
๑/๘ 

 

 

ปฏทินิกจิกรรมสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯประจ า ปี ๒๕๖๐  (มกราคม-ธันวาคม) 

เดอืน/สัปดาห์ที ่ วนัที ่ ช่ือโครงการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

ทมี/เลขา/ผู้ประสาน   

ทั้งปี   ส่งเสริมและสนบัสนุนหน่วยงาน
ภาครัฐ ในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา การตั้งครรภใ์นสตรี
วยัรุ่น-วยัเรียน (Teenage 
Pregnancy) 

พญ.สมสิริ / ทีมงาน โครงการฯต่อเน่ือง 2 ปี  

มกราคม   

สปัดาห์ท่ี 1  7 มกราคม  การอบรมการช่วยชีวติขั้นพ้ืนฐาน 
(CPR)  ก าหนด 10 คร้ัง/ปี               
ผูเ้ขา้อบรมทั้งส้ิน 500 คน 

พญ.คุณสวรรยา/      
พญ.จริยา 

  

โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

ยงัไม่ไดก้ าหนด ขายสินคา้ชั้นดีท่ีดีรับการบริจาคฯ พญ.อรยา   

สปัดาห์ท่ี 2 14 มกราคม เสาร์ลีลาศ  พญ.จริยา   

เสาร์สีน ้ า พญ.เบญจพร   

สนทนาธรรม  อ.อมรา  มลิลา พญ.คุณสวรรยา  แจง้สมาชิกเดือน
ธนัวาคม 2559 

สปัดาห์ท่ี 3 21 มกราคม ประชุมคณะกรรมการฯ 8th 
CARC 

พญ.ปิยเนตร   

โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   



๒/๘ 

 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ พญ.คุณนนัทา   

สปัดาห์ท่ี 4 องัคาร 24 
มกราคมและ เสาร์ 
28 มกราคม  

  ผูสู้งอายแุพทยส์ตรีอุปถมัภ ์   พญ.คุณสวรรยา   

  28 มกราคม  เสาร์ลีลาศ   พญ.จริยา   

กมุภาพนัธ์  

สปัดาห์ท่ี 1  4-5 กมุภาพนัธ์   คนส าราญ งานสมัฤทธ์ิ ชีวติ
ร่ืนรมย ์

พญ.วารุณี /ดรุณี / 
Leadership#1 

รร. เดอะคาวาลิ คาซ่า 
รีสอร์ท อยธุยา 

     4 กมุภาพนัธ์  โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

สปัดาห์ท่ี 2  11 กมุภาพนัธ์ เสาร์ลีลาศ   พญ.จริยา   

เสาร์สีน ้ า พญ.เบญจพร   

  12 กมุภาพนัธ์ อ.พศิน-ธรรมะ "ฝึกจิต ชีวติ 
Strong" 

  กลุ่มกลัยานธรรม ขอหอ้ง/ค่าใชจ่้าย
คนงาน   

สปัดาห์ท่ี 3   18 กมุภาพนัธ์ ประชุมคณะกรรมการฯ 8th 
CARC 

พญ.ปิยเนตร   

โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ พญ.คุณนนัทา   

สปัดาห์ท่ี 4   25 กมุภาพนัธ์ การคดักรองมะเร็งสญัจร            
คร้ังท่ี 1 

พญ.ขวญัตา/              
พญ.ศรีวรรณา 

รอการแจง้ และ
ประสานหน่วยงานท่ี
ขอรับบริการ 

เสาร์ลีลาศ   พญ.จริยา   

มนีาคม  

สปัดาห์ท่ี 1   4  มีนาคม โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

สปัดาห์ท่ี 2 11 มีนาคม เสาร์สีน ้ า พญ.เบญจพร   



๓/๘ 

 

Medical Women Leadership#2 
คร้ังท่ี 1  Personal characteristics/
ดร.ศิริลกัษณ์ เมฆสงัข ์

พญ.จามรี/พญ.สุข
จนัทร์/ Leadership#1 

หาสมาชิก
กลุ่มเป้าหมายฯแจง้รับ
สมคัรเดือน มกราคม 
2560 

สปัดาห์ท่ี 3  14- 17 มีนาคม 18th National HA Forum:        
การบริหารดว้ยใจ สไตลผ์ูห้ญิง 
Ladies: Leaders 

พญ.คุณนนัทา/พญ.
ดรุณี/พญ.ฐิติพร 

  

 18  มีนาคม ประชุมคณะกรรมการฯ 8th 
CARC 

พญ.ปิยเนตร   

โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ พญ.คุณนนัทา   

สปัดาห์ท่ี 4  25 มีนาคม FITNESS FOR LIFE พญ.ปิยะนุช/             
พญ.สุรางครั์ตน ์

หาผูส้นใจจากสมาชิก
สมาคมฯและผูส้นใจ
ภายนอก 

เสาร์ลีลาศ   พญ.จริยา   

เมษายน   

สปัดาห์ท่ี 1  1 เมษายน  โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

สปัดาห์ท่ี 2 8 เมษายน  สนทนาธรรม พญ.อมรา มลิลา   พญ.คุณสวรรยา   แจง้สมาชิกเดือน
กมุภาพนัธ์ 2560 

เสาร์สีน ้ า พญ.เบญจพร   

Medical Women Leadership#2 
คร้ังท่ี2   Leadership for the 
future and work life balance /    
พญ.จามรี เช้ือเพชระโสภณ 

พญ.จามรี/พญ.สุขจนัทร์/ 
Leadership#1 

  

สปัดาห์ท่ี 3  15 เมษายน  หยดุสงกรานต ์ 

สปัดาห์ท่ี 4  22 เมษายน  เสาร์ลีลาศ   พญ.จริยา   



๔/๘ 

 

สปัดาห์ท่ี 5  29 เมษายน  ประชุมคณะกรรมการฯ 8th 
CARC 

พญ.ปิยเนตร เน่ืองจากสปัดาห์ท่ี 3 
เป็นวนัหยดุ   

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ พญ.คุณนนัทา 

พฤษภาคม 

สปัดาห์ท่ี 1  6 พฤษภาคม โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา ช่วงวนัหยดุ 5-7 พค  

สปัดาห์ท่ี 2 13 พฤษภาคม  เสาร์สีน ้ า พญ.เบญจพร   

"กลบัสู่นิพพาน ของฆารวาส
ไม่ใช่เร่ืองเพอ้ฝัน" + 'How to 
Conserve Your Beauty' นพ.
ธาดา 

พญ.คุณสวรรยา และ 
พญ..อารยา 

9.00 - 12.00 น. 

สปัดาห์ท่ี 3  20 พฤษภาคม ประชุมคณะกรรมการฯ 8th 
CARC 

พญ.ปิยเนตร   

โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ พญ.คุณนนัทา   

สปัดาห์ท่ี 4  27 พฤษภาคม TFGH    พญ.คุณสวรรยา  เป้าหมาย 500คน/ปี 

เสาร์ลีลาศ   พญ.จริยา    

  มถุินายน 

สปัดาห์ท่ี 1  3 มิถุนายน  โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

สปัดาห์ท่ี 2 10 มิถุนายน เสาร์สีน ้ า พญ.เบญจพร   

Medical Women Leadership#2 
คร้ังท่ี 3 Mindful leadership/ รศ.
นพ.ชชัวาลย ์ศิลปกิจ 

พญ.จามรี/                   
พญ.สุขจนัทร์/ 
Leadership#1 

  

สปัดาห์ท่ี 3  17 มิถุนายน ประชุมคณะกรรมการฯ 8th 
CARC 

พญ.ปิยเนตร   

โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน

พญ.ขวญัตา   



๕/๘ 

 

ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ พญ.คุณนนัทา   

สปัดาห์ท่ี 4   24 มิถุนายน   ทอดผา้ป่าเสวนาธรรม  
อ.สมเกียรติ 

  พญ.คุณสวรรยา   เร่ิมส่งจดหมายซอง
ผา้ป่า มีนาคม 2560 

เสาร์ลีลาศ   พญ.จริยา   

  กรกฎาคม  

สปัดาห์ท่ี 1  1 กรกฏาคม    สนทนาธรรม พญ.อมรา มลิลา   พญ.คุณสวรรยา    แจง้ล่วงหนา้ 2 เดือน 
พฤษภาคม 2560 

โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

สปัดาห์ท่ี 2  8 กรกฎาคม เสาร์สีน ้ า พญ.เบญจพร   

สปัดาห์ท่ี 3  15 กรกฎาคม  ประชุมคณะกรรมการฯ 8th 
CARC 

พญ.ปิยเนตร   

โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ พญ.คุณนนัทา   

สปัดาห์ท่ี 4  22 กรกฎาคม เสาร์ลีลาศ   พญ.จริยา    

สปัดาห์ท่ี 5  29 กรกฎาคม       

สิงหาคม  

สปัดาห์ท่ี 1  5 สิงหาคม โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

สปัดาห์ท่ี 2  12 สิงหาคม เสาร์สีน ้ า พญ.เบญจพร   

สปัดาห์ท่ี 3  19 สิงหาคม Medical Women Leadership#2 
คร้ังท่ี 4 The art of impactful 
communication and conflict 
resolution/ อ.ยงยทุธ พีระพงศ์
พิพฒัน์  

พญ.จามรี/พญ.สุข
จนัทร์/ Leadership#1 

 จดัท่ี ศูนยรั์กษจิ์ต      
(อ.อภิสมยั)      

ประชุมคณะกรรมการฯ 8th พญ.ปิยเนตร   



๖/๘ 

 

CARC 

โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 
 

พญ.ขวญัตา   

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ พญ.คุณนนัทา   

สปัดาห์ท่ี 4  26 สิงหาคม เสาร์ลีลาศ   พญ.จริยา   

กนัยายน  

สปัดาห์ท่ี 1  2 กนัยายน โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

สปัดาห์ท่ี 2  9 กนัยายน เสาร์สีน ้ า พญ.เบญจพร   

Medical Women Leadership#2 
คร้ังท่ี 5 IT for new generation 
leaders/ อ.จามรี/อ.อาทิตย/์
อ.นวนรรณ 

พญ.จามรี/พญ.สุข
จนัทร์/ Leadership#1 

  

สปัดาห์ท่ี 3  16 กนัยายน ประชุมคณะกรรมการฯ 8th 
CARC 

พญ.ปิยเนตร   

โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ พญ.คุณนนัทา   

สปัดาห์ท่ี 4  23 กนัยายน  เสาร์ลีลาศ   พญ.จริยา   

ตุลาคม 
  

ประชุมสามญัประจ าปีสมาคมฯ/
จดัท าวารสารสมาคมฯ 

  
  

สปัดาห์ท่ี 1  7 ตุลาคม Medical Women Leadership#2 
คร้ังท่ี 6          Happy Workplace 
and Employee Engagement / 
นพ.ภกัดี สืบนุการณ์ 

พญ.จามรี/                
พญ.สุขจนัทร์/ 
Leadership#1 

  

โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   



๗/๘ 

 

สปัดาห์ท่ี 2   14 ตุลาคม   สนทนาธรรม พญ.อมรา มลิลา   พญ.คุณสวรรยา    แจง้สิงหาคม 2560 

เสาร์สีน ้ า พญ.เบญจพร   

สปัดาห์ท่ี 3  21 ตุลาคม ประชุมคณะกรรมการฯ 8th 
CARC 

พญ.ปิยเนตร    

โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ พญ.คุณนนัทา   

สปัดาห์ท่ี 4  28 ตุลาคม เสาร์ลีลาศ   พญ.จริยา   

พฤศจกิายน   

สปัดาห์ท่ี 1  4 พฤศจิกายน โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

สปัดาห์ท่ี 2  11 พฤศจิกายน สนทนาธรรม พญ.อมรา มลิลา พญ.คุณสวรรยา    แจง้สิงหาคม 2560 

เสาร์สีน ้ า พญ.เบญจพร   

Medical Women Leadership#2 
คร้ังท่ี 7/ Leadership coaching / 
โคชนุ่น นภสั มรรคดวงแกว้ 

พญ.จามรี/                
พญ.สุขจนัทร์/ 
Leadership#1 

  

สปัดาห์ท่ี 3  18 พฤศจิกายน ประชุมคณะกรรมการฯ 8th 
CARC 

พญ.ปิยเนตร    

โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ พญ.คุณนนัทา   

สปัดาห์ท่ี 4  25 พฤศจิกายน เสาร์ลีลาศ   พญ.จริยา   

24-26 พฤศจิกายน  Beautiful mind by Simple Way พญ.สมสิริ/พญ.คุณ
สวรรยา /พญ.มาลินี 
แนะน า 

แจง้เดือนกรกฎาคม 
2560 

ธันวาคม  

สปัดาห์ท่ี 1  2 ธนัวาคม Medical Women Leadership#2 
คร้ังท่ี 8 White Ocean Strategy / 
อ.ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย 

พญ.จามรี/พญ.สุข
จนัทร์/ Leadership#1 

  



๘/๘ 

 

โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

สปัดาห์ท่ี 2  9 ธนัวาคม สนทนาธรรม พญ.อมรา มลิลา   พญ.คุณสวรรยา    แจง้สิงหาคม 2560 

เสาร์สีน ้ า พญ.เบญจพร   

สปัดาห์ท่ี 3  
 
 
 
 

16 ธนัวาคม 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการฯ 8th 
CARC 
 

พญ.ปิยเนตร    

โครงการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก  มะเร็งเตา้นม และสอน 
ตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง 

พญ.ขวญัตา   

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ พญ.คุณนนัทา   

สปัดาห์ท่ี 4  23 ธนัวาคม เสาร์ลีลาศ   พญ.จริยา   

 


