริม สนับสนุนงาน
ภาครัฐ ในการปองกัน โครงการนี้ รวบรวมขอมูล วิเคราะห
ฝายวิชาการใหแกหนวยงานที่
และแกไขปญหา
รับผิดชอบ ระดับประเทศให
และสรุปผลที่เกิดขึ้นจากการ
การตั้งครรภในสตรีวัย ทํางาน ๙ ภารกิจตามแผน
ดําเนินการบรรลุเปาหมาย
รุน-วัยเรียน
- มีศูนยรวมของหนวยงานที่
ยุทธศาสตรของชาติ เพื่อ
กลุมเปาหมาย:
รับผิดชอบเพื่อแกไขปญหาที่
การบูรณาการและสรุปผลลัพธ
หนวยงานและผูรับ เพื่อใหไดองครวมปที่ ๒
เหมาะสม
ผิดชอบที่ปฏิบัติ
- ติดตามใหความรู ความเขาใจ - ลดอัตราการตั้งครรภในวัยรุน
การภายใตแผน
วัยเรียน
นําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติ
รวมทั้งการวัดผล และวางแผนใน
(ป ๒๕๕๘-๒๕๖๗) ปตอๆ ไป ในการดําเนินงานของ
* เปนโครงการใหม ภาครัฐกับสมาคม พรอมทั้งบท
ป ๒๕๖๐
สรุปของผลลัพธ

งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบโครงการ
๒๐๐,๐๐๐ บาท/
พญ.สมสิริ
สกลสัตยาทร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาความรูของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การดําเนินงาน

๒.๑ โครงการฝกอบรม - อบรมเชิงปฏิบัติการในการชวย
การชวยชีวิต (CPR)
ชีวิตขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐานและอบรม - วิทยากรโดยแพทยและพยาบาล
การใชเครื่องกระตุก
ภาคทฤษฏีและฝกปฏิบัติกับ
หัวใจอัตโนมัติ (AED)
หุน รวมกับฝกใชเครื่องกระตุก
สําหรับประชาชนทั่วไป
หัวใจอัตโนมัติ รวมกับมูลนิธิ
กลุมเปาหมาย :
หัวใจฯ และสมาคมโรคหัวใจฯ
นักเรียน นักศึกษา - จัด ๕รุน รุนละ ๑๐๐ คน
เจาหนาที่ภาครัฐ
รวม ๕๐๐ คน ตอป
และเอกชน รวมทั้ง
ประชาชนผูสนใจ
ทั่วไป
* โครงการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการตอ
เนื่องปที่ ๓

-

-

-

ผลการดําเนินงาน/ผลที่ได
งบประมาณ/
ที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูเขารับการอบรมมีความมั่นใจ
๖๐,๐๐๐ บาท/
พญ.คุณสวรรยา
ในการปฏิบัติการชวยชีวิต
เดชอุดม
และการใชเครื่องกระตุกหัวใจ
อัตโนมัติ
มีความพึงพอใจในการเขารับ
การอบรม
ขอมูลการอบรมในปแรก
พบวาหนึ่งในผูเขาอบรมได
ชวยชีวิตผูโดยสารรถยนตที่
ประสบอุบัติเหตุ
ตอมาทานผูนี้ไดรวมกับ
โรงพยาบาลจังหวัด จัดอบรม
ประชาชนในชนบท ทีอ่ ยูห า งไกล
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/ผลที่ได
งบประมาณ/
ที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับผิดชอบโครงการ
๕๐,๐๐๐ บาท/
- อบรมเด็กนักเรียนชั้นประถม - นักเรียน ตระหนักและเลือก
๒.๒ โครงการอาหาร
ไทยหัวใจดี
พญ.คุณสวรรยา
อาหารบริโภค ไดถูกหลักตั้งแต
ศึกษาในโรงเรียนตางๆ รวมกับ
กลุมเปาหมาย :
เดชอุดม
ในวัยเยาว ซึ่งจะเปนผูนํามา
มูลนิธิหัวใจ บรรยายความรู
เด็กนักเรียน
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีใน
ทางโภชนาการใหนักเรียนและ
ชั้นประถมศึกษา
ครอบครัว
จัดเวิรคชอป ๕ สถานี
* โครงการจัดตอเนื่อง จํานวน ๕๐๐ คนตอป
เปนปที่ ๒
๑๑๐,๐๐๐ บาท/
๒.๓ โครงการประชุม จั ด อบรม บรรยาย สาธิ ต และ มีการเผยแพรและแลกเปลี่ยน
วิชาการและประชุม
แลกเปลี่ยนความรู เพื่อแกปญหา ความรูทางการแพทย
พญ.ศรีวรรณา
วิชาการสัญจร
สําหรับทองถิ่นนั้นๆ ในตางจังหวัด - เพิ่มสมาชิก
พูลสรรพสิทธิ์
กลุมเปาหมาย:
- เพิ่มความสัมพันธกับบุคลากร
ปละ ๒ ครั้ง
แพทย และ
ทางการแพทย
บุคลากรทางการ
แพทยในบริเวณ
ใกลเคียงกับ
โรงพยาบาลที่จัด
ประชุม
* โครงการจัดตอ
เนื่องเปนป ๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเชิดชู สถานภาพ ศักดิ์ศรี และความสัมพันธ์ ของ แพทย์สตรี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๓.๑ โครงการทุนการ
ศึกษานักศึกษา
แพทยสตรีชนบท
กลุมเปาหมาย :
นักเรียนแพทยสตรีใน
ชนบทที่ขาดแคลน
ทุนทรัพยและมี
ความประพฤติดี
* โครงการตอเนื่อง
เปนปที่๑๓

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/ผลที่ได
งบประมาณ/
ที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับผิดชอบโครงการ
- คณะกรรมการทุนคัดเลือก
- นักศึกษาจบแลวกลับไปทํางา
๙๔๐,๐๐๐ บาท/
พญ.ภั
ทริยา จารุทัศน
นักศึกษาแพทยตามเกณฑ
ชนบท
- ใหทุนการศึกษาตอเนื่องจนจบ - จนถึงป ๒๕๕๙ มีผูรับทุนทั้งสิ้น
หลักสูตร ๖ ปการศึกษา
๕๘ คน ประกอบดวยนักศึกษา
โดยตองผานการประเมินทุกป
แพทยสตรี รับทุน กําลังศึกษา
ในปการศึกษา ๒๕๖๐
อยู จํานวน ๓๕ คน และแพทย
มีจํานวน ๔ ทุน
สตรี ที่สําเร็จการศึกษา
จํานวน ๒๓ คน โดยแพทย
๒๒ คน ทํางานในชนบท
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การดําเนินงาน

๓.๑.๑ โครงการพี่เตรียม
นองออกทํางาน
กลุมเปาหมาย :
แพทยสตรีบัณฑิต
ใหมในป ๒๕๖๐
จากทุกสถาบัน
(๑,๐๓๓คน)
* โครงการใหมลาสุด

รวบรวมรายชื่อนักศึกษาแพทย
สตรีที่ติดตอกลับและสมัคร
รวมงาน โดยแจงการเขารวมงาน
ทาง e-mail ทําบัตรเชิญ
ตั้งคณะกรรมการประสาน
ฝายวิชาการ มีสัมมนา ศึกษา
ประสบการณจากแพทยรุน
พี่ หลากหลาย เปนการพัฒนา
แนวคิดเบื้องตน งานกําหนดวัน
เสารที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐
๓.๒ โครงการ Medical หลักสูตรมีการจัดอบรมทุก
Women’s Leadership ๑ เดือน รวม ๑๐ ครั้ง
Program รุนที่ ๒
กลุมเปาหมาย : สมาชิก
สมาคมแพทยสตรี
แหงประเทศไทย
ในพระบรม
ราชินูปถัมภ และ
อายุไมเกิน ๕๐ ป
จํานวนประมาณ
๕๐ คน
* โครงการตอเนื่อง
เปนปที่ ๒

๓.๓ โครงการสนับสนุน - คัดเลือกโครงการวิจัย
ทุนวิจัยสําหรับสมาชิก
ตามเกณฑ
สมาคมแพทยสตรีฯ
- สนับสนุนทุนดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมาย:
จนผลงานไดรบั การตีพิมพ
สมาชิกสมาคมฯ
เผยแพร
ที่มีโครงรางการ
วิจัยและนําเสนอ
โครงการที่มีแนว
โนมประสบความ
สําเร็จในการดําเนิน
โครงการในชวง
ระยะเวลา ๒ ป
* โครงการตอเนื่อง

ผลการดําเนินงาน/ผลที่ได
งบประมาณ/
ที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับผิดชอบโครงการ
- แพทยสตรีที่จบใหม ที่เขา
๖๐,๐๐๐ บาท/
พญ.ภั
ทริยา จารุทัศน
รวมงานมีทกั ษะในการ
และอาสาสมัคร
ปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพ มีวิธีการ
แพทยสตรี
แกปญหาที่อาจเกิดไดบอยๆ
Leadership
เขาใจการบริหารความเสี่ยง
รุนที่ ๑
- รูจักและเขาใจการทํางานของ
สมาคมฯ

ผูเขารวมอบรมมีความรูความ
๒๐๐,๐๐๐ บาท/
สามารถในการเปนผูนําและ
พญ.จามรี
ถายทอดได
เชื้อเพชระโสภณ
พญ.สุขจันทร
* อาสาสมัครเขารวมทํางาน
พงษประไพ
กิจกรรมของสมาคมฯ สืบสาน
* งบประมาณอาหาร
เจตนารมณ
กลางวัน บริจาค
* ผลประโยชนสูประชาชนในทาย
โดยกลุมผูเขาอบรม
ที่สุด
ทั้ง ๒ รุน

มีโครงการปละ ๑ เรื่อง และ
ผลงานตีพิมพ ๑เรื่อง/ ๒ ป

๓๐,๐๐๐ บาท
ศ.เกียรติคุณ
พญ.จริยา
เลิศอรรฆยมณี
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/ผลที่ได
งบประมาณ/
ที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับผิดชอบโครงการ
๓.๔ โครงการแพทยสตรี คณะกรรมการคัดเลือกแพทยสตรี - ไดแพทยจิตอาสาที่มีคุณภาพ
๑๐,๐๐๐ บาท/
ดีเดนและแพทยสตรี
ดีเดนและแพทยสตรีตัวอยาง ตาม มากขึ้น
ศ.เกียรติคุณ
ตัวอยาง
เกณฑ มอบรางวัลในการประชุม ขอมูลในอดีต
ดร.พญ. คุณนันทา
กลุมเปาหมาย:
ใหญสามัญประจําป
- ปจจุบันนี้มีแพทยสตรีดีเดนรวม
มาระเนตร
แพทยสตรีทั่วประเทศ
ทั้งสิ้น ๔๖ ทาน
* แพทยสตรีดีเดน
- แพทยสตรีตัวอยาง ๑๘ ทาน
ดําเนินการตอเนื่อง
เปนปที่ ๔๑
- แพทยสตรีตัวอยาง
ปที่ ๑๔
๓.๕ โครงการสมาชิก - จัดสนทนาธรรม ปละ ๔ ครั้ง - ผูเขารวมกิจกรรมพึงพอใจ
๕๐,๐๐๐ บาท/
สัมพันธ
โดยวิทยากรผูมีประสบการณ
และนําธรรมะไปปรับใชในชีวิต
พญ.คุณสวรรยา
๓.๕.๑. โครงการ
สูง
ประจําวัน
เดชอุดม
สนทนา ธรรม
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ - มีความสามัคคีในเครือขาย
กลุมเปาหมาย:
ปญหาชีวิตดานธรรมะ
สมาชิกและญาติธรรม
สมาชิกสมาคม
- ไดสมาชิกเพิ่มขึ้น
แพทยสตรี และ
กัลยาณมิตร
ผูสนใจ
* โครงการตอเนื่อง
เปนปที่ ๓
๓.๕.๒ โครงการเสารสีนํ้า ทุก ๒ สัปดาหในวันเสารที่ ๒
สนับสนุนการใชสถานที่ใหเปน
รับผิดชอบ
กลุมเปาหมาย: สมาชิก และ ๔ ของเดือน
ประโยชน เพิ่มทักษะการวาดภาพ โดยสมาชิกที่เรียน
สมาคมฯ ผูสนใจ
เพื่อนําประโยชนสูสมาคมฯ โดย
พญ.ดร.สุวิณา
การวาดภาพ ระ
เฉพาะกิจกรรมหารายได งาน
รัตนชัยวงศ
th
บายสีนํ้า
ประชุม 8 CARC
* โครงการตอเนื่อง
วันที่ ๖-๘ ก.ย. ๒๕๖๑
เปนปที่ ๓
๓.๕.๓. โครงการลีลาศ ในวันเสารที่ ๒ และ ๔ ของเดือน - ไดเพลงประจําสมาคมฯ
ลีลาศ:คาใชจาย
- นํามาแสดงรวมในงานประชุม รับผิดชอบโดยสมาชิก
สุขสันต และผลิตเพลง ตามความเปนไปได
8th Central Asia Regional
ประจําสมาคมฯ
ศ.เกียรติคุณ
ทั้งภาษาอังกฤษและ
Conference ที่กรุงเทพฯ
พญ. จริยา
ภาษาไทย
วันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๑
เลิศอรรฆยมณี
เพลง:คาใชจาย
กลุมเปาหมาย:
๒๐,๐๐๐ บาท
สมาชิกสมาคมฯ
พญ.อารยา
ทองผิว
ผูส นใจกิจกรรมลีลาศ
พญ.คุณสวรรยา
และสามารถแตง
เดชอุดม
เนื้อรองและทํานอง
พญ.อรยา สุริยา
* โครงการตอเนื่อง
เปนปที่ ๓
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การดําเนินงาน

๓.๕.๔.โครงการ
ทัศนศึกษาพาเพลินใจ
กลุมเปาหมาย:
สมาชิกสมาคมฯ
ผูสนใจ
* โครงการตอเนื่อง
เปนปที่ ๒
๓.๕.๕.โครงการคารวะ
อาจารยอาวุโสและผูมี
อุปการคุณตอสมาคมฯ
กลุมเปาหมาย:
อาจารยอาวุโส
และผูมีอุปการคุณ
* โครงการตอเนือ่ งทุกป

จัดทัศนศึกษาสถานที่นาสนใจ
จํานวน ๓๐ - ๑๐๐ คน/ครั้ง
จัดปละ ๓ ครั้ง และรวมมือกับ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหา
กษัตริย
ดําเนินงานรดนํ้าขอพรที่สมา
คมฯ และกราบเยี่ยมที่บานขอพร
อาจารยอาวุโสที่ไมสามารถรวม
งานได ปละ ๑ ครั้ง ในเทศกาล
วันสงกรานตตอเนื่องทุกป

ผลการดําเนินงาน/ผลที่ได
ที่คาดวาจะไดรับ
- สมาชิกที่รวมโครงการพึงพอใจ
- เพิ่มจํานวนสมาชิกและ
ความสัมพันธ

งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบโครงการ
คาใชจายรับผิดชอบ
โดยสมาชิกเขารวมงาน
พญ.อรยา สุริยา

มีความสัมพันธผูกพันอันดีงาม
ระหวางสมาคมฯ และอาจารย
อาวุโสและผูมีอุปการคุณ และ
แบบอยางวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
ของไทย เพื่ออนุชนรุนหลังเจริญ
รอยสืบไป

คาใชจายรับผิดชอบ
โดยคณะกรรมการ
พญ.ศุภวัจน
นับถือเนตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สรางเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรสาธารณสุขและองค์กรพัฒนาสังคม
ทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การดําเนินงาน

๔.๑ โครงการประสาน โดยนํากิจกรรมของสมาคมฯ
งานพันธมิตรเครือขาย รวมเผยแพรกับกิจกรรมของ
องคกรในประเทศ
สมาคมตางๆ ดังกลาว
กลุมเปาหมาย :
สภาสตรีแหงชาติและ
สภาสังคมสงเคราะห,สภา
ผูส งู อายุแหงประเทศไทยฯ
* โครงการตอเนื่องเปน
ปที่ ๕๐

ผลการดําเนินงาน/ผลที่ได
ที่คาดวาจะไดรับ
สมาคมฯ เปนที่รูจัก และยอมรับ
ในผลงาน

๔.๑.๑ โครงการ การนํา - จัดนิทรรศการ ผลงานของ
- ไดมีสวนรวมในมหกรรม
เสนอรวมงานในมหกรรม
สมาคมฯ ประชาสัมพันธและ - ประชาสัมพันธงานของสมาคมฯ
คุณภาพ 18th HA National นําเสนอผลงานดานคุณภาพ - เพิ่มสมาชิก
Forum : Inner Power,
ของสมาคมฯ โดยการบรรยาย
Together We Can
เรื่อง "บริหารดวยใจสไตล
ของสถาบันรับรอง
ผูหญิง" (Ladies : Leaders)
คุณภาพ โรงพยาบาล
(องคกรมหาชน)
กลุมเปาหมาย :
บุคลากรทางสาธารณสุข
ผูเขารวมประชุม
* โครงการนี้ตอเนื่องเปน
ปที่ ๓

งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบโครงการ
๔๐,๐๐๐ บาท/
พญ.มยุรา กุสุมภ

๓๔,๐๐๐ บาท/
ศ.เกียรติคุณ
ดร.พญ. คุณนันทา
มาระเนตร
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๔.๒ โครงการ
ประสานงาน
พันธมิตรเครือขาย
ตางประเทศ
กลุมเปาหมาย:
Medical Women’s
International
Association (MWIA)
และ Central Asia
Regional Committee
(CARC)
* โครงการตอเนือ่ ง ปท่ี ๕๘
๔.๒.๑ โครงการจัด
ประชุม 8th Central
Asia Regional Congress
(CARC)
กลุมเปาหมาย :
สมาชิกสมาคมแพทยสตรี
สากล (MWIA)สมาคม
แพทยสตรีอนิ เดีย (AMWI)
และสมาคมแพทยสตรี
แหงประเทศไทย (TMWA)
และแพทยสตรีใน ASIA
* โครงการใหม

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/ผลที่ได
ที่คาดวาจะไดรับ
- รวมประชุมกับองคกรระหวาง - เกิดเครือขายรวมมือและ
ประเทศ
แลกเปลี่ยนระหวางกัน
- กรรมการของสมาคมฯ ดํารง - สมาคมแพทยสตรีแหง
ตําแหนงเปน Vice President
ประเทศไทย ในพระบรม
ของ CARC รวมกิจกรรมกับ
ราชินูปถัมภ (TMWA) เปนที่
MWIA เพือ่ จัดงานครบ ๑๐๐ ป
ยอมรับในวงการนานาชาติ
ของ MWIA ที่นิวยอรค
ป ๒๐๑๙

งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบโครงการ
๓๖,๐๐๐ บาท/
พญ.ปยเนตร
สุขุปญญารักษ

จัดการประชุมในระดับ Asia
- การจัดประชุม ดําเนินไปดวย
Region เพื่อเทิดพระเกียรติ
ความเรียบรอย สงางาม และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม บรรลุวัตถุประสงค
ราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ
- TMWA ไดเผยแพรผลงานเสริม
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สรางมิตรภาพกับ MWIA
ผูเปนองคราชินูปถัมภของสมา
คมฯระหวางวันที่ ๖-๘ กันยายน
๒๕๖๑
- เตรียมระดมทุนเพื่อจัดการ
ประชุม และจัดหัวขอทาง
วิชาการเพื่อสนับสนุนความ
รูทางวิชาการสุขภาพที่เปน
ปญหาของพื้นที่
- มี Theme การประชุม
‘Women’s Wellbeing;
A Global Perspective’
- เชิญวิทยากรผูมีชื่อเสียงรวม
บรรยายและสัมมนา
- คาดวาจะมีผูเขารวมไมนอย
กวา ๒๐๐ คน
- รณรงคให Executive meeting
ของ MWIA มาจัดประชุมที่
ประเทศไทยในชวงวันที่ ๖-๘
กันยายน ๒๕๖๑ ดวย

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท/
พญ.ปยเนตร
สุขุปญญารักษ
ศ.เกียรติคุณ
ดร.พญ.คุณนันทา
มาระเนตร
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสรางความเขมแข็งขององค์กร
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/ผลที่ได
งบประมาณ/
ที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับผิดชอบโครงการ
๕.๑ โครงการทอดผาปา วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ไดรับบริจาคจากการทอดผาปา
๕๐,๐๐๐ บาท/
สนทนาธรรม
- ทําบุญสังฆทาน อุทิศแก
เพื่อใชในกิจการสาธารณกุศลของ
พญ.คุณสวรรยา
* โครงการตอเนื่องเปน
อาจารยอาวุโสและผูมีอุปการ สมาคมฯ
เดชอุดม
ปที่ ๓
คุณที่ลวงลับของสมาคมฯ
- สรางความสามัคคีและได
- พระภิกษุสมเกียรติกิตติโก
สมาชิกเพิ่มขึ้น
สุพรรณดิษฐ เปนประธานรับ
ผาปา แสดงธรรมบรรยาย
๕.๒ โครงการงาน
- ประชุมและจัดเวิคชอรป
ประชาสัมพันธกิจกรรมของสมา
๒๑๐,๐๐๐ บาท/
ประชาสัมพันธ และ
สําหรับคณะทํางานเพื่อพัฒนา คมฯในทุกมิติ เพิ่มสมาชิกออนไลน
พญ.สุขจันทร
สื่อสาธารณะ
ปรับปรุงงาน
สื่อขาวสารของสมาคมฯสูสมาชิก
พงษประไพ
กลุมเปาหมาย :
- รวมรวมและคัดกรองขอมูล
สมาชิกสมาคมฯ
เพื่อนําลงสื่อตางๆ
- จัดพิมพวารสารขาวสมาคมฯ
- ประชุมคณะทํางานทุก ๓
เดือน เพื่อปรับปรุงงานเปน
ระยะๆ
๕.๓ โครงการพัฒนา
จัดระบบทะเบียนสมาชิก และเพิ่ม - ไดสมาชิกตามเปา
๑๐,๐๐๐ บาท/
ฝายทะเบียนเพื่อเพิ่ม
จํานวนสมาชิกของสมาคมฯ โดย - การดําเนินการที่ผานมา
พญ. ดรุณี พุทธารี
สมาชิกฯ
วางเปาหมายเพิ่มจํานวนสมาชิก
สมาชิกสมาคมฯ เพิม่ ขึน้ รอยละ
กลุมเปาหมาย :
รอยละ ๒๐ ตอป
๑๐ ตอป
แพทยสตรีที่มีใบประกอบ
วิชาชีพปจจุบันทั้งใน
และตางประเทศ
* โครงการตอเนื่อง
๕.๔ โครงการบริหาร
- วางแผนงานรายป เพื่อบริหาร - ดําเนินการตอเนื่องในอาคาร
๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท/
จัดการโครงสรางพื้น
จัดการโครงการพื้นฐาน
ของสมาคม
พญ.สุรางครัตน
ฐานเพื่อความมั่นคง
ทรัพยากรและงบประมาณ
- มีแผนงานจัดการบริหาร
วรรธนะภูติ
ของกิจการภายใน
ตามแผนงาน
โครงสรางพื้นฐานและ
พญ.อรยา สุริยา
สมาคมแพทยสตรี
- ติดตามและควบคุมงบ
ทรัพยากรที่ชัดเจน
พญ.มยุรา กุสุมภ
แหงประเทศไทย
ประมาณใหอยูตามแผน โดย - ไดแผนการประมาณรายจาย
กลุมเปาหมาย:
ใกลชิด
ประจําปที่มีประสิทธิภาพ
บุคลากร/เจาหนาที่
- วิเคราะหผลการดําเนินงาน
สามารถดําเนินงานบรรลุ
และคณะกรรมการของ
เพื่อปรับปรุงแผนงานอยาง
วัตถุประสงค
สมาคมแพทยสตรี
ตอเนื่อง
แหงประเทศไทยฯ
* โครงการตอเนื่อง

สรุป รวม ๒๔ โครงการ ใชงบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ ๖,๔๓๗,๕๐๐ บาท
(หกลานสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน)
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รายงานคลินิกเวชกรรม

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พญ. ขวัญตา ตั้งตระกูล, พญ.ศุภวัจน นับถือเนตร
พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ
ในป พ.ศ.๒๕๕๙ คลินกิ เวชกรรมสมาคมแพทยสตรีฯ ไดใหบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและเตานม
ระยะเริ่มแรก ในวันเสารที่ ๑ และ ๓ ของทุกเดือนเชนที่ผานมา โดยไดรับงบประมาณสวนหนึ่งจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร และยังไดรบั การสนับสนุนงบประมาณ
จากมูลนิธชิ นิ โสภณพนิช ซึง่ ใหการสนับสนุนงบประมาณทุกปตงั้ แตป ๒๕๔๗ เปนตนมา เพือ่ ใหบริการ
แกผรู บั บริการโดยไมคดิ มูลคา และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพใหแกผรู บั บริการดวย เพือ่ ใหแพทย เจาหนาที่
สาธารณสุข ไดทราบถึงปญหาและผลการตรวจรักษาไดอยางตอเนื่อง

วิธีการตรวจ การแปลผล และการสงรายงานผลการตรวจ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกที่คลินิกของสมาคมฯ ใชวิธี Conventional
Pap smear ซึง่ เปนไปตามมาตรฐานสากล เมือ่ ไดรบั ผลการตรวจ สมาคมฯ จะสงรายงานผลของแตละคน
ไปให แ ก ผู รั บ บริ ก ารทางไปรษณี ย บั ต ร ในรายที่ ผิ ด ปกติ จ ะขอให ม าพบแพทย เ พื่ อ การรั ก ษาและ
นัดตรวจติดตามตอไปตามความเหมาะสม บางรายจะมีการสงตอเพื่อปรึกษาการตรวจเพิ่มเติมพิเศษ
เพือ่ การวินจิ ฉัยทีแ่ ทจริงและประเมินการรักษาทีถ่ กู ตองตอไป ทัง้ นีส้ มาคมฯ ไดจดั ทําสมุดบันทึกประจําตัว
ให ผู ม ารั บ บริ ก ารทุ ก คนและยั ง มี ส มุ ด บั น ทึ ก รายงานแยกต า งๆ เช น แสดงถึ ง วั น เวลา จํ า นวน
ของผูมารับบริการแตละครั้ง แสดงถึงการสงตอไปรับการปรึกษา เปนตน
ผูรับบริการทุกคนจะไดรับตรวจมะเร็งเตานมเริ่มแรกโดยการใชมือคลําตามหลักการตรวจ
มาตรฐานสากล และไดรับการสอนใหสามารถตรวจเตานมดวยตนเอง (Breast Self Examination)
ในกรณีทมี่ ขี อ สงสัยและไมสามารถจะดูแลรักษาไดทคี่ ลินกิ จะมีการสงตอไปยังสถานพยาบาลทีเ่ หมาะสม
เพื่อการตรวจพิเศษเพิ่มเติม การรักษาและตรวจติดตามตอไป โดยทางสมาคมฯ จะติดตามผลการรักษา
อยางตอเนื่อง

บุคลากรผูปฏิบัติงานในคลินิกและหนวยแพทยเคลื่อนที่

บุคลากรที่อาสาสมัครมาใหบริการที่คลินิกของสมาคมฯ ประกอบดวย แพทย พยาบาล และ
เจาหนาที่อาสา ดังมีรายชื่อตอไปนี้
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แพทย/แพทยประจําบานจากภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ศิริราชพยาบาล
พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล
พญ.ศิริวิภา พุมจิตร
พญ.ศุภวัจน นับถือเนตร
พญ.สุนิตย ฉัตรศุภกุล
พญ.รัตฐิพร พฤกษธนธรณ
พญ.เขมณัฎฐ เขมวรพงศ
ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร พญ.มยุรา กุสุมภ
ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี
พญ.ภัทริยา จารุทัศน
พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน
พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ
พญ.เรณู ศรีสมิต
พญ.วริน อินทรศิริสวัสดิ์
พญ.ชมพูนุช จันทรกระวี
พญ.ดวงพร หรรษาวงศสกุล
พญ.ศุภพร เตชวัชรปญญา
พญ.หฤทัยทิพย ฉายารัตนศิลป
พญ.เบญจมาศ กิจนิธี
พญ.คัทลียา สุวรรณธนานนท
รศ.ดร.พญ.อรพินท สิงหเดช
พญ.อรยา สุริยา
พญ.ปยเนตร สุขุปญญารักษ
พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์
ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน
ผศ.พญ.สุวนิตย ธีระศักดิ์วิชยา
พญ.อัจจิมา ตันกุล
พญ.พรพรหม อิทธิอมรเลิศ
พญ.ศิริวัฒน มโนธรรม
น.อ.หญิง พญ.สุภัชชา ชาญวิเศษ
น.อ.หญิง พญ.สุรียพร บุญจง
พญ.รุจา จรัสสิงห
พญ.ปริณดา เราจนานนท
พญ.เอื้อกานต ทนานใหญ
พญ.ศศิธร คุณาวุฒิ
พญ.ศุภพร เตชวัชรปญญา
พญ.กอบพร สภานนท
พญ.กนิษฐา บุญชวน
พญ.เมธินุช กุยฉนวน
พญ.ถนอมสิริ สติฐิต
ผศ.พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ
พญ.วชิรดา กาญจนบรรยงค
พญ.โชติรส สมยาประเสริฐ
พญ.ภัสสร แซหลิน
พยาบาลและเจาหนาที่
คุณ วัลภา อัครสกุล
คุณ รัชฎาพร ศรัณยกานนท
คุณ ประชุม สุขประสงค
คุณ กมลทิพย ทับเที่ยง
คุณ สุภัท หนูพุด
คุณ สรอย พงษสวัสดิ์
คุณ ลัคนา คงจิระ
คุณ กิตสิรินทร แววคุม
คุณ รัตนาภรณ สุขประสงค

คุณ ลักขณา กุมภลํา
คุณ ประเทือง เจิมศรี
คุณ ละมอมเทพสถิตย
คุณ ธนพร เลิศธนาสิทธิโชค
คุณ รุจิพัชญ จารุโชคอธิวัฒน
คุณ อมราชื่นสินธุวล
คุณ ใหมฤดี พลทํา
คุณ สุวรีย พรหมขุนทอง
คุณ ออนสา เงางาม
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ตัง้ แตเดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผมู ารับบริการตรวจ ณ คลินกิ เวชกรรมสมาคมแพทยสตรีฯ
ในวันเสารที่ ๑ และเสารที่ ๓ ของเดือน รวมทั้งสิ้น ๒๒ ครั้ง งดใหบริการ ๒ ครั้ง ในวันเสารที่ ๒ มกราคม
๒๕๕๙ เนื่องจากตรงวันหยุดเทศกาลปใหม และวันเสารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ เนื่องจากตรงกับวันหยุด
เทศกาลสงกรานต และออกหนวยตรวจมะเร็งสตรีระยะเริ่มแรกนอกสถานที่ ๓ ครั้ง
ณ. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
ณ. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ. วัดตรีวิสุทธิธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
มีผมู ารับบริการตรวจทัง้ ในและนอกสถานที่ จํานวน ๒,๓๒๙ ราย จําแนกเปนผูต รวจภายในคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม จํานวน ๒,๒๔๑ ราย ผูต รวจคัดกรองเฉพาะมะเร็งเตานม จํานวน ๘๘ ราย
ไดแสดงผลสรุปของการตรวจคัดกรองไวในแผนภาพ
แผนภาพที่ ๑

สรุป ทัณฑสถานหญิงชลบุรีพบผลผิดปกตินอยที่สุด

๕๐ วารสารข่าวแพทย์สตรี The Thai Medical Women's News

แผนภาพที่ ๒

สรุป ทัณฑสถานหญิงพบเซลลผิดปกติและเซลลมะเร็งอัตรามากขึ้นชัดเจน
สวนที่วัดพบมีการติดเชื้ออักเสบไมพบเซลลผิดปกติ
แผนภาพที่ ๓

แผนภาพที่ ๒ แสดงการจําแนกเซลผิดปกติ

สรุป พบมีการติดเชื้ออักเสบจากเชื้อแบคทีเรียมาก
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สมาคมแพทยสตรีฯ ไดมีจดหมายนําสงผูปวยไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญดานนี้ ณ สถานพยาบาล
ทีผ่ ปู ว ยมีสทิ ธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิขา ราชการ เพือ่ ขอรับการพิจารณา
การตรวจพิเศษ เชน “Colposcopy and Biopsy” เปนการสองกลองพิเศษที่ปากมดลูกและตัดชิ้นเนื้อ
เพื่อการวินิจฉัยตอไป ถาผลชิ้นเนื้อหรือการตรวจรักษาพิเศษบงแนชัดวาจะมีแนวโนมที่จะนําไปสูมะเร็ง
ปากมดลูก ผูปวยจะไดรับการผาตัดที่เหมาะสมตอไป จากการติดตามผลการรักษาของผูปวยพบวาเปน
มะเร็งปากมดลูก ๓ ราย รายแรกเปนมะเร็งระยะเริม่ แรก ไดรบั การผาตัดมดลูกเฉพาะสวน (Conization leep)
รายที่ ๒ เปนมะเร็งระยะลุกลาม ไดรับการฝงแร ฉายแสง และใหยาคีโม รายที่ ๓ เปนมะเร็งระยะลุกลาม
แตเสียชีวิตกอนเนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงและเสนเลือดแตกในสมอง
แผนภาพที่ ๔
การตรวจภายในพบความผิดปกติอื่นๆ (N=๗๗) ป พ.ศ. ๒๕๕๙ การติดตามและการรักษา

สรุป พบความผิดปกติอื่นๆ ๗๗ ราย ไดรับการรักษาและติดตามทุกราย
และตรวจพบเนื้องอกมดลูกมากที่สุด
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แผนภาพที่ ๕
การตรวจรักษาและติดตามผูรับบริการที่คลําพบกอนที่เตานม ๗๑ ราย
ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 2329 ราย

ผลการติดตามรักษาผูพบถุงนํ้า 24 ราย

ผลการตรวจเพิ่มเติมในผูคลําพบกอน 71 ราย

สรุป กลุมที่คลํากอนไดพบผิดปกติ ทุกรายไดรับการตรวจรักษาและติดตาม
สมาคมแพทยสตรีฯ ไดสง ผูส งสัยวามีกอ นทัง้ ๗๑ ราย ไปปรึกษาแพทยผเู ชีย่ วชาญดานมะเร็งเตานม
ที่ผูปวยมีสิทธิในการรักษาพยาบาล เพื่อรับการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เชน Mammogram, Ultrasound
และรับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย ซึ่งปนี้พบวาเปนมะเร็งเตานม ๓ ราย โดยทางสมาคม
แพทยสตรีฯ ไดสอบถามติดตามการรักษาเปนระยะ
ภาพรวมขอมูลมะเร็งสตรีป ๒๕๕๙ ของสมาคมแพทยสตรีฯ
ป ๒๕๕๙ ผูรับบริการ ๒,๓๒๙ ราย ชวงอายุ ๔๕-๔๙ ยังคงมากที่สุด เกือบครึ่งหนึ่งมาจาก
กรุงเทพฯ รองลงมาเปนระยอง เกินครึ่งเปนคนไขใหม ตรวจภายใน ๒,๒๔๑ ราย พบมะเร็งปากมดลูก ๓
ราย เซลลผิดปกติขั้นสูง การติดเชื้ออักเสบสาเหตุจากจุลินทรีย เนื้องอกมดลูก เนื้องอกรังไข และเยื่อบุ
โพรงมดลูกเจริญผิดที่เพิ่มขึ้น ทุกรายไดรับการรักษา/สงตัวและติดตามผล ผลการตรวจ ณ นอกสถานที่
โดยเฉพาะทัณฑสถาน พบเซลลผิดปกติขั้นสูงและเซลลมะเร็งมากกวา ณ ที่สมาคมแพทยสตรีฯ
ในชวง ๑๓ ป พบมะเร็งปากมดลูก ๐-๐.๑๓% และในชวง ๗ ป อัตราพบเซลลผดิ ปกติขนั้ ตํา่ จาก
การติดเชื้อ HPV มีแนวโนมลดลงตามลําดับ
ในป ๒๕๕๙ มีผูรับการตรวจเตานม ๒,๓๒๙ ราย พบเปนมะเร็ง ๐.๑๓% ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
นอยในชวง ๖ ป ผูผิดปกติไดรับการตรวจรักษา สงตัวและติดตามทุกราย การสอนตรวจคลําเตานมนั้น
กอนสอนตรวจเองเปนเพียงครึ่งหนึ่ง หลังสอนทุกคนตรวจเปนหมด การสอนไดผลดีขึ้นกวาปที่ผานมา
โอกาสที่คลํากอนไดแลวเปนมะเร็งเฉลี่ย ๔% การคลําเตานมตนเองอยางสมํ่าเสมอจึงยังเปนสิ่งสําคัญ
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รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานมระยะเริ่มแรก
ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

พญ. ดรุณี พุทธารี

เชาวันเสารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศ.เกียรติคณุ พญ.คุณนันทา มาระเนตร นําคณะทีมออกหนวย
จํานวนทั้งหมด ๒๒ทาน ออกเดินทางจากสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ เวลา ๖.๐๐ น.
มุงสูทัณฑสถานหญิงนครรราชสีมา บรรยากาศขางทางสดชื่น สวยงาม ทั้งทิวทัศนของเขื่อนลําตะคอง
ทีมออกหนวยวันนีป้ ระกอบดวย แพทย ๑๒ คน พยาบาลและเจาหนาที่ อีก ๑๐ คน ในเวลาประมาณ ๙.๓๐ น.
ก็มาถึงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา (คลองไผ) พบกับคณะผูร ว มออกหนวยและสนับสนุนอุปกรณเครือ่ งมือ
การตรวจจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครรราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากชอง เจาหนาที่
จากโรงพยาบาลปากชอง ไดรบั การตอนรับอยางดียงิ่ จาก คุณ สถิภรณ คําพานิช ผูอ าํ นวยการสวนปกครอง
และทัณฑปฏิบตั ิ และ คุณ อิสราภรณ พองสุพรรณ คุณ ธนัชพร ปากระโทก คุณ พรสุดา เจริญชีพ พยาบาล
ทัง้ ๓ ทาน ของทัณฑสถาน ในวันนีท้ ณ
ั ฑสถานมี จํานวนนักโทษหญิง ทัง้ สิน้ ๓,๙๘๒ คน โดยตองโทษจําคุก
ตัง้ แต ๖ เดือนขึน้ ไปจนถึงตลอดชีวติ มีกจิ กรรมหลากหลายในแตละวัน เชน การฝกอาชีพ กิจกรรมผูส งู อายุ
งานฝมือผูตองขังตางๆ
คณะแพทยและเจาหนาทีท่ กุ ทานผานจุดการตรวจคน และนําเขาสูส ถานพยาบาลของทัณฑสถาน
ภายในมีตน ไมรนื่ รมย อากาศสดชืน่ เจาหนาทีไ่ ดคดั นักโทษทีเ่ ขาเกณฑ ไดแก อายุ ๓๕ ปขนึ้ ไป และ/หรือ
สมัครใจในการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม ไมมปี ระจําเดือนในขณะทีเ่ ขารับ
การตรวจ เจาหนาที่ไดแยกกันตามจุดปฏิบัติหนาที่ ไดแก จุดลงทะเบียน จุดซักประวัติ การเตรียมสไลด
การตรวจมะเร็งปากมดลูก การตรวจคนหามะเร็งเตานม โดยการตรวจเตานมและสอนตรวจเตานมดวยตนเอง
การจายยา และใหขอมูล ตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสาร
การปฏิบตั งิ านตัง้ แตเวลา ๑๐.๐๐ น ผานไปอยางรวดเร็ว จนเสร็จสิน้ คนสุดทายในเวลา ๑๒.๓๐ น.
สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
จํานวนผูเขารับการคัดกรองมะเร็งสตรี ทั้งสิ้น ๑๖๘ คน จากกลุมที่คัดกรองไว จํานวน ๓๒๒ คน
สาเหตุทคี่ ดั กรองไดไมครบทุกคนเนือ่ งจาก เขารวมในกิจกรรมอืน่ ตรวจพบวามีประจําเดือนในวันนี้ และ
เปลี่ยนใจไมเขารับการตรวจ
จากผูเขารับการคัดกรอง จํานวน ๑๖๘ คน

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พบวา

- ไมสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได ๓ คน (ตรวจพบประจําเดือน และเลือด
ประจําเดือนเกา ในชองคลอด)
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- ตรวจพบการอักเสบของปากชองคลอด ปากมดลูก และปกมดลูก จํานวน ๑๕ คน
- ตรวจพบอาการปวดในอุงเชิงกราน จํานวน ๒ คน
- ตรวจพบภาวะ เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก (Dysfunctional Uterine Bleeding –DUB)
จํานวน ๒ คน แนะนําใหติดตามการรักษาตอเนื่องกับแพทย
- ใหบริการถอดหวงอนามัย ๑ คน เนื่องจากความอายและไมไดตรวจกับแพทย ทําใหใสหวง
ในมดลูกมานานกวา ๑๐ ป และเริ่มมีอาการปวดหนวงในอุงเชิงกราน

การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม พบวา

- ตรวจพบกอนที่เตานม จํานวน ๕ คน ทั้งหมดไดรับการสงตอเพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
หลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น คณะแพทยและเจาหนาที่ ไดรวมรับประทานอาหารกลางวันกับ
คุณสถิภรณ คําพานิช และเจาหนาที่ของทัณฑสถาน หลังจากนั้นไดถายภาพรวมกันเปน
ทีร่ ะลึก และทางสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ ไดมอบเงินสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
และกิจกรรมของทางทัณฑสถานดวย

หลั ง จากเสร็ จ กิ จ กรรมในการตรวจคั ด กรองมะเร็ ง สตรี ทางคณะฯได พู ด คุ ย กั บ
คุณ สถิภรณ คําพานิช ทานมาปฏิบัติหนาที่ที่นี่ไดเพียง ๖ เดือน ทานไดใหขอคิดวา “ไมวานักโทษจะมี
ความผิดเพียงใด แตยังไงเคาก็เปนผูหญิงเหมือนกัน ควรไดรับการดูแลที่เทาเทียมกัน ทุกคนมีตนทุน
ที่แตกตางกัน ในวันนี้ถึงแมเคาจะเลือกเดินทางผิด เราก็หวังไววา สักวันเราจะไดคนดี แมที่ดี ภรรยาที่ดี
กลับคืนสูสังคม”
ทุกคนเดินทางกลับสูก รุงเทพมหานคร ดวยความสุขใจ อิม่ เอิบใจทีไ่ ดรว มบุญ สมาคมแพทยสตรี
แหงประเทศไทยฯ ขอเปนสวนหนึ่งในการชวยคนหาและแกไขปญหามะเร็งในสตรี ดังพันธกิจ ใหบริการ
สาธารณประโยชน มุงเนนสุขภาพสตรี ที่ตั้งไว
ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณทุกหนวยงานที่ไดใหความอนุเคราะห ไดแก ทัณฑสถานหญิง
นครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากชอง และ
โรงพยาบาลปากชอง หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดมีโอกาสรวมบุญกันอีกในโอกาสหนา
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โครงการ

ฝกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเรียนรู
การใชเคร�องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ สําหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม
ปจจุบันนี้ประชาชนชาวไทยมีความเสี่ยงที่จะเจ็บปวยทั้งจากการประสบอุบัติเหตุ การเจ็บปวย
จากโรคเรื้อรังที่ไมติดเชื้อมากขึ้น ไดแก ความดันโลหิตสูง อวนลงพุง ไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน
เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนภาวะชักนําสูการปวยเปนโรคหัวใจหรือสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ทําให
เกิดหัวใจพิบตั หิ รืออัมพาตขึน้ กะทันหันซึง่ อาจถึงแกชวี ติ ได หากไดรบั การชวยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานอยางถูกตอง
ทันที ก็อาจกูชีวิตกลับมาไดดังนั้นหากประชาชนไดมีความรูและปฏิบัติการกูชีวิตเบื้องตนและเรียนรู
การใชเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ แบบสากลไดอยางทันทวงทีก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการชวย
ผูประสบภัย
สมาคมแพทยโรคหัวใจฯ และมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดรวมจัดการ
ฝกอบรมการชวยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานสําหรับประชาชนทัว่ ไปเพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยใช “หุนสมชาย” ในการฝกอบรมและฝกปฏิบัติใหแกหนวยงานตางๆ มาแลว
หลายรุน และดวยความตระหนักถึงความสําคัญของการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ผูใกลชิด คนในครอบครัวและประชาชนทั่วไปของผูเขารับการฝกปฏิบัติ และผูที่ไดรับการอบรม
สามารถนําความรูและทักษะไปชวยบุคคลอื่นได จึงมีการอบรมอยางตอเนื่อง ดังนั้น สมาคมแพทยสตรี
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ จึงไดรวมมือ กับ สมาคมแพทยโรคหัวใจฯ และ มูลนิธิหัวใจฯ
ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปนประธานคณะกรรมการ สนับสนุนขยาย
เครือขายสูนักเรียนและนักศึกษา จัดทําโครงการฝกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบสากล และเรียนรู
การใชเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติสําหรับประชาชนทั่วไปขึ้น

วัตถุประสงค

๑. เพื่อฝกอบรมนักเรียน นักศึกษา และประชาชนใหรูขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการชวยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน และการทดลองใชเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติแบบสากล
๒. เพื่อใหผูประสบภาวะวิกฤตตอชีวิตไดรับการกูชีพขั้นพื้นฐานอยางถูกตอง และทันทวงที

ผลการดําเนินงาน

ในการดําเนินงานในป ๒๕๖๐ นั้น มีผูสนใจเขารวมการอบรม จํานวนทั้งสิ้น ๘๒ คน ดังนี้

ลําดับที่

ว/ด/ป

๑
๒

๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙

เวลา

สถานที่

๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น. บริษัท แพ็คฟูด จํากัด (มหาชน)
๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น. Grand Howard Hotel
รวมทั้งสิ้น
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หมายเหตุ

จํานวน ๓๑ คน
จํานวน ๕๑ คน
๘๒ คน

โครงการทําบุญทอดผาปา-เสวนาธรรม
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘-๒๕๖๐
พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม
เดือนมิถนุ ายนเปนเดือนทีส่ าํ คัญสําหรับสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ
เปนอยางยิ่งคือ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ ดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงรับไวใน
พระบรมราชินูปถัมภ ในป พ.ศ. ๒๕๐๘ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปนประธานในพิธีเปดอาคารแพทยโกศล
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๔
พญ.ดร.คุ ณ เพี ย ร เวชบุ ล บุ ก เบิ ก ก อ ตั้ง ชมรมแพทย ส ตรี บํ า เพ็ ญ เพื่ อ สั ง คม และเป น ตั ว แทน
ประชุมแพทยสตรีนานาชาติในป พ.ศ. ๒๔๙๔ แพทยหญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล นายกสมาคมแพทยสตรี
แหงประเทศไทย คนแรก จดทะเบียนเปนทางการในปพศ.๒๕๐๓ มีการประชุมครั้งแรกของสมาชิกสมาคมฯ
๑๗๑ ทานในวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓
ตั้งแตนั้นมาสมาคมไดใหบริการสังคมและประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชนเพื่อสุขภาพของ
สตรี เด็ก และผูสูงอายุอยางตอเนื่องเปนเวลากวา ๕๗ ป อาทิ การตรวจมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก
เบื้องตน การใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพสตรี และเด็ก การสนับสนุนชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภ การให
ทุนการศึกษาแกนักศึกษาแพทยสตรี และมีปณิธานที่จะกลับไปประกอบวิชาชีพในภูมิลําเนาชนบทของตน
ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ สมาคมรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ตอตานโรคไมมเี ชือ้ ติดตอเรือ้ รัง โดยรวมกับมูลนิธหิ วั ใจ
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และ สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
อบรมปฏิบัติการกูชีวิตขั้นพื้นฐาน และฝกการใชเครื่องไฟฟากระตุกหัวใจอัตโนมัติ สําหรับบุคคลทั่วไป และ
อบรมปฏิบัติการในการเลือกรับประทานอาหารที่หางไกลโรคหัวใจ และอัมพาตเปนตน
ป นี้ เ ป น ป ที่ ๓ ที่ เราได รั บ ความเมตตา จากพระคุ ณ เจ า สมเกี ย รติ กิ ต ติ โ ก ศรี สุ พ รรณดิ ฐ
แหงวัดพุทธภาวนาราม จ.สมุทรปราการ หรือเปนทีร่ จู กั ในนาม หลวงตาหมอ ในอดีตทานเปนอาจารยแพทย
แผนกสูตนิ รีเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี หลวงตาหมอบวชครัง้ แรกหลังจากไดรบั การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบตัน และบวชอีกครัง้ หลังจากไดรบั การรักษาโรคมะเร็งลําไสใหญ ในการบวชครัง้ นีท้ า นไดสนใจศึกษาธรรม
อยางจริงจัง เห็นคุณของพระพุทธศาสนา อันเปนศาสนาของปญญาอยางแทจริง เมื่อเรียนรูจนเขาใจ และ
เขาถึงสัจธรรม หรือ ธรรมชาติของชีวิต ทานก็เริ่มการสนทนากับญาติมิตร ศิษย และ รวบรวมเรื่องราว
เขียนหนังสือธรรม ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากญาติธรรมทัง้ หลายไดจดั พิมพ เปนธรรมทานในชวง ๑๐ ปทผี่ า นมา
(๒๕๕๐-๒๕๖๐) รวมได ๑๕ เรื่อง
รูปแบบการสนทนาธรรมเปนไปตามวิสยั ของอาจารยแพทย คือ มีการฉายภาพ และบรรยาย ทีเ่ หมาะสม
สําหรับจริตของแพทย ไมมพี ธิ รี ตี รอง เอาแตเนือ้ ๆ และเปดใหตอบถามระหวาง และ ในตอนทายการบรรยาย
ตอจากนั้นก็เปนการเสวนาธรรมระหวางแพทยผูมีประสบการณ เพื่อจะไดศึกษาธรรมใหลึกซึ้งขึ้น และนําไป
นอมนําในการปฏิบัติสืบไป
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มิถนุ ายน ๒๕๕๘ หัวขอสนทนา เรือ่ ง “ปฏิบตั ธิ รรมไปทําไม” โดยพระภิกษุสมเกียรติกติ ติโก ศรีสพุ รรณดิฐ
และตามดวยเสวนา เรื่อง “แรงบันดาลใจ ในการปฏิบัติธรรม” จากแพทยที่ไดปฏิบัติธรรมอยูแลว คิอ
นพ.ปยสกล-พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร และ พญ.ศุภวัจน นับถือเนตร ผูเปนกรรมการทานหนึ่งของสมาคมได
มีศรัทธาบวชเปนภิกษุณี ๑ พรรษาในปที่ผานมา
มิถนุ ายน ๒๕๕๙ หัวขอสนทนา เรือ่ ง “จิตมนุษยสดุ ลึกลํา้ ” โดยพระภิกษุสมเกียรติกติ ติโก ศรีสพุ รรณดิฐ
และตามดวยการสนทนากับพลอากาศตรี นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ เรีอง “เราเกิดมาเพื่อใคร”
ในปนี้เปนปที่คนไทยทั้งชาติตางมีความเศราสลดอยางยิ่งยวดที่ไดเวลาที่ประมุขของประเทศถึง
กําหนดเวลาที่ตองละสังขารจากโลกนี้ไป แมนคําสอนในทางพุทธที่สําคัญคือทุกคนเกิดมาแลวตองตายเปน
ที่สุด เราสมควรที่จะตองเตรียมตัวเตรียมใจกันไวใหพรอม เมื่อถึงเวลาเราจักตองเขมแข็ง แตโครงการพระ
ราชดําริทงั้ หลายกวา ๔,๐๐๐ โครงการ คําสัง่ สอนทุกวันปใหมทที่ รงพระราชทานทุกป ปรากฏชัดเจนวาทรง
ใสใจพสกนิกรอยางยิง่ ยวด และทรงงานตอเนือ่ งมิไดมเี วลาหยุดหยอน ตลอดเวลา ๗๐ ป ดังนัน้ พวกเราจึงตอง
ยึดมั่นในความสามัคคี รับพระราชทานคําสอน และโนมนาวมาเพื่อที่จะบําเพ็ญความดีสืบไป อยางไมลดละ
ถาทานไดอานประวัติความเปนมาที่แพทยสตรีรุนกอนๆ ในหนังสือวารสารขาวสารแพทยสตรีเลม
กอนๆ ก็พบวาทานเหลานั้น ไดอุทิศกายและใจเพื่อพัฒนาสังคมของเรา สมควรอยางยิ่งที่เราจะนํามาเปน
ตัวอยาง ปฏิบัติตาม สืบไปอยางมีความสุขใจ ในปนี้ เราจึงระลึกถึงเพื่อคุณงามความดีแพทยสตรีรุนกอนๆ
ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก และผูสูงวัยของสังคมไทยเรา รวมทั้งคุณงามความดีของผูบริจาคเงินเพื่อ
กิจกรรมเพือ่ การกุศลสืบไป หัวขอ การทอดผาปา-สนทนาธรรมรําลึกถึงคุณงามความดีทไี่ ดรบั และทีไ่ ดกระทํา
แลวรวมมือรวมใจบําเพ็ญความดีสบื ไป ถือเปน “ทําบุญได ใชบญ
ุ เปน” แลวเราจะไดรบั ความปตอิ ยูใ นใจของ
เราเสมอๆ
มิถนุ ายน ๒๕๖๐ หัวขอสนทนา เรือ่ ง “ขันธหา ทําไมตองรู ” โดยพระภิกษุสมเกียรติกติ ติโก ศรีสพุ รรณดิฐ
เพื่อจะไดรูจักตนเองมากขึ้น และเรียนรูการอุทิศสวนบุญอยางถองแท และตามดวยการสวดมนตแปล
จากหนังสือพระพุทธมามกมนต ฉบับวัดปาเลไลย ทํานองสรภัญญะ ซึง่ ไดรบั อนุเคราะหจาก พระเทพสุวรรณโมลี
(สอิ้ง สิรินนฺโท ปธ. ๘) เพื่อผูสวดจะได เขาใจ เขาถึง พัฒนาจิตใจ ขึ้นไปตามลําดับจิตของตนไดยิ่งขึ้น

พระภิกษุสมเกียรติกิตติโก ศรีสุพรรณดิฐ บรรยายธรรมะ ในหัวขอ
คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมแพทยสตรี
“ขันธหา ทําไมตองรู?” ในกิจกรรม “ทอดผาปา - เสวนาธรรม” ไดรวมสวดมนตแปล จาก หนังสือพระพุทธมามกมนต
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ฉบับวัดปาเลไลย ทํานองสรภัญญะ
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โครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี
เพ�อนักศึกษาแพทย์สตรี ในชนบท
พญ.ภัทริยา จารุทัศน
แรงบันดาลใจที่นําไปสูการเริ่มตนโครงการ เกิดจาก ศ.ดร.กุสุมา สนิทวงศ ผูเปนศาสตราจารย
เกียรติคุณ ดานการศึกษาความมั่นคงระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเปน
ธิดาของ นพ.มล.เตอ สนิทวงศ แพทยผูไดรับทุนพระราชทานจาก สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ไปศึกษาวิชาการแพทยที่ สหรัฐอเมริกา และกลับมาทํางาน เปนแพทยชนบท อยูท ี่ รพ.จังหวัดอุบลราชธานี
เปนเวลาหลายป ทั้งนี้ตอมาไดปฏิบัติงานอยางมีบทบาทสําคัญ ในอีกหลายโรงพยาบาล รวมถึงการเปน
ผูอ าํ นวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน ซึง่ เรือ่ งราวการขาดแคลนแพทยและการบริการดานสาธารณสุขในชนบท
ของประเทศไทย ที่ไดรับการถายทอดจากบิดา ตรึงประทับในความคิด และเกิดความตองการที่จะได
มีโอกาสชวยแกไขปญหานี้ใหสําเร็จ
ในปพ.ศ. ๒๕๒๓ ศ.ดร.กุสุมา สนิทวงศ ไดพบกับ Prof. Jason Roussos ระหวางการไปเยี่ยม
ทานเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศญีป่ นุ Prof. Jason Roussos เคยเดินทางมาทํางานในประเทศไทย
สนใจที่จะชวยเหลือดานการศึกษาของนักศึกษาไทย ดวยเหตุนี้ Dr.George Curuby ผูดูแลกองมรดกของ
Prof. Jason Roussos จึงไดประสานกับฝายตางประเทศสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ ในป พ.ศ. ๒๕๔๘
ทีจ่ ะเริม่ โครงการทุนนักศึกษาแพทยสตรี โดยมีวตั ถุประสงคทจี่ ะสนับสนุนคาใชจา ยการเรียนของนักศึกษา
แพทยสตรีที่มีปญหาดานการเงิน ขอใหมีความตั้งใจที่จะใชวิชาชีพการแพทยรับใชประเทศชาติในชนบท
ในชวงแรกกําหนดทีจ่ ะใหทนุ การศึกษาเต็มทัง้ ๖ ปๆ ละ ๒ ราย โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการของสมาคม
ดวยการพิจารณาจากประวัติและการสัมภาษณ นักศึกษาโดยตรง ทั้งนี้คณะกรรมการสมาคมพิจารณาวา
นักศึกษาจากโครงการผลิตแพทยเพือ่ ชนบทของกระทรวงสาธารณสุขจะตรงในกรอบการพิจารณามากทีส่ ดุ
ซึ่งจะเปนนักศึกษาที่เขาเรียนจากหลากหลายคณะแพทยศาสตรทั่วประเทศ
ในปตอ ๆ มา มีนกั ศึกษาแพทยสตรีในชัน้ ปอนื่ ๆ ทีม่ คี วามจําเปนและผูป กครองไมสามารถสนับสนุน
คาใชจายไดเต็มที่ ยื่นคํารองขอมาที่สมาคมฯ ไดมีการพิจารณาเฉพาะรายไป ในบางปจึงมีการให ๔-๕ ทุน
หรื อ มากกว า อาทิ ในป พ .ศ. ๒๕๕๙ สมาคมฯ มอบทุ น สนั บ สนุ น แก นั ก ศึ ก ษาแพทย ๑๐ ราย
จากคณะแพทยศาสตรทุกภูมิภาค ทั้งนี้เปนการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคม แพทยอาวุโส ทานผูเมตตา
ทั้งคนไทย และจากตางประเทศ โดยการชวยเหลือตอเนื่องของ Dr.George Curuby และ Miss Tomoko
Kanno ตลอด ๑๒ ป ทั้ง ๒ ทานไดไปพูดคุยกับผูใจบุญที่ทานรูจัก เพื่อมอบเงินใหทุกป ที่สําคัญ คือ
Mr. Sheldon และ Mrs.Cindy Stone ไดรว มมอบทุนนีต้ งั้ แต ป พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบนั เปนเงินรวมแลว
๒๕๐,๐๐๐ ดอลลาร ทัง้ นีเ้ งินทุนเริม่ ตนจากกองมรดก Prof. Jason Roussos จํานวน ๔,๖๒๙,๑๔๑ บาท
และทานอื่น ๆ เปนทานที่มอบใหเต็มทุนการศึกษา ดังรายนามตอไปนี้
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

Dr.George Curuby และ Miss Tomoko Kanno
๓,๑๓๐,๖๓๙ บาท
มูลนิธิ คุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
๑,๘๘๐,๐๐๑ บาท
ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน
๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท
พญ.รวีวรรณ กนกเวชยันต
๖๐๐,๐๐๐ บาท
Dr.Joan Miller (Massachusetts General Hospital)
๕๑๗,๕๐๐ บาท
ศ.พญ.คุณหญิง สุดสาคร ตูจินดา
๕๐๐,๐๐๐ บาท
คุณ จริยา มัณยัษเฐียร
ในพระนาม มจ.หญิงวิมลปทัมราช จิระประวัติ
๔๗๐,๐๐๐ บาท
๘. พญ.ทองทิพย พงศทัต Backhaus
๔๗๐,๐๐๐ บาท
๙. พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม
๔๕๐,๐๐๐ บาท
๑๐. Dr.R.Malcolm Smith (Massachusetts General Hospital)
๔๔๗,๕๐๐ บาท
๑๑. พญ.ชุมแสง - นพ.วิรัตน โลหะวิจารณ
๔๒๒,๗๕๓ บาท
๑๒. Mr. Robert Kiernan
๔๒๐,๐๐๐ บาท
๑๓. พญ.จันทรา เจณณวาสิน
๔๒๐,๐๐๐ บาท
๑๔. บริษัททิมส ประเทศไทย จํากัด
๔๒๐,๐๐๐ บาท
๑๕. คุณ ปนัดดา เจณณวาสิน
๔๒๐,๐๐๐ บาท
๑๖. พญ.สุตาพร สวัสดิเสวี
๔๒๐,๐๐๐ บาท
๑๗. มูลนิธิจินดา อิ่ม จําเรียง ภังคานนท
๔๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘. นพ.นวรัตน ไกรฤกษ *
๗๕,๓๓๓ บาท
๑๙. คุณหญิงจันทรฟองและคุณสุขุม ถิระวัฒน *
๗๕,๓๓๓ บาท
* ลําดับที่ ๑๘ -๑๙ เปนผูมอบทุนเปนรายป รวม ๖ ป

ผูสนับสนุนนักศึกษาแพทย์ที่เกิดปญหาในระหว่างหลักสูตร

๑. คุณ พาณี จันทรัศมี
๒. คุณ วรรณา จิรกิติ
๓. นพ.วิชาญ พิทักษสิทธิ์

บางท่านจะกรุณาสนับสนุนเปนรายปอย่างสมํ่าเสมอ คือ

๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๕๐,๐๐๐ บาท

รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช
คุณ ลักขณา กุมภลํา
นักศึกษาแพทยที่ไดรับทุนตามโครงการลวนมีความผูกพันกับสมาคมฯ หลายคนเมื่อสําเร็จ
เปนแพทยไดสง เงินมาชวยกิจกรรมสมาคม หรือเปนสวนหนึง่ ของทุนการศึกษา ตลอดจนรวมชวยเพิม่ ทุน
ใหความเห็นเมื่อรุนนองมีอุปสรรคในการเรียน ซึ่งทางสมาคมรูสึกชื่นชมกับนํ้าใจของแพทยจบใหมที่เริ่ม
มีรายไดเปนอยางยิ่ง
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นักศึกษาแพทยในโครงการลวนเปนเด็กจากครอบครัวตางจังหวัด บางคนจบดวยเกียรตินิยม
อันดับ ๑ บางคนสอบไมผาน ทางสมาคมไดรวมหาแนวทางที่จะชวยเหลือรวมกับคณะแพทยตนสังกัด
ตลอดจนการตระหนักถึงการปลูกฝงนักศึกษาใหเติบโตเปนตนกลาที่เขมแข็ง เติบใหญเปนแพทยสตรี
ทีม่ งุ มัน่ ในการรับใชสงั คมและประเทศชาติ พรอมดวยจริยธรรม และวิชาการ เพือ่ เปนอนาคตของสมาคม
เชนเดียวกับแพทยรุนพี่ที่เปนแบบฉบับมาตลอด
สมาคมฯ มีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ เริ่มที่ นักศึกษาแพทยผูรับทุนรายใหมจะไดพบปะกับ
คณะกรรมการในการประชุมใหญ ไดรูจัก ไดรับแรงบันดาลใจ ตลอดจนเรียนรูผลงาน ความสําเร็จของ
แพทยสตรีดีเดนที่มารับรางวัลในชวงเชา และที่มีความหมายอยางยิ่งคือ การไดรวมกิจกรรมในตอนบาย
เพื่อสรางเสริมทัศนคติรวมกับแพทยในโครงการ “สรางภาวะผูนําของแพทยสตรี” โดยจะไดรับทราบ
ประสบการณตรงของคนรุนใหมที่จะเติบโตเปนผูนําตอไป
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังจัดการติดตอทาง social media group-line ใหเกิดความสัมพันธแบบ
พี่สาว-นองสาว เพื่อสรางความสัมพันธ ความเชื่อมั่น ในรูปแบบที่ปรึกษา ชวยแกปญหาตางๆ เมื่อจบ
เปนแพทยจะไดพัฒนาบุคลิก ทัศนคติ และวิถีทางดีที่สุด สําหรับการปฏิบัติตอผูปวยตอไป
นับเปนขอไดเปรียบ นอกเหนือจากการไดเงินคาใชจายเชนทุนอื่นๆ
ทุนนี้จึงเปนทุนเกียรติยศ ซึ่งไมตองจายคืนแตอยางใด มีเพียงสัญญาใจ กําหนดเจตนารมณที่จะ
เปนแพทยรับใชสังคมที่บานเกิด หรือในภูมิภาคใดๆ ของประเทศไทย
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รายช�อแพทย์สตรี ที่จบการศึกษาแลว จากโครงการนี้
จํานวน ๒๓ คน

รับทุน ปพ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๔ คน
๑. พญ.พิชญสินี สุวรรณรัตน
๒. พญ.ธนวรรณ แกวเกลี้ยง
๓. พญ.สุนัชชา สีทอง
๔. พญ.ทิพวรรณ ขยันดี
รับทุน ปพ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๒ คน
๕. พญ.กนกกาญจน สวางศรีสุทธิกุล
๖. พญ.ฐิติพร ศรีสุข
รับทุน ปพ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๒ คน
๗. พญ.นิภา พึ่งสําราญ
๘. พญ.บูรพา ปาจินะ
รับทุน ปพ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๒ คน
๙. พญ.ปยะนุช ศรีปดถา
๑๐. พญ.วรางคณา หมื่นไร
รับทุน ปพ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๕ คน
๑๑. พญ.บุญญาพร ดํารงธวัช
๑๒. พญ.ประณีตศิลป ชุมภูศรี
๑๓. พญ.รสสุคนธ วัดไทยสง
๑๔. พญ.สุธาดา บุญญาคมน
๑๕. พญ.ฮัสนา จิสวัสดิ์
รับทุน ปพ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๒ คน
๑๖. พญ.สุนทรีย แสงเฮอ
๑๗. พญ.สายสุดา ขวัญเพชร
รับทุน ปพ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๔ คน
๑๘. พญ.จุฑามาศ ชูทอง
๑๙. พญ.จุฑามาศ เสนาภักดิ์
๒๐. พญ.พิรารัตน จารุพันธ
๒๑. พญ.ธนาภรณ สัตยะมุข
รับทุน ป พ.ศ. ๒๕๕๕ เม�ออยู่ป ๓ - จํานวน ๑ คน
๒๒. พญ.ปยะเนตร พัดศรีเรือง
รับทุนป พ.ศ. ๒๕๕๘ เม�ออยู่ป ๕ - จํานวน ๑ คน
๒๓. พญ.ขวัญใจ วงษหวายเหนียว
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จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๔
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๕
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๕
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๖
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๖
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๗
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๗
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๘
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๘
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๘
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๘
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๘
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๙
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๙
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๖๐
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๖๐
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๖๐
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๖๐
จบการศึกษา ป พ.ศ.๒๕๕๙
จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๖๐

นักศึกษาแพทย์ จบการศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๖๐

พญ.จุฑามาศ ชูทอง

พญ.พิรารัตน จารุพันธ

พญ.จุฑามาศ เสนาภักดิ์

พญ.ธนาภรณ สัตยะมุข

พญ.ขวัญใจ วงษหวายเหนียว
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รายช�อนักศึกษาแพทย์ที่ยังศึกษาอยู่
จํานวน ๓๕ คน

๑. น.ส.ภัทรา กีรติภารัตน
๒. น.ส.หทัยชนก คําออนสา
๓. น.ส.เวฬุวรรณ ประทุมมณี
๔. น.ส.พรพิชญ ประจําเมือง
๕. น.ส.ทิพยมณี ชาติสุทธิ์
๖. น.ส.สุดารัตน ภูริกมลอรุโณทัย
๗. น.ส.คณวรรณ ทับศรีนวล
๘. น.ส.พิมพชนก ศิริศาสตร
๙. น.ส.ทิพวรรณ เวียนมานะ
๑๐. น.ส.พิชชาพร ไพโรจน
๑๑. น.ส.โชติมณี พุฒพิมพ
๑๒. น.ส.พิมพนิต คําอินทร
๑๓. น.ส.วันวิสาข โสวรรณี
๑๔. น.ส.สิรินาถ แสนนาวิน
๑๕. น.ส.กานตมณี ทินะ
๑๖. น.ส.มิ่งขวัญชนก หมุนลี
๑๗. น.ส.จงรักษ คําคง
๑๘. น.ส.ปทิตตานัน ทุมมากรณ
๑๙. น.ส.ณิชกุล จันทะศรี
๒๐. น.ส.สุวพิชชา หอมจะบก
๒๑. น.ส.สโรชา สุมสม
๒๒. น.ส.รัชนีกร ดอกเกี๋ยง
๒๓. น.ส.สุธาสินี เอียดเต็ม
๒๔. น.ส.พรทิพย ลียั่งยืน
๒๕. น.ส.เปรมสุพัฒนี ปะถะมา
๒๖. น.ส.นุสรา ประทุมทาน
๒๗. น.ส.ขวัญหทัย ประสิทธิชัย
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๒๘. น.ส.วรากร ศิลาทองคํา
๒๙. น.ส.สุธารัตน สาธุการ
๓๐. น.ส.ณัฐชยา ทองศรี
๓๑. น.ส.ประภัสสร ศรีดารา
๓๒. น.ส.ภัททิยา สีละพัฒน
๓๓. น.ส.ธนพร ประเคน
๓๔. น.ส.พราวนภัส วิริยวุฒิไกร
๓๕. น.ส.ลลิตา หวังดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการนี้นับเปน พันธกิจ ของสมาคมฯ ตอสมาชิก โดยตรง
ดําเนินการมาแลวตอเนื่องถึง ๑๒ ป ดวยความเมตตาของสมาชิกในประเทศ และตางประเทศ
ทั้งคนไทย และตางชาติ โดยเปาหมายแรกเริ่มเพียง ๒-๓ คน แตเติบโตขึ้นตามลําดับ งานนี้จึงเสริมเติม
เต็มความเขมแข็งใหโครงสรางหลักสําหรับสมาคมแพทยสตรีฯ
ตั้งแตตนกลานอย คือ นักศึกษาแพทยสตรี
แพทยสตรี ใหมเอี่ยม
แพทยสตรี สูภาวะผูนํา
แพทยสตรี ดีเดน
และแพทยสตรี ตัวอยาง
ที่ลวนมุงมั่นทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับวิชาชีพ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
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รายช�อนักศึกษาแพทย์สตรี รับทุน ปการศึกษา ๒๕๖๐
จํานวน ๑๒ ทุน

๑. น.ส.วันวิสาข สารพงษ
๒. น.ส.สายธาร มานุตร
๓. น.ส.วราพร พันธขาว
๔. น.ส.รัตนาภรณ ทิพมาลา
๕. น.ส.ณัฐพร เปรมปรีดิ์
๖. น.ส.จิรัชญา พฤติสืบ
๗. น.ส.อรนันท ขุนราช
๘. น.ส.ณัฐนรี กิตติสุทธิพันธุ
๙. น.ส.กรกมล แกววังปวน
๑๐. น.ส.ณัฎฐณิชา กลมกลอม
๑๑. น.ส.นิศามณี รุงฉวี
๑๒. น.ส.ธนัชพร พวงเพชร
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการสนับสนุน

กิจกรรมชมรมผูสูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์
พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม
สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ ไดดาํ เนินกิจกรรมอันเปนประโยชน
ตอแพทยสตรีและประชาชนทั่วไปอยางมากมาย ผูสูงอายุเปนกลุมเปาหมายหนึ่งที่สมาคมแพทยสตรีฯ
ไดใหการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งเปนชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภเพื่อการอยูรวมกัน
เปนสังคมของผูสูงอายุ ทํากิจกรรมอันเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวมมาเปนเวลา ๒๑ ปแลว
ชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภ ดําเนินงานโดยคณะกรรมการผูสูงอายุจํานวน ๑๙ คน
มีคณะแพทยสตรีเปนทีป่ รึกษา และคุณ ปาลิกา งามปฏิพทั ธพงศ เปนประธานอีกสมัยหนึง่ ประกอบดวย
สมาชิกจํานวน ๔๕๐ คน คณะกรรมการชมรมผูส งู อายุแพทยสตรีอปุ ถัมภไดพฒ
ั นาชมรมฯ ทีเ่ ขมแข็งโดย
ไดดาํ เนินกิจกรรมเองและกิจกรรมรวมกับองคกรอืน่ ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน และไดรบั โลเกียรติคณ
ุ ชมรมผู
สูงอายุเขมแข็ง รางวัลประเภทชมเชยจากการประกวดของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน
ศูนยเยาวชนไทย-ญี่ปุน โดยมี ดร.ผุสดี ตามไท รองผูวากรุงเทพมหานคร เปนผูมอบเมื่อวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๙ ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภ ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อผูสูงอายุจากกระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินกิจกรรมโครงการ
ผูสูงอายุ จํานวน ๗๖,๐๐๐ บาท และงบประมาณของสมาคมแพทยสตรีฯ กิจกรรมที่ดําเนินการมีดังนี้
• กิจกรรมเพือ่ ผูส งู อายุในวันอังคารและวันศุกร เวลา ๐๗:๐๐-๑๓:๐๐ น. ณ สมาคมแพทยสตรีฯ
โดยมี ส มาชิ ก ประมาณ ๖๐-๘๐ คน มาร ว มกิ จ กรรมเพื่ อ สร า งเสริ ม สุ ข ภาพกายใจ
ดวยการปฏิบตั ธิ รรม สวดมนต ฝกจิตใหสงบ ออกกําลังกาย รวมสังสรรค ขับรองและแสดง
การละเลนตางๆ รวมทั้งนําอาหารกลางวันมารวมรับประทานดวยกัน
• กิจกรรมในวันสําคัญตางๆ และจัดงานสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรม เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประเพณีรดนํ้าในวันสงกรานต งานสังสรรค
วันปใหม ฯลฯ
• การตรวจสุขภาพและตรวจเลือดประจําปแกผสู งู อายุ โดยศูนยบริการสาธารณสุข ๑๐ สุขมุ วิท
สํานักอนามัย กทม. มาใหบริการที่อาคารของสมาคมแพทยสตรีฯ
• การเขารวมงานผูสูงอายุของชมรมและหนวยงานตางๆ เชน การแขงขันกีฬาของสหพันธ
ผูส งู อายุ ซึง่ ปนที้ างชมรมผูส งู อายุแพทยสตรีอปุ ถัมภไดสง ตัวแทนเขารวมแขงขันกีฬาปาเปา
ณ ศูนยเยาวชนไทย-ญี่ปุน
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• เขารับฟงการสนทนาธรรมโดยพระภิกษุสมเกียรติกติ ตฺ โิ ก ศรีสพุ รรณดิฐ เรือ่ ง “ขันธหา ทําไมตองรู
สําหรับคนชางคิดชางสงสัย” ณ หองประชุมประสงค-สุดสาคร ตูจ นิ ดา ชัน้ ๓ สมาคมแพทยสตรีฯ
วันเสารที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ เขารับฟงการสนทนาธรรมโดย พญ.อมรา มลิลา ไดแก วันเสาร
ที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เรื่อง “การฝกสติ เพื่อชีวิต Strong” วันเสารที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐
เรือ่ ง "มรณะสติ" วันเสารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรือ่ ง "ธรรมะสําหรับวัยใส เพือ่ ลูกหลานไทย"
และเขาฟงการสนทนาธรรมโดย นพ.ธาดา เปยมพงศสานต วันเสารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง “กลับนิพพานสําหรับฆราวาสมิใชเรื่องเพอฝน”
• กิจกรรมเขารวมเรียนการทําดอกไมจนั ทน (ดอกดาราวดี) ณ สมาคมแพทยสตรีฯ โดยมีวทิ ยากร
จากเขตคลองเตย
• กิจกรรมการฝกอบรมงานฝมือและอาชีพ เชน รอยลูกปด (กําไล) ณ สมาคมแพทยสตรีฯ
จัดโดยศูนยบริการสาธารณสุข ๑๐ สุขุมวิท
• การเขารวมโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ที่จังหวัดราชบุรี จัดโดยศูนยบริการ
สาธารณสุข ๑๐ สุขุมวิท
• การเขารวมโครงการเสวนาเรื่อง “โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรคกระเพาะอาหารและ
กรดไหลยอน” จัดโดยหนวยงานทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
• คัดเลือกผูส งู อายุสขุ ภาพดี เขาประกวดผูส งู อายุสขุ ภาพดีของกรุงเทพมหานครประเภท ๖๕-๗๕ ป
และประเภท ๗๕ ปขึ้นไป
• สงตัวแทนเขารวมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การคุม ครองผูส งู อายุจากภัยสังคมและเตรียมความ
พรอมเขาสูส งั คมผูส งู อายุ จัดโดยกรมกิจการผูส งู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย ณ โรงแรมสีดารีสอรท จังหวัดนครนายก
• สงตัวแทนเขารวมโครงการพัฒนาเครือขายผูสูงอายุ จัดโดยสํานักวิทยาศาสตรการกีฬา
กรมพลศึกษา ณ โรงแรมแมนดาริน กทม.
• กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน
นอกจากการสนับสนุนจากสมาคมแพทยสตรีฯ แลวสมาชิกชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภยังมี
สวนรวมบริจาคเงินทองหรือสิง่ ของเพือ่ สนับสนุนใหกจิ กรรมของชมรมผูส งู อายุแพทยสตรีอปุ ถัมภดาํ เนินการ
ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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โครงการพี่เตรียมนอง ออกทํางาน สมาคมแพทย์สตรีฯ
TMWA : Team Moral Wisdom Altruism
วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร, พญ.ดรุณี พุทธารี
วันจันทร ทีจ่ ะถึง (๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) จะเปนวันที่ นองๆ แพทยจบใหม จะตองไปรายงานตัว
เพื่อไปเริ่มชีวิตการเปนแพทยเต็มตัว ในโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ ในวันนี้ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ก็ เ ป น วั น ดี ม ากๆ ที่ พี่ แ พทย ส ตรี ได พ บน อ งๆ ที่ ส มั ค รมาร ว มงาน “พี่ เ ตรี ย มน อ ง ออกทํ า งาน”
ที่สมาคมแพทยสตรีฯ
งานนีเ้ ปนความตัง้ ใจ ของพีๆ่ แพทยสตรี ตัง้ แตยุคแรก ๆ ทีอ่ ยากมีสว นรวม learn and share / love
and care ในการนําประสบการณ วิชาชีพแพทยสตรี ในชีวิตจริง มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับนอง
พี่ๆ มากันแตเชา นําโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร นายกสมาคม และพี่ๆ นองๆ
รอนองดวยการชวยกันพับซองผาปาของสมาคมฯ นองทยอยมา จนใกล ๙.๐๐ น. เราก็สามารถเริม่ งานไดตามเวลา
คุณหมอเบิรท เริ่ม ice breaking ดวยเกมส งายๆ สนุกดี แตแฝงวิธีคิดที่ ทําใหไมตองฟง lecture กันนานๆ
โดยhighlight กิจกรรมอยูท กี่ ารจับมือเปนวงกลมใหแนน ตอๆ กัน หามปลอย แลวหมอ เบิรท พาเดินลอดวง
สลับพันไปพันมา จนไปไมได เกิดเปนปมพันแนน แลวคลายปมที่พันแนนเราจะกลับมาเปนวงกลมตามเดิม
ไดอยางไร .. คะ พีน่ อ งแพทยสตรีทาํ ได อะ... ยอบาง ขามบาง แตมอื ของแตละคนยังยึดติดกัน พีน่ อ งชวยกัน
แสดงความคิดเห็นและเราก็ไดนองใหม นองออม จาก ม.วลัยลักษณ วิเคราะห วิธี หลุดปม ...สําเร็จคะ
ปรบมือ ใหกับทุกคน เราไดเรียนรู ความหมายของ TEAM อยางชัดแจง
พิธีเปด ทานนายก นํา เลาความเปนมาของดอกเล็บมือนาง แสนสวย เริ่มจาก ดอกเล็บมือนาง
เป น ดอกไม ป ระจํ า เดื อ นมิ ถุ น ายน ซึ่ ง เป น เดื อ นเกิ ด ของสมาคม (วั น ประชุ ม ใหญ เ พื่ อ ก อ ตั้ ง สมาคม
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓) เปนดอกไมกลิ่นหอม เปนชอกลุมดอก แสดงถึงความสามัคคี ลูออนโนม
ยามตองกระแสลม หรือฝน มีสีหลากหลาย จากขาวตูม หมายถึง นักศึกษาแพทยสตรี ขาวชมพูเรื่อ
แพทยจบใหม ชมพูจัดจาขึ้น ประสบการณมากขึ้น เริ่มมาเรียนตอ แดงเขม ผูเชี่ยวชาญมากประสบการณ
และแดงแกเขม สูงวัย ทัง้ บริการ บริหาร วิชาการ รวมชอพรอมใบ สีเขียวเขม สีของวงการแพทยไทยเสมือนพวกเรา
สมาชิกสมาคมแพทยสตรีฯ หลังจากนั้นพี่ๆชวยกันติดชอดอกเล็บมือนางใหกับนองๆ ทุกคน
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ตอดวย รายการที่ สอง วิทยากร กลุม พีๆ่ ยุค sixty (พีม่ ะ-มยุรา พีต่ -ี้ ภัทรียา พีเ่ อ-ศิราภรณ) ซึง่ ไดฝาก
“รวมมิตรเรื่องนาคิด” จากคําสอน ประสบการณ ของ อาจารย และเพื่อนแพทย เพื่อใหกําลังใจนองๆ
ไดดํารงวิชาชีพอยางมีศาสตร มีศิลป ใหพรอมดวยความสุข ความมีศักดิ์ศรี ในการทํางานวิชาชีพแพทย
ตลอดไป (ตัดมาจาก ที่ พีเ่ อ ศ. ไดอารัมภบทไวในแผนแจก) พีม่ ยุรา นําเลา ไปอยูต า งจังหวัด มีถนน ไปไดไป
เลย อยาไปกลัว เพือ่ นรวมงาน ดูแลกันใหดี พีต่ ี้ เลาความเปนมาการจัดงานนี้ และ ไมรพู ดู ยังไงพีม่ ยุราเลย
ไมจบพูดตอเรือ่ งวัว เรือ่ งไก ทีม่ หี นุม ๆ มาจีบ เลยบอกนองๆวา เราจะยังไดเจอคนอีกมาก ใครยังไมมแี ฟน ก็ดๆู
กันใหดี พีเ่ อ ศ. บอกรถไฟขบวนสุดทาย ขึน้ ใหทนั พีอ่ อ ย บอกมาจาก ﬂoor นองเอย เห็นใครเขาตา สงบเสงีย่ ม
ใหดีแลวจัดการมาใหได ฮา ฮา ฮา พี่เอ ศ. ฝาก Note เตือนใจ นองๆ ตามที่อยูดานทาย
จากยุค sixty ก็ สู ยุคพี่ๆ วัยกลางๆ พี่เชอรี่ ยิ่งลักษณ มายํ้าวาเกงดูผูปวยอยางเดียวคงไมได
ตองรูจ กั ผูร ว มงานอืน่ ๆ ทีมดูแลบุคลากรทางสุขภาพ ทํางานเปนทีม และพีจ่ มุ ดรุณี พูดคุยวาความเปนหมอ
ตองไมมี EGO และไมใชจะดูแลคนปวยอยางเดียวตองนึกถึงคนไมปว ยดวย เชนกลุม ครอบครัว และชุมชน
ของผูปวย สรางการสงเสริมปองกันโรค ชุมชนที่เขมแข็ง จะเกิดภูมิคุมกันชุมชนทั้งการดูแลสุขภาพ
และการปกปองจากเรื่องฟองรองตางๆ
สุดทาย พีๆ่ วัยเล็ก คุณหมอสุธาดา และสายสุดา แพทยใชทนุ ปที่ ๒ มาเลาเรือ่ งชีวติ จริงทีต่ อ งเจอ
งานหนักในปจจุบัน ทั้งหองฉุกเฉิน ชีวิตอยูเวร และหลักการเอาชีวิตรอด
รายการที่สาม รับมือกับภาวะเครียด ไดอยางไร โดย ดีเจ เคนโด เกรียงไกรมาศ และทีมจิตรักษ
จาก รพ.กรุงเทพฯ การพูดคุยสนุกสนาน คําถามเด็ดๆใหหมอเช็ควาเราเริ่มรับภาวะเครียดไมไหว
เพื่อนชวยเพื่อน ยามไกลบาน ทําใหหมอมีใจใสๆ สามารถมีพลังในการดูแลผูปวยไดตอไป
พักเบรคอาหารอรอย หลากหลายมากมาย ขนม โฮมเมด จากพี่เบิรทและทีมงาน ขนมอรอย
ตุนพลังงานจากพี่ตี้
รายการสุดทาย แนะนําบุคลิก ทวงทา การยืน เดิน นั่ง สงางามสมความเปนแพทย โดย
พี่ลูกจัน-ดร.จันจิรา แนะนําทุกยางกาวที่งดงามของนองๆ บุคลิกภาพเสริมความเปนแพทย และ
หลักการดูแลผิวพรรณ ผองใส โดยพี่หมอบุม (พรรณประภา) ทําอยางไรไมใหเปนสิว นองๆ มีทวงทางาม
ผิวพรรณผองใสกันถวนหนา
ปดทายสุดประทับใจ เมื่อทานนายกฯ มอบของขวัญจากใจพี่ๆ ภาพวาดรูปเหมือนนองๆ
จากฝมือ พี่อัมพร และลงสีโดยพี่เดียร อีกทั้งตุกตารับปริญญา เปนความหมายวา พี่ๆ ในสมาคมฯ
ขอยินดีและตอนรับนองๆ สูสมาคมแพทยสตรีฯ โดยสมบูรณ
ดวยแรงกายและแรงใจการเตรียมงานตางๆของพีๆ่ โดยเฉพาะ พีต่ ี้ อาจารยภทั ริยา และทีมงาน
นองๆ กลับบานไปอยางสุขใจ อิม่ ทอง อิม่ ใจ พรอมออกไปชวยเหลือประชาชนตามจังหวัดตางๆ แตนอ งๆ
มั่นใจวา วันใดที่ตองการความชวยเหลือ หรือมีปญหา พี่ๆ พรอมชวยนองๆ เสมอ
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วิชาแพทย ตองควบคูกับวิชามนุษย

“...เห็นวาแตลูกเรา ซึ่งพิทักษรักษาเพียงนี้ ยังไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส ลูกราษฎรที่อนาถา
ทัง้ ปวงจะไดรบั ความลําบากทุกขเวทนา ยิง่ กวานีป้ ระการใด ยิง่ ทําใหมคี วามปรารถนาทีจ่ ะใหมโี รงพยาบาล
ยิ่งขึ้น” (ก็เพราะทรงเห็น ก็เพราะทรงมีพระเมตตามนุษยมีตอมนุษย)
จากพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึงคอมมิตตีจัดสราง
โรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑
“...ฉันไมตองการใหเธอเปนแพทยเทานั้น แตตองการใหเปนมนุษยดวย...”
(วิสัยทัศนที่ทันสมัย การสรางหมอที่มีหัวใจมนุษย เปนความตองการของผูใหกําเนิดการแพทย
แผนปจจุบันในประเทศไทย และความตองการของผูรับการดูแลรักษา)
“...ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพยและเกียรติยศจะตกมาแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไวใหบริสุทธิ์...”
(ดูแลรักษาคนไขใหดีที่สุด ดวยความสามารถและหัวใจของความเปนมนุษย เทาที่จะใหได)
True success is not in the learning, but in its application to the beneﬁt of mankind.
ชวยกันรวม คํ้าจุน จริยธรรมและเมตตาธรรม ใหอยูในวิชาชีพ
ซึ่งเราตองมีมากกวาคนทั่วไป เพราะเราทํางานกับมนุษย

Teen mom at the ER

อาจารย ถามความเห็น แพทยฝก หัด จะ curette มดลูก เด็กสาวแทงบุตร ควรจะดมยาหรือไม
แพทย : อาจารยคะ แบบนีไ้ มตอ งดมยา Curette สดๆ เลย จะไดหลาบจําซะบาง อยากทําบาปมา
อาจารยแพทย : มองหนาแพทยรุนนอง ดวยสายตาเมตตา และบอกวา คนไข เขาทุกขมาก
หนูอาจจะยังไมรูหรอกวากวาจะถึงวันนี้ เขาไดเจออะไรมาบาง

มาดูกัน

ที่ OPD ระหวางตรวจคนไขวยั รุน หนุม มา รพ ดวยอาการปวดทอง นอนบนเตียงเรียงกันหลายๆ เตียง
แพทยสาวเปดเสือ้ คนไข เห็นเกลือ้ นเปนปน บริเวณหนาอก ดวยความปรารถนาดีอยากให นักศึกษาแพทย
ไดเรียนรูดวย
แพทยสาว : (ตะโกน) นองๆ มาดู นี่ เกลื้อนเต็มอก
คนไข : ???
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๑๖.๐๐ น. แลว

คุณหมอหนุมจะลงเวร ER เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินออกมาจากหองตรวจก็พบคนไขนั่งรอตรวจ
อยูดานนอกอยางคับคั่ง ญาติคนไขคนหนึ่งวิ่งเขามาหา
ญาติคนไข : คุณหมอคะ ชวยดูคุณแมหนอย ปวดทองมาก
คุณหมอหนุม : ไมพูดอะไร เอามือชี้ที่นาิกา ที่ติดอยูขางฝา ๑๖.๐๐ น. แลวก็เดินออกไป

รักษาไป คิกคักไป

แพทยหนุมสาว ๒ คน กําลังชวยกัน cutdown คนไขใน ward ทําไปคุยไป หัวเราะคิกคัก
อาจารยแพทย ทานหนึ่งเดินเงียบๆ เขามา สะกิด พาเดินมาที่ counter
อาจารย : ถาเราเปนคนไข จะรูสึกอยางไร เขากลัว เขาเจ็บ เราหัวเราะคิกคัก

NEVER say no ดวยทาทางหรือคําพูด กับความคิดที่มีการเสนอใหม
No initiatives if you just say NO
การลองทํา ลองผิด ลองถูก ไมใชการเสียเวลาเสมอไป
แตความเขาใจ การรูแจงจะบังเกิดและฝงแนน
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โครงการทุนวิจัย

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ
ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี
สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ไดสนับสนุนงานดานการวิจยั ของสมาชิก โดยใหงบประมาณ
สนับสนุนปละ ๑ ทุน เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ สมาคมฯ ไดพจิ ารณาเห็นชอบ สนับสนุน
โครงการวิจยั เรือ่ ง การศึกษาระบาดวิทยาการติดเชือ้ ซิกา ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (โครงการ
นํารอง) ของ พญ.อรุณี ทรัพยเจริญ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมี ผ.ศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ลิมปกติ ติกลุ เปนหัวหนาโครงการ
นอกจากนี้ สมาคม ฯ ไดเห็นชอบให รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติ มหาราชินี เปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัยเปนการศึกษา เรื่อง ปญหาการสื่อสารตามหลักการ
และนโยบายการใชยาปฏิชวี นะอยางสมเหตุสมผลในเวชปฏิบตั ิ
สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ไดพิจารณาทุนวิจัย ปละ ๑ ทุน ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
ชื่อ
๒. รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช
วานเดอพิทท

ที่อยู

โครงการวิจยั

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ ปญหาการสื่อสาร
มหาราชินี
ตามหลักการและ
นโยบายการใชยา
ปฏิชีวนะอยางสมเหตุ
สมผลในเวชปฏิบัติ

๒. ศ.เกียรติคุณ พญ.อรุณี ทรัพยเจริญ ภาควิชากุมารเวชศาสตร
คณะเวชศาสตรเขตรอน
มหิดล

การศึกษาระบาด
วิทยาการติดเชื้อซิกา
ในอําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
(โครงการนํารอง)
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โครงการประชุมวิชาการสัญจร
ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี
เชาวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนวันที่นาประทับใจ เมื่อรถตู ๒ คันและรถเกงอีก ๑ คัน
มุงหนาออกจากกรุงเทพมหานคร ไปรวมกิจกรรมวิชาการสัญจร (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) ที่สมาคมแพทยสตรี
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ กับ รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา รวมกันจัดเพื่อเผยแพรความ
รูทางวิชาการที่ทันสมัยใหแกบุคลากรทางการแพทย
ตามกําหนดการของประธานวิชาการของเรา พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ เราเริ่มตนกัน
ดวยการไปเยี่ยมชมวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง เพื่อถวายสักการะพระพุทธโสธร ซึ่งเปน
พระพุทธรูปสําคัญองคหนึง่ ของไทย เราไดรบั การตอนรับและการดูแลอยางดียงิ่ จาก พญ.สมบัติ ชุตมิ านุกลู
ผูอ าํ นวยการ รพ.พุทธโสธร (ซึง่ เปนผูท ไี่ ดรบั เลือกเปน แพทยสตรีดเี ดนของสมาคมเมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ดวย)
และ นพ.อภิรัต กตัญุตานนท รักษาการนายแพทยสาธารณสุข จ.ฉะเชิงเทรา
วัดนีส้ นั นิษฐานไดวา เปนวัดเกาแก สรางขึน้ ตัง้ แตปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือตนสมัยกรุงธนบุรี
องคพระพุทธโสธรมีประวัติเดิมอยูวาเปนหนึ่งในพระพุทธรูป ๓ องคที่ลอยทวนนํ้ามา เปนพระศักดิ์
สิทธิคูเมืองฉะเชิงเทรา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดช มีพระราชปรารภใหปรับปรุงแกไข
พระอุ โ บสถเดิ ม ตั้ ง แต ป พ .ศ.๒๕๐๙ และได เ สด็ จ พระราชดํ า เนิ น มาทรงประกอบพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ
พระอุโบสถหลังใหมในปพ.ศ.๒๕๓๑ ตลอดจนเสด็จพระราชดําเนินมาประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคํา
ในปพ.ศ.๒๕๓๙ สถาปตยกรรมของพระอุโบสถเปนอาคารทรงไทยประยุกต โครงสรางขนาดใหญแบบ
ปราสาท สงางาม และสรางสรรค โดยนําโบสถ วิหาร และเจดียม ารวมไวดว ยกัน เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั้งหลัง ไมมีการใชวัสดุผุพังไดเชนพวกไมแมแตชิ้นเดียว ผนังไมมีการทาสีแตบุดวยหินออนทั้งหมด
กระเบื้องหลังคาเปนสีออน (สีควายเผือก) ตามพระราชประสงค มีเอกลักษณและสวยงามมาก ที่พื้นเปน
หินแกรนิตภาพมหาสมุทร แสดงถึงประวัติของพระพุทธโสธรที่ลอยนํ้ามา มีปลาและสัตวนํ้าในนิยาย
บริเวณโดยรอบปลูกตนไมสวยงาม
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อาหารเชาของเราคือที่รานครัวซอพง ขาวตมปลากะพง มีเนื้อปลาชิ้นโต อรอยมาก เติมพลัง
แลวไปตอกันที่วัดสมานรัตนารามซึ่งอยูริมแมนํ้าบางปะกงเชนเดียวกัน ที่นี่มีแนวทางแตกตางกับวัดแรก
กลาวคือ มีรูปเจาแมกวนอิม พระพรหม พระพิฆเนศ ขนาดใหญ รูปดอกบัวมหึมา พญานาคยักษหลาย
ตัว พระเกจิอาจารย หนูนาํ โชค การตนู ชุดโดราเอมอน ฯลฯ ทุกจุดมีตรู บั บริจาค เนือ่ งจากเปนเชาวันศุกร
จึงมีผูมาเยี่ยมชมขอโชคอยูจํานวนมาก เราไดเขากราบพบทานเจาอาวาสซึ่งเลาใหฟงวารายไดจากการ
บริจาคทัง้ หมดจะนําไปสราง รพ.สมานรัตนาราม ซึง่ จะเปนโรงพยาบาลขนาดใหญพรอมอุปกรณทนั สมัย
โดยจะมีการบริหารรวมกับ รพ.พุทธโสธร
ตอจากนัน้ เราไดไปรับประทานอาหารกลางวัน เปนบุฟเฟอาหารไทย ซึง่ เอร็ดอรอยมากเชนเคย
ดวยความกรุณาและดูแลอยางดียิ่งจากบุคลากรของ รพ.พุทธโสธร จากการสัมภาษณแบบเปนกันเอง
พบวา รพ.ศูนยพทุ ธโสธร มีขนาด ๕๖๐ เตียง เปน รพ.ประจําจังหวัดและ รพ.ศูนย มีแพทยปฏิบตั ิงานอยู
๖๘ ทาน กําลังฝกอบรมอยูอีก ๓๑ ทาน กําลังพลพยาบาล ๘๘๐ ทาน และเจาหนาที่ ๖๖๐ ทาน ผูปวย
มาที่ OPD วันละ ๑,๖๐๐ ราย การปฎิบัติงานมีแพทยสาขาตางๆคอนขางครบ จะเห็นไดจากมีหองผาตัด
๙ หอง และมีวสิ ญ
ั ญีแพทย ๒ ทานปฎิบตั งิ านรวมกับวิสญ
ั ญีพยาบาล ที่ รพ.ศูนยพทุ ธโสธรนีน้ อกจากงาน
บริการแลว ยังมีการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยชั้นคลินิก ๓ ชั้นป ปละ ๓๐ คน ซึ่งเปนความรวมมือ
ระหวาง รพ.พุทธโสธรกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซึ่งเปดสอนมา ๑๐ ปแลว
นับวาเปน รพ.ศูนยซึ่งเพียบพรอมและมีภาระงานอันเปนประโยชนตอทั้งภูมิภาค โดยมีวิสัยทัศนวา
“เปนโรงพยาบาลที่คุณวางใจ”
จากนัน้ เราเขาสูร ายการวิชาการ ซึง่ จัดทีช่ นั้ ๙ ศูนยแพทยศาสตรศกึ ษาชัน้ คลินกิ มีบริเวณกวางขวาง
และสะดวก นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค ผูตรวจการเขตสุขภาพที่ ๖ (ครอบคลุม ๘ จังหวัด) กลาวตอนรับ
และแสดงความยินดีทสี่ มาคมเห็นความสําคัญของเรือ่ งการหลับ ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร
นายกสมาคมแพทยสตรีฯ ไดกลาวขอบคุณชาวพุทธโสธร และ ผูอํานวยการ รพ.ที่ไดรวมจัดการประชุม
ในครั้งนี้ ซึ่งเปนเรื่องใหม สําคัญ และจําเปน สําหรับแพทยบุคลากรทางการแพทย และประชาชนทั่วไป
ปจจุบันเปนนโยบายลาสุดของกระทรวงสาธารณสุข
หัวขอของการประชุมวันนีค้ อื นอนหลับ: เสาหลักแหงชีวติ (Sleep: One of the Pillars of Life)
โดยมี พญ.ปยะนุช รักพาณิชย เปนพิธกี ร รวมกับพิธกี รชายจากฝาย รพ.วิทยากรรับเชิญเปนผูท รงคุณวุฒิ
และมีประสบการณตรง เนื้อหาของการบรรยายไดแก
๑. รอบรูเ รือ่ งสรีรวิทยาการนอนหลับและการตรวจการนอนหลับ โดย ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
๒. โรคจากการนอนหลับนั้นสําคัญฉะนี้ โดย อ.พญ.พิมล รัตนาอัมพวัลย โรงพยาบาลกรุงเทพ
๓. สุขอนามัยการนอนหลับ: หลับสนิทชีวติ มีสขุ โดย อ.พญ.กัลยา ปญจพรผล สถาบันโรคทรวงอก
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๔. Mini workshop: การทําแบบสอบถาม Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
ฉบับภาษาไทย รูไหมวาใครนอนหลับดี และนานาเรื่องเครื่อง CPAP โดยวิทยากรทั้ง ๓ ทาน
การบรรยายครั้งนี้มีผูเขาฟงเปนบุคลากรทางการแพทยและนักศึกษาแพทยรวม ๑๕๐ คน
ไดรับความสนใจอยางดี และทางสมาคมไดจัดใหมีการจับสลากของขวัญ และแจกรางวัลใหกับผูที่รวม
ตอบคําถามดวย ทําใหบรรยากาศสดใสมาก เวลา ๑๖:๓๐ น.คณะเดินทางจากสมาคมแพทยสตรีฯ
อําลาชาวโรงพยาบาลพุทธโสธร ออกเดินทางกลับ มีการแวะซื้อของฝากและของขบเคี้ยวที่รานมีชื่อ
ของจังหวัด แลวมุงตรงกลับสูกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร นายกสมาคมแพทยสตรี ฯ
มอบโลแก พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร
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การนอนหลับเพ�อสุขภาพ
ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานความผิดปกติจากการนอนหลับ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
หนวยโรคระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤตฯ
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การนอนหลับเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญสําหรับชีวิตไมนอยไปกวาการไดรับประทานอาหารที่ดี
และการไดสูดอากาศที่บริสุทธิ์ สังเกตไดวามนุษยเราใชเวลาถึง ๑ ใน ๓ ของชีวิตไปกับการนอนหลับ
การนอนหลับนัน้ เปนชวงเวลาทีอ่ วัยวะตางๆ ของรางกายโดยเฉพาะอยางยิง่ ระบบหัวใจและหลอดเลือดจะ
ไดพกั ผอน นอกจากนีย้ งั เปนชวงเวลาทีม่ กี ารซอมแซมสวนสึกหรอของรางกาย การปรับสมดุลของสารเคมี
ตางๆ ในรางกาย ชวงเวลาทีส่ มองทําการเรียบเรียงขอมูลตางๆ ทีไ่ ดรบั ทราบมาและจัดเก็บใหเปนหมวดหมู
จึงเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูทําใหสมองเกิดการจดจําและมีพัฒนาการ

วงจรการนอนหลับ

วงจรการนอนหลับจะแบงออกไดเปน ๒ ระยะใหญๆ ดวยกัน เกิดขึ้นสลับกันไปในแตละคืน
ซึ่งสามารถตรวจวัดไดจากการตรวจการนอนหลับ (polysomnography)¹ โดยระยะแรก เรียกวา
ระยะหลับเงียบ (non-rapid eye movement sleep หรือ NREM sleep) และอีกระยะหนึ่งจะเรียกวา
ระยะหลับฝน (rapid eye movement sleep หรือ REM sleep) ระยะหลับเงียบสามารถแบงไดเปน
๓ ระยะ คือระยะ N1, N2,และ N3 โดยทีล่ กั ษณะการหลับทีป่ กติ (sleep architecture) ประกอบไปดวย
N1 (หลับตื้น) ประมาณรอยละ ๒-๕ N2 (หลับกลาง) ประมาณรอยละ ๔๕-๕๕ N3 (หลับลึก) ประมาณ
รอยละ ๕-๒๐ และ REM (หลับฝน) ประมาณรอยละ ๒๐-๒๕ สวนสมรรถภาพการนอนควรเปนอยาง
นอยรอยละ ๘๕ (คํานวนโดยเวลาทีน่ อนหลับได/เวลาทีน่ อนบนเตียง) X 100 (%) ผูท มี่ คี ณ
ุ ภาพการนอน
หลับที่ไมดีจะพบวามีการนอนหลับ N3 และ/หรือ REM ที่ลดลง มีการตื่นตัวบอยของสมอง และ/หรือ
มีสมรรถภาพการนอนที่นอยกวารอยละ ๘๕
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ท่านอนที่ถูกตอง

ควรเปนทาที่นอนแลวสบายตามธรรมชาติ เชน นอนหงาย หรือนอนตะแคงก็ได แตเราควร
ทีจ่ ะเลือกทีน่ อนและหมอนทีถ่ กู สุขลักษณะทีจ่ ะไมทาํ ใหเกิดอาการปวดเมือ่ ยหลังหรือทําใหคอแหงนหรือ
พับจนเกินไป อยางไรก็ตามในคนที่มีภาวะนอนกรน หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
(obstructive sleep apnea) การนอนหงายอาจทําใหมีอาการมากขึ้นได ขอมูลจากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณพบวาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในประเทศไทยนั้นเปนเดนในทานอนหงาย
ประมาณรอยละ ๗๐² การนอนตะแคงหรือนอนยกศีรษะสูงอาจทําใหภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
จากการอุดกั้นดีขึ้น

แนวทางในการปฏิบัติเพ�อใหมีการนอนหลับที่ดี

นอกจากการนอนหลับซึ่งควรจะมีจํานวนชั่วโมงการนอนที่เพียงพอแลว ควรจะมีคุณภาพ
การนอนทีด่ ดี ว ย สังเกตไดจากการทีต่ นื่ มาแลวควรสดชืน่ ไมมอี าการหาวนอนตอนกลางวัน และสามารถ
ประกอบกิจวัตรประจําวัน รวมทั้งการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหมี
การนอนหลับที่ดีประกอบไปดวย
๑. ควรกําหนดเวลานอนหลับใหมรี ะยะเวลาเพียงพอ ควรเขานอนและตืน่ นอนใหเปนเวลาอยาง
สมํ่าเสมอทุกวัน
๒. การงีบหลับชวงเวลากลางวัน ควรจะนอนไมเกิน ๔๕ นาที แตถา มีโรคนอนไมหลับ ควรหลีกเลีย่ ง
การนอนกลางวัน
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๓. หลีกเลีย่ งการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทมี่ ากเกินไป ๔ ชัว่ โมง กอนเขานอนและไมควรสูบบุหรี่
กอนเขานอน
๔. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ๖ ชั่วโมง กอนเขานอนไมวาจะเปน กาแฟ หรือชา รวมทั้ง
ช็อคโกแลต
๕. หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนัก อาหารที่มีรสเผ็ด หรืออาหารหวาน กอนเขานอน ๔ ชั่วโมง
๖. ควรออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ แตไมควรออกกําลังกายกอนนอน ๒ ชั่วโมง
๗. เตียงนอนควรเปนเตียงที่นอนแลวสบาย
๘. อุณหภูมิหองนอนควรตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเรา และหองควรมีการระบายอากาศ
ที่เหมาะสม
๙. หองนอน ไมควรมีแสงเล็ดลอดเขามา และไมควรมีเสียงดัง
๑๐. จําไวเสมอวาหองนอนมีไวสาํ หรับการนอนหลับ เทานัน้ ไมควรใชเตียงสําหรับการทํากิจกรรม
อื่นๆ เชน อานหนังสือ รับประทานขนม เปนตน โดยกิจกรรมทางเพศเปนขอยกเวน
๑๑. หลีกเลี่ยงแสงที่จะเขาตาใกลเวลานอน โดยเฉพาะชวง ๑-๒ ชั่วโมงกอนนอน อันไดแก
การดูโทรทัศน การเลนโทรศัพท การใชไอแพด การใชคอมพิวเตอร เปนตน
เอกสารอางอิง
1. Berry RB, Brook R, Gamaldo CE, et al. The ASSM manual for the scoring of
sleep and associated events: rules terminology and technical speciﬁcations, Version 2.3.
Darien, IL: American Academy of Sleep Medicine, 2016.
2. Teerapraipruk B, Chirakalwasan N, Simon R, Hirunwiwatkul P, Jaimchariyatam N,
Desudchit T, Charakorn N, Wanlapakorn C. Clinical and polysomnographic data of
positional sleep apnea and its predictors. Sleep Breath. 2012 ; 16(4):1167-72.
3. https://sleepfoundation.org/press-release/national-sleep-foundation-recommends-new-sleep-times
4. http://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=10353
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HA National Forum ครั้งที่ ๑๘
Inner Power, Together We Can

ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร
ตามยุทธศาสตรที่ ๔ ของสมาคมฯ เพื่อสรางเสริมความสัมพันธกับองคกรสาธารณสุขและ
องคกรพัฒนาสังคมทั้งในและตางประเทศนั้น ในประเทศไทยมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน) กอตั้งมาตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๙ มีพันธกิจในการสงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ เพื่อใหผูปวยปลอดภัย หายจากโรคเฉียบพลัน และชะลอ
ภาวะแทรกซอนในกลุมโรคเรื้อรัง โดยจําเปนตองบรรลุผลลัพธอยางชัดแจง
ในการพัฒนาคุณภาพนั้นตองเกี่ยวของกับบุคลากร อุปกรณ สถานที่และระบบงาน ซึ่งตรงกับ
พันธกิจของสมาคมแพทยสตรีฯ ทุกประการ ดังนัน้ สมาคมฯ จึงมีเปาหมายสรางความสัมพันธกบั สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานการพยาบาล เพื่อประชาสัมพันธความเปนมาและกิจกรรมของสมาคมฯ ตอแพทย
และบุคลากรทางการแพทยซงึ่ มีจาํ นวนหลายพันคนทีเ่ ขารวมงานประชุมประจําปของสถาบัน และยังจะ
ไดเพิ่มสมาชิกแพทยสตรีใหมของสมาคมฯ เพื่อสรางพลังในการดําเนินงานรวมกัน
ตั้งแตป ๒๕๕๘ ที่คณะกรรมการชุดที่ ๓๑ ไดเริ่มสรางสัมพันธภาพกับผูบริหารสถาบันฯ
ในระหวางทีส่ มาคมฯ เชิญมาเปนวิทยากรในโครงการ Medical Women’s Leadership รุน ที่ ๑ ครัง้ ที่ ๑
ของสมาคมฯ อีกทั้งกับแพทยสตรีผูบริหารสถาบันโดยเชิญเปนสมาชิกสมาคมฯ เพื่อชวยประสานงาน
ในการรวมจัด Program ในการประชุมวิชาการประจําปของสถาบัน และในเดือนมีนาคมปนั้นเอง
สมาคมฯ ไดมีโอกาสจัดบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการประจําปของสถาบันครั้งที่ ๑๖ พรอมทั้ง
ไดรบั คําแนะนําเคล็ดลับในการรวมจัดงานใหนา สนใจ ปรากฏวามีผเู ยีย่ มชมนิทรรศการประมาณพันกวาคน
และไดผลตามเปาหมาย
ตอมาในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ สมาคมฯ ยังไดรบั อนุมตั ใิ หเพิม่ การนําเสนอผลงานโดยการสัมมนา
บรรยายในหองประชุมขนาดจุ ๗๐ คน ในฐานะองคการเครือขาย ในหัวขอเรือ่ ง “คุณภาพทุกลมหายใจ
แพทยสตรีไทยทําได” ซึง่ สมาคมฯ มีนโยบายจัดหัวขอบรรยายและคัดเลือกวิทยากรใหตรงกับ Theme
ของ National Forum แตละป และประชาสัมพันธในปฏิทนิ กิจกรรมของสมาคมฯ เผยแพรลง Web site
สําหรับป ๒๕๖๐ HA National Forum ครั้งที่ ๑๘ (วันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม) คณะกรรมการ
สมาคมฯ ชุดที่ ๓๒ ไดจัดนิทรรศการแสดงความเปนมาและผลงานของสมาคมฯ ตามยุทธศาสตรทั้งหมด
ในรูปแบบ Poster ๗ แผน เปนผลงานในรอบปที่ผานมา อาทิ คลินิกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม CPR และอาหารไทยหัวใจดี ทุนนักศึกษาแพทยชนบท การอบรม Medical Women’s
Leadership การประชุมวิชาการสัญจร โครงการเตรียมนองทํางาน เปนตน เนนโครงการใหม
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ที่จะทําตอไปคือ 8th CARC (วันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๑) และโครงการที่มีความสําคัญตอประชาชน
คือ Teenage pregnancy
สําหรับการสัมมนานัน้ ไดจดั ในวันที่ ๑๖ มีนาคม เวลา ๑๓:๐๐-๑๔:๓๐ น. ณ หอง Sapphire 203
(จุประมาณ ๒๕๐ คน) เรื่อง “บริหารดวยใจ สไตลผูหญิง (Ladies : Leaders)” วิทยากรไดแก
ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ อดีตนายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ผูดําเนินรายการ
พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค จิตแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ

ผลที่ ไดรับ

ตัวอยาง Power point ในการบรรยาย

๑. สมาคมฯ ไดมีสวนรวมในการจัดงานประชุมวิชาการประจําป ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล และเผยแพรผลงานเปนที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้น
๒. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสมาคมฯ มีจํานวนเพิ่มขึ้น
๓. จํานวนผูเ ขาฟงการบรรยายเพิม่ ขึน้ และนอกจากแพทยแลว ยังมาจากหลากหลายวิชาชีพ
เชน พยาบาล รังสีเทคนิค กายภาพบําบัด ทําใหการประชาสัมพันธแพรหลายกวางขึ้น และตามมาดวย
การมีความรวมมือระหวางวิชาชีพกันมากขึ้น
๔. มีจํานวนสมาชิกแพทยสตรีรายใหมที่มีการสมัครในระหวางการประชุมเพิ่มขึ้น
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ
ในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ์ ในสตรีวัยรุ่น-วัยเรียน
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐
พญ. ฐิติพร วงศชัยสุริยะ, พญ. ดรุณี พุทธารี
พ.ญ.สมสิริ สกลสัตยาทร

๑. หลักการและเหตุผล

การตั้งครรภในวัยรุนเปนเรื่องที่ทั่วโลกใหความสําคัญ เนื่องจากกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
กาย ใจและสถานะทางสังคมของมารดาวัยรุน กระทบตอครอบครัวและคุณภาพประชากรเมื่อวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๙ นายแพทยวชิระ เพ็งจันทร อธิบดีกรมอนามัย เปดเผยวา จากสถิติ ป พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๕๘
อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง พบวาแตละครอบครัวมีลกู เฉลีย่ เพียง ๑.๖ คน นอกจากนี้ เด็กทีเ่ กิดมา
ยังดอยคุณภาพ มีนา้ํ หนักแรกเกิดตํา่ กวา ๒,๕๐๐กรัม เจริญเติบโตไมสมวัย พัฒนาการลาชาและสงสัยจะลาชา
ถึงรอยละ ๓๐ ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนที่มีอายุตํ่ากวา ๒๐ปบริบูรณ
โดยจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดเดียวทีม่ อี ตั ราคลอดในวัยรุน ตํา่ กวา ๒๕ ตอ ๑,๐๐๐ ประเทศไทยพยายาม
ปองกันและแกไขปญหานี้ เชน กระทรวงสาธารณสุขดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุแ หงชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใชยุทธศาสตร
การปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตัง้ ครรภไมพรอม แตอตั ราการคลอดในแมวยั รุน ยังมีแนวโนม
เพิม่ ขึน้ จึงมีการปรับปรุงยุทธศาสตรระดับประเทศเพือ่ ใชในป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ สมาคมแพทยสตรีฯ
เล็ ง เห็ น ความสํ า คัญของปญหา และโอกาสในการร ว มทํ า งานตามแผนยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ ประเทศ
จึงมีแนวคิดจัดทําโครงการขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- รวบรวมขอมูลและผลลัพธของการวิจัย และการทํางานของหนวยงานภารกิจตามแผนผัง
ภายใตยุทธศาสตรระดับประเทศ (๒๕๕๘-๒๕๖๗)
- ประชุมภายใน และประชุมรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหเกิดการบูรณาการเปนองครวมใน
การดําเนินการรวมกันในระดับประเทศ

๓. กลุ่มเปาหมาย

หนวยงานและผูรับผิดชอบ ที่ปฏิบัติการภายใตแผนยุทธศาสตร (๒๕๕๘-๒๕๖๗)

๔. ลักษณะโครงการ

สมาคมแพทยสตรีฯ สนับสนุนและสงเสริมในดานวิชาการ แกหนวยงานที่เกี่ยวของตาม
แผนยุทธศาสตรภารกิจ
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๕. วิธีการดําเนินงาน

ปที่ ๑ จัดตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานและทีป่ รึกษารวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปผลทีเ่ กิดขึน้
จากการทํางาน ตามแผนยุทธศาสตร เพื่อการบูรณาการและสรุปผลลัพธเพื่อใหไดองครวม
ปที่ ๒ สนับสนุนและสงเสริมในดานวิชาการ แกหนวยงานที่เกี่ยวของตามแผนยุทธศาสตร
รวมกับติดตามผลลัพธ

๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน มกราคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. ผลที่คาดว่าจะไดรับ

สมาคมแพทยสตรีฯมีสวนรวมกระตุนและชี้แนะในการสงเสริม สนับสนุนงานดานวิชาการและ
การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตในสตรีวยั รุน ใหแกหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบตามยุทธศาสตรระดับประเทศ
ใหดําเนินการตอเนื่องบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว

๘. การประเมินผลโครงการ

ติดตามผลงานและประเมินผล ใหไดประสิทธิผลตามที่ตั้งไวของยุทธศาสตรระดับประเทศ

รายงานความกาวหนาโครงการ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

• สมาคมแพทยสตรีฯ แตงตัง้ คณะกรรมการโครงการฯและอาจารยทปี่ รึกษา ประกอบดวย สูติ
นรีแพทย กุมารแพทย จิตแพทย และแพทยสาขาอื่นที่มีความสนใจตอปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน
• กําหนดบทบาทสมาคมฯ ในการประสานงาน สนับสนุน ผลักดัน ใหความรูด า นวิชาการเพือ่
ใหบรรลุตามเปาประสงคของพระราชบัญญัตกิ ารปองกันและแกไข ปญหาการตัง้ ครรภวยั รุน
พ.ศ.๒๕๕๙
• กําหนดระยะเวลาโครงการ ๒ ป โดยปแรกเปนการรวบรวม ศึกษา และสรุปขอมูลสําคัญ
เพื่อนํามาวาง timeline และแผนงานที่จะลงพื้นที่จริงในปที่ ๒
• มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการดําเนินงานสมํ่าเสมอทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการผานกลุมไลน
• สงตัวแทนสมาคมฯเขาประชุมและสัมมนากับหนวยงานและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ดังนี้
◊ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
◊ การประชุมระดับชาติ เรือ่ งสุขภาวะทางเพศ หัวขอ “เซ็กสเปดในวัยรุน เปดพืน้ ทีค่ วามฉลาด
รูเรื่องเพศ” โดย สสส. และภาคีเครือขาย วันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
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◊ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารภายใตนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุแหงชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสริม
การเกิดและเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
◊ การประชุมหารือแนวทางเชิงวิชาการเพือ่ สนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุแหงชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) วาดวยการสงเสริม
การเกิดและเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
◊ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
◊ การประชุมทีมสนับสนุนวิชาการ (ทีมพีเ่ ลีย้ ง) สรุปสถานการณของโครงการการปองกัน
และแกไขปญหาตั้งครรภวัยรุนระดับจังหวัด ๙ จังหวัด ๙ ภารกิจ และถอดบทเรียน
หนุนเสริมวิชาการ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
◊ การประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัย
การเจริญพันธุแหงชาติฉบับที่ ๒ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
◊ การประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัย
การเจริญพันธุแหงชาติฉบับที่ ๒ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลลัพธ์การดําเนินงาน

คณะกรรมการฯดํ า เนิ น งานได ต ามแผนงาน ทํ า ให เ กิ ด ผลลั พ ธ ใ นช ว ง ๘ เดื อ นแรกของ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
• สมาคมฯมีสว นรวมในการจัดทํายุทธศาสตรชาติและแผนปฏิบตั งิ านดานอนามัยการเจริญพันธุ
• คณะกรรมการฯมีค วามรูค วามเข า ใจใน พระราชบั ญ ญั ติ ก ารป อ งกั น และแก ไขป ญ หา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ และโครงสรางที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
• ทราบขอมูลสําคัญ ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และวัยรุน
• มีการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จากสื่อออนไลนของ
กรมอนามัยและภาคีเครือขาย เปนองคความรูของสมาคมฯ ในรูปแบบ cloud storage
เกิดฐานขอมูลที่ทันสมัย เขาถึงไดงาย โดยเลขานุการคณะกรรมการฯเปนผูจัดการขอมูล
• ไดขอมูลประกอบการตัดสินใจ โดยเลือกพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน ๒ แหง
ไดแก ประจวบคีรีขันธ และศาลายาโมเดล นํามาถอดบทเรียน เตรียมศึกษาดูงานเพิ่มเติม
กอนวางแผนงานการลงพื้นที่จริง ที่อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคและ กรุงเทพมหานคร
• เกิดความรูจักคุนเคยกับคณะกรรมการระดับชาติภาคีเครือขาย ทําใหทํางานราบรื่น
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โครงการพัฒนาฝายทะเบียนเพ�อเพิ่มจํานวนสมาชิกสมาคมฯ
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

พญ. ดรุณี พุทธารี
สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ ไดกอ ตัง้ มาเปนเวลา ๕๗ ป หนึง่ ใน
ยุทธศาสตรทสี่ าํ คัญของสมาคมฯ คือ พัฒนาสรางความเขมแข็งขององคกร สมาชิกสมาคมฯ ทีเ่ ปนแพทย
รุน ใหมนบั วาเปนผูท มี่ คี วามสําคัญในการทําใหองคกรมีความเขมแข็ง ในอดีตแพทยสตรีมจี าํ นวนนอยเพียง
รอยละ ๑๐ ของแพทยที่จบการศึกษาในแตละป แตในปจจุบันจากขอมูลของแพทยสภา เมื่อวันที่ ๓๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พบวา จากจํานวนแพทยทงั้ หมด ๕๐,๕๗๓ คน เปนแพทยสตรีจาํ นวน ๒๒,๑๓๗ คน
(รอยละ ๔๓.๘) แตปจ จุบนั สมาชิกของสมาคมฯ มีเพียง ๑,๙๙๕ คน (รอยละ๙) นับวายังมีจาํ นวนนอยมาก
เปนที่แสดงวาสมาคมฯยังไมเปนที่รูจักในวงกวาง อีกทั้งฝายทะเบียนยังไมสามารถเขาถึงสมาชิกฯ
ไดโดยปญหาที่พบ ไดแก
ก. ไมสามารถติดตอสมาชิกปจจุบันได มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ทําใหไมสามารถ
เขาถึงสมาชิกไดฯ
ข. ฐานขอมูลทะเบียนสมาชิกฯยังไมเปนปจจุบัน ยังพบวามีสมาชิกหลายทานมีเลขสมาชิก
ซํ้ากันและหลายๆ ทานมีหมายเลขสมาชิกมากกวา ๑ เลข
ค. ฐานขอมูลเดิมเปนกระดาษ ทําใหบางครั้งสมาชิกที่สมัครไวยังไมไดรับเลขสมาชิก เนื่องจาก
อาจมีการสูญหายของเอกสาร
ง. หลักฐานการชําระเงินไมสมบูรณ และมีการสูญหาย ทําใหการสมัครสมาชิกไมสมบูรณ
ไมสามารถออกเลขสมาชิกได
จ. ระบบการสมัครสมาชิกออนไลน ยังไมเปนที่แพรหลาย และหนาเวปไซตของสมาคมฯ
ยังไมเปนที่รูจักของสมาชิก ทําใหไมสามารถขยายเครือขายการสมัครสมาชิกไปยังสวนภูมิภาคได
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ฝายทะเบียนวิเคราะหปญหาในปจจุบันและวางระบบการแกปญหา ดังตาราง ดานลาง
หัวขอ
ติดตอสมาชิกปจจุบันเพื่อ
update ขอมูลไมได
เลขสมาชิกซํ้ากัน

เลขสมาชิกมากกวา ๑ เลข

รายละเอียด
ชื่อ-ที่อยูมีการเปลี่ยนแปลง
ทําใหมีการตีกลับของ
เอกสาร/จดหมาย
เลขสมาชิก ๑ เลข
มีชื่อสมาชิกมากกวา ๑ ชื่อ
ปจจุบัน
สมาชิก ๑ ทานไดรับเลข
สมาชิกมากกวา ๑ เลข

คนฐานขอมูลไมพบเลขสมาชิก ไมพบฐานขอมูลของสมาชิก
โดยอาจจะ ไมไดรับเลข
สมาชิกตั้งแตการสมัคร/
ถึงแกกรรม หาชื่อในฐาน
ขอมูลอิเลคทรอนิคสไมพบ
(ฐานขอมูลเดิมเปนกระดาษ)
การชําระเงินของสมาชิก
มีใบสมัครสมาชิกที่ยังตรวจ
สอบไมพบหลักฐานการ
ชําระเงิน
การสมัครสมาชิกใหม

แนวทางแกไข
ติดตอแพทยสภา/สมาคม/ราช
วิทยาลัยเพื่อขอฐานขอมูลสมาชิก
ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ซํ้ากัน
เรียงตามตัวอักษร และใหเลขสมาชิกใหม
แกสมาชิกชื่อหลัง พรอมแจง
การเปลี่ยนแปลงไปยังสมาชิกทานนั้น
ตรวจสอบชื่อสมาชิกที่มีเลขสมาชิก
มากกวา ๑ เลข ตัดเลขลาสุดออก
นําเลขนั้นใหแกสมาชิกลําดับถัดไป
ที่ยังไมมีเลข
ติดตอแพทยสภา/สมาคม/
ราชวิทยาลัยเพื่อขอฐานขอมูลสมาชิก
แยกกลุมสมาชิกที่ถึงแกกรรม
นับเฉพาะยอดรวม โดยไมตอง
ใหเลขสมาชิก

ปรึกษาคณะกรรมการฯวาจะใหติดตอ
สมาชิกเพื่อแจงโอนเงิน หรือคณะ
กรรมการรับรองวามีการจายเงินแลว
ใหเลขสมาชิกไปเลย
การสมัครสมาชิกออนไลน แจงคณะกรรมการฯทราบเกี่ยวกับ
ผานหนาเวปไซดของ
ใบสมัครออนไลน และการดาวนโหลด
สมาคมฯ และสามารถพิมพ โดย แจงไวในกลุมคณะกรรมการ
ใบสมัครไดจากทาง
ชุดที่ ๓๒ ดวย
หนาเวปไซด เชนกัน

จากปญหาขางตนจึงขอความรวมมือจากสมาชิกไดตรวจสอบขอมูล
โดย ตรวจสอบผานเว็บไซตของสมาคมฯ www.tmwa.or.th
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สมาชิกใหม

ขณะนี้ สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย มีสมาชิกรวม ๒,๐๘๔ คน
ตั้งแต ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ - สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีสมาชิกใหม ๑๐๗ คน โดยมีรายนาม ดังนี้
ลําดับ ชื่อ-สกุล
๑ พญ.พัชรี พรรณพาณิช

ที่ทํางาน
เลขสมาชิก
วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
๑๙๗๘
การสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
๒ พญ.กฤติกา ธีระพันธเจริญ
รพ.ศิริราช
๑๙๗๙
๓ พญ.ทิพยรัตน ตนสกุลประเสริฐ รพ.ระนอง
๑๙๘๐
๔ พญ.พัฒนา อุกฤษณ
รพ.ยันฮี
๑๙๘๑
๕ พญ.เลิศลักษณ ลีลาเรืองแสง รพ.ราชพิพัฒน กทม.
๑๙๘๒
๖ พญ.พรพรหม อิทธิอมรเลิศ
รพ.ศิริราช
๑๙๘๓
๗ พญ.อัจจิมา ตันกุล
๑๙๘๔
๘ พญ.เพียงทิพย หังสพฤกษ
รพ.มนารมย,คลินิกศูนยแพทยพัฒนา
๑๙๘๕
๙ พญ.สุธี สฤษฎิ์ศิริ
ศูนยบริการสาธารณสุข๖๗ ทวีวัฒนา
๑๙๘๖
๑๐ พญ.อัญมณี เชื้อเหลาวานิช รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ
๑๙๘๗
๑๑ พญ.ทิพาพร ธาระวานิช
ม.ธรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร
๑๙๘๘
๑๒ พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รพ.เชียงรายประชานุเคราะห
๑๙๘๙
๑๓ พญ.ปยะวดี เชี่ยวสงวน
หองตรวจกองสรางเสริมสุขภาพสํานักอนามัย
ศาลาวาการกทม.
๑๙๙๐
๑๔ พญ.มณฑินี แสงเทียน
รพ.บํารุงราษฏร
๑๙๙๑
๑๕ พญ.บุญญาพร ไชยสัจ
รพ.บีแคร เมดิคอล เซนเตอร
๑๙๙๒
๑๖ พญ.มัชฌิมา ฮวบกอง
รพ.ราชวิถี
๑๙๙๓
๑๗ พญ.ชญาดา วรสถิตย
รพ.นครปฐม
๑๙๙๔
๑๘ พญ.เพชรลดา อาชวานันทกุล วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
ม.อุบลราชธานี
๑๙๙๕
๑๙ พญ.ลัดดา สรคุณพิพิธกุล
รพ.สมิติเวชศรีราชา
๑๙๙๖
๒๐ พญ.ศิริปริญญา พูนธนางกูร รพ.มหาราชนครราชสีมา
๑๙๙๗
๒๑ พญ.พินิตา วะนํ้าคาง
รพ.บํารุงราษฏร
๑๙๙๘
๒๒ พญ.จิตตระวี เกลียวสัมพันธ ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๖ กันตารัติอุทิศ ๑๙๙๙
๒๓ พญ.กันตินันท มหาสุวีระชัย รพ.มุกดาหาร
๒๐๐๐
๒๔ พญ.กอบกาญจน ธงทอง
รพ.อางทอง
๒๐๐๑
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๒๕ พญ.พัชรี ปยวรเดช
๒๖ พญ.สุพจนี หัถพรสวรรค
๒๗ พญ.รุจา จรัสสิงห
๒๘ พ.ต.หญิง พญ.ดนยา จันทรสิงหกุล
๒๙ พญ.ชุติมา สายเพ็ชร
๓๐ พญ.บุญเพ็ญ จงเสรีจิตต
๓๑ พญ.คัชรินทร เจียมศรีพงษ
๓๒ พญ.พัชรี ประสิทธิ์วรนันท
๓๓ พญ.จริยา ถิระศักดิ์
๓๔ พญ.นวลพิศ อินทรเทพ
๓๕ พญ.ทรงพร เสนากูล
๓๖ พญ.กิตติมา รอดเกิด
๓๗ พญ.รัดเกลา สายเสน
๓๘ พญ.อัญญารัตน ตันรัตนานนท
๓๙ พญ.จุฑามาศ อุดมพิทักษ
๔๐ พญ.ปรียา เตชเพ็ญพันธ
๔๑ พญ.จตุพร เติมทานาม
๔๒ พญ.วิภาวัลย วงศแพทย
๔๓ พญ.สุวิมล เพชรเลิศ
๔๔ พญ.พชรวลี ทรัพยวิไล
๔๕ พญ.สิริทัย จารุพูนผล
๔๖ พญ.ไขมุกข โกสินทรจิตต
๔๗ พญ.ศิริพร ปนเจริญ
๔๘ พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต
๔๙ พญ.สุวรรณา มณีนิธิเวทย
๕๐ พญ.หทัยทิพย ชัยประภา
๕๑ พญ.นงนิด เจริญงามเสมอ
๕๒ พญ.สุภนิจ คําชํานาญ

รพ.กรุงเทพระยอง
๒๐๐๒
รพ.เกษมราษฎร รัตนาธิเบศร
๒๐๐๓
รพ.สมิติเวชชลบุรี
๒๐๐๔
รพ.ไทยนครินทร
๒๐๐๕
รพ.บางโพ กทม.
๒๐๐๖
รพ.นครปฐม
๒๐๐๗
รพ.กลาง
๒๐๐๘
รพ.บํารุงราษฏร
๒๐๐๙
รพ.บานแพว จ.สมุทรสาคร
๒๐๑๐
รพ.มหาราชนครราชสีมา
๒๐๑๑
รพ.เกษมราษฎรศรีบุรินทร
๒๐๑๒
รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ
๒๐๑๓
รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร
๒๐๑๔
รพ.พุทธโสธร
๒๐๑๕
๒๐๑๖
ศูนยบริการสาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย ๒๐๑๗
รพ.สกลนคร
๒๐๑๘
รพ.สําโรงการแพทย
๒๐๑๙
รพ.มิตรภาพเมโมเรียล
๒๐๒๐
รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี
๒๐๒๑
ศูนยบริการสาธารณสุข๒๓ สี่พระยา
๒๐๒๒
รพ.ชลบุรี
๒๐๒๓
รพ.ชลบุรี
๒๐๒๔
ศูนยบริการสาธารณสุข ๒๘ สํานักอนามัย ๒๐๒๕
ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๒ สามเสนนอก ๒๐๒๖
รพ.เด็กสมิติเวช ศรีนครินทร
๒๐๒๗
รพ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
๒๐๒๘
รพ.ทหารผานศึก
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
๒๐๒๙
ม.นวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
๒๐๓๑

๕๔ พญ.ไปรยาภัค สกุลวทัญู
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ที่ทํางาน
๕๕ พญ.ณสิกาญจน อังคเศกวินัย
รพ.ศิริราช
๕๖ พญ.รุจิรัตน ปุณยลิขิต
รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
๕๗ พญ.สิรินยา กฤษณามระ
ศูนยจิตรักษ รพ.กรุงเทพ
๕๘ พญ.มยุรี สัมพันธวิวัฒน
คลินิกแพทยหญิงมยุรี
๕๙ พญ.พนิดา รณไพรี
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
๖๐ พญ.ทิชา ฤกษพัฒนาพิพัฒน
รพ.รามาธิบดี
๖๑ พญ.ศรีกรรัตน ปญญารัตนกุล
รพ.จุฬารัตน สมุทราปราการ
๖๒ พญ.ฐิติยา คงสกนธ
สหแพทยชองนนทรี คลินิกเวชกรรม
๖๓ พญ.ดวงรัตน วังเกล็ดแกว
รพ.เด็กสมิติเวช ศรีนครินทร
๖๔ พญ.ประภาพร พรสุริยะศักดิ์
รพ.รามาธิบดี
๖๕ พญ.ณุทัยทิพ เกษมศรี ณ อยุธยา รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
๖๖ พญ.ธิดากานต รุจิพัฒนกุล
รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
๖๗ พญ.บงกช นราพุฒิ
รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
๖๘ พญ.ณัฏฐพัชร เลาหะเพ็ญแสง รพ.วิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนลออมนอย
๖๙ พญ.ญาณิน นกเทศ
รพ.ศิริราช
๗๐ พญ.สุรางค เลิศคชาธาร
รพ.เปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน
๗๑ พญ.ศรีสกุล บุญตรา
รพ.มหาราชนครราชสีมา
๗๒ พญ.อนุตตรี ดาวราย
รพ.มหาราชนครราชสีมา
๗๓ พล.ต.ต.หญิง พญ.สุวรรณี วุฒิณรงคตระกูล ๗๔. พญ.ถนอมศิริ สติฐิต
รพ.พญาไท ๒, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
๗๕. พญ.สุจิตรา ทองมาก
รพ.สงขลานครินทร
๗๖. พญ.ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล
รมยรวินทคลินิก
๗๗. พญ.ปรียพัศ พรประเสริฐ
รพ.ชลบุรี
๗๘. พญ.กนกนาถ ใจสนุก
รพ.กรุงเทพ
๗๙. พญ.จําเนียร พรหมชาติ
รพ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
๘๐. พตต.พญ.ดร.พรลดา อังศุสิงห สถานพยาบาล สกสค
๘๑. พญ.เพ็ญชาญา อติวรรณาพัฒน รพ.กรุงเทพสมุย, ศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง
๘๒. พญ.สุมาลา โลพันธุศรี
UNITED MEDICAL CENTER,USA
๘๓. พญ.ภัทรลดา ปราโมช ณ อยุธยา MW CLINIC
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๘๔. พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ
๘๕. พญ.จุฑามาศ เสนาภักดิ์
๘๖. พญ.พิรารัตน จารุพันธ
๘๗. พญ.จุฑามาศ ชูทอง
๘๘. พญ.สุทธิกาญจน ชื่นเมืองปกษ
๘๙. พญ.อติกานต ศิริชุมพันธ
๙๐. พญ.แพรวฝน สุรชัย
๙๑ พญ.วิลาสินี ธีราวิทยางกูร
๙๒. พญ.โกลัญญา กังวาลยศศักดิ์
๙๓. พญ.สิริพร อึ้งอภินันท
๙๔. พญ.พิมพชนก วิเชียร
๙๕. พญ.กีรติ ทรัพยสมาน
๙๖. พญ.ณัฐชรินธร ทวีพลอังศุชวาล
๙๗. พญ.ปุณยาพร สืบนุช
๙๘. พญ.นันทินี เอี่ยมวรสิน
๙๙. พญ.เพ็ญศิริ ชาญวรัญู
๑๐๐. พญ.ภัคฐพิชา วัฒนโรจนกิจ
๑๐๑. พญ.สมจิตต พุมไทร
๑๐๒. พญ.สุทธิพันธ สาระสมบัติ
๑๐๓. พญ.พัชรพร เตชะสินธุธนา
๑๐๔ พญ.วิจิตรา แพงขะ
๑๐๕ พญ.สมพิศ จําปาเงิน
๑๐๖ พญ.ปยฉัตร โกศัลวัฒน
๑๐๗ พญ.รัชฎาพร รุญเจริญ

รพ.ตรัง
รพ.ศรีสะเกษ
รพ.ชลบุรี
รพ.อางทอง จ.สิงหบุรี
รพ.ชลบุรี
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห
รพ.ศูนยตรัง
รพ.สงขลานครินทร
รพ.มหาราชนครราชสีมา
รพ.นครพิงค จ.เชียงใหม
รพ.สมุทรสาคร
เกษียณ
เกษียณ
รพ.ศิริราช
รพ.นํ้าหนาว จ.เพชรบูรณ
รพ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
รพ.เปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน
รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
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โครงการประสานงานพันธมิตร
เครือข่ายต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติ
พญ.ปยเนตร สุขุปญญารักษ
แพทยหญิงปยเนตร สุขปุ ญ
 ญารักษ ไดเขารวมการประชุมครบรอบ ๑๐๐ ป ของสมาพันธแพทย
สตรีของสหราชอาณาจักร (100 years of Medical Women's Federation, MWF) ซึ่งกอตั้งกอน
สมาคมแพทยสตรีนานาชาติ (Medical Women's International Association, MWIA) การประชุม
ของ MWF เริ่มวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และตอดวยการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมแพทยสตรีนานาชาติ (Executive meetings of MWIA) ในวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ในรายการนี้ MWIA ไดสนับสนุนคาเดินทาง ที่พักและคาลงทะเบียนการประชุมใหตั้งแตวันที่ ๑๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผูท เี่ ขารวมประชุมจาก MWIA ทัง้ สิน้ ๑๒ คน ผูท ไี่ มสามารถเขารวมประชุมได ๑ คน
คือ Dr. Mabel Aboah , Vice President of Near East and Africa ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย
๑. Bettina Pﬂeiderer, President
๒. Kyung Ah Park, Past President
๓. Clarissa Fabre, President Elect
๔. Shelley Ross, Secretary General
๕. Gail Beck, Treasurer
๖. Tuula Saarela, Vice President of a Northern Europe
๗. Khatuna Kaladze, Vice President of Central Europe
๘. Antonella Vezzani, Vice President of Southern Europe
๙. Padmini Murthy, Vice President of North America
๑๐. Maite Sevillano, Vice President of Latin America
๑๑. Piyanetr Sukhu, Vice President of Central Asia
๑๒. Cissy Yu, Vice President of Western Paciﬁc
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การประชุมครั้งนี้ Dr. Shelley เลขาสมาคมฯ ไดเชิญเขารวมประชุมในตอนเย็นวันที่ ๑๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และไดเชิญ Princess Anne เปนประธานในพิธเี ปดการประชุม ณ. Royal Society
of Medicine ในครั้งนี้ งานเริ่มตนดวย cocktail reception จนถึงเวลา ๑๘.๑๐ น. จึงเขาหองประชุม
Professor Parveen Kumar กลาวเปดงาน ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาของ MWF ซึ่งยอนหลัง
ไปถึงป ค.ศ. ๑๘๙๐ ประเทศอังกฤษมี Dr. Gertrude Herfzeld (ค.ศ. ๑๘๙๐-๑๙๘๑) เปนศัลยแพทยสตรี
ดานเด็กคนแรก และ Dr. Dame Hilda Lloyd (ค.ศ.๑๘๙๑-๑๙๘๒) เปนประธานราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย
คนแรก (President of Royal College of Obstetricians and Gynecologists) และ President of
Royal Medical College เปนตน
HRH Princess Anne ไดทรงกลาวเปดงาน ซึ่งทรงกลาวเนนถึงความสําคัญของแพทยสตรี
ตอมา Professor Lesley Regan ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยขึ้นมากลาวเกี่ยวกับ สุขภาพสตรี
ทั่วโลก (Global Women's health) การแทงที่ปลอดภัย การคุมกําเนิดหลังคลอด การเสริมพลังสตรี
ความเทาเทียมทางเพศ ซึ่งเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goal) ขององคการ
อนามัยโลก ในป ค.ศ.๒๐๑๖-๒๐๓๐ ในตอนทายจบดวย One World Health ทุกคนในโลกนี้มีสิทธิที่
จะไดรับการรักษาที่เทาเทียมกัน Universal Healthcare โดย Lord Nigel Crisp ซึ่งเคยเปนผูจัดการ
อาวุโสของระบบบริการสุขภาพแหงชาติ (National Health Services) หลังจากนั้นก็ไปสังสรรคตอ
ที่บานพักของ Dr. Clarissa Fabre ซึ่งเปน President Elect กอนกลับเขาที่พัก
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เริ่มประชุมตั้งแตเวลา ๐๘.๔๕ น. ซึ่ง ตอนเชามีการบรรยาย
ถึงโปรแกรมการเกษียณอายุ Pension Plan and portfolio management ของชาวอังกฤษ ตอมา
เวลา ๑๐.๐๐ น. Prof. Parveen Kumar และ Prof. Bettina Pﬂeiderer เปนผูดําเนินการอภิปราย
กลาวแนะนําและพูดถึงประวัติความยากลําบากกวาผูหญิงจะสามารถเปนแพทยได ในยุคสมัยเช็คสเปย
(shakespeare) มีแตผูชายเทานั้นที่มีโอกาสไดเรียนหนังสือ ผูหญิงรุนแรกๆ มีความยากลําบากมากกวา
จะไดเขาโรงเรียนแพทย มีแพทยหญิงคนหนึ่งที่ใชชื่อผูชายและปลอมตัวเปนผูชายจนกระทั่งสิ้นชีวิต
จึงทราบวาเปนหญิง ตอมา Dr. Lesley Hall ไดกลาวถึงความกาวหนาของผูหญิงในอาชีพแพทย ตั้งแต
สมัยสงครามซึง่ มีการกีดกันผูห ญิงไมใหไดรบั ตําแหนงทีส่ าํ คัญ และสมาคมแพทยสตรีของสหราชอาณาจักร
ใชเวลารณรงคหาเสียงรวม ๒๐ ป กวาที่แพทยสตรี คือ Dr. Dame Janet Atkin จะไดเปนผูแทนของ
แพทยสมาคมแหงสหราชอาณาจักร (British Medical Association) ใน ปค.ศ. ๑๙๕๘ และแพทยสตรี
ที่ไดรับตําแหนงสําคัญอื่น เชน Dr. Dame Hilda Lloyd (Rose) เปนประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
ผูหญิงคนแรก ใน ปค.ศ. ๑๙๔๙ และในเวลาตอมาอีก ๖๔ ป จึงจะมีประธานราชวิทยาลัสูตินรีแพทย
ผูห ญิงคนที่ ๒ คือ Dr. Lesley Regan ในป ค.ศ. ๒๐๑๖ และมีการกอตัง้ โรงพยาบาลรักษาผูห ญิงโดยเฉพาะ
เชน South London, Lady Chichester, Bermondsey Medical Mission, Duchess of York
Hospital, Marie Curie Hospital เปนตน
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ผูหญิงในวงการแพทยโดยมากจะเปนสูตินรีแพทย จิตแพทย วิสัญญีแพทยและจักษุแพทย
เปนตน จํานวนแพทยสตรีเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ในป ค.ศ.๑๙๗๕ มีแพทยสตรีทงั้ หมด ๑๙,๐๐๐ คน คิดเปนรอย
ละ ๒๒ ของแพทยทั้งหมด และประมาณเกือบครึ่งหนึ่งจะอยูใน ระบบสาธารณสุข สวนอีกรอยละ ๕๙
อยูในโรงพยาบาล
นอกจากแพทยสตรี ๓ ทานที่ไดรับตําแหนงสําคัญขางตน ยังมี Prof. Dame Margaret Turner
Warwick ไดเปนประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทยผหู ญิงคนแรก ในปค.ศ. ๑๙๘๙ ซึง่ เปนระยะเวลา ๔๗๑ ป
ภายหลังจากกอตั้งสมาคม ตอจากนั้น Dr. Dame Carol Beck ไดเปนประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย
ในปค.ศ.๒๐๐๒ และ Dr. Jane Daker เปนประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย ในปค.ศ. ๒๐๑๔ สวนราช
วิทยาลัยศัลยแพทยนั้น Dr. Eleanor Davies -Colley ไดเปนศัลยแพทยผูหญิงคนแรก ในป ค.ศ.๑๙๑๑
ภายหลังการกอตั้งราชวิทยาลัย ๒๗๑ ป และ Dr. Clare Marx เปนประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย
ในปค.ศ.๒๐๑๔
ผูอภิปรายคนถัดมาคือ Dr. Baroness Ilora Finlay กลาวถึงแพทยสตรีระดับแนวหนา เชน
Empress Alexandra Feodorvna & Princess Vera Gedroitz Dr. Lausanne เปน professor
ทางศัลยกรรมในป ๑๘๙๘ และไดทําการผาตัดแผลหนาทองผูปวยจากสงครามรัสเซียญี่ปุน Dr. Harry
Smith-Bradford ไดกลาวถึงนองสาวทีเ่ สียชีวติ เมือ่ อายุ ๑๐ ขวบทีเ่ ปนโรคจิตและไมไดรบั การรักษาหลัง
จากตกจากหนาตางบาน เด็กวัยรุนที่ถูกทํารายโดยทหารและไมไดรับการรักษา
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สหราชอาณาจักรไดจัดการบริการดานสุขภาพแหงชาติ โดย
Beveridge & Bevan ในปค.ศ.๑๙๔๘ ระบบบริการเปนไตรภาคี ประกอบดวย องคกรทองถิ่น
โรงพยาบาล สถานบริการเอกชน (คลินิกแพทยทั่วไป ทันตแพทย เภสัชกร (รานขายยา) และบริการดาน
สายตา) ในปค.ศ ๑๙๕๐ มีการระบาดของโปลิโอ Dr. Dame Rosemary Rue ไดปวยเปนโรคโปลิโอ
อยู ๑๐ ปหลังจากนั้นเธอก็เปน advocate คนสําคัญดานสาธารณสุข และเธอยังเปนนายกของ MWF
ระหวางปค.ศ.๑๙๘๒-๑๙๘๓ ตอมา Dr. Dame Cicely Saunders ไดกอ ตัง้ Saint Christopher's Hospice
ทางตอนใตของกรุงลอนดอนในป ค.ศ. ๑๙๖๗ เพื่อชวยรักษาประทังชีวิตผูปวยในระยะสุดทาย เธอเปน
ทัง้ พยาบาล นักสังคมสงเคราะหและ เปนแพทย เธอไดสนิ้ ชีวติ อยางสงบสุขในโรงพยาบาลทีเ่ ธอกอตัง้ ขึน้
และมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก
บุคคลทีน่ า สนใจอีกทานหนึง่ คือ Dr. Margaret Ann Bulkley (ปค.ศ.๑๗๙๒ หรือ ๑๗๙๕-๑๘๖๕)
(วันเดือนปเกิดทีเ่ ธอใหไวแตกตางกัน เพือ่ การปลอมตัวเปนชาย) เธอไดปลอมตัวเปนชาย ชือ่ James Barry
เนื่องจากสมัยนั้นผูหญิงไมมีโอกาสไดเรียนแพทย เธอสามารถเขาเรียนแพทยไดที่เมืองเอดินเบอระ
จนกระทั่ ง จบแพทย ใ นป ค.ศ.๑๘๑๒ และสมั ค รเป น ศั ล ยแพทย ท หารไปประจํ า อยู ต า งประเทศ
ไมมีผูใดทราบวาเขาเปนผูหญิง จนกระทั่งสิ้นชีวิต เขาสามารถผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองในขณะเปน
แพทยอยูที่อัฟริกาและอยูที่นั่นนานถึง ๔๐ ป นายกรัฐมนตรีคนที่ ๓ ของ South Africa ใชชื่อ James
Barry Munnik Herzog เพื่อใหเปนเกียรติแก Dr. James Barry
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Elizabeth Garrett Anderson เปนแพทยสตรีคนแรกของอังกฤษ ในปค.ศ.๑๘๖๕ โดยไดรับ
แรงบันดาลใจจาก Elizabeth Blackwell แพทยสตรีในสหรัฐอเมริกา (ค.ศ.๑๘๒๑-๑๙๑๐) เธอเปน
สตรีชาวอังกฤษทีย่ า ยไปอยูส หรัฐอเมริกาและเรียนจบเปนแพทยสตรีคนแรกของอเมริกาในป ค.ศ.๑๘๔๙
จาก Geneva Medical College ใน New York หลังจากนัน้ ในปค.ศ. ๑๘๗๒ Dr.Anderson เปนผูร ว มกอตัง้
โรงพยาบาลลอนดอนสําหรับสตรี และดําเนินงานโดยผูหญิงลวน ตอมากลายเปน London School of
Medicine สําหรับผูหญิง
ในปค.ศ. ๑๘๗๖ Elizabeth Blackwell ไดกอตั้งโรงพยาบาล(Inﬁrmary) ในNew York
โดยมีนอ งสาว Dr. Emily Blackwell และ Dr. Marie Zakrzewska จากประเทศโปแลนดเปนผูร ว มกอตัง้
ซึ่งตอมา Dr.Blackwell กลับมายังประเทศอังกฤษและชวยสอนที่ London School of Medicine
ซึ่งกอตั้งโดย Elizabeth Garrett Anderson และ ยังไดกลาวถึงแพทยสตรีแนวหนาในสงคราม
การระบาดของวัณโรค และโรคโปลิโอ กอนที่จะมี Salk vaccine เปนตน
ผู อ ภิ ป รายได เ ล า ถึ ง ที่ ม าของสั ญ ลั ก ษณ ข องสมาคมแพทย ส ตรี น านาชาติ ( MWIA) ที่ เ ป น
รูปเทพเจากรีกและโรมัน ซึ่งเปน Goddess ทางสุขภาพ การรักษา และความสะอาด (sanitation)
ซึ่งเปนที่มาของคํา hygiene "Matris Animo Curant" (They heal with the spirit of a mother)
ที่ Dr. Delai, President ไดรบั มอบในป ค. ศ. ๑๙๕๔ ระหวางทีม่ กี ารประชุมสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ
ทีป่ ระเทศอิตาลี ในปค.ศ. ๑๙๕๔ และผานการรับรองในทีป่ ระชุมสมาคม ฯ ในป ค.ศ. ๑๙๕๖ ตอจากนัน้
ก็มีการกลาวถึง President ของ MWF ในปตางๆ
ตอนพักกลางวันมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน พรอมกับการนําเสนอโปสเตอร นายกสมาพันธ
แพทยสตรีโลก (MWF) Dr. Praveen ไดตัดเคกผลไมซึ่งเปนรูปฉลอง ๑๐๐ ป ของ MWF ซึ่งสวยงามมาก
ทําโดยสมาชิกเอง มีการถายรูปฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป เปนทีน่ า สังเกต คือ MWF กอตัง้ มากอน MWIA 2 ป
การประชุมในภาคบาย ไดพูดถึงเรื่องในปจจุบันเกี่ยวกับ genetic medicine เชน BRCA gene
ของมะเร็งเตานม เปนตนและเรือ่ ง สมองของคนทีเ่ สพยาเสพติด (brain addiction) ตอโคเคน การพนัน
และแอลกอฮอล ซึง่ จะเกีย่ วของกับระดับสารโดปามีน (Dopamine, D2 receptor) โดยคนทีม่ รี ะดับของ
Dopamine D2 receptor สูงจะตอบสนองตอการรักษาดีกวา แตยังไมมียาที่เพิ่มระดับของ D2 และ D3
receptor โดยตรง มีการทดลองใชยา Naloxone ในการรักษาผูที่ติดสารเสพติด
วันรุงขึ้นมีการประชุมของสมาคมแพทยสตรีภาคพื้นยุโรปเหนือ (Northern Europe Region)
และ MWIA ทีร่ าชวิทยาลัยศัลยแพทย การประชุมสมาชิกของ MWIA ก็มกี ลุม ยุวสมาชิกมานําเสนอรายงาน
การสํารวจเว็บไซดของสมาคม ฯ ซึง่ ควรเปลีย่ นโฉมหนา และเสนอใหมโี อกาสการทํา internship การเขารวม
United Nations และ World Health Organization เปนตน สมาคมฯ ไดจัดทําหลักสูตรการสอนเรื่อง
ความรุนแรง (teaching module for violence) สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซด
นอกจากนี้ Dr. Bettina นายกสมาคม ฯ กลาวยํ้าถึง triennial theme "Medical Women Ambassadors of Change" ซึ่งพยายาม มุงไปทาง gender and health ความเทาเทียมทางเพศ
ซึ่งเปนเรื่องสืบเนื่องจากเรื่องความรุนแรงตอสตรี เด็ก และผูสูงวัย
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นายกสมาคม ฯ ไดกลาวถึงปญหาของ MWIA คือ การเพิม่ สมาชิกและการหาทุน ซึง่ นายกสมาคม ฯ
ไดเสนอโครงการ Friends of MWIA โดยการบริจาคผาน paypal และไดกลาวถึงสถานะของสมาคม
แพทยสตรีนานาชาติ วา ขณะนี้ MWIA เปน
.. Ofﬁcial relations with WHO
.. Category ll status with ECOSOC of the United Nations
.. Member of Department of Public Information of the UN
.. UN Vienna
.. Member of CIOMS
.. President of EWL
สําหรับการประชุมสมาคมแพทยสตรีระดับภูมิภาค มีดังตอไปนี้
.. Northern Europe สถานที่ สหราชอาณาจักร วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
.. Central Europe สถานที่ ประเทศรัสเซีย วันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
.. Southern Europe สถานที่ ประเทศอิตาลี วันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
.. North America
สถานที่ สหรัฐอเมริกา
.. Latin America
สถานที่ ประเทสปานามา วันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
.. Central Asia
สถานที่ กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย วันที่ ๖-๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
.. Near East & Africa สถานที่ ประเทศเคนยา
.. Western Paciﬁc สถานที่ ฮองกง วันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วันรุงขึ้นก็มีการประชุมเฉพาะกรรมการบริหาร (executive committee) โดยผูแทนของ
แตละภูมิภาครายงานกิจกรรม ซึ่งเปนที่นาสังเกต คือ TMWA ของเราและ AMWI ( อินเดีย) จะมีบริการ
ใหประชาชนมากกวา และสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยมีโครงการ leadership, CPR และอาหารไทย
หัวใจดี ของ พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม ซึ่งจะชวยแกปญหาโรคอวนซึ่งอยูใน SDG ของ WHO ตอมารวม
พูดคุยถึงเรือ่ งการจัดงาน Centennial ที่ New York ซึง่ ยังไมมอี ะไรคืบหนามากนัก เพราะ ประสบปญหา
เรื่องราคา และการเตรียมงาน Centennial ที่จะประชาสัมพันธและมีของที่ระลึกในงานนั้น ซึ่งสวนใหญ
ก็ลงความเห็นวาเปนผาพันคอทีม่ โี ลโกของของสมาคมฯ และ design อีน่ ๆ สี ของ MWIA ซึง่ วาเปนสีมว ง
แตคราวกอนให Italian designer ทําออกมาเปนสีออกไปทางชมพู หลายคนชอบผาพันคอของ MWF
วาสวยมาก ซึ่ง พญ.ภัทริยา จารุทัศน เปน Chair ของ Bazaar committee ก็ดําเนินงานเรื่องนี้ดวย
สวนเรือ่ งการเงิน MWIA พยายามเพิม่ รายได จากคาสมาชิก และการบริจาคโดยพยายามเปดการ
รับบริจาคทาง paypal เรียกวา Friends of MWIA ดานภาคพื้นยุโรปก็มีปญหาทางเศรษฐกิจ ในภาคใต
สมาชิกนอยลง สมาชิกสวนใหญมาจากยุโรปตอนเหนือ อัฟริกาก็ยงั มีปญ
 หา โดยเฉพาะจากประเทศไนจีเรีย
อันสืบเนือ่ งมาจากการประชุม ทีก่ รุงเวียนนาเมือ่ ปค.ศ. ๒๐๑๖ สวนทางเอเซีย Dr. Park ก็เดินทางไปเยือน
ประเทศตางๆ เพือ่ หาสมาชิกเพิม่ ขึน้ และก็มกี ารโหวตสําหรับสถานทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ
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ในป ๒๐๑๘ ซึ่งสวนใหญก็โหวตที่จะไปประชุมที่ประเทศอิตาลี เพราะตองการสนับสนุนสมาชิกดาน
ยุโรปตอนใต เชน สเปน และ โปรตุเกส แตมีผูคัดคาน ๒-๓ คนวาควรจะเปรียบเทียบคาใขจายกอน
ที่จะตัดสินใจ จึงขอเลื่อนการตัดสินไปกอน ตอจากนั้นก็มีการพิจารณาเรื่องการรณรงคเพื่อเปลี่ยนแปลง
แเละปกปองสิทธิของผูหญิงเชน ผูหญิงที่ถูกขมขืน กฎหมายการทําแทงในอเมริกา Wade and Roe
เปนตน แลวจึงปดการประชุม
ภายหลังการประชุมวันแรก (วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ซึ่งเปนวันที่ ๓ ของการประชุมของ MWF)
ทาง MWF มีการจัดเลี้ยงอาหารเย็น ที่ House of Lords ซึ่งจําเปนตองจองลวงหนา และก็ตองขอบคุณ
Dr. Shelley Ross ทีไ่ ดจดั การจองใหพวกเราทุกคน หลายคนไมไดไปรวมงานเลีย้ งเพราะบัตรหมด ผูท นี่ าํ
บัตรไปทูลเชิญ คือ Baroness Llana Finlay สถานที่จัดเลี้ยงอยูริมแมนํ้าเทมส ทุกคนที่เขาไปตองผาน
การตรวจเหมือนการตรวจผานที่สนามบิน กวาจะไดเขาถึงหองอาหารตองรอเขาเปนชวงๆ หองอาหาร
ชื่อ Cholmandalay อยูริมนํ้า ถาออกไปยืนที่ระเบียงจะ มองไปเห็น Westminster's Bridge และ
London's Eye ที่สําคัญ คือ งานนี้ HRH Duchess of Gloucester ซึ่งเปนองคอุปถัมภของ MWF
เสด็จมารวมงานดวย รายการอาหารจะมี Gazpacho soup with cracker , Baked cornfed chicken
with smoked bacon popcorn ของหวานเปน creme Brûlée with white chocolate และ raspberry
ที่สําคัญคือ หลังอาหาร ดัชเชสทรงเสด็จไปทุกโตะพรอมกับ Dr.Praveen นายกของ MWF ดัชเชส
ทรงทักทายและพูดคุยกับทุกๆคน ซึ่งเปนที่นาปลาบปลื้มมาก
ภายหลังการประชุมวันที่ ๒ (เปนวันที่ ๔ ของการประชุมของ MWF) ซึ่งเราจะไปประชุมใน
๒ วันสุดทาย งานนีเ้ จาภาพจะพาไปลองเรือแมนาํ้ เทมสโดยไปลงเรือที่ Greenwich แลวแวะที่ Trafalgar
Tavern สถานที่นี้เปนจุดประวัติศาสตรของ MWF ที่เขามาคุยกันเรื่องกอตั้งสมาคมเมื่อ ๑๐๐ ปกอน
จากนั้นก็ไปรับประทานอาหารเย็นที่ The Old Brewery โดยนั่งเรือกลับที่พัก และขากลับไดเห็น
Tower Bridge เวลากลางคืน ซึ่งแสงไฟสองสวางสวยงามมาก
หมายเหตุ ขาวดีลาสุดคือ สรุปคณะกรรมการบริหารสมาคม มีมติมาประชุมที่ประเทศไทย กรุงเทพฯ
ในชวงเวลาการประชุมของ 8th CARC อาจกอนหรือหลัง วันที่ ๖-๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
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การประชุมภูมิภาคเอเชียกลางครั้งที่ ๘
8 Central Asia Regional Congress, 8th CARC )
th

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ
จะจัดการประชุมวิชาการสมาคมแพทย์สตรีภูมิภาคเอเชียกลางครั้งที่ ๘
สถานที่ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๖-๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Scientific Schedule 8th CARC
Day 1

6 September 2018 (Thursday)

08:00-08:45
08:45-09:00
09:00-09:30

Registration

Opening Ceremony
KhunNanta Maranetra, MD
Preside over the Congress,
Piyasakol Sakolsatayadorn, MD
Ethics and wellbeing
09:30-10:00 (1) Keynote speaker: Women’s
wellbeing: A global perspective
• 09:30-09:45 Empowering women towards Bettina Pﬂeiderer, MD
women’s wellbeing
• 09:45-10:00 At the end of MDGs to the dawn Shelley Ross, MD
of SDGs
10:00-10:30
Morning Break
10:30-12:00 (2) Empowering women: A key
(90 min)
to prosperous society
• 10:30-11:00 Empowering women: A key to Thanpuying Pharani Mahanonda
prosperous society
• 11:00-11:30 An update on Domestic Violence Mandakini Megh, MD
Implementation in Central Asia
Region
• 11:30-12:00 Women empowerment: Ending Kyunng Ah Park, MD
violence against women
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Day 1
12:00-12:30
12:30-13:00

6 September 2018 (Thursday)

Lunch

Luncheon seminar I: Staying Warunee P. Vandepitte, MD
healthy:Dengue vaccine:
Challenges and opportunities
13:00-13:30 Luncheon seminar II: Staying Warunee P. Vandepitte, MD
healthy:New frontier in HPV
protection
13:30-15:00 (๓) Humanism and spirituality
(90 min)
in medicine
• 13:30-14:00 Teenage pregnancy:
Wassana Im-em, PhD
preventable factors
• 14:00-14:30 Integrating healing power of Clarissa Fabre, MD
humors and music in your
clinical practice
15:00-15:30
Afternoon Break
15:30-16:30 (๔) Inﬂ uencing life-course
(60 min)
trajectory fromlife origins
• 15:30Fostering children’s executive Nittaya Kotchabhakdi, MD
15:50
function
• 15:50-16:10 Positive parenting solution
Gail Beck, MD
• 16:10-16:30 Fantastic folate & prevention of Prof.Pornswan Wasan, MD
birth defects
17:30-18:30 The joy of bird watching
Rungsrit Kanjanavanit, MD
18:30-20:30
Welcome Cocktail Reception
Day 2
7 September 2018 (Friday)
8:30-10:00 (5) Working together for a
(90 min)
better society
• 8:30-9:00 Achieving a tobacco-free
Somsri Paosawasdi, MD
generation: the power of
networking
• 9:00-9:30 Dengue and Flavivirus Research Kathryn Anderson, MD
in Thailand
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Day 2
7 September 2018 (Friday)
• 9:30-10:00 Working together for a better Jintana Unipan, PhD
society
10:00-10:30
Morning Break
10:30-12:00 (6) Future challenges of
(90 min)
medicine
•10:30-11:00 What the elderly want and Tuula Saarela, MD
dream
• 11:00-11:30 Future medicine for disabilities Bong Ok Kim, MD
12:00-12:30
Lunch
• 12:30-13:00 Luncheon seminar III: Obstructive Niratchada Sap-anan, MD
sleep apnea: The silent killer
• 13:00-13:30 Luncheon seminar IV: Women’s Araya Thongphiew, MD
wellbeing VS Tobacco:A
Broadway Show
13:30 - 15:00 (7) Cultivating lifestyles that
(90 min)
ﬂourish: the role of nutrition,
sleep, physical activity, and
psychosocial health
•13:30-14:00 Good sleep keeps you healthy NarichaChirakalwasan, MD
& guarantees wisdom
•14:00-14:30 A journey of healthy living LaddaMosuwan, MD
through better nutrition and
physical activities
•14:30-15:00 Overcoming burn out and stay ApisamaiSrirangson, MD
motivated
15:00-15:30
Afternoon Break
15:30-17:00 (8) The changing force
(90 min)
of medicine in social
transformation
• 15:30-16:00 Breast feeding: Breaking the Siraporn Sawasdivorn, MD
barriers
• 16:00-16:30 Leadership in the digital era
Chamaree Chuapetcharasopon, MD
• 16:30-17:00 NCD challengein Asia
Renu Garg, MD
18:30-21:00
Gala Dinner
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Day 3
8 September 2018 (Saturday)
08:30-10:00 (9) Advancing wellness with
(90 min)
preventive and personalized
medicine.
• 08:30-09:00 What science says about
Solaphat Hemrungrojn, MD
staying sharp
• 09:00-09:30 The role of personalized medi- Surakameth Mahasirimonkol, MD
cine in digital era
• 09:30-10:00 Antiaging and regenerative Rungsima Wanitphakdeedecha, MD
medicine
10:00-10:30
Morning
10:30-12:๐๐ (10) Preparing for a graceful
death: Palliative care
(90 min)
redesigned
• 10:30-11:00 Healing impact of palliative care Khunying Chamnongsri Hanchanlash
•11:00-12:๐๐ Good life, good death
Senior Buddhist monk
12:00-14:00
Farewell buffet lunch & Karaoke Closing

Hands-on workshop for the fulfilment
of work-life balance (2-4 pm)
6 September
2018

7 September
2018

Workshop 1

Praiwan Chairat

Drawing and painting

Workshop 2

to be announced

Flowers to garland,
Thai style
New paradigm in
healthcare: Maneevej
Fruits carving

Workshop 3
Workshop 4

Nophadol Ningsanond,
MD
Manee Piya-anant,MD
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การลงทะเบียนของผูเขาร่วมการประชุม 8th CARC จากภายในประเทศ
อัตราคาลงทะเบียนเขารวมประชุมภูมิภาคเอเชียกลางครั้งที่ ๘ (8th CARC)
ประเภทของการลงทะเบียน

๑ ส.ค.๖๐-๒๘ ก.พ. ๖๑ ๑ มี.ค.- ๓๑ ส.ค. ๖๑ หนางาน ๖-๘ ก.ย. ๖๑

๑. สมาชิกสมาคมแพทยสตรีฯ
๒. แพทยที่ไมไดเปนสมาชิกสมาคมฯ
๓. แพทยใชทุน/ประจาบาน
๔. บุคลากรทางการแพทยอื่นๆ
๕. ผูติดตามและผูสนใจรวมการประชุม
๖. ผูลงทะเบียนรายวัน
• ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ :
เทคนิคการสเก็ตภาพ/ออกแบบ
• ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ :
ฝกเรียนรอยอุบะและมาลัย
• ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓ :
ปรับสมดุลโครงสรางดวยมณีเวช
• ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ :
ฝกแกะสลกผักและผลไม

๔,๕๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๘๐๐ บาท

๕,๐๐๐ บาท
๕,๕๐๐ บาท
๔,๕๐๐ บาท
๔,๕๐๐ บาท
๓,๕๐๐ บาท
๘๕๐ บาท

๕,๕๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๙๐๐ บาท

๘๐๐ บาท

๘๕๐ บาท

๙๐๐ บาท

๘๐๐ บาท

๘๕๐ บาท

๙๐๐ บาท

๘๐๐ บาท

๘๕๐ บาท

๙๐๐ บาท

หมายเหตุ ปดรับการลงทะเบียนลวงหนา วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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ความสัมพันธ์กับแพทย์สตรีนานาชาติ
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร นายกสมาคม
แพทยสตรี ฯ และคณะกรรมการ ใหการตอนรับ Dr. Mariko Fujikawa ผูอํานวยการ ศูนยบริการ
สาธารณสุขอิชิฮารา ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานโรคเบาหวานและเปนสมาชิกสมาคมแพทย
สตรีประเทศญี่ปุนที่ไดเดินทางมาประชุมวิชาการที่ประเทศไทย มีความสนใจงานสมาคมแพทยสตรี
แหงประเทศไทย ไดแวะมาเยีย่ มเยียนคณะกรรมการสมาคม ณ อาคารแพทยโกศล คณะกรรมการไดเชิญ
Dr. Mariko Fujikawa เขารวมการประชุม 8th CARC ในวันที่ ๖-๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดวย
และใหการเลี้ยงตอนรับ ณ หองอาหารคุณหญิง Dr. Mariko Fujikawa รูสึกประทับใจเปนที่ยิ่งที่ไดรับ
การตอนรับอยางอบอุน จึงไดเขียนจดหมายขอบคุณ ดังจดหมายที่แนบ
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ทัศนศึกษาพาเพลินใจ

ทัศนศึกษาอุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย แพร่
ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี
เทีย่ วนอยวันแตไดรบั ความรูค วามสนุกสนานมากมาย คณะกรรมการบริหาร สมาคมแพทยสตรีฯ
ไดจดั การประชุมสัญจร โดยมีจดุ ประสงคเพือ่ เพิม่ ความสามัคคี ชารจแบตเตอรี่ เรียนรูศ ลิ ปวัฒนธรรมไทย
และเยี่ยมเยือนอุทยานประวัติศาสตรของจังหวัดตางๆ มีขอแมอยางเดียวคือทุกทานจายเงินเองทั้งทริป
เทานั้น
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการนัดพบกันที่สนามบินดอนเมือง เหินฟาไปพิษณุโลก
แวะเพิม่ พลังการทองเทีย่ วทีร่ า นอาหารพังกีข่ า วมันไก ซึง่ มีรสชาดอรอยมาก เจาของรานคงจะเบือ่ คนรอ
คอยเรียกรองอาหาร เลยเขียนปายแจงเวลาเปด ๘:๓๐ น.ไวทั่วราน เราไปรับประทานขาวมันไก แกงจืด
มะระผักกาดดองกันจนอิ่มหนํา
ศ.คุณนันทา นายกสมาคมฯ ใหสัญญาณเริ่มรายการ โดยแบงรถออกเปน ๒ คัน คันที่ ๑ อยูใน
ความดูแลของ พญ.ศรีวรรณา (ผูร เิ ริม่ โครงการนี)้ สมาชิกในรถคันนีม้ ผี อู าวุโสมากหนอยจึงมีการอภิปราย
ประเด็นตางๆอยางกวางขวาง รถคันที่ ๒ อยูใ นความดูแลของ พญ.อรยา ผูด แู ลเราอยางดียงิ่ และสมาชิก
มีคุณลักษณะคือเรียบรอย อยูในโอวาทเปนอยางดี
เราขามแมนํ้านานโดยใชสะพานนเรศวร ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สักการะ
พระพุทธชินราช และรูปจําลองพระพุทธชินสีหเพื่อเปนสิริมงคล แลวไปพระตําหนักสมเด็จพระนเรศวร
พระราชวังจันทน ที่นี่มีเรื่องราวประวัติศาตรที่นาประทับใจของวีรกษัตริยไทย คือสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช การจัดแสดงทําไดดีมาก ทั้งรูปปนแสดงอาวุธของพระองคทานที่เราเคยไดเรียนสมัยเด็กๆ เชน
พระแสงดาบคาบคาย พระของาว และภาพจําลองการยุทธหัตถี เห็นชางของพระองคทานตัวเล็กกวา
ถูกยันไปจนขาหลังยันตนไม ดวยพระบรมเดชานุภาพพระองคเอาชนะศึกครั้งนี้ได ฟนพระมหาอุปราช
ขาดคอชาง ทําใหชาวสยามไดรับความสงบตอมา
จากนั้นเราออกจากจังหวัดพิษณุโลก มุงสูจังหวัดสุโขทัย รับประทานอาหารกลางวันที่รานตา
พุธ ตํานานกวยเตี๋ยวสุโขทัย อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย ใกลๆกับแมนํ้ายม แลวมุงสูอุทยานประวัติศาสตร
ศรีสชั นาลัย นัง่ รถชมภายในบริเวณซึง่ รมรืน่ และมีเจดียน อ ยใหญทยี่ งั เหลือใหชม แลวเดินทางขามจังหวัด
เพื่อไปนมัสการพระแทนศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระแทนศิลาอาสน ปูชนียวัตถุสถานสําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ
อยูที่อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ เปนศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง ๘ ฟุต ยาว ๑๐ ฟุต สูง ๓ ฟุต
ฐานของพระแทนโดยรอบประดับดวยลายกลีบบัว มีตาํ นานวา พระพุทธเจาเมือ่ ครัง้ เปนพระโพธิสตั วเคย
เสด็จมาจําศีลบําเพ็ญพุทธบารมี ณ ทีแ่ หงนี้ ตอมาจึงมีการสรางพระแทนศิลาอาสนขนึ้ สันนิษฐานวาสราง
ขึน้ ในสมัยสุโขทัยแตไมปรากฏนามผูส ราง ตอมาในพ.ศ. ๒๔๕๑ ไฟปาไหมมณฑปและวิหารเหลือแตแทน
ศิลาแลง รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณใหม
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รายการอีกรายการหนึ่งที่รอคอย คือไปชมผาไหมและผาฝายคุณภาพดีที่รานวิเชียรผาไทย
ซึ่งคณะเดินทางก็อุดหนุนสินคาพื้นบานชิ้นงามๆ กันอยางจุใจ จนคํ่าสนิทจึงเขาสูที่พักที่โรงแรมสีหราช
เที่ยวแลวก็ทํางานดวย มีการสรุปหัวขอตางๆที่ไดหารือกันมาระหวางการเดินทางเพื่อนําไปดําเนินการ
และประชุมตอในเดือนถัดไป
วันที่ ๑๔ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐ เราไปชมเมืองลับแล เปนเมืองโบราณที่มีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ไดเคยเสด็จมาเมือ่ พ.ศ.๒๔๔๔ เรือ่ งเมืองลับแลเปนนิทานพืน้
บานเลากันวาเปนเมืองของคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต โกหกคําเดียวไมได ลูกเขยที่มาจากตางเมืองเห็น
ลูกรองไห กลอมแบบไหนก็ไมหยุด หลุดปากหลอกลูกวา แมมาแลว…เทานั้นแหละ ตองออกจากเมือง
ของขึ้นชื่อบริเวณนี้คือเหล็กนํ้าพี้ซึ่งใชในการตีดาบนํ้าพี้
อาหารกลางวัน อรอยเชนเคย เปนกวยเตี๋ยวหมูตุน รักไอศครีม ชื่อรานอยางนี้จริงๆ อรอย
ทั้งกวยเตี๋ยว ทั้งไอศครีม จากนั้นไดรับการตอนรับจากสวนคุณหมอ พญ.ศรีวรรณาซึ่งเปนเจาภาพใจดี
ไดรับประทานทุเรียนหลงลับแลของแท และหมอนทองซึ่งอรอยมาก มังคุด หมูสะเตะ และอาหารอรอย
อีกหลายอยาง เชน หมี่พัน ซึ่งหารับประทานยากก็ไดลิ้มรสที่ลับแล
เย็นแลว เราไปชมอาทิตยตกบนสันเขื่อนสิริกิตต แลวเขาพักที่เรือนพักนกกระจอก ตอนกลาง
คืนมีงานสังสรรคซึ่งเต็มไปดวยเสียงหัวเราะและเสียงเพลง ทานที่รองเกงอยูแลวรองกันไมหยุด เชน
อ.คุณนันทา พญ.มยุรา พญ.แสงจันทร พญ.วันงาม ทานที่อายๆก็เขารวมสนุกกันฉันพี่นองเต็มที่
วันที่ ๑๕ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐ เชาตรูอ ากาศดี พญ.คุณสรรรยา พญ.สุรางครตั น พญ.สุวณ
ิ า นําออก
กําลังกายเหนือเขือ่ น โดยใชวธิ ขี องมณีเวชซึง่ ไดกรุณามาสอนเราไว หลังจากนัน้ เราไปชมตนสัก ๑๕๐๐ ป
แลวขามจังหวัดไปรับประทานอาหารกลางวันทีร่ า นขนมจีนปนใจ จังหวัดแพร ไปแวะถนนทีส่ องฟากเรียง
รายดวยรานผามอหอม อุดหนุนสินคาพื้นบานกันเชนเคย
คํ่าลงแลวทุกทานหิ้วขาวของไปขึ้นรถไฟดวนอุตรวิถี ไดเห็นการพัฒนาของรถไฟไทยซึ่งนําเอา
สารสนเทศเขามาใช เชน ผูโ ดยสารสามารถทราบวาเดินทางไปถึงไหนและสถานีหนาคืออะไร จะถึงปลาย
ทางเวลาเทาใด หรือแมแตขณะนี้หองนํ้าวางหรือไม โดยดูจากจอภายในหองโดยสาร รถไฟแกวงไกว
พาเราเขานอน พอฟาสางหกโมงเชาก็เขาเทียบชานชาลาหัวลําโพงโดยสวัสดิภาพ
การเดินทาง ๔ วัน ไดเขาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเยี่ยมชมสถานที่นาสนใจของทั้ง ๔ จังหวัด
และสนุกสนานรวมกัน โดยความเอื้อเฟอของ พญ.ศรีวรรณาผูวางแผนการเดินทางอยางรอบคอบ
จะอยูในความทรงจําของพวกเราตลอดไป
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แพทย์สตรีตัวอย่าง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์
อายุ
๘๒ ป
ตําแหน่ง
ศาสตราจารยเกียรติคุณ
สถานที่ทํางาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

ประวัติการศึกษา
ป

สถานศึกษา

๒๔๙๗-๒๕๐๓ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
๒๕๐๓-๒๕๐๔ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
๒๕๐๔-๒๕๐๕ Lincoln Hospital, New York, U.S.A.
๒๕๐๕-๒๕๐๖ Saint Louis Children's Hospital,
Washington University, U.S.A.
๒๕๐๗-๒๕๐๘ The Children’s Mercy Hospital,
Missouri University, U.S.A.
๒๕๐๕-๒๕๐๘ Lincoln Hospital, New York; Saint
Louis Children's Hospital, Washington
University ; The Children’s Mercy
Hospital, Missouri University U.S.A.
๒๕๐๘-๒๕๑๐ Fellow in Pediatric Metabolism,
Missouri University, U.S.A.
๒๕๑๙
๒๕๔๗

ปริญญา/ประกาศนียบัตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยฝกหัด
Certiﬁcate in Pediatric Resident
Certiﬁcate in Pediatric Resident
Certiﬁcate in Pediatric
Resident and Chief Resident
Diploma American Board of
Pediatrics
Certiﬁcate in Pediatric Metabolism

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย อนุมัติบัตร
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย อนุมัติบัตร สาขาโรคทางเดินอาหารและ
โรคตับในเด็ก
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ประวัติการทํางาน (เฉพาะที่สําคัญโดยย่อ)
ป

ตําแหนง

สถานทีท่ าํ งาน

๒๕๑๑-๒๕๑๗ อาจารย
๒๕๑๑-๒๕๑๔ หัวหนาหนวยฟลูอิดและอีเล็คโทรลัยต
๒๕๑๔-๒๕๓๙ หัวหนาหนวยระบบทางเดินอาหาร,
ฟลูอิดและ อีเล็คโทรลัยต
๒๕๑๗-๒๕๒๔ ผูชวยศาสตราจารย
๒๕๒๐-๒๕๒๔ รองศาสตราจารย
๒๕๒๔-๒๕๓๖ ศาสตราจารยระดับ ๑๐
๒๕๓๖-๒๕๓๙ ศาสตราจารยระดับ ๑๑
๒๕๒๗-๒๕๓๑ รองหัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร
๒๕๓๑-๒๕๓๕ และรักษาการแทนหัวหนาภาควิชากุมาร
เวชศาสตร
๒๕๓๓-๒๕๓๕ รองคณบดีฝายการศึกษาหลังปริญญา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

รางวัลที่เคยไดรับ
ป
๒๕๒๔

๒๕๒๘

๒๕๔๓

เกียรติยศ/รางวัล

หนวยงาน/องคการ ผูมอบ

ประกาศนียบัตรชมเชยในการทําวิจัย
ประจําป ๒๕๒๓
เรื่อง “การใหนํ้าเกลือทางปากรักษาโรค
อุจจาระรวง
โดยใหนํ้าเกลือที่เตรียมจากเกลือแกงและ
นํ้าตาลทราย”
รางวัลสาขาการวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิจัย
เรื่องอุจจาระรวง เพื่อสนับสนุนงาน
สาธารณสุขมูลฐาน”

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

โลรางวัลผูส นับสนุนงานประชาสงเคราะหดเี ดน กรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม
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ป
๒๕๔๘
๒๕๕๐
๒๕๕๒
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๓๘

๒๕๔๕

๒๕๔๙

๒๕๔๗ ๒๕๕๐
๒๕๕๑ ปจจุบัน
๒๕๔๑ ๒๕๔๙

เกียรติยศ/รางวัล
หนวยงาน/องคการ ผูมอบ
รางวัล Life Time Achievement Award in Asian Society Conference on
Diarrheal Diseases
Diarrheal Diseases 2006 Committee
(ASCODD)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล บี-บราวน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลกุมารแพทยดเี ดนจากราชวิทยาลัยกุมาร ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
แพทยในวาระราชวิทยาลัยกอตั้งครบ ๕๐ ป
ศิษยเกามหิดลดีเดน มหิดลทยากร
สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับนานาชาติ
ประธานฝ า ยวิ ช าการและเลขาธิ ก ารจั ด การ
ประชุม 3rd Asian Conference on Diarrheal
Diseases (ASCODD)
ประธานกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
4thTeaching Workshop of Asian
Pan-Paciﬁc Society of Pediatric
Gastroenterology, Hepatology and
Nutrition (APPSPGHAN) วันที่ ๑๖ - ๑๘
ตุลาคม ๒๕๔๕ ณ คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ประธานจัดการประชุม 11th Asian Conference
on Diarrheal Diseases
วันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมรามา
การเดนส หลักสี่ กรุงเทพฯ
Member of Advisory Board of Enteric
Infection and Waterborne Diseases ของ
WHO
Member of WHO Regional Technical
Advisory Group on Integrated Control
of Acute Diarrheal and Respiratory
Diseases (RTAG-ICDR)
Council Member of Asian Pan-Paciﬁc
Society of Pediatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition (APPSPGHAN)
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ผลงานดานการศึกษา

เคยรับผิดชอบงานดานการศึกษาดังตอไปนี้
• รับผิดชอบดานการศึกษาของนักศึกษาทุกชัน้ ปและเปนประธานอนุกรรมการการศึกษาของ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร ดูแลทั้งระดับปริญญาและการฝกอบรมแพทยประจําบาน
• เปนอาจารยพเิ ศษของภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี โดย
สอนนักศึกษาแพทยปที่ ๖ เกี่ยวกับปญหาที่พบบอย และทักษะการตอบคําถามแกพอแมเพื่อใหสามารถ
ดูแลเด็กๆอยางมีคุณภาพ
• เปนอนุกรรมการพิจารณาขอสอบ MCQ ของราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย

ผลงานดานการวิจัยและดานการเผยแพร่องค์ความรูดานงานวิจัยสู่การปฏิบัติ

งานวิจยั ที่โดดเดนทีส่ ุดของ ศ. เกียรติคณ
ุ พ.ญ.วันดี วราวิทย คือ การคิดคนสูตรสารนํา้ ทางปาก
ที่เตรียมไดเองเพื่อรักษาผูปวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันตั้งแตแรกที่บาน ตลอดจนทําการวิจัยตอเนื่อง
ครบวงจรไดสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขทําการเผยแพรการใชสารนํา้ ทางปากทีเ่ ตรียมไดเองทีบ่ า นและ
โอ อาร เอส โดยการประชุมปฏิบัติการดานโรคอุจจาระรวง ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับ
กระทรวงสาธารณสุข อยางสมํ่าเสมอรวม ๑๒ ครั้ง ซึ่งถือเปนมาตรการหลักในการรักษาโรคอุจจาระรวง
สงผลใหอตั ราปวยหนัก อัตราการครองเตียงจากโรคอุจจาระรวงทีโ่ รงพยาบาลทัว่ ประเทศลดลง อัตราตาย
ลดลง เปนประโยชนแกประเทศชาติอยางมาก

ผลงานวิชาการเปนที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ศ. เกียรติคุณ พ.ญ.วันดี วราวิทย มีผลงานตีพิมพในวารสารทางการแพทยเปนจํานวน ๖๕ ชิ้น
และตําราจํานวน๑๐ เลม

ผลงานการดูแลผูปวย

ศ. เกียรติคณ
ุ พ.ญ.วันดี วราวิทย ใหบริการดูแลผูป ว ยอยางเอาใจใส และมีความเมตตานอกจาก
ตั้งใจดูแลรักษาใหหายจากการเจ็บปวยแลวยังจุนเจือผูปวยที่ขาดทรัพยโดยไดตั้งกองทุนสําหรับผูปวย
ยากไร

การรับใชสังคม

ศ. เกียรติคุณ พ.ญ.วันดี วราวิทย อุทิศเวลารับใชสังคม อาทิ เชน
• เดินทางไปสอนใหความรู และอภิปรายผูป ว ยรวมกับแพทยในตางจังหวัดในทุกภาคของประเทศ
• เปนคณะกรรมการพิจารณารับเด็กเปนบุตรบุญธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย พ.ศ. ๒๕๒๒ -ปจจุบัน
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แพทย์สตรีตัวอย่าง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิงสุนันทา พลปถพี
วันเดือนปเกิด วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ อายุ ๗๘ ป
ตําแหน่ง
ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ
สถานที่ทํางาน ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา
คณะแพทยศาสตร และศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการศึกษา
ป

สถานศึกษา

๒๕๐๖

คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยไฟรบวรก สหพันธรัฐเยอรมัน
แพทยสภา

๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๒๒
๒๕๔๑

วิทยาลัยศัลยแพทยนานาชาติ
แหงประเทศไทย
แพทยสภา
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ปริญญา/ประกาศนียบัตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรแพทยฝกหัด
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร
Doktor der Medizin
อนุมัติบัตรผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรม
สาขาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา
Fellow of International College
of Surgeon
อนุมัติบัตรผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรม
สาขาเวชศาสตรปอ งกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร

ประวัติการทํางานที่เกี่ยวของดานคุณธรรม

๑. ดูแลผูปวยที่มีปญหาการสื่อสารไดแก ผูไรกลองเสียง หูหนวก และริเริ่มการดูแลฝกพูดดวย
หลอดอาหารในผูไรกลองเสียงอยางเปนระบบ จนมีการดําเนินการทั่วประเทศ ปจจุบันอุทิศตนในการ
รณรงค “งดสูบบุหรี่” ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดโรคมะเร็ง
๒. ดู แ ลผู ป ว ยหลั ง ผ า ตั ด กล อ งเสี ย งและริ เริ่ ม ชมรมผู ไร ก ล อ งเสี ย งในโรงพยาบาลศิ ริ ร าช
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๘ รวมกับอาจารยและนักแกไขการพูด จัดตั้งสมาคมผูไรกลองเสียงแหงประเทศไทย
เมือ่ ปพ.ศ. ๒๕๓๐ ทําใหผปู ว ยมีกาํ ลังใจ สามารถมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ หลายคนสามารถกลับไปทํางานไดตามปกติ
และสามารถชวยเหลือและใหกําลังใจแกผูอื่นไดดวย
๓. มูลนิธิประเทศญี่ปุนและสมาคมผูไรกลองเสียงแหงเอเชีย มอบหมายใหโรงพยาบาลศิริราช
เปนศูนยกลางการฝกพูดแกครูผูไรกลองเสียงแหงเอเชีย เพื่อใหตัวแทนแตละประเทศมาฝกและไป
สอนตอในประเทศของตน ชาวไทยก็มีโอกาสเรียนรูมากขึ้น ปจจุบันมีชมรมผูไรกลองเสียง ๒๕ ชมรม
ทั่วประเทศ
๔. เปนผูจ ดั ตัง้ โครงการหมอนํา้ ใจโดยรวมกับกลุม แพทย พยาบาลและจิตอาสา เพือ่ ใหการตรวจ
รักษาในเบือ้ งตนโดยไมคดิ คาใชจา ยแกชาวไทยภูเขาในโครงการพัฒนาดอยตุง (พืน้ ทีท่ รงงาน) และพืน้ ที่
ใกลเคียงซึ่งสวนใหญจะอยูบนภูเขาสูงและแนวชายแดนไทย-พมา อีกทั้งยังไดนํานักศึกษาแพทยเขามา
รวมในโครงการเพื่อเรียนรูการใหบริการทางการแพทยในชุมชนที่ขาดแคลนอุปกรณทางการแพทย ได
รูจักสภาพที่แทจริง ความเชื่อ และธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยภูเขา นอกจากนั้น ยังไดใชโอกาสใน
การเดินทางไปใหบริการทางการแพทยดงั กลาว ใหความรูแ กเจาหนาทีส่ าธารณสุขในพืน้ ที่ ใหคาํ ปรึกษา
แนวทางการวินิจฉัยโรค ตลอดจนการรักษาและตอบขอซักถามที่เปนปญหาในพื้นที่
๕. ไดรับแตงตั้งใหเปนรองประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใหทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการประเมินผลและคัดเลือกครู
การศึกษาพิเศษ โดยพิจารณาจากผลงานของครูเหลานัน้ กอใหเกิดแนวคิดและนวัตกรรมในการเรียนการ
สอนที่เปนประโยชนตอเด็กพิเศษ ในขณะเดียวกัน ก็ไดใชโอกาสในการเดินทางเยี่ยมเยียนโรงเรียนการ
ศึกษาพิเศษใหความรูแก ครู พอแม ผูปกครองตลอดจนเด็กพิเศษที่สามารถเรียนรูไดใหทราบถึงสาเหตุ
ของความพิการเพื่อนําไปสูการปองกันรักษาตอไป
๖. เปนผูริเริ่มกอตั้งโครงการวัยรุนหางไกลบุหรี่ โดยรวบรวมกลุมวิทยากรเพื่อใหความรูแก
นักเรียนในโรงเรียนสามัญและสามเณรในโรงเรียนปริยัติธรรม ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ใหไดมคี วามรูเ กีย่ วกับพิษภัยบุหรี่ โดยจัดทํามัลติมเี ดียประกอบการบรรยาย การทดลองและ
ประสบการณตรงจากผูไรกลองเสียงอันเปนผลจากการสูบบุหรี่มารวมเปนวิทยากรดวย เพื่อใหเยาวชน
เหลานี้ไดตระหนักถึงโรคภัยที่เกิดจากบุหรี่ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรือละเลิกการสูบบุหรี่
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ผลงานและหลักฐานที่ปรากฏ

๑. ไดรับโลประกาศเกียรติคุณจากสํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักประกันสังคม กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ในฐานะผูผ ลิตผลงานวิจยั ทีเ่ ปนประโยชนแกทางราชการดานการลดอุบตั เิ หตุ
จากการทํางาน เรื่องการพัฒนาระบบวิธีการศึกษาและวิจัยโรคประสาทหูเสื่อมจากการประกอบอาชีพ
เมื่อ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. ไดรบั โลเชิดชูเกียรติจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย ในฐานะผูท าํ คุณ
ประโยชนและอุทศิ ตนเพือ่ การฝกอบรมแพทยประจําบานสาขา โสต นาสิก ลาริงซวทิ ยาอยางตอเนือ่ งเปน
เวลายาวนาน ในป พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแพทยผูเชี่ยวชาญสาขา โสต นาสิก ลาริงซวิทยา ของสํานักงาน
กองทุนเงินทดแทน สํานักประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและเปนประธาน
อนุกรรมการดานการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ
๔. เปนคณะบรรณาธิการจัดทําหนังสือ คูม อื แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกาย
และจิต ฉบับเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครองราชย ๖๐ ป ซึ่งหนังสือ
ดังกลาวไดใชเปนแนวทางสอนแพทยทั่วประเทศในการประเมินการสูญเสียอวัยวะทุกระบบในรางกาย
เพื่อใหแพทยซึ่งทํางานดานแรงงานสามารถประเมินการสูญเสียอวัยวะของลูกจางไดอยางรวดเร็วและ
เปนธรรมในระดับมาตรฐานสากลสงผลใหลูกจางไดรับคาตอบแทนเพื่อใชในการดํารงชีวิตไดเร็วขึ้น
๕. ไดรับรางวัล “๑๐๐ ป ชาติกาลหมอมงามจิตร บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” ปพ.ศ. ๒๕๕๘
ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๖. ไดรับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๙
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แพทย์สตรีตัวอย่าง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์
อายุ
ตําแหน่ง
สถานที่ทํางาน

๗๖ ป
คณบดี
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการศึกษา
ป

สถานศึกษา

๒๕๐๓
๒๕๖๐

๒๕๑๙

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตรพยาบาล ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตรพยาบาล ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Flushing Hospital and Medical Center, New
York, USA
The Brooklyn Cumberland Medical Center,
New York, USA
The Brooklyn Cumberland Medical Center,
New York, USA
คณะอายุรศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๒๒

แพทยสภา

๒๕๓๒

แพทยสภา

๒๕๐๗
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๓

ปริญญา/ประกาศนียบัตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยฝกหัด
แพทยฝกหัด
Diplomat, American Board of
Pediatrics
Certiﬁcate Pediatric Nephrology
Diploma, Tropical Medicine
อนุมัติบัตรผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร
อนุมัติบัตรผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตรโรคไต
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ป
๒๕๓๒

สถานศึกษา
University of Illinois, Chicago, USA

๒๕๓๕
๒๕๕๘

วิทยาลัยทหารบก
WHO

ปริญญา/ประกาศนียบัตร
Fellowship in Leadership in
Health Profession
ประกาศนียบัตร
Certiﬁcate, WHO Training of the
Trainer to Improve Public Health
Teaching in Undergraduate
Schools in South East Asia Region

ตําแหน่งทางวิชาการ

๒๕๔๓ ศาสตราจารย
๒๕๔๖ ศาสตราจารยเกียรติคุณ

ประวัติการทํางาน

ประวัติการทํางาน (เฉพาะที่สําคัญโดยยอ)
ป
๒๕๑๑-๒๕๑๗
๒๕๑๑-๒๕๑๔
๒๕๑๔-๒๕๓๙
๒๕๑๗-๒๕๒๔
๒๕๒๐-๒๕๒๔
๒๕๒๔-๒๕๓๖
๒๕๓๓-๒๕๓๗
๒๕๓๓-๒๕๓๙
๒๕๒๗-๒๕๓๗
๒๕๓๖-๒๕๓๘

ตําแหนง

สถานที่ทํางาน

อาจารยกองกุมารเวชศาสตร
หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร
ผูอํานวยการกองกุมารเวชศาสตร
รองผูอํานวยการ(ฝายวิชาการ)
ผูเยี่ยมสํารวจการประเมินคุณภาพ
อุดมศึกษา
ผูชํานาญการ
รองประธาน
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู
ความชํานาญ สาขากุมารเวชศาสตร
คณะกรรมการดําเนินการประชุม
แพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ ๕, ๖ และ ๗
คณะกรรมการโรคไต/สารนํ้าอิเลกโทรไลต

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
(สกอ.)
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กองทัพบก
สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย

ป
๒๕๓๗

ตําแหนง

สถานที่ทํางาน

ประธานกรรมการประเมินผล Block
Trauma
๒๕๓๗-๒๕๓๘ ประธานคณะกรรมการจัดสอบภาคปฏิบัติ
(OCCE) สําหรับแพทยประจําบาน
๒๕๓๖-๒๕๔๔ ประธานอนุกรรมการสาขาอุบัติเหตุ
และพิษวิทยา
๒๕๔๐-๒๕๔๖ อนุกรรมการการสอบเพื่อใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
๒๕๔๒-๒๕๔๔ อนุกรรมการพิจารณาเกณฑมาตรฐาน
๒๕๔๔-๒๕๔๖ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร
๒๕๓๖-๒๕๓๘ คณะกรรมการโรคไต/สารนํ้า อิเลกโทรไลต
๒๕๔๖-๒๕๕๗ คณบดีสํานักวิชาการแพทยศาสตร
๒๕๔๙-๒๕๕๗ กรรมการอํานวยการ
๒๕๔๙-๒๕๕๗ กรรมการแพทยสภา
๒๕๔๙-๒๕๕๗ กรรมการอํานวยการ
๒๕๕๒
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
๒๕๕๗-๒๕๕๘ ที่ปรึกษาผูอํานวยการสถาบันผลิตแพทย
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
๒๕๔๐-๒๕๔๓ ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ
๒๕๕๗-ปจจุบัน ที่ปรึกษาหนวยแพทยศาสตรศึกษา
๒๕๕๘-๒๕๖๐ ที่ปรึกษาคณบดี สํานักวิชาแพทยศาสตร

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
แพทยสภา
แพทยสภา
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
แพทยสภา
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
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รางวัลที่เคยไดรับ
ป
๒๕๒๑
๒๕๒๔
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๕๔
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘

เกียรติยศ/รางวัล
ผลงานตีพิมพในวารสารเสนารักษ
รางวัลชนะเลิศ “การพูดจูงใจ”
รางวัลงานวิจัยสวนบุคคลดีเดน
Pavlov Pin in Bronze, the International
Academy of Science
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน(ชมเชย)
รางวัลที่ ๓ ผลงานวิจัยดีเดน(นิพนธตนฉบับ)
รางวัลแพทยดีเดน
รางวัลศิษยเกาดีเดน ปพ.ศ. ๒๕๔๕
รางวัลกุมารแพทยอาวุโสดีเดนสาขาโรคไต
รางวัลศิษยเกาดีเดน ปพ.ศ. ๒๕๕๖
The Best Investigation Award
(Oral presentation)
รางวัลศิษยเกาดีเดน ปพ.ศ. ๒๕๕๖
โลกิตติการผูทําคุณประโยชน

ระดับนานาชาติ
๒๕๓๒
๒๕๓๒
๒๕๔๒
๒๕๔๒

หนวยงาน/องคการ ผูมอบ
กรมแพทยทหารบก
สมาคมฝกพูดแหงประเทศไทย
วิทยาลัยกองทัพบก
ICSD Commission of Health and Ecology, Innsbruck
กรมแพทยทหารบก
กรมแพทยทหารบก
แพทยสภา
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
Clute Institute International Academic
Conference
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Scientiﬁc program committee, the ﬁrst international congress of tropical
pediatrics. November, 1987.
Standardized patient in “Hematuria in children” คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
อิลลินอย สหรัฐอเมริกา
Standardized patient in “Hematuria in adult” Faculty of Medicine, Rush
Presbyterian University, มลรัฐชิคาโก สหรัฐอเมริกา
Participant in preparing teaching HIV/AIDS in the medical school. Publication
of WHO 1999
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งานพิเศษอ�น ๆ

๑. งานสอน เปนระยะเวลา ๓๐ ป (แกนักศึกษาแพทย นักเรียนพยาบาล นักเรียนนายสิบเสนารักษ
แพทยฝกหัด แพทยประจําบาน เกี่ยวกับโรคเด็ก โรคไตในเด็ก สารนํ้า อิเลกโทรไลต ทองรวง
อุบัติเหตุและสารพิษในเด็ก
๒. อาจารยพิเศษ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. วิทยากรรับเชิญ
๔. บรรณาธิการวารสาร/จุลสาร (จุลสารไต ป ๒๕๒๔, ๒๕๓๑, ๒๕๓๒)
๕. ผูควบคุมวิทยานิพนธ นักศึกษาแพทยทหาร แพทยประจําบานสาขากุมาเวชศาสตร
๖. งานวิจัย ๑๙ เรื่อง
๗. การนําเสนองานวิชาการ ๕๘ เรื่อง
๘. บทความวิชาการ ๓๒ เรื่อง
๙. บทความกึ่งวิชาการ ๒๐ เรื่อง
๑๐. การเรียบเรียงบทความในตํารา/หนังสือ ๓๑ เรื่อง
๑๑. บรรณาธิการ ไดแก
๑๑.๑ ปญหาสารนํ้า อิเลกโทรไลตและโรคไตในเด็ก. วณิช วรรณพฤกษ,อรุณ วงษจิราษฎร
(บรรณาธิการ) พ.ศ. ๒๕๒๙
๑๑.๒ คูมือโรคไต วณิช วรรณพฤกษ, กนกพรรณ ประไพตระกูล, ไพรัช ไชยะกุล, วีระพงษ จันจง
(บรรณาธิการ) พ.ศ.๒๕๓๓
๑๑.๓ Fluid and electrolyte disturbances, renal failure, dialysis and transplantation.
วณิช วรรณพฤกษ, ลีนา องอาจยุทธ (บรรณาธิการ) สมาคมโรคไตแหงปะเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๒. ผูท บทวนตําราวิชาการ เชน ตํารากุมารเวชศาสตรฉกุ เฉิน /ตํารา PBL ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตําราโรคไตในเด็ก ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๑๓. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยมหิดล
๑๔. Tutor guide book3:KUB สําหรับหลักสูตร PBL มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๙
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แพทย์สตรีดีเด่น ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐

ดานบริหาร
แพทย์หญิงสมพิศ จําปาเงิน
อายุ
๕๒ ป
ตําแหน่ง/หนาที่
คู่สมรส

นายแพทย ระดับเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
นายสุพจน จําปาเงิน มีบุตรชาย ๒ คน

วุฒิการศึกษาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
พ.ศ.๒๕๓๒
พ.ศ.๒๕๓๗
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๖

พ.ศ. ๒๕๕๙

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงเวชศาสตรปองกันคลินิก แพทยสภา
อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตรครอบครัว แพทยสภา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๕๗
หลักสูตรผูบริหารการแพทยและสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทยสาหรับผูบ ริหารระดับสูง
รุนที่ ๕ สถาบันพระปกเกลา-แพทยสภา

ประวัติการทํางาน

พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปจจุบัน

งานเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป โรงพยาบาลบางปลามา สนง.สาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองหญาไซ สนง.สาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองหญาไซ
และรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลอูทอง
สนง.สาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอูทอง สนง.สาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี
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ประวัติการทํางานที่สําคัญ
พ.ศ.๒๕๕๙-ปจจุบัน
พ.ศ.๒๕๔๗-ปจจุบัน
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๔๔ –ปจจุบัน
พ.ศ.๒๕๕๙-ปจจุบัน
พ.ศ.๒๕๕๙-ปจจุบัน
พ.ศ.๒๕๕๙-ปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๕๘ -ปจจุบัน
พ.ศ.๒๕๕๙-ปจจุบัน
พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๔๘-ปจจุบัน
พ.ศ.๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๖๐

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
คณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนา จ.สุพรรณบุรี
คณะกรรมการการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการสรางหลักประกัน
สุขภาพ ของประชาชาชนทุกคน จ.สุพรรณบุรี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ
(District Health Board : DHB) อําเภออูทอง จ.สุพรรณบุรี
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จ.สุพรรณบุรี
คณะกรรมการและคณะทํางานพัฒนาระบบริการสุขภาพ (CSO) จ.สุพรรณบุรี
คณะทํางานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถหนวยงานดานความปลอดภัย
ทางการทองเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอูทองและเตรียมความพรอม
ในการพัฒนาสูเมืองปลอดภัย
คณะทํางานพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอและระบบบริการปฐมภูมิ
เขตสุขภาพที่ ๕
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเครือขายระบบสุขภาพอําเภอ
เขตสุขภาพที่ ๕
คณะตรวจราชการและนิเทศงานรวมตรวจราชการ
คณะกรรมการกลางชมรมผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๗)
คณะทํางานพัฒนาเกณฑมาตรฐานหนวยบริการ
ในสังกัด สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยไดรับ
พ.ศ.๒๕๔๗
พ.ศ.๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๔๘

รางวัลผูนําดีเดนไดรับการยกยอง“หนึ่งในแผนดิน”
ผูสรางผลงาน ๕ ส. ดีเดนระดับประเทศ
รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน
รางวัลครอบครัวประชาธิปไตยตัวอยาง จัดโดยสํานักงานเสริมสราง
เอกลักษณแหงชาติและ สนง.ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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พ.ศ.๒๕๕๐
พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙

เข็มเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทําคุณประโยชนแกแผนดิน จ.สุพรรณบุรี
รางวัลโลเกียรติคุณ บุคคลดีเดนในสาขาการพัฒนาชุมชน
มอบโดยสโมสรโรตารี่ ปาเลไลย จ.สุพรรณบุรี
รางวัล “สตรีไทยดีเดน” จากสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ
รางวัล “คนดีศรีสาธารณสุข” ของกระทรวงสาธารณสุข
ในการประชุมวิชาการพัฒนาจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
รางวัล “ตาราอวอรด” จากเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย
(บุคคลผูปลุกหัวใจสังคมดวยหัวใจโพธิสัตว)
รางวัลอาจารยพิเศษดีเดน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ทุนเจาพระยาเสด็จ สุเรนทราธิบดี
เข็มเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทําคุณประโยชนแกแผนดิน จ.สุพรรณบุรี
รางวัล “คนดีแทนคุณแผนดิน” โครงการแทนคุณแผนดิน โดยเครือเนชั่น

ผลงานเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ
พ.ศ.๒๕๔๗

พ.ศ.๒๕๔๗

โรงพยาบาลหนองหญาไซ ๑ ใน ๓ นํารอง โครงการพัฒนาการจัดการเชิงกล
ยุทธของสถานบริการสุขภาพตนแบบ จากสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(สรส.) กระทรวงสาธารณสุข เปนการพัฒนาความสามารถดานการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธตามแนวทางของ Malcolm Balbridge National Quality
Award / Thailand Quality Award (TQA) เปนตนแบบและเปนวิทยากรให
กับกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลหนองหญาไซ ผานการรับรองผลงานปายทองในโครงการทดแทน
พระคุณแผนดิน เปนองคกรทีม่ กี ารดําเนินงานกิจกรรม ๕ ส. ดีเดน ระดับ ๕ ดาว
และ บริหารโครงการสามประสาน พัฒนาองคกรและคุณภาพบริการเพื่อมุง
สูม าตรฐานสากล (๕ ส) ทําใหหนวยงานตาง ๆ เชนทีว่ า การอําเภอหนองหญาไซ
สถานีตํารวจภูธรหนองหญาไซ สาธารณสุขอําเภอหนองหญาไซ และสถานี
อนามัยทุกแหงในอําเภอหนองหญาไซ ไดรับรางวัล ปายทอง ในโครงการ
ทดแทนพระคุณแผนดินจากสถาบันพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐานรวมกับสถาบัน
การจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการเพิ่มผลผลิต (HMPI) เปนแหงแรกใน
ประเทศไทย ป ๒๕๔๘
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พ.ศ.๒๕๔๗

พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๕๙

โรงพยาบาลหนองหญาไซ ๑ ใน ๖ โรงพยาบาลนํารองโครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลเครือขาย (HNQA) โรงพยาบาลเครือขายในภาคกลางไดรบั รางวัล
โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน บริการสาธารณสุข ป ๒๕๔๙, ๒๕๕๐,๒๕๕๒,
๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ เครือขายสุขภาพอําเภอหนองหญาไซ นํารองพัฒนา
มาตรฐานเครือขายปฐมภูมิ (Node PCA) จนเปนที่ศึกษาดูงานของหนวยงาน
ตางๆ
โรงพยาบาลอูท องไดรบั รางวัลพืน้ ทีต่ น แบบดีเดนแหงชาติ ดานการแพทยแผน
ไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก
โรงพยาบาลอูทองไดรับรางวัลพื้นที่ตนแบบดีเดนแหงชาติดานการแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก ชนะเลิศระดับเพชร
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย และ การแพทยทางเลือก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด การดูแลผูป ว ยแบบ Palliative Care
งาน Siriraj Palliative Care Day 2015
ผานการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา ระดับ ดีมาก
โรงพยาบาลอูท องสงทีมเรียนรู (LT) เขารวมโครงการเสริมสมรรถนะการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพระดับอํา เภอ (District Health Management Learning
หรือ DHM) สําหรับทีมนํา ในพื้นที่ที่ทําหนาที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร “ระบบ
สุขภาพระดับอํา เภอ (รสอ.)” หรือ “District Health System (DHS)” โดย
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เปนศูนยประสานงานและ
จัดการการเรียนรู (LCC) มีทีมเรียนทั้งหมด ๘ ทีม
โรงพยาบาลอูท องพัฒนาจากการเปนทีมเรียนรู (LT) เปนศูนยประสานงานและ
จัดการการเรียนรู (LCC) มีทมี เรียนทัง้ หมด ๑๐ ทีม โดยประสานการมีสว นรวม
กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และวิทยาลัยการสาธารณสุข
สุพรรณบุรี
ได รั บ รางวั ล โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตามเกณฑ คุ ณ ภาพโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพแหงชาติ (HPHNQC) ระดับดีมาก
โรงพยาบาลตนแบบดานโภชนบําบัด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงระดับ
ประเทศ จากกรมอนามัย
รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ระดับดีเดน ประเภท การพัฒนาการบริการ
ที่เปนเลิศ “รักษาฉับไว ปลอดภัย ถึงบาน” ทีมวางแผนการจําหนาย
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พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ระดับดี ประเภท รางวัลนวัตกรรมการบริการที่
เปนเลิศ “มหัศจรรยเจลวานพระฉิม”
รางวัลชนะเลิศการประกวดการดูแลผูปวยแบบ Palliative Care งาน Siriraj
Palliative Care Day 2016
โรงพยาบาลอูทองผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Reaccreditation
ครั้งที่ ๒ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รางวัลเครือขายระบบสุขภาพอําเภอ DHS ดีเดน ระดับเขต งาน HA National
Forum ครั้งที่ ๑๘

หลักการทํางาน และความมุ่งหวังในอนาคต
หลักการทํางาน “ทําวันนี้ใหดีกวาเมื่อวาน และพรุงนี้ตองดีกวาวันนี้” “พรุงนี้ยังมีหวัง”

ความมุงหวังในอนาคต
มีสัญญาเกียรติยศวาจะทํางานเพื่อชาวชนบท
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แพทย์สตรีดีเด่น ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐

ดานบริการ
แพทย์หญิงรัชฎาพร รุญเจริญ
ตําแหน่งปจจุบัน
ที่อยู่

นายแพทยเชี่ยวชาญ, ผูอํานวยการโรงพยาบาลขุนหาญ
โรงพยาบาลขุนหาญ ตําบลสิ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

บทบาทงานปจจุบัน
-

ผูอํานวยการโรงพยาบาลขุนหาญ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ผูจ ดั การการจัดการเรียนรู DHML LCC ขุนหาญ (พบส.โซน ๔: อําเภอขุนหาญ กันทรลักษ ศรีรตั นะ
และ เบญจลักษ)
ผูจ ดั การเครือขายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Quality Learning Network: QLN node ขุนหาญ)
จังหวัดศรีสะเกษ เปนพี่เลี้ยงกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA รวมกับ สรพ.
ผูประสานงานโครงการ DHS Academy เครือขายอีสานใต
คณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวติ และระบบสุขภาพอําเภอโดยใชพนื้ ทีเ่ ปนฐาน ประชาชนเปน
ศูนยกลาง ตามแนวทางประชารัฐ DHB (เครือขายอําเภอนํารองจังหวัดศรีสะเกษ)
คณะกรรมการอํานวยการคณะแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก สภามหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
คณะกรรมการทีป่ รึกษาเขตรักษาพันธุส ตั วปา พนมดงรัก ของกรมอุทยานแหงชาติสตั วปา และพันธุพ ชื
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ประวัติการศึกษา
ป
๒๕๓๔
๒๕๓๙
๒๕๔๕
๒๕๕๖

สถานศึกษา

วุฒิการศึกษา

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินี
ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัว
แหงประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน

แพทยศาสตรบัณฑิต
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร
อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตรครอบครัว
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขชุมชน

ประสบการณ์การฝกอบรม (ตั้งแต่ ๑ เดือนขึ้นไป)
ป พ.ศ.

สถานที่

๒๕๓๔-๒๕๓๗
๒๕๔๐-๒๕๔๓
๒๕๔๓-ปจจุบัน
๑๙ ก.ค.๒๕๔๕ ๑ พ.ค.๒๕๔๖
๑๐ ต.ค.๒๕๕๙ปจจุบัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

โรงพยาบาลขุนหาญ
โรงพยาบาลขุนหาญ
โรงพยาบาลขุนหาญ
โรงพยาบาลไพรบึง
โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา

แพทยประจํา
แพทยประจํา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลขุนหาญ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรง
พยาบาลไพรบึง
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรง
พยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา

ประสบการณ์การฝกอบรม (ตั้งแต่ ๑ เดือนขึ้นไป)
หลักสูตร

หนวยงานที่จัด

ระยะเวลา

หลักสูตรผูบริหารระดับกลาง
หลักสูตรพัฒนาผูนําดานบริหารสุขภาพ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ รวมกับ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

๕ สัปดาห (ป ๒๕๔๙)
กรกฏาคม – กันยายน
๒๕๕๘
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ประสบการณ์ดูงานต่างประเทศ

ป ๒๕๕๖ ศึกษาดูงาน ดานการแพทยแผนไทย ณ National Institute of Traditional
Medicine, Royal University

ผลงานดานการสอน

แพทยพี่เลี้ยงสถาบันสมทบในโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของแพทยเวชศาสตร
ครอบครัวและโครงการใหทุนแพทยชนบทคืนถิ่น “แพทยเวชศาสตรครอบครัว”
แพทยพเี่ ลีย้ งการฝกประสบการณ วิชาเวชศาสตรชมุ ชนและเวชศาสตรครอบครัว นักศึกษาแพทย
ป ๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานวิชาการ
ป ๒๕๔๓

ป ๒๕๔๓
ป ๒๕๔๔
ป ๒๕๔๓
ป ๒๕๔๕

ป ๒๕๕๓-๒๕๕๔
ป ๒๕๕๕

เปนคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการนํารองการใชยา AZT ในหญิงตัง้ ครรภ
เพื่อปองกันการแพรเชื้อ HIV จากแมสูลูก ในสถานบริการเครือขายอําเภอ
โดยครอบคลุมกลุมเปาหมาย และไดรับคัดเลือกจากเขตตรวจราชการที่ ๗
ใหเปนสถานที่ศึกษาดูงานของจังหวัดยะลา เขตตรวจราชการที่ ๑๒
ผลงานวิจัยเรื่อง “หลักประกันสุขภาพอําเภอขุนหาญ”
เปนคณะทํางานสาธารณสุขเขต ๗ (เขต ๑๐ ในปจจุบัน) ในการดําเนินการ
ทดสอบคู มื อ WHO Clinical Guideline for The Management
of Pregnant Women with HIV-infection
เปนคณะทํางานพัฒนาระบบบริการและแกปญ
 หาสาธารณสุขตามแนวชายแดน
ของเขตตรวจราชการที่ ๗
ผลงานวิจัยเรื่อง “ชุมชนกับการคัดกรองเบาหวาน” โดยไดรับการสนับสนุน
จากสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข และเปนวิทยากรในการนําเสนอผลการวิจยั
ในการประชุมวิชาการครัง้ ที่ ๔ “รวมสรางสุขภาพสังคมสูส งั คมแหงสันติภาพ”
ระหวางวันที่ ๕-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม
(BITEC) บางนา กรุงเทพ ฯ
เปนคณะกรรมการประเมินรับรองสายใยรักระดับเขต
เปนคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระดับเขต
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รางวัลที่รับ

๑. ป ๒๕๔๒ โลเชิดชูเกียรติบคุ คลดีเดน ทีส่ รางคุณประโยชนใหกบั สังคมและจรรโลงวัฒนธรรม
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ในวโรกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ป ๒๕๔๖ ขาราชการพลเรือนดีเดน ครุฑทองคํา จังหวัดศรีสะเกษ
๓. ป ๒๕๔๖ ขาราชการดีเดนระดับผูบริหารมูลนิธิสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๔. ป ๒๕๕๗ รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติการแพทยฉุกเฉิน ประเภทสรรเสริญ ชั้น ๕
๕. ป ๒๕๕๘ รางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีสาธารณสุข ประเภทขาราชการระดับผูบ ริหาร เขตสุขภาพที่ ๑๐
๖. ป ๒๕๕๙ โลเชิดชูเกียรติ “ผูน าํ การเปลีย่ นแปลงตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม” ประจําป ๒๕๕๙ จากกรมอนามัย ในเวทีประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ ๙

ผลงานดีเด่นดานการพัฒนาและเปนประโยชน์ต่อสังคมดานต่างๆ ดังนี้

ดานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
เปนผูนําองคกร สามารถขับเคลื่อนองคกรจนประสบผลสําเร็จและไดรับการยอมรับ ดังนี้
๑. โรงพยาบาลผานการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA ตั้งแตป ๒๕๔๙
ถึงปจจุบัน
๒. ผานการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก ระดับทอง จนถึงปจจุบัน
๓. ไดรับรางวัล นวัตกรรมบริการระบบปฐมภูมิ “บริการสุขภาพไรรอยตอดวยรถเมลสุขภาพ
ขุนหาญ” และรางวัลวิชาการดีเดนของกระทรวงและของสมาคมโรคหัวใจ เรือ่ ง การพัฒนาประสิทธิภาพ
การดูแลผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
๔. ไดรับรางวัลดีเดนดานการจัดบริการงานคลินิก HIV จาก สปสช.ป ๒๕๕๖
๕. องคกรดีเดน ใหการสนับสนุนผูพิการระดับประเทศ ป ๒๕๕๐ และในป ๒๕๕๕ ไดรวมเปน
โรงพยาบาลในเครือขายมูลนิธิขาเทียมพระราชทาน จัดทําโครงการขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่
๖. โครงการผาตัดตอกระจกเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลขุนหาญ รวมกับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการใหบริการผาตัดตอกระจกในโรงพยาบาลชุมชนใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ อําเภอขุนหาญ ผลงานผาตัดถึงปจจุบัน ๑,๑๕๖ ดวงตา
๗. พัฒนาโรงพยาบาลเปนศูนยฝก อบรมแพทยแผนไทย ๓๗๒ ชม. ไดรบั การรับรองจากสถาบัน
การแพทยแผนไทยและเปนโรงพยาบาลนํารองการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (อโรคยาศาล)
ขนาด ๑๐ เตียง ของภาคอีสาน เพือ่ เปนทางเลือกในการดูแลผูป ว ยเรือ้ รังและผูป ว ยระยะประคับประคอง
๘. ผานการรับรองมาตรฐานในงานประเมินความเสีย่ งจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล
ระดับ ๕ Re accreditation ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
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๙. ผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณภาพจากกรมสุขภาพจิตรวมกับ สรพ. ป ๒๕๕๒
๑๐. ไดรับรางวัลดานการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย ผานเกณฑมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย
ระดับ ๔ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๑.ผ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐานการจั ด บริ ก ารอาชี ว อนามั ย จากกรมควบคุ ม โรค
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๑. ดําเนินการพัฒนาชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาล ไดรับโลรางวัลเปนโรงพยาบาลสงเสริม
จริยธรรมดีเดนของกระทรวงสาธารณสุข ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๕ และป ๒๕๕๖
๒. ดําเนินการตามโครงการจักรยานลดโลกรอนเอือ้ อาทรเครือญาติ ชวยลดภาระคาใชจา ยและ
สามารถอํานวยความสะดวก รวมถึงการสงเสริมการออกกําลังกายใหกับญาติผูปวย
๓. เปนคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมอําเภอขุนหาญ ตั้งแตป ๒๕๔๓
ถึงปจจุบัน

ดานการจัดการภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย

๑. ป ๒๕๔๑ เปนคณะทํางานในการใหบริการแกราษฎรเจ็บปวย ทีอ่ พยพลีภ้ ยั สงครามตามแนว
ชายแดน ไทย – กัมพูชา
๒. ป ๒๕๔๔ เปนผูแ ทนฝายไทยในการประชุมความรวมมือเพือ่ แกไขปญหาสาธารณสุขชายแดน
ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมชาลีนา อําเภอเสียมเรียบ กัมพูชา
๓. ป ๒๕๕๑ วางระบบการดูแลระบบ EMS และการจัดการดาน Pre hospital ครอบคลุมครบ
ทุกพื้นที่
๔. ป ๒๕๕๔ วางระบบการใหบริการ ผูอพยพหนีภัยสงครามดานชายแดนไทย-กัมพูชา สงผล
ใหสามารถใหการดูแลเมื่อเกิดการอพยพ เมื่อเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย

ดานการพัฒนาเครือขายระดับอําเภอ

๑. ป ๒๕๕๕ ไดรับรางวัล การบริหารจัดการเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอตนแบบจาก
กระทรวงสาธารณสุข
๒. ป ๒๕๕๗ ไดรบั เกียรติบตั รชืน่ ชมเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ ในการประชุม HA National
Forum ครั้งที่ ๑๕
๓. ป ๒๕๕๘ ไดรับรางวัลการดําเนินงานอําเภอควบคุมปองกันโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนเขมขน
สุดยอด เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐
๔. ป ๒๕๕๙ ไดรับรางวัลการดําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้า
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แพทย์สตรีดีเด่น ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ดานพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
แพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ

๔๘ ป
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนํ้าหนาว จ.เพชรบูรณ

อายุ
ตําแหน่งปจจุบัน

ประวัติการศึกษาของผูไดรับการเสนอช�อ
ป

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

๒๕๓๗
๒๕๕๖

แพทยศาสตรบัณฑิต
อนุมัติบัตร เวชศาสตรครอบครัว

มศว.ประสานมิตรวชิรพยาบาล
วิทยาลัยเวชศาสตรครอบครัว

ประวัติการทํางาน
ป

ตําแหนง

๒๕๕๓- ปจจุบัน ผูอํานวยการ โรงพยาบาลชุมชนนํ้าหนาว
๒๕๕๒- ๒๕๕๓ นายแพทยชํานาญการพิเศษ
หัวหนาศูนยคุณภาพรพ.เพชรบูรณ
๒๕๔๙- ๒๕๕๒ นายแพทยชํานาญการพิเศษ
แพทยประจําศูนยแพทยชุมชนวังชมภู
๒๕๔๘-๒๕๔๙ นายแพทยชํานาญการ
รองหัวหนาเวชกรรมสังคม รพ.เพชรบูรณ
๒๕๔๕- ๒๕๔๘ นายแพทยชํานาญการ
แพทยประจํารพ.ตําบลทาอิบุญ
(รพ.สต.แหงแรกของไทย)
๒๕๓๗-๒๕๔๑ นายแพทย ๔
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หนวยงาน
รพ.นํ้าหนาว จ.เพชรบูรณ
รพ.เพชรบูรณ
รพ.เพชรบูรณ
รพ.เพชรบูรณ
รพ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ
รพ.แมจัน จ.เชียงราย

ผลงาน

อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ เปนอําเภอที่กันดารและอยูหางไกลจากจังหวัดที่สุดของ
จังหวัดเพชรบูรณ คือ อยูหางจากจังหวัดเพชรบูรณ ๑๔๕ กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง ภายใต
วิสัยทัศน “เปนโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ เจาหนาที่เกง ดี มีความสุข และประชาชนพึงพอใจ” โดยการนํา
ของ พญ.วิจิตรา แพงขะ ผูอํานวยการ รพ.นํ้าหนาว รวมกับคณะเจาหนาที่และภาคีเครือขายไดรวมกัน
พัฒนาโรงพยาบาลนํ้าหนาว รพ.สต. และชุมชนนํ้าหนาว ไปเจือจางปญหาความขาดแคลนกันดารเหลา
นั้นใหดูเบาลง ลดความเปนภาระและความหวงใยของผูบังคับบัญชา รวมทั้งดูแลสุขภาพประชาชนใหมี
คุณภาพไมใหดอยกวาในพื้นที่ที่มีความพรอมดานตางๆ มากกวา ดวยกลวิธีตางๆ ทั้งดานบริหาร และ
บริการ มีรูปแบบและผลงานที่ชัดเจน ดังนี้

ดานบริหาร

๑. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขนาดเล็กที่สุดในเขตบริการสุขภาพที่ ๒ จนผานการรับรอง
คุณภาพ และไดรับการแนะนําจากทีมประเมินของ สรพ.ใหเปนแหลงเรียนรูในดานการพัฒนาคุณภาพ
ใหแกรพ.ที่มีขนาดใกลเคียงกัน
๒. การบริหารการเงินการคลังใหรพ.ขนาด ๑๐ เตียง ทุรกันดารระดับ ๒ และประชากรนอย
ใหองคกรอยูรอด ไมเปนภาระตอราชการ ตอเนื่องมาตั้งแต ปพ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปจจุบัน
๓. การพัฒนากายภาพโรงพยาบาลใหพอเพียง สวยงาม และปลอดภัย เหมาะสมกับบริบท โดย
อาศัยความรวมมือจากชุมชนเปนหลัก ทําใหเปนแหลงศึกษาดูงานในดานการจัดการอาคารสถานที่ที่
เหมาะสม ไมเปนภาระดานคาใชจายของโรงพยาบาลที่มีบริบทใกลเคียงกัน
๔. การบริหารทรัพยากรตาง ๆ ทีใ่ ชในการดําเนินงาน ใหพอเพียง พรอมใชทงั้ ในรพ.และกระจาย
สู รพ.สต.อยางเหมาะสม
๕. การพัฒนาสิง่ แวดลอมของโรงพยาบาลใหสวยงามตามวิถธี รรมชาติและใชพนื้ ทีข่ องรพ.ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในโครงการ “ แหลงอาหารปลอดภัยภายใตแบรนดนํ้าหนาว”
๖. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ขาดแคลน ประสบการณนอย และมีอัตรายายสูง ให “เกง ดี
และมีความสุข”
๗. การสรางความรวมมือจากองคกรภายนอก ภายใตหลักการ “ผูใหยอมเปนที่รัก”และ
“สุดเขตอําเภอคือรั้วของ รพ.”
๘. การเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่พอเพียงคูกับธรรมชาติที่ยั่งยืน รวมทั้ง
การนําทรัพยากรทองถิน่ ภูมปิ ญ
 ญาชาวบานมาใหเกิดประโยชนทงั้ ตอองคกร ตอตนเอง ตอสิง่ แวดลอมและ
ขยายสูชุมชน เพื่อการรักษาธรรมชาติใหยั่งยืน
๙. การขับเคลื่อนงาน palliative care จังหวัดเพชรบูรณใหทุก รพ.มีระบบงาน บุคลากร และ
เวชภัณฑที่พอเพียง พรอมใช
๑๐. การบูรณาการงานสาธารณสุขรวมกับภาคีเครือขาย ขับเคลื่อนในรูปของ “บวร”
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ดานบริการ (รักษา และสรางเสริมสุขภาพ)

๑. การดู แ ลและสร า งเสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก พิ ก าร โดยการจั ด ระบบบริ ก ารเพื่ อ ดู แ ลเด็ ก ที่ มี
ความตองการเฉพาะภายในอําเภอนํ้าหนาวรวมกับโรงเรียน
๒. การสรางเสริมสุขภาพเด็กดานรางกาย ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะกีฬาภายใตโครงการ
“ทรีอินวัน”รวมกับตํารวจและครู
๓. การพัฒนาแนวทางแพทยทางเลือก แนวทางวิถีพุทธ และภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิด
ประโยชนกับงานสาธารณสุข
๔. การจัดระบบบริการทันตกรรมที่มีผลงานดีเยี่ยมในจังหวัด
๕. การดูแลชวยเหลือผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูยากไร รวมกับงานมหาดไทยและหนวยงาน
ภาครัฐอื่นๆ
๖. การพัฒนาศักยภาพชุมชนใหมีทักษะดานการชวยฟนคืนชีพ
๗. การดูแลผูพิการหูรวมกับมูลนิธิ
๘. การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ รวมกับองคการบริหารสวนตําบลดวยกิจกรรมการผลิตยา
หมองไพล เพื่อใชในโรงพยาบาลและจําหนายในชุมชน
๙. การขยายระบบบริการสูชุมชนที่กันดาร สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช) รวมกับ
ภาคเอกชน
๑๐. การจัดระบบบริการทีเ่ หมาะสมกับบริบท สงผลใหมผี ลลัพธใหประชาชนมีสขุ ภาพดี รวมสราง
ระบบสุขภาพพอเพียง เปนธรรม เพื่อที่จะนําสูสังคมสุขภาวะ

1๓๐ วารสารข่าวแพทย์สตรี The Thai Medical Women's News

รางวัลเกียรติยศที่ ไดรับ
ป
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๖๐

ชื่อรางวัล
รางวัลคุณภาพการบริหารระบบสุขภาพระดับอําเภอ จ.เพชรบูรณ
(PHQA)
รางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงาน
Phetchabun District Health System Management
Quality Award : PHQA
ประกาศเกียรติบัตรการชวยเหลือสถานีตํารวจนํ้าหนาว
รางวัลบุคลากรดีเดน สาขาผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ และเขตบริการสุขภาพที่ ๒ ป ๒๕๕๗
รางวัลรองชนะเลิศการนําเสนอผลงาน
Phetchabun District Health System Management Quality
Award : PHQA
ประกาศสดุดีหนวยราชการดีเดน ของอําเภอนํ้าหนาว ป ๒๕๕๘
รางวัลรองชนะเลิศการนําเสนอผลงาน
Phetchabun District Health System Management Quality
Award : PHQA
รางวัลคุณภาพการบริหารระบบสุขภาพระดับอําเภอ จ.เพชรบูรณ
(PHQA)
เกียรติบัตรหนวยงานที่ชวยเหลืองานของดีนํ้าหนาว
เข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญชั้น ๕

หนวยงานผูมอบ
สสจ.เพชรบูรณ
สสจ.เพชรบูรณ
สถานีตํารวจนํ้าหนาว
จังหวัดเพชรบูรณ
และเขตบริการสุขภาพที่ ๒
สสจ.เพชรบูรณ
คณะสงฆจงั หวัดเพชรบูรณ
สสจ.เพชรบูรณ
สสจ.เพชรบูรณ

ที่วาการอําเภอนํ้าหนาว
สถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติ
รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน Best Practice การบริหารการ สสจ.เพชรบูรณ
เงินการคลังของหนวยบริการ จังหวัดเพชรบูรณ ป ๒๕๕๙
รางวัลชัยนาทนเรนทร ระดับจังหวัด
สสจ.เพชรบูรณ
ขตบริการสุขภาพที่ ๒
รพ.ผานการรับรองคุณภาพ (HA)
สรพ.
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แพทย์สตรีที่ ไดการยกย่องเชิดชูเกียรติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
ในรอบปที่ผานมามีแพทยสตรีไดรับเกียรติและรางวัลจากหนวยงานตางๆ มีดังนี้
๑. พญ.ประนอม คําเทีย่ ง ไดรบั การแตงตัง้ เปนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. พญ.พรรณพิมล วิปลุ ากร ไดรบั การแตงตัง้ เปนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. พญ.นภัทร แผผล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนารถ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไดรับรางวัล
แพทยตัวอยางภาคใตป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๔. พญ.นลินี ไพบูลย ประธานกรรมการบริษัทกิฟฟารีนสกายไลนยูนิตี้ ไดรับรางวัลสตรีผูประกอบการ
ผูมีผลงานโดดเดนอาเซียน (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award 2016)
๕. ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.สุจิตรา วีรวรรณ ไดรับรางวัลแมดีเดนแหงชาติ ปพ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภท
แมผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม จากสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
๖. พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ไดรบั รางวัลแมดเี ดนแหงชาติ ปพ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทแมผบู าํ เพ็ญประโยชน
ตอสังคม จากสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
๗. พญ.สุวณี รักธรรม ไดรับเกียรติ เปน
๗.๑ ผูสูงอายุดีเดนกิตติมศักดิ์ สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๖๐
๗.๒ รองประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. พญ.เบญจพร ปญญายง ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐
๙. ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนดานความสําเร็จในอาชีพ/หนาที่การงาน ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐. ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับรางวัล
ศิษยเกาดีเดนดานผลงานเดน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑. พญ.พจมาน ศิรอิ ารยาภรณ สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดรบั รางวัล
ศิษยเกาดีเดนดานสรางคุณประโยชนแกสังคมและสถาบัน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ป พ.ศ. ๒๕๖๐
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๑๒. พญ.สกุณา อุษณวศิน กุมารแพทยประจําโรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไดรับรางวัล
ศิษยดเี ดนดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓. ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร
๑๓.๑ ได รั บ การแต ง ตั้ ง ศาสตราจารย ค ลิ นิ ก จากคณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
เมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๓.๒ รั บ พระราชทาน ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาสาธารณสุ ข ศาสตร
จากสภามหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓.๓ ไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาขององคการอนามัยโลก ภาคพิ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Technical Advisory Group for maternal’s and child’s health, SEARO TAG)
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๔. รศ.พญ.พรพันธุ บุณยรัตพันธุ และ รศ.ดร.พญ.พัชรา วิสุตกุล ไดรับรางวัลมหิดลทยากร ป ๒๕๕๘
จากสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕. ศ.เกียรติคุณ พญ.สุภรี สุวรรณจูฑะ ไดรับรางวัลมหิดลทยากร ป ๒๕๕๙ จากสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะที่ปรึกษากรรมการสมาคมฯ
ชุดที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

๑. ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร ตูจินดา
๒. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมปอง รักษาศุข
๓. ศ.กิตติคุณ พญ.สนใจ พงศสุพัฒน
๔. รศ.พญ.กัลยา บํารุงผล
๕. ศ.เกียรติคุณ พญ.ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ เกษมสันต
๖. ศ.เกียรติคุณ พันเอกพิเศษ พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุล
๗. พญ.ประมวล สุนากร
๘. ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณสาคร ธนมิตต
๙. ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ
๑๐. ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ.สุจิตรา นิมมานนิตย
๑๑. ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตูจินดา
๑๒. ผศ.พญ.อรศรี รมยะนันทน
๑๓. ศ.เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
๑๔. พญ.อมรา มลิลา
๑๕. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ
๑๖. พญ.ศุภวัจน นับถือเนตร
๑๗. ศ.คลินิก พญ.ประไพพรรณ ศุภจัตุรัส
๑๘. พญ.สุวณี รักธรรม
๑๙. รศ.พญ.พรพันธุ บุณยรัตพันธุ
๒๐. พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ
๒๑. ศ.เกียรติคุณ พญ.ทานผูหญิงเพ็ญศรี ภูตระกูล
๒๒. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผาสวัสดิ์
๒๓. พญ.เบญจมาศ พิศาลสารกิจ
๒๔. รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
๒๕. พญ.ปยรัตน นิวาตวงศ
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๒๖. พญ.สุตาพร สวัสดิเสวี
๒๗. พญ.อารยา ทองผิว
๒๘. พญ.เรณู ศรีสมิต
๒๙. พญ.ศิริพร กัญชนะ
๓๐. พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร
๓๑. พ.ต.อ.พิเศษหญิงประภาพร ศิริทรัพย
๓๒. พญ.สมใจ รอดอนันต
๓๓. ศ.พญ.อรุณี ทรัพยเจริญ
๓๔. รศ.ดร.พญ.อรพินท สิงหเดช
๓๕. รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน
๓๖. ศ.พญ.พรสวรรค วสันต
๓๗. ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน
๓๘. พญ.ดารุณี วิริยกิจจา
๓๙. ศ.คลินิก พญ.มานี ปยะอนันต
๔๐. พญ.สายสุนี วนดุรงควรรณ
๔๑. ดร.พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟา
๔๒. พญ.ดลยา สุขสมปอง
๔๓. Dr. George Curuby
๔๔. นพ.สุชา นิมมานิตย

คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ
ชุดที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร
พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน
พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม
พญ.มยุรา กุสุมภ
พญ.สุรางครัตน วรรธนะภูติ
พญ.อรยา สุริยา
พญ.ดรุณี พุทธารี

๘. พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์
๙. พญ.ปยเนตร สุขุปญญารักษ
๑๐. พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล
๑๑. พญ.วราภรณ ภูมิสวัสดิ์
๑๒. พญ.เบญจพร ปญญายง
๑๓. พญ.สุขจันทร พงษประไพ
๑๔. พญ.ภัทริยา จารุทัศน
๑๕. พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ
๑๖. พญ.จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ
๑๗. ผศ.พญ.เยาวนุช คงดาน
๑๘. ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร
๑๙. ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี
๒๐. พญ.ปยะนุช รักพาณิชย
๒๑. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค
๒๒. พญ.ฐิติพร วงศชัยสุริยะ

นายกสมาคมแพทยสตรีฯ
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒
เลขาธิการ
เหรัญญิก
ประธานฝายปฏิคม (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)
นายทะเบียน และผูชวยฝายตางประเทศ
และผูชวยฝายประชาสัมพันธ
ประธานฝายวิชาการ
ประธานฝายสัมพันธตางประเทศ
ประธานฝายตรวจมะเร็งและคลินิกบริการ
ประธานฝายพัฒนาสังคม
ประธานฝายวารสารและผูชวยเลขาธิการ
ประธานฝายประชาสัมพันธและสื่อสารสนเทศ
ประธานโครงการทุนนักศึกษาแพทยสตรีชนบท
ผูชวยฝายวิชาการและกรรมการกลาง
ผูชวยฝายวิชาการและกรรมการกลาง
ผูชวยฝายตรวจมะเร็งและคลินิกบริการ
และกรรมการกลาง (๒๕๕๙-๒๕๖๐)
ผูชวยโครงการทุนนักศึกษาแพทยสตรีชนบท
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
ประธานฝายปฏิคม (๒๕๖๐-๒๕๖๑)
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รายนามนายกสมาคมฯ อดีตถึงปจจุบัน
๑. พญ.คุณอรวรรณ คุณวิศาล
๒. พญ.คุณหญิงตวงภากร ธรรมพานิช
๓. ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงตระหนักจิต หะรินสุต
๔. ศ.กิตติคุณ พญ.คุณมานา บุญคั้นผล
๕. ศ.กิตติคุณ พญ.สนใจ พงศสุพัฒน
๖. ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร ตูจินดา
๗. พญ.อนงค สิริยานนท
๘. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมปอง รักษาศุข
๙. พญ.บุญลวน พันธุมจินดา
๑๐. ศ.กิตติคุณ พญ.สดใส เวชชาชีวะ
๑๑. พญ.สุวณี รักธรรม
๑๒. รศ.พญ.พรพันธุ บุณยรัตพันธุ
๑๓. พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ
๑๔. ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร
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(พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๐๕)
(พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๑๓)
(พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๑๙)
(พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๕)
(พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๓๑)
(พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๕)
(พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๑)
(พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๓)
(พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๕)
(พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗)
(พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๙)
(พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๕)
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)

ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม
ถึงแกกรรม

กรรมการพิจารณาแพทย์สตรีดีเด่น
แพทย์สตรีตัวอย่าง และทุนวิจัย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร
พญ.มยุรา กุสุมภ
พญ.ปยเนตร สุขุปญญารักษ
พญ.อรยา สุริยา
พญ.สุรางครัตน วรรธนะภูติ
ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการกองทุนการศึกษาและกิจการนักศึกษาแพทย์สตรี
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร
รศ.ดร.พญ.อรพินท สิงหเดช
พญ.ภัทริยา จารุทัศน
พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน
ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร
พญ.สุรางครัตน วรรธนะภูติ
คุณ วราภรณ เฉื่อยฉํ่า

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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รายนามผูสนับสนุนวารสารข่าวแพทย์สตรี
ฉบับการประชุมใหญ่สามัญประจําป ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. โรงพยาบาลธนบุรี
๒. โรงพยาบาลบางประกอก ๙ อินเตอรเนชั่นแนล และโรงพยาบาลปยะเวท
๓. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด
๔. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
๕. รพ.วิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
๖. โรงพยาบาลเอกชล จํากัด
๗. โรงพยาบาลสมิติเวช
๘. สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก
๙. โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
๑๐. บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด
๑๑. โรงพยาบาล บี.แคร เมดิคอลเซ็นเตอร
๑๒. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
๑๓. โรงพยาบาลปากนํ้าโพ
๑๔. บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด
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๒๕,๐๐๐ บาท
๒๕,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

ขอขอบคุณ
บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ช่อเล็บมือนาง
คํารอง พญ.มยุรา กุสุมภ
ทํานอง ดร.ประทักษ ประทีปะเสน

เล็บมือนาง หอมละมุน กรุนกลิ่นออน
ขาวชมพู แดงหรู ดูงามครัน
ขาวดอกจอย เปรียบนองนอย แพทยจบใหม
สรางสุข ภาพประชาไทย ไดพึ่งพิง
ชวยสรางเสริม สุขภาพ...ประชาชน
ดวยปญญา ตามรอย พระภูมี

ชูสลอนดอกสวย รวย สีสัน
จะเลื้อย...พันเกาะกิ่งใด ใหพรางพราย
ชมพูพราว...งามไสว ราวแพทยหญิง
ดอกสีแดง งามพริ้ง..แพทยสตรี
อุทิศตน ดวยรักและศักดิ์ศรี
อันเล็บมือ นางนี้คือ แพทย.สตรี อันเกรียงไกร
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คุณูปการของพี่อิ๊ พญ.อรยา สุริยา (๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
พี่อรยา หรือที่เรียกกันติดปากวาพี่อิ๊ มาทํางานชวยสมาคมรวม ๓ ปเศษ เริ่มจาก
ป ๒๕๕๘ โดยไดรับการชักนําจากพี่ปยะเนตร เพื่อนรวมรุนศิริราช ๗๕ ที่เขามาเปน
กรรมการกอนแลว นายกสมาคมขณะนัน้ คือศ.เกียรติคณ
ุ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร
หรือพี่ไก ในชวงแรกพี่อิ๊จะเปนกรรมการกลาง ไดพยายามชวยงานสมาคมฯในสวนที่
พี่ถนัดและมีเครือขายไดแก การประสานกับมูลนิธิชินโสภณพนิช ที่สนับสนุนงานการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรีมานานกวา ๑๐ ป ทําใหในป ๒๕๕๙ สมาคมเราไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพิม่ ขึน้ กวาเดิม นอกจากนัน้ ยังประสานงานกับสํานักงานทรัพยสนิ
สวนพระมหากษัตริยจัดโครงการทัศนศึกษาประวัติศาสตรวัดวังในกรุงเทพฯใหมวลสมาชิกสมาคมฯ ถึง ๒ ครั้ง
เปนที่ประทับใจของผูที่ไดรวมคณะอยางยิ่ง
พี่อิ๊ ทราบดีวาสมาคมฯ ตองการหาทุนเพื่อมาใชจายในกิจกรรมของเรา จึงไดรับหนาที่เปนแมงานรับ
บริจาคสิ่งของจากกรรมการและสมาชิกรวบรวมเพื่อจัดจําหนายหาเงินเขาสมาคม เปนหัวแรงจัดการใหพวกเรา
ไดมารวมกันทํางานคนละไมคนละมือ ตั้งแตการตั้งราคา ติดราคา และจัดจําหนายขายดีสนุกสนานกันมาก
พีอ่ ิ๊ เกงเรือ่ งการประสานงานและการจัดการ ดังนัน้ ในการออกไปทํางานนอกสถานที่ เชน การประชุมสัญจร
ตางจังหวัด การประชุมทําแผน การออกหนวยเคลือ่ นที่ พีจ่ ะเปนคนจัดการเรือ่ งการเดินทาง ทีพ่ กั อาหาร ประสาน
งานกับนองๆหนวยงานปลายทาง โดยไมกาวกายกับเรื่องวิชาการที่บอกวาไมถนัดและมีผูรับผิดชอบอยูแลว
ชวงป ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เปนชวงของกรรมการชุดที่ ๓๒ ทีน่ ายกสมาคมยังเปนทานเดิมและกรรมการสวน
ใหญคนเดิม พี่อิ๊ไดรับการเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงปฏิคม ซึ่งนอกจากทําหนาที่ประสานงานแลวยังตองดูแล
พนักงานและอาคารสถานทีด่ ว ย พีอ่ ไิ๊ ดวางระบบการทํางานของเจาหนาทีใ่ หเปนระบบขึน้ ทัง้ ยังมีความตัง้ ใจและ
มุงมั่นที่จะทําใหเกิดรายไดจากการใชประโยชนของอาคารสถานที่ จึงจัดทําการบริจาคในการใชสถานที่สมาคม
สําหรับสมาชิกและบุคคลภายนอกและจัดหาผูส นใจเอง จึงเกิดกิจกรรมการบรรยายธรรมะของอาจารยทมี่ ชี อื่ เสียง
ที่หองประชุมสมาคมฯหลายครั้ง
การอาสาชวยงานแบบจิตอาสายังเผือ่ แผไปในโครงการอบรมการกูช พี (CPR) ทีส่ มาคมฯ รวมกับมูลนิธิ
หัวใจรวมกันจัดขึ้น โดยมีหนวยงานตางๆ หลายหนวยที่พี่อิ๊ แนะนําใหรวมกลุมสมัครเขารับการอบรม
ในป ๒๕๖๑ สมาคมจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ TMWA 8th Central Asia Regional Conference
สถานที่จัดคือโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ ซึ่งพี่อิ๊ไดใชความสัมพันธสวนตัวและความพยายามอยางมากในการ
ประสานงานเจรจาตอรองจนไดราคาและการตอบสนองที่ดีที่สุด เสียดายที่พไี่ มไดอยูชมผลงานและความสําเร็จ
ของพี่และพวกเรา
วันนี้พี่อิ๊ไดจากพวกเราไปอยางกะทันหันไมมีวันกลับทามกลางความรักและความอาลัยอยางสุดซึ้ง
ในขณะกิจกรรมของสมาคมฯยังตองดําเนินตอไป ความดีงามและแบบอยางทีด่ จี ากพี่ พวกเราจะดําเนินรอยตาม
และจะจารึกในความทรงจําของพวกเราตลอดไป ขออํานาจคุณงามความดีที่พี่ไดกระทําตลอดมาไดสงผลใหพี่สู
สุคติในสัมปรายภพเทอญ
พญ.มยุรา กุสุมภ
เลขาธิการสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ
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การประชุมวิชาการสัญจร
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ
ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๖
ใหการตอนรับคณะกรรมการสมาคมฯ วิทยากร
ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร
วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทัศนศึกษาพาเพลินใจ
นายกสมาคมแพทย์สตรีฯ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ทัศนศึกษา

วัดพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

จังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย-แพร-อุตรดิตถ
วันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
1๕๐ วารสารข่
วารสารข่าาวแพทย์
วแพทย์สสตรี
ตรี The
The Thai
Thai Medical
Medical Women's
Women's News
News

กิจกรรมในงาน 18th HA Forum

สมาคมแพทยสตรี นําเสนอโปสเตอรแนะนําสมาคมฯ ในงาน มหกรรมคุณภาพ
วันที่ ๑๔- ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทอง

นายกสมาคมฯ และคณะ บรรยายเรื่อง การบริหารดวยใจ สไตลผูหญิง “Ladies: Leader”
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สานสัมพันธ์แพทย์สตรี

ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร
นายกสมาคมแพทยสตรีฯ
รดนํ้าขอพรอดีตนายกสมาคมฯ
แพทยสตรีอาวุโส เนื่องในสงกรานต
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

นายกสมาคมแพทยสตรีฯ
ใหการตอนรับแพทยสตรีจบใหม
ในกิจกรรม “พี่เตรียมนองออกทํางาน”
โดยมี พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค เปนผูดําเนินรายการ
ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ๒๕๖๐
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คณะกรรมการสมาคมแพทยสตรีฯ
เขาเยี่ยมและรดนํ้านํ้าขอพร
ศ.เกียรติคุณ พญ.สุดสาคร ตูจินดา อดีตนายกสมาคมฯ
เนื่องในวันสงกรานต
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

ชมรมผูสูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์

คณะกรรมการสมาคมฯ ผูสูงอายุ
และผูสนใจรวมประดิษฐดอกไมจันทน
พระราชทาน เพื่อทูลเกลาฯ
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

ชมรมผูสูงอายุฯ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันออกกําลังกาย
เฉลิมพระเกียรติวันแม ปพ.ศ. ๒๕๖๐ จากกรมพลศึกษา
พรอมรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

1๕๓
วารสารข่
วารสารข่าาวแพทย์
วแพทย์สสตรี
ตรี The
The Thai
Thai Medical
Medical Women's
Women's News
News 1๕๓

1๕๔ วารสารข่
วารสารข่าาวแพทย์
วแพทย์สสตรี
ตรี The
The Thai
Thai Medical
Medical Women's
Women's News
News

Prof. Emeritus Dr. KhunNanta Maranetra MD, MSc,
MD (Melbourne), FRACP, FRCP
President, The Thai Medical Women’s Association
Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen

In addition, four fascinating hands-on relaxation
workshops for the fulfillment of work-life balance
between arts and sciences are also provided for our
delegates to participate on the first-come, firstserved basis.
Delegates will be mesmerized with the amazing,
authentic cultural programs at the warm welcome
reception and Gala Dinner.
We hope that our well planned and inspiring congress will leave you a beautiful memory.

“Women’s Well-being: A Global Perspective” is
the theme of our congress. The Scientific program
has covered its purpose on enhancing the cooperative exchange among MWIA Regions of all expertise
in healthcare starting from the conception to childhood, adolescence, womanhood, and elderly until
the end of life via the presentation & e-poster communication.

It’s a great privilege to host
the 8thCARC (Central Asia
Regional Congress) in a
classic Thai style at Montien
Hotel, Surawongse, Bangkok during September 6-8,
2018.
The hotel is centrally located and easily accessed
by public transports.

On behalf of TMWA, you are
welcome to Bangkok, the
world most visited city in
2016 by Forbes Magazine.

Dear Distinguished Guests and Colleagues,

8TH CARC WELCOME MESSAGE

Lunch break
Lunch Seminar I: Dengue vaccine:
Challenges & opportunities
Lunch Seminar II:
New frontier in HPV protection
(3) Humanism and spirituality in medicine
Afternoon coffee/tea break
(4) Influencing life-course trajectory
from life origins

10:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:30

(6) Future challenges of medicine
Lunch break

12:00-12:30

Morning coffee/tea break

10:30-12:00

10:00-10:30

(5) Working together for a better
society

Registration

8:30-10:00

September 7, 2018

08:00-8:30

Friday

18:30- 20:30

Welcome Cocktail Reception

The joy of bird watching

(2) Empowering women:
A key to prosperous society

10:00-10:30

17:30-18:30

Morning coffee/tea break

09:30-10:00

Opening Ceremony

Registration

September 6, 2018

(1) Keynote speaker; Women’s wellbeing: A global perspective

09:00-09:30

08:00-09:00

Thursday

Tentative Scientific Program

14:00-16:00

WS4: Fruit Carving, Thai Style

Maneevej

WS3: New Paradigm in Healthcare,

Work-Life Balance Hands-on Workshop

14:00-16:00

WS2: Flowers to Garland, Thai Style

14:00-16:00
Sept 7, 2018

WS1:The Art of Drawing & Painting

Work-Life Balance Hands-on Workshop

Sept 6, 2018
14:00-16:00

Closing Ceremony and Farewell Buffet Lunch with Karaoke

(10) Preparing for a graceful death:
Palliative care redesigned.

Morning coffee/tea break

(9) Advancing wellness with preventive
and personalized medicine.

September 8, 2018

Congress Gala Dinner

8) The changing force of medicine in
social transformation

Afternoon coffee/tea break

(7) Cultivating lifestyles that flourish:
The role of nutrition, sleep, physical
activity, and psychosocial health

Lunch Seminar. IV:
Women’s well-being vs tobacco

Lunch Seminar III: To be announced

12:00-14:00

10:3012:00

10:0010:30

08:3010:00

Saturday

18:30-

15:3016:30

15:0015:30

13:3015:00

13:0013:30

12:3013:00
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