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ค�าน�า

 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ด�าเนินกิจกรรมการกุศลมาเป็นระยะ

เวลา 61 ปี โดยกิจกรรมเน้นเกี่ยวกับสุขภาพสตรี และการเสริมพลังแพทย์สตรี กิจกรรมส�าคัญอย่างหนึ่งคือ 

การให้ทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีเพ่ือนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท ได้ถือก�าเนิด 

มาตั้งแต่ปี 2548 และด�าเนินการต่อเนื่องตลอดมา เข้าสู่ปีท่ี 16 ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตกุศล 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งจากสมาชิกและจากบุคลภายนอก สามารถมอบทุนแก่นักศึกษาแพทย์สตร ี

จากจังหวัดต่างๆทุกภูมิภาคของประเทศได้จนถึงปัจจุบันนี้กว่า 100 ทุน ส�าเร็จเป็นแพทย์แล้ว 47 คน กระจาย

ทั่วประเทศสมความตั้งใจของสมาคมและผู้ให้ทุนท่ีต้องการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท  

เงินบริจาคในโครงการจนปัจจุบันมีจ�านวนกว่า 50 ล้านบาท 

 ในการด�าเนินโครงการ สมาคมแพทย์สตรีฯได้มอบหมายให้ พญ.ภัทริยา จารุทัศน์ เป็นประธาน 

คณะกรรมการโครงการ รับผิดชอบการด�าเนินการต้ังแต่เริ่มต้นเรื่อยมาจนโครงการมีความเจริญก้าวหน้าเป็น 

อันมาก ปัจจุบันนี้ ภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการสมาคมชุดที่ 34 พญ.เบญจพร ปัญญายง ได้เข้ามารับเป็น

ประธานคณะกรรมการโครงการและเป็นผู้ด�าริจัดท�าเอกสารรายงานนี้เพื่อให้ได้เห็นประวัติที่มา และพัฒนาการ

ของโครงการ รวมทั้งเพื่อรายงานสถานะการเงินและการพัฒนาต่อยอดต่างๆ จึงขอขอบพระคุณท่านผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง 

 ในนามสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย มีความภาคภูมิใจอย่างมาก ท่ีได้ท�าหน้าท่ีช่วยเหลือ 

วงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศด้วยการพัฒนาก�าลังคนซึ่งเป็นต้นทุนส�าคัญของประเทศและช่วยแก้ไข

ปัญหาส�าคัญคอืการกระจายของแพทย์ในชนบท และขอขอบพระคณุผูมี้จติกุศลทุกท่านทีไ่ด้บรจิาคเงนิสนบัสนนุ

โครงการนี้เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

 	 พญ.มยุรา		กุสุมภ์
  นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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ภาพรวม

ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีฯ เพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

 สมาคมแพทย์สตรีฯ ได้ด�าเนินการโครงการทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนนักศึกษาแพทย์สตรีท่ีเรียนดี  

แต่มีปัญหาทางเศรษฐกิจโดยสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการลดภาระ 

ของผู้ปกครองและช่วยนักศึกษาให้มีความมุ่งมั่นในการเรียน ทุนดังกล่าวมอบให้ตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา 

(6ปี) โดยผู้รับทุนจะต้องไปปฏิบัติงานในภูมิภาคหรือชนบทภายหลังจบการศึกษา ทุนการศึกษานักศึกษา 

แพทย์สตรี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย เป็นทุนเกียรติยศ ไม่ต้องจ่ายคืน มีเพียงสัญญาใจ ด้วยการเป็น

แพทย์รับใช้สังคมที่บ้านเกิดหรือในภูมิภาคใดๆ ของประเทศไทย

  โครงการนี้ เริ่มขึ้นปีพ.ศ. 2548 จาก ดร.จอร์ช คูรูบี้ (Dr.George Curuby) ชาวกรีกสัญชาติอเมริกัน 

ซึ่งเป็นผู้จัดการกองมรดกของ ศ.ดร.เจสัน รอสโซซ์ ชาวกรีกสัญชาติอเมริกัน อาจารย์ด้านปรัชญาวิทยา 

ที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้ซึ่งมีความรักความผูกพันและศรัทธาต่อประเทศไทยทั้งจากการได้มาสอนหนังสือให้กับหลาย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย การพบปะเพื่อนคนไทยและประจักษ์ในพระกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการ

ประสานกับ ศ.ดร.กุสุมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านการศึกษาความมั่นคงระหว่าง

ประเทศ คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัทีท่ราบถงึความขาดแคลนแพทย์ในชนบทด้วยบดิา นพ.มล.เต่อ  

สนทิวงศ์ ผู้เป็นแพทยใ์นชนบทและผู้อ�านวยการคนแรกของโรงพยาบาลเลิศสิน ดังนั้น ดร.จอร์ช คูรูบีจ้ึงได้น�าเงิน

กองทนุ เริม่ต้นจ�านวน 100,000 เหรยีญสหรฐัอเมริกา(4.6 ล้านบาท) มามอบให้ พญ.สุวณ ีรักธรรม นายกสมาคม

แพทย์สตรีฯ ในขณะนั้นส�าหรับโครงการทุนนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท 

 สมาคมฯ จึงด�าเนินการโดยการประสานกับโครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ทุนนี้จะสนับสนุน 

ค่าใช้จ่าย เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาครบจ�านวนที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายรายเดือนจ�านวน 3,000 บาท ต่อเดือน 

ในช่วงแรก ต่อมาเมื่อค่าครองชีพสูงข้ึนจึงเพิ่มค่าจ่ายให้แก่นักศึกษาทุนเป็น 5,000-5,500 บาทต่อเดือน  

นาน 10 เดือนและค่าเทอม ๆ ละ 10,000 บาท ปีละ 2 เทอม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสัมภาษณ์และ 

การเข้าร่วมกิจกรรมสมาคมฯ ค่าอุปกรณ์การศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น

 ในปี 2552 เงินที่ได้จัดสรรจากกองทุนมรดกของ ศ.ดร.เจสัน รอสโซซ์ ได้มอบแก่นักศึกษาแพทย์สตรี

ในชนบท ทั้งสิ้น จ�านวน 11 ทุน ในปีต่อมา เมื่อเงินทุนก้อนแรกใกล้หมดดลง ดร.จอร์ช คูรูบี้ ซึ่งมีความผูกพัน 

และมีความตั้งใจอย่างยิ่งยวดกับโครงการนี้ ดร.จอร์ช คูรูบี้ จึงใช้เงินส่วนตัวสลับกับการติดติดต่อประสานงานหา

ผู้มีจิตเมตตาจากต่างประเทศและการต่อยอดโดยสมาชิกของสมาคมฯ ร่วมบริจาคเงินส�าหรับทุนการศึกษา  

การรวมพลังทั้งจากกัลยาณมิตรภายในประเทศและต่างประเทศท�าให้ได้เงินสนับสนุนโครงการทุนนักศึกษา 

แพทย์สตรีมีจ�านวนมากกว่า 50 ล้านบาท ผลิตแพทย์สตรีออกปฏิบัติเป็นก�าลังส�าคัญในการช่วยพัฒนาการ
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สาธารณสุขไทยให้กับท้องถิ่นห่างไกล จวบจนกระทั่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลากว่า 15 ปี  

สมาคม ฯ ได้มอบทุนแก่นักศึกษาแพทย์สตรีจ�านวน 127 ทุน จบการศึกษา 47 คน ก�าลังศึกษา 77 คน ย้ายคณะ 

1 คน ของดรับทุน 2 คน (เนื่องจากมีญาติสนับสนุน 1 คนและขอสอบเข้าเรียนใหม่ในมหาวิทยาลัยอื่น 1 คน)  

แม้โครงการไม่ได้เน้นที่การเรียนแต่นักศึกษารับทุนส่วนมากเป็นนักเรียนเรียนดีถึงดีเยี่ยมและได้รับรางวัล

  เมื่อได้ติดตามผลโครงการฯ ในปี 2564 พบว่า ผู้รับทุนจบการศึกษาเป็นแพทย์สตรี จ�านวน 47 คน  

ส่วนใหญ่ท�างานในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป แพทย์ทุน 10 คน เป็นแพทย์ประจ�าบ้าน  

ศึกษาต่อเฉพาะทางและจะกลับไปท�างานในภูมิภาคเมื่อส�าเร็จการศึกษา มีเพียง 4 คน ท่ีท�าเวชปฏิบัติท่ีคลินิก 

และโรงพยาบาลเอกชน อีกหนึ่งคนลาออกจากราชการเพื่อดูแลคุณตาท่ีป่วยติดเตียงจากโรคทางสมองเป็น 

อัมพาต

 นักศึกษาแพทย์ทุนให้เสียงสะท้อนว่าทุนการศึกษามีความส�าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง มีความ 

ภาคภูมิใจ ดีใจและรู้สึกโชคดีมากที่ได้รับเลือกเป็นนักเรียนทุนของสมาคมฯและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 

สมาคมแพทย์สตรีฯ สิ่งส�าคัญ คือ ได้มีโอกาสเป็นแพทย์ ได้รักษาช่วยชีวิตคนไข้อย่างที่ต้ังใจ ขอขอบคุณ 

สมาคมฯ ที่ท�าให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้ประกอบอาชีพที่ตนใฝ่ฝัน สมาคมฯเป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อของ

นักศึกษาแพทย์กับโอกาสทางการศึกษา นักศึกษาได้ขอบคุณความเมตตาและเสียสละของคณะกรรมการและ

สมาชิกสมาคมแพทย์สตรีทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่และการเรียนท�าให้ไม่มีปัญหา

หรืออุปสรรคในการเรียน เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น ความเมตตาและความเป็น

กันเองจากทกุคนในครอบครวัสมาคมแพทย์สตร ีสมาคมเป็นทีส่ร้างแรงบนัดาลใจจากการเหน็แพทย์สตรตีวัอย่าง

ในทกุปี ท�าให้อยากเตบิโตเป็นแพทย์สตรท่ีีดงีามเหมอืนรุน่พีต่่อไป ถ้ามโีอกาสจะสนบัสนนุทุนการศกึษาให้รุน่น้อง 

และอยากให้สมาคมฯเข้มแข็งต่อไป 

 ทนุการศกึษาสมาคมแพทย์สตรไีด้รบัการสนบัสนนุทีเ่พิม่ขึน้จากการบรจิาคของชาวไทยรวมทัง้สมาชกิ

สมาคมแพทย์สตรี เงินเกือบทัง้หมดได้มอบให้แก่นกัศึกษา เนือ่งจากคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมแพทย์สตรี

ได้อุทศิเวลาในการท�างานโครงการทนุซึง่ท�าให้ไม่มค่ีาใช้จ่าย การด�าเนนิงานของสมาคมแพทย์สตรซีึง่เป็นองค์การ

กุศลเพื่อส่งเสริมสุขภาพสตรีและพัฒนาทางด้านวิชาชีพของแพทย์สตรี รวมถึงนักศึกษาแพทย์สตรี ผลจาก 

การท�างานท�าให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชื่นชมศรัทธาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนต่อไป โดยเฉพาะ  

Dr. Sheldon & Mrs. Cynthia Stone ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2555  

เป็นต้นมา ดร.จอร์ช ครูบ้ีู ผูม้ส่ีวนส�าคญัในการรเิริม่โครงการ ให้ทนุและเชือ่มประสานขอรบัการสนบัสนนุทนุจาก

ต่างประเทศ รวมทั้งให้ค�าปรึกษาที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่คณะกรรมการทุนนักศึกษาสมาคมแพทย์สตรีฯ

ปรัชญา/	แนวความคิด
 ทนุการศกึษานกัศกึษาแพทย์สตร ีสมาคมแพทย์สตรแีห่งประเทศไทย เป็นทนุเกยีรติยศ ไม่ต้องจ่ายคนื 

มีเพียงสัญญาใจ ด้วยการเป็นแพทย์ รับใช้สังคมที่บ้านเกิดหรือในภูมิภาคใดๆ ของประเทศไทย
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ความเป็นมาของโครงการ

 

 ศจ.ดร.กสุมุา สนทิวงศ์ ณ อยธุยา เป็นศาสตราจารย์เกยีรตคุิณด้านการศกึษาความมัน่คงระหว่างประเทศ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นธิดาของ พลโท นพ.มล.เต่อ สนิทวงศ์ แพทย์ผู้ได้รับทุน

พระราชทานจากสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนไีปศกึษาวชิาการแพทย์ทีส่หรฐัอเมรกิาและกลบัมาท�างาน

เป็นแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีและมีบทบาทส�าคัญในวงการแพทย์ท้ังในชนบทและเป็น 

ผู้อ�านวยการคนไทยคนแรกของโรงพยาบาลเลิศสิน กรุงเทพมหานคร ท�าให้ ศจ.ดร.กุสุมา ได้รับทราบปัญหา 

การขาดแคลนแพทย์และการบรกิารด้านสาธารณสขุในชนบทของประเทศไทยมาอย่างต่อเน่ือง และมคีวามมุง่มัน่

จะหาโอกาสช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์

 ศจ.ดร.กุสุมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ส�าเร็จการศึกษาด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยTUFT และได้รับ

ปริญญาเอกจาก Fletcher school of Law and Diplomacy ได้ร่วมก่อตั้งและเป็น Chairman ของ ASEAN 

Institute of Securities and International Studies มีบทบาทส�าคัญในฐานะที่ปรึกษาด้านกิจการความมั่นคง

ระดับภูมิภาคและนานาชาติแก่รัฐบาลไทยด้วย 

มิตรภาพน�าสู่โอกาสการแก้ไขพัฒนา

 ช่วงกลางของ ปี พ.ศ. 2523 ระหว่างการไปเยี่ยมญาติของท่าน มล. พีระพงษ์ เกษมศรี เอกอัครราชทูต

ไทยประจ�าประเทศญี่ปุ่น ศจ.ดร.กุสุมา ได้พบกับ ศ.ดร.เจสัน รอสโซซ์ (Professor Jason Roussos) ในฐานะ

มิตรที่ดีต่อกัน จึงให้ค�าแนะน�าที่จะใช้เงินจากกองมรดกของ ดร.เจสัน รอสโซซ์ ส่วนหนึ่งมาใช้จัดตั้งกองทุน 

การศึกษาในประเทศไทยส�าหรับแพทย์ที่ตั้งใจอุทิศตัวเพื่อการท�างานในชนบท

Professor Jason Roussos ผู้มอบทุนการศึกษาก้อนแรก

 ศ. ดร.เจสัน รอสโซซ์ ถือก�าเนิดในประเทศกรีซ เร่ิมศึกษาทางด้านฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัย Brandeis  

ใกล้เมืองบอสตัน และจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน Philosophy ที่ Oxford University อยู่ในครอบครัว

ที่มีความผูกพันกับประเทศไทยตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างการเป็นอาจารย์

ด้านปรัชญาวิทยาท่ีประเทศญี่ปุ่นนั้น ท่านเคยมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอีกหลาย

มหาวทิยาลยัในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2531 ได้รบัพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์อนัมเีกยีรติยิง่ จากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
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                                                  ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์ (Professor Jason Roussos) 

 

                                                                
 
                          พญ.สุวณี รักธรรม Dr. George Curuby ศจ.ดร.กสุุมา สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ศ.ชนิกา ตูจิ้นดา 
 
การกาํเนิดทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรีฯ 
   เม่ือ ศ.ดร.เจสนั  รอสโซซ์ จากไป ดร.จอร์ช  คูรูบ้ี (Dr.George Curuby) ผูจ้ดัการกองมรดก ไดท้ราบถึง
ความรัก ความผกูพนัและศรัทธาท่ี Dr. Jason Roussos มีต่อประเทศไทยทั้งจากการไดม้าสอนหนงัสือใหก้บั

พญ.สุวณี รักธรรม  Dr. George Curuby  ศจ.ดร.กุสุมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา

การเริ่มต้นทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรี

  เมื่อ ศ.ดร.เจสัน รอสโซซ์ จากไป ดร.จอร์ช คูรูบี้ (Dr.George Curuby) ผู้จัดการกองมรดก ได้ทราบถึง

ความรัก ความผูกพันและศรัทธาที่ Dr. Jason Roussos มีต่อประเทศไทยท้ังจากการได้มาสอนหนังสือให้กับ

หลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย การพบปะเพื่อนคนไทยและประจักษ์ในพระกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9  

Mrs. Tomoko Kanno ภริยาของดร.จอร์ช คูรูบี้ได้ช่วยประสานกับ ศ.ดร.กุสุมา ยืนยันความตั้งใจเจ้าของทุน 

ในการจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท ดร.จอร์ช คูรูบี้จึงได้น�าเงินกองทุน เร่ิมต้นจ�านวน  

4.6 ล้านบาท มามอบให้ พญ.สุวณี รักธรรม นายกสมาคมแพทย์สตรีฯในขณะนั้น เพ่ือสนับสนุนให้โอกาส 

เด็กผู้หญิงในชนบทที่มีความสามารถพร้อมท่ีจะเป็นแพทย์ได้แต่ขาดเพียงโอกาสทางการเงิน และพญ.ภัทริยา  

จารุทัศน์ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรีและได้ดูแลอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 15 ปี จุดเริ่มต้นนี้ก็ได้ถูกต่อยอดและมีผู ้มีจิตกุศลเข้าร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการฯมาจนถึง 

ปัจจุบัน 
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การสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา

 การศึกษาแพทยศาสตร์ของโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง เมื่อเร่ิมต้นโครงการมี

คณะแพทยศาสตร์เพยีง 17 แห่งของรฐับาล ปัจจุบนั ประกอบด้วย 21 คณะแพทยศาสตร์/ส�านกัวชิาแพทยศาสตร์/

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ของรัฐ และ สถาบันเอกชน 2 แห่ง เป็นหลักสูตร 6 ปี (รวมท้ัง extern) ภายหลัง 

จบการศึกษาแพทย์จบใหม่จะต้องไปปฏิบัติงานในชนบท 3 ปี ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์สตร ี

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประสงค์ท่ีจะปฏิบัติงานในชนบท คณะกรรมการทุนการศึกษาของสมาคม ฯ  

มีความเห็นที่จะให้ทุนการศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา(6ปี) และให้ทุนการศึกษาเฉพาะกรณี (เช่น ให้เฉพาะ 

ค่าใช้จ่ายรายเดือน หรือเฉพาะค่าเทอม หรือน้อยกว่า 6 ปี) ช่วงริเร่ิมสมาคมฯ ได้สนับสนุนทุนแก่นักศึกษา 

แพทย์สตรีชั้นปีที่ 4 จากครอบครัวประสบภัยสึนามิ(tsunami 2004) ปีพ.ศ. 2548 เป็นค่าใช้จ่าย ค่าเทอมครบ

จ�านวนท่ีจ่ายจริงและรายเดือนจ�านวน 3,000 บาท ต่อเดือน ต่อมาเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นจึงเพิ่มค่าจ่ายให้แก่

นักศึกษาทุนเป็น 5,000-5,500 บาทต่อเดือน นาน 10 เดือนและค่าเทอม ๆ ละ 10,000 บาท ปีละ 2 เทอม  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสัมภาษณ์และเข้าร่วมกิจกรรมสมาคมฯ ค่าอุปกรณ์การศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการเข้าร่วมกิจกรรมยุวสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติ เป็นต้น สมาคม ฯ ได้รับเงินบริจาคสนับสนุน 

ทุนการศึกษา เริ่มต้นที่ 420,000.00 บาทต่อทุนและได้รับเพิ่มขึ้นเป็น 450,000.00บาทและ 470,000.00 บาท

ต่อทุนตามล�าดับ ตามค่าครองชีพที่สูงขึ้นหรือรายปี 78,300.00 บาท/ทุนต่อปี เป็นระยะเวลา 6 ปี

การด�าเนินงาน

 ดงันัน้เพือ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการนี ้สมาคมฯ จึงด�าเนนิการโดยการประสานกบัโครงการ

ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท(Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctors, CPIRD)  

ของส�านกังานปลดักระทวงสาธารณสขุ ทีไ่ด้เปิดโอกาสส�าหรับนกัเรียนทีอ่ยูต่่างจังหวดั ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลกั 

คือ กลุ่มเพื่อชุมชน(community track) และกลุ่มลดความเหลื่อมล�้า (inclusive track) ในชนบทห่างไกล เช่น 

แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ ตาก นครพนม หนองบัวล�าพู บึงกาฬ สระแก้ว ยะลา นราธิวาส เป็นต้น โครงการ

ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทได้เริ่มผลิตแพทย์ตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2538 โดยความร่วมมือของกระทรวง

สาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัย ในการเพิ่มการผลิตและกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งข้ึน และการเพิ่ม

โอกาสแก่นักเรียนในชนบทได้ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์

 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และคณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ คัดเลือกนักศึกษาและส่งแบบค�าขอ

รับทุนมายังสมาคมฯ เมื่อคณะกรรมการทุนคัดเลือกเบื้องต้นก็จะเชิญนักศึกษามาสัมภาษณ์และเชิญมารับทุน 

การศึกษาอีกครั้งจากผู้ให้ทุนในวันประชุมประจ�าปีของสมาคม ฯ ในเดือนตุลาคมทุกปี รายชื่อผู้รับทุนจะปรากฏ

ในวารสารข่าวสารแพทย์สตรี ของสมาคมแพทย์สตรีฯ และสมาคมฯจะโอนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาทุนเป็น 

รายเดือน (10 เดือน) รวมทั้งค่าเทอมปีละ 2 ครั้ง นักศึกษาที่เรียนซ�้าชั้นจะได้รับทุนสนับสนุนเท่าเดิม (6 ปี)
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ความก้าวหน้าของโครงการทุนการศึกษา

 ในปี 2548 ดร.จอร์ช คูรูบี้ได้จัดสรรเงินจากองทุนมรดกของ ศ.ดร.เจสัน รอสโซซ์ จ�านวน 100,000 

เหรียญสหรัฐอเมริกาให้เป็นก้อนแรกส�าหรับนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท จ�านวน 11 ทุน ในปีต่อ ๆ ไป  

โดยความตั้งใจอย่างยิ่งยวด ของ ดร.จอร์ช คูรูบี้ซึ่งมีความผูกพันกับโครงการฯ จึงใช้เงินส่วนตัวสลับกับ 

การติดติดต่อประสานงานหาผู้บริจาคจากต่างประเทศและการต่อยอดโดยสมาชิกของสมาคมฯ ร่วมบริจาคเงิน

ส�าหรับทุนการศึกษา การรวมพลังทั้งจากกัลยาณมิตรภายในประเทศและต่างประเทศได้ผลิดอกออกผลช่วย

สนับสนุนนักศึกษาแพทย์สตรีให้ได้เป็นก�าลังส�าคัญในการช่วยพัฒนาการสาธารณสุขไทยให้กับท้องถิ่นห่างไกล  

จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เข้าสู่ปีที่ 16 จ�านวน 127 ทุน จบการศึกษา 47 คน ก�าลังศึกษา 77 คน 

ย้ายคณะ 1 คน ของดรับทุน 2 คน (เนื่องจากมีญาติสนับสนุน 1 คนและขอสอบเข้าเรียนใหม่ในมหาวิทยาลัยอื่น 

1 คน) นักศึกษารับทุนส่วนมากเป็นนักเรียนเรียนดีถึงดีเยี่ยมและได้รับรางวัล ประมาณครึ่งหนึ่งเคยได้รับทุนการ

ศึกษาในระดับมัธยมและเคยท�างานหารายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัว นักศึกษาครึ่งหนึ่งมาจากครอบครัว 

เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป หนึ่งในห้าพ่อหรือแม่หรือทั้งคู่เสียชีวิต/แยกทางหรือหย่าร้าง จ�านวนหนึ่งมีหนี้สิน

และสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย (ดังตารางที่ 1) เป็นนักศึกษาจาก 14 มหาวิทยาลัย (ตารางที่ 2) และจาก 

ทุกภูมิภาค ดังแผนภูมิ รายนามนักศึกษาแพทย์และผู้สนับสนุนทุนการศึกษา (ตารางที่ 3)
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ตารางที่	1	ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาแพทย์ทุน

รายการ จ�านวน(ร้อยละ)
N=121

ผลการเรียน  ดีเยี่ยม (เกรดเฉลี่ย 3.5-4.0) 118(99.1)

  ดีมาก (เกรดเฉลี่ย 3.0-3.5) 1(0.9)

เคยได้รับรางวัลเรียนดีต่างๆ 107(89.2)

เคยได้รับทุนการศึกษา 69(57.0)

อาชีพบิดา  เกษตรกร 25(19.7)

  รับจ้าง ค้าขาย 35(27.6)

  พนักงานบริษัท 7(5.5)

  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 22(17.4)

  อื่น ๆ 32(26.4)

อาชีพมารดา เกษตรกร 26(21.5)

  รับจ้าง ค้าขาย 43(35.5)

  พนักงานบริษัท 4(3.3)

  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20(16.5)

  อื่น ๆ 28(23.2)

ที่อยู่อาศัย บ้านตัวเอง 84(73.3)

  บ้านเช่า 12(10.0)

  บ้านพักหน่วยงาน 4(3.4)

  อื่น ๆ 21(13.3)

สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

  อยู่ด้วยกัน 80(66.2)

  บิดาถึงแก่กรรม 15(12.4)

  มารดาถึงแก่กรรม 3(2.5)

  บิดามารดาถึงแก่กรรม 1(0.8)

  แยกกันอยู่/หย่าขาด 22(18.1)

ครอบครัวมีหนิ้สิน 100(12.6)

เคยท�างานหารายได้ 48(39.7)

สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย 31(25.6)
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ตารางที่	2	นักศึกษาแพทย์ทุนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	

ล�าดับ มหาวิทยาลัย จบการศึกษา นักศึกษาแพทย์

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10 24

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 3

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 6

4. มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 3

5. มหาวิทยาลัยมหิดล 5 8

6. มหาวิทยาลัยพะเยา 1 1

7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 5

8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 2

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 7

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 10

11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 0

12. มหาวิทยาลัยบูรพา 0 1

13. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 1

14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 9

Total				 46 80

*ย้ายคณะ 1 คน มหาวิทยาลัยพะเยา
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10 
 

 
 

 

 

ภาคกลาง          11 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 64 
ภาคใต้                              32 
ภาคเหนือ                         12 
ภาคตะวนัออก                   5 
ภาคตะวนัออก                   3 

การกระจายทุนการศึกษาของ       
สมาคมแพทย์สตรในประเทศไทย 
การกระจายทุนการศึกษาของ							

สมาคมแพทย์สตรีในประเทศไทย

ภาคกลาง		 11

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 64

ภาคใต้					 32

ภาคเหนือ								 12

ภาคตะวันออก			 5

ภาคตะวันออก		 3
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11 
 

ทุนสนับสนุน 

ทุนตั้งตน้จากกองมรดก ศ.ดร.เจสนั  รอสโซซ์ และการบริจาคโดยกรรมการและสมาชิกสมาคมแพทยส์ตรีฯ 
(อาทิเช่น พต.พญ.จนัทรา  เจณณวาสิน ศจ.พญ.คุณหญิง สุดสาคร  ตูจิ้นดา พญ.รวีวรรณ  กนกเวชยนัต ์พญ.สุตา
พร สวสัดิเสวี พญ.คุณสวรรยา  เดชอุดม ฯลฯ)  นอกจากน้ี ยงัมีนกัธุรกิจและผูมี้จิตศรัทธาร่วมสนบัสนุนสมาคม
แพทยส์ตรี  ใน พ.ศ. 2555 นกัธุรกิจชาวอเมริกนั Mr. Sheldon & Mrs. Cindy and Stone Family ผูเ้ป็นเพ่ือน ดร.
จอร์ช  คูรูบ้ีในนาม “Stone Family Foundation” ไดร่้วมบริจาค ทนุทรัพย ์ เร่ิมตน้ 1,144,000 บาท ผา่นสมาคม
แพทยไ์ทยในอเมริกาและบริจาคต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) สาํหรับนกัศึกษา 42 ทุน และในปี พ.ศ. 
2556 มูลนิธิคุณแม่ ล้ิมกิมเกียว ของบริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์ (ประเทศไทย) จาํกดัไดเ้ร่ิมตน้มอบทุนจาํนวน 8 ทุน 
และต่อมาอีก 10 ทุน (รวม 18 ทุน) ดร.เสริมวฒิุ  สุวรรณโรจน์ (7 ทุน) และมีผูมี้จิตกศุลคนไทย อาทิ คุณจริยา 
มณัษยัเฐียรในนามมจ.หญิงวิมลปทมัราช จิระประวติั 6 ทุน เป็นตน้ ผูบ้ริจาคต่อเน่ือง เช่น รศ.พญ.มณฑิรา  
ตณัฑนุช จาํนวน 291,000 บาท คุณลกัขณา กมุภลาํจาํนวน 110,000 บาท ฯลฯ ผูส้นบัสนุนทุนการศึกษาดงั
รายนาม นอกจากน้ี แพทยส์ตรี(ทุนสมาคมฯ)  เช่น พญ.สายสุดา ขวญัเพชร พญ.บุญญาพร ดาํรงธวชั พญ.ฮสันา 
จิสวสัด์ิ ฯลฯ ไดร่้วมบริจาคเงินสนบัสนุนทุนภายหลงัจบการศึกษา ผูบ้ริจาคทั้งภายในและต่างประเทศใหก้าร
สนบัสนุนทุนเตม็จาํนวนและรายปีหรือตามอธัยาศยั  ดงัแผนภูมิและรายนามผูบ้ริจาคในรายงานการเงิน  

                       
             

 

ทุนสนับสนุนนักศึกษาแพทย์สตรี

 ทุนตั้งต้นจากกองมรดก ศ.ดร.เจสัน รอสโซซ์ และการบริจาคโดยกรรมการและสมาชิกสมาคม 

แพทย์สตรีฯ (อาทิเช่น พต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน ศ.พญ.คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา พญ.รวีวรรณ กนกเวชยันต์ 

พญ.สุตาพร สวัสดิเสวี พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม ฯลฯ) นอกจากนี้ ยังมีนักธุรกิจและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุน

สมาคมแพทย์สตรี ใน พ.ศ. 2555 นักธุรกิจชาวอเมริกัน Mr. Sheldon & Mrs. Cynthia Stone ผู้เป็นเพื่อน 

ดร.จอร ์ช คูรูบี้ ในนาม “Stone Family” ได ้ร ่วมบริจาค ทุนทรัพย ์ เร่ิมต ้น 1,144,000 บาท  

ผ่านสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาและบริจาคต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ส�าหรับนักศึกษา 43 ทุน  

และในปี พ.ศ. 2556 มูลนิธิคุณแม่ ลิ้มกิมเกียว ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัดได้เริ่มต้นมอบทุน

จ�านวน 8 ทุน และต่อมาอีก 10 ทุน (รวม 18 ทุน) ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ (7 ทุน) และมีผู้มีจิตกุศลคนไทย 

อาทิ คุณจริยา มัณษัยเฐียร ในนาม มจ.หญิงวิมลปทัมราช จิระประวัติ 6 ทุน เป็นต้น ผู้บริจาคต่อเนื่อง  

เช่น รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช จ�านวน 291,000 บาท คุณลักขณา กุมภล�า จ�านวน 110,000 บาท ฯลฯ  

ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาดังรายนาม นอกจากนี้ แพทย์สตรี(ทุนสมาคมฯ) เช่น พญ.สายสุดา ขวัญเพชร  

พญ.บุญญาพร ด�ารงธวัช พญ.ฮัสนา จิสวัสดิ์ ฯลฯ ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนทุนภายหลังจบการศึกษา  

ผู้บริจาคทั้งภายในและต่างประเทศให้การสนับสนุนทุนเต็มจ�านวนและรายปีหรือตามอัธยาศัย ดังแผนภูมิและ 

รายนามผู้บริจาคในตารางที่ 4 
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โครงการพี่พบน้อง น้องพบพี่ (Sisters to Sisters Project)

 ภายหลงัการมอบทุนระยะหนึง่ นกัศกึษาแพทย์สตรรีบัทุนมจี�านวนมากขึน้ สมาคมฯจงึได้เชญินกัศกึษา

ใหม่และนักศึกษาทุนปีก่อน ๆ เข้าร่วมการปะชุมใหญ่ประจ�าปีของสมาคมเป็นคร้ังคราว จนกระท่ัง พ.ศ.2558  

จึงได้ริเริ่มกิจกรรมพี่พบน้อง น้องพบพี่ (Sisters to Sisters) ขึ้นและด�าเนินกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ แพทย์รับทุน

ที่จบการศึกษาและนักศึกษาทุนที่ก�าลังเรียนอยู่ได้มาร่วมประชุมใหญ่ประจ�าปีของสมาคมฯ และร่วมเป็นเกียรติ

รับน้องที่ได้รับทุนในแต่ละปี ได้พบปะกับคณะกรรมการ สมาชิกสมาคมฯ และผู้บริจาค ได้ร่วมแสดงความยินดี

กับผู้ได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น แพทย์สตรีตัวอย่าง แพทย์สตรีที่ได้รับการเชิดชูเกียรติประจ�าปี และได้ร่วมรับ

ฟังการบรรยายทางวชิาการ นบัเป็นโอกาสทีดี่ส�าหรับแพทย์สตรีและนกัศกึษาผู้รับทุนเหล่านี ้ทีจ่ะได้ซึมซับ ได้รบั 

แรงบันดาลใจ เรียนรู้ผลงาน ความส�าเร็จของแพทย์สตรีรุ่นพี่ และที่มีความหมายอย่างยิ่ง คือ การได้ร่วมกิจกรรม

เชิงปฏิบัติการในภาคบ่าย ที่มุ่งเน้น การพูดคุย สร้างเสริมทัศนคติร่วมกับแพทย์ในโครงการ “สร้างภาวะผู้น�าของ

แพทย์สตรี” (Medical Women’s Leadership Program) ด้วยคณะกรรมการสมาคมแพทย์สตรีฯ ตระหนักถึง 

การปลูกฝังนักศึกษาแพทย์รับทุนของสมาคมให้เติบโตจากต้นกล้าที่เข้มแข็งให้เติบใหญ่เป็นแพทย์สตรีที่มุ่งมั่น 

ในการดูแลรับใช้ สังคม ประเทศชาติ ด้วยวิชาชีพแพทย์ พร้อมจริยธรรม จรรยาบรรณ และวิชาการ เป็นอนาคต

ของสมาคมฯและประเทศ รวมทั้งการมี work life balance ที่ดี เช่นเดียวกับวิถีของแพทย์รุ่นพี่ที่แสดงให้เห็น

เป็นแบบฉบับเป็นจ�านวนมาก ในด้านความติดต่อสื่อสาร นักศึกษาทุน สามารถเข้ามาพูดคุย แนะน�า ปรึกษา  

ผ่าน LINE group กลุ่มยุวสมาชิกสมาคม ซึ่งหมายถึงกลุ่มนักศึกษาแพทย์สตรีรับทุน ปัจจุบันมีสมาชิก LINE  

82 คน และกลุ่ม บัณฑิตสมาคมแพทย์สตรี ปัจจุบันมีสมาชิก LINE 34 คน

การติดตามประเมินผลโครงการฯ

 เมือ่ได้ตดิตามผลโครงการฯ พบว่า ผูร้บัทนุจบการศกึษาเป็นแพทย์สตรี จ�านวน 47 คน ส่วนใหญ่ท�างาน

ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป ประมาณหนึ่งในห้าเป็นแพทย์ประจ�าบ้านศึกษาต่อเฉพาะทางและ 

จะกลับไปท�างานในภูมิภาคเมื่อส�าเร็จการศึกษา มีเพียง 4 คนท่ีท�าเวชปฏิบัติท่ีคลินิกและโรงพยาบาลเอกชน  

อกีหนึง่คนลาออกจากราชการเพือ่ดแูลคณุตาท่ีป่วยตดิเตยีงจากโรคทางสมองเป็นอมัพาต ดงัแผนภูม ิ(ตารางที ่6)
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ความภาคภูมิใจของนักศึกษาทุนแพทย์สตรี

 เมื่อสอบถามนักศึกษาทุนโดยใช้แบบสอบถามด้วย google form น้อง ๆ นักศึกษาสะท้อนว่า  

มีความภาคภูมิใจและโชคดีมากท่ีได้รับเลือกเป็นนักเรียนทุนของสมาคมและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 

สมาคมแพทย์สตรฯี ให้ได้รบัโอกาสทางการศึกษาได้ประกอบอาชพีท่ีตนใฝ่ฝัน มโีอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัไม่ว่าจะเป็น

ชุมชนเมืองหรือชนบท ทุนการศึกษาสามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองทางบ้านได้มากท�าให้ผลการเรียนดีขึ้น  

ท�าให้มีก�าลังใจและมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน และเรียนจบแพทย์มาได้อย่างราบรื่น มีความตั้งใจที่จะเป็นบุคลากร

ทางการแพทย์ทีม่คีณุภาพและช่วยเหลอืผูอ้ืน่ต่อไป ถ้ามโีอกาสจะได้ช่วยเหลอืรุน่น้องและสมาคมฯต่อไปในอนาคต

 เมือ่ได้เข้าร่วมกจิกรรมกบัสมาคมฯ รูส้ึกได้ถงึความอบอุ่น ความเมตตาและความเป็นกนัเองจากทกุคน 

ในครอบครัว TMWA สมาคมเป็นที่สร้างแรงบันดาลใจจากการเห็นแพทย์สตรีตัวอย่างในทุกปี ท�าให้อยากเติบโต

เป็นแพทย์สตรท่ีีดงีามเหมอืนรุน่พีต่่อไป สมาคมฯได้มองเห็นและเชือ่ว่าผูห้ญงิทกุคนมีความสามารถทัดเทยีมผูช้าย 

แต่ความสามารถเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุน นอกจากจะได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าธรรมเนียม

การศึกษาแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสได้ไป elective ต่างประเทศช่วงปิดเทอม (ดูในตารางที่ 7)

นักศึกษาทุนสื่อสารถึงสมาคมแพทย์สตรี

 ทุนการศึกษามีความส�าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้ามีโอกาสจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้รุ่นน้อง

ต่อไป ขอขอบคุณสมาคมฯ ขอบคุณความเมตตาและเสียสละของอาจารย์ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ ดูแลเอาใจ

ใส่ในความเป็นอยู่และการเรียนท�าให้ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียน สมาคมฯเป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อของ

นักศึกษาแพทย์กับโอกาสทางการศึกษา รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นนักศึกษาแพทย์ทุนสมาคมฯ สิ่งส�าคัญ คือ  

ได้มีโอกาสเป็นแพทย์ ได้รักษาช่วยชีวิตคนไข้อย่างที่ตั้งใจ และอยากให้สมาคมฯเข้มแข็งต่อไป (ดูตารางที่ 8) 

เรียงร้อยถ้อยค�าจากนักศึกษาทุน 4 คน

	 ดฉินัภมูใิจทีไ่ด้เข้ามาเรยีนต่อคณะในฝัน	คอื	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	และมโีอกาส

ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย	การที่ดิฉันได้ไปรับทุนเมื่อวันที่	 11	 ตุลาคม	 2563	 

ท�าให้ดิฉันได้เห็นถึงความส�าคัญของการให้โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน	 ส่ิงนี้ท�าให้ดิฉันรู้สึกมีแรงบันดาลใจท่ีอยากจะ

ช่วยเหลือคนอื่น	 โดยดิฉันได้มีโอกาสสมัครเข้าร่วมกิจกรรมท่ีท�าให้ดิฉันภาคภูมิใจคือการท่ีดิฉันได้เข้าร่วมเป็น 

ส่วนหนึ่งของกิจกรรม	“ฟังด้วยใจ	ให้ด้วยรัก”	ซึ่งเป็นการเข้าไปช่วยเหลือ	ให้สิ่งของจ�าเป็น	และพูดคุยให้ก�าลังใจ

กับผู้สูงอายุ	ณ	มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส	จ.สมุทรปราการ

	 หนูคิดว่าทางสมาคมบริหารจัดการเร่ืองต่างๆได้ดีเยี่ยมมากค่ะ	 จากการท่ีดูตอนไปประชุมแต่ละปี	 

และมีแพทย์สตรีดีเด่นท่ีเป็นแบบอย่างหลายคนมาก	 ท�าให้หนูมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อค่ะ	 แต่ถ้าเป็น 
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ความภาคภูมใิจในตวัเองหนก็ูคดิว่าตวัเองค่อนข้างมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะจบแพทย์ค่ะ	เพราะหนเูป็นลกูชาวนาคนหนึง่	

หนูไม่รู้จักด้วยซ�้าว่าหมอต้องเจอกับอะไรบ้างต้องท�างานยังไง	 เพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีใครแนะน�า	 แต่พอได้มี

โอกาสมาเฝ้าคุณพ่อท่ีนอนป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง	 หนูได้เห็นการท�างานของแพทย์	 แม้จะเป็นแค่เสี้ยวหนึ่ง

ของการท�างานหนูก็รู้สึกเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนต่อให้จบและเป็นแพทย์ที่ดีค่ะ

	 ขอบคุณสมาคมส�าหรับโอกาสซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้หนูส�าเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ในบ้านเกิด 

และในปีนี้หนูก�าลังเข้าศึกษาแพทย์ประจ�าบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา	 ซึ่งเป็นสาขาขาดแคลนในอ�าเภอเบตง	 

เพื่อกลับมาท�างานให้บ้านเกิด	 คือโรงพยาบาลเบตง	 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อช่วยเหลือคนในพื้นที่	 

ตามเจตนารมณ์ของตัวเองและสมาคมสืบต่อไปค่ะ	ทางสมาคมดูแลนักศึกษาแพทย์ท่ีได้รับทุนทุกคนเป็นอย่างด	ี

เปรียบเสมือนเป็นลูกหลานในครอบครัว	 ไม่ใช่แค่เพียงให้เงินสนับสนุน	 แต่ดูแลถึงปัญหาอื่นๆด้วย	 มีการติดต่อ

พบปะกันทุกปีท�าให้เราได้	connection	กับอาจารย์และเพื่อนพี่น้องแพทย์ด้วย

	 ภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแพทย์สตรีค่ะ	 อาจารย์ทุกคนเปรียบเสมือนแม่ของหนูอีกท่าน 

เลยค่ะ	 คุณแม่ดูแลพวกหนูเป็นอย่างดี	 ถามไถ่ความเป็นอยู่กันเสมอ	 ครอบครัวนี้คอยซัพพอร์ทหนูอยู่เสมอ	 

เมื่อหนูเหนื่อยหนูก็รู ้ว่ามีครอบครัวช่วยเชียร์อัพหนูอยู่เสมอ	 ขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านนะคะ	 โดยเฉพาะ	 

อ.พญ.ทองทิพย์	คุณแม่ท่านนี้คอยเป็นห่วงหนูเสมอเลยค่ะ	ขอบพระคุณมากเลยนะคะ	

ความต้องการช่วยเหลือ

 นักศึกษาทุน ส่วนมากเห็นว่าทุนที่ให้เพียงพอต่อความจ�าเป็น มีความต้องการความช่วยเหลือ 

บางอย่าง กอร์ปกบัสถานการณ์ระบาดของโรคโควดิมผีลกระทบทางเศรษฐกจิต่อครอบครวั สมาคมฯ จะพจิารณา 

ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความจ�าเป็นต่อไป ความต้องการช่วยเหลือ เช่น 

 1. ค่าเทอมเต็มจ�านวน

 2. ค่าใช้จ่ายเสริม ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Laptop, iPads), ค่าสมัครสอบใบประกอบ

วิชาชีพ (The National Licensing Examination of Thailand) ค่าเส้ือกาวน์ stethoscope, textbook  

เป็นต้น 

 3. การสร้างแรงบันดาลใจ

 4. การช่วยเหลอืด้านสุขภาพจติระหว่างเรยีน เนือ่งจากเครยีดกับการเรียน สอบบ่อย เรียนไม่ทนัเพือ่น

ท�าให้เกิดความเครียดสะสม โดยเฉพาะช่วงที่เรียนออนไลน์ มีภาวะซึมเศร้า และมีปัญหาครอบครัว เป็นต้น 

 5. ความต้องการให้มกีารสอบถามปัญหาระหว่างการเรียนของนกัเรียนทุนเป็นระยะๆ ว่ามปัีญหาอะไร

บ้างที่อาจจะส่งผลต่อการเรียน

 6. การแชร์มมุมองแนวคดิของรุน่พีแ่พทย์เกีย่วกบัการเรยีน ประสบการณ์จากการประกอบอาชพีเเละ

การใช้ชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นเเรงผลักดันเเละอาจช่วยเตือนใจไม่ท�าในสิ่งที่ไม่ดี
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 7. ค�าปรึกษาด้านการเรียน การรักษาสุขภาพไม่ให้ย�่าแย่ก่อนวัยอันควรและเรียนได้ท�าให้การเรียนดีขึ้น

 8. ค�าแนะน�า/เทคนิคในด้านการเรียน การจัดการกับความเครียดเเละเรื่องอื่นๆ ในคณะเเพทยศาสตร ์

ของอาจารย์ เพื่อน�ามาปรับใช้เเละปรับปรุงตัวเองในการเรียนต่อไป

 9. ค�าแนะน�าในเรื่องการเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว

 10. การพัฒนาทักษะหัตถการทางการแพทย์

ตารางที่	3	รายชื่อนักศึกษาแพทย์และผู้สนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่	ปีพ.ศ.2548	-	2563

ชื่อ นามสกุล ปีที่รับทุน จังหวัดภูมิล�าเนา ผู้มอบทุน

พิชญ์สินี สุวรรณรัตน์ 2548 พังงา ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์ รับทุนปีที่ 4

สุนัชชา สีทอง 2548 บุรีรัมย์ ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์

ทิพวรรณ์ ขยันดี 2548 พะเยา ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์

ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง 2548 ปัตตานี ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์

กนกกาญจน์ สว่างศรีสุทธิกุล (สุขนิตย์) 2549 สุรินทร์ ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์

ฐิติพร ศรีสุข 2549 นครสวรรค์ ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์

บูรพา ปาจินะ 2550 น่าน ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์

นิภา พึ่งส�าราญ 2550 นครสวรรค์ ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์

ปิยะนุช ศรีปัดถา 2551 ร้อยเอ็ด ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์

วรางคณา หมั่นไร่ 2551 พะเยา ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์

ประณีตศิลป์ ชุมภูศรี 2552 เชียงใหม่ ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์

รสสุคนธ์ วัดไทยสง (ชูปัญญา) 2552 กาฬสินธุ์ ดร.จอร์ช  คูรูบี้

ฮัสนา จิสวัสดิ์ 2552 สตูล พญ.จันทรา  เจณณวาสิน 

สุมาลี (สุธาดา) บุญญาคมน์ 2552 นครราชสีมา Mr. Robert Kiernan III

บุญญาพร ด�ารงค์ธวัช 2552 นครราชสีมา ดร.จอร์ช  คูรูบี้

สุนทรีย์ แสงเฮ่อ 2553 แม่ฮ่องสอน ดร.จอร์ช  คูรูบี้

สายสุดา ขวัญเพชร 2553 ศรีสะเกษ ดร.จอร์ช  คูรูบี้

จุฑามาศ ชูทอง 2554 ภูเก็ต คุณปนัดดา-คมสัน เจณณวาสิน

จุฑามาศ เสนาภักดิ์ 2554 ศรีสะเกษ บริษัท ทิมส์  (ประเทศไทย) จ�ากัด

พิรารัตน์ จารุพันธ์ 2554 นครศรีธรรมราช พญ.รวีวรรณ  กนกเวชยันต์

ธนาภรณ์ สัตยะมุข 2554 ร้อยเอ็ด ดร.จอร์ช  คูรูบี้

ขวัญใจ วงศ์หวายเหนียว 2555 นราธิวาส คุณพาณี จันทรัศมี 

ภัทรา กีรติภารัตน์ 2555 เพชรบูรณ์ Stone Family

หทัยชนก ค�าอ่อนสา 2555 ร้อยเอ็ด Stone Family
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เวฬุวรรณ ประทุมมณี 2555 สงขลา ดร.จอร์ช  คูรูบี้

พรพิชญ์ ประจ�าเมือง 2555 นครราชสีมา พญ.คุณสวรรยา  เดชอุดม

ปิยะเนตร พัดศรีเรือง 2555 นครศรีธรรมราช คุณลักขณา กุมภล�า เริ่มรับทุนปี 3  

ทิพย์มณี ชาติสุทธิ์ 2556 สุราษฎร์ธานี พญ.สุตาพร  สวัสดิเสวี

สุดารัตน์ ภูริกมลอรุโณทัย 2556 ยะลา มูลนิธิจินดาอิ่ม 
(จ�าเรียง  ภังคานนท์)

พิมพ์ชนก ศิริศาสตร์ 2556 นครราชสีมา ดร.จอร์ช  คูรูบี้ 
(Ms.Tomoko Kanno)

คณวรรณ ทับศรีนวล 2556 เพชรบุรี Stone Family 

ทิพวรรณ เวียนมานะ 2557 ขอนแก่น Stone Family 

พิชชาพร ไพโรจน์ 2557 ก�าแพงเพชร Stone Family 

โชติมณี พุฒพิมพ์ 2557 สุรินทร์ พญ.ชมุแสง-นพ.วรัิตน์ โลหะวจิารณ์

พิมพนิต ค�าอินทร์ 2557 ยโสธร ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร          
ตู้จินดา

วันวิสาข์ โสวรรณี 2557 อุบลราชธานี มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

สิรินาถ แสนนาวิน 2557 ขอนแก่น มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

กานต์มณี ทินะ 2557 น่าน มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

มิ่งขวัญชนก หมุนลี 2557 กาฬสินธุ์ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

จงรักษ์ ค�าคง 2557 พิษณุโลก มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

ปทิตตานัน ทุมมากรณ์ 2557 อุบลราชธานี มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

ณิชกุล จันทะศรี 2557 ยโสธร มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

สุวพิชชา หอมจะบก 2557 ศรีสะเกษ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

สโรชา≠ สุ่มสม 2558 เชียงใหม่ Stone Family  ย้ายคณะปีที่2

รัชนีกร ดอกเกี๋ยง 2558 ตาก Stone Family

สุธาสินี เอียดเต็ม 2558 นราธิวาส Stone Family

พรทิพย์ ลียั่งยืน 2558 ภูเก็ต Stone Family

เปรมสุพัฒนี ปะถะมา 2558 อุบลราชธานี ดร.จอร์ช  คูรูบี้ 
(ส�าหรับ Dr.Malcolm Smith)

ขวัญใจ วงษ์หวายเหนียว 2558 นราธิวาส คุณพาณี จันทรัศมี รับทุนปีที่ 5 

นุสรา ประทุมทาน 2559 อยุธยา พญ.คุณสวรรยา  เดชอุดม

ขวัญหทัย ประสิทธิชัย 2559 ร้อยเอ็ด พญ.คุณสวรรยา  เดชอุดม
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วรากร ศิลาทองค�า 2559 ภูเก็ต Stone Family

สุธารัตน์ สาธุการ 2559 ศรีสะเกษ Stone Family

ณัฐชยา ทองศรี 2559 อุบลราชธานี รศ.พญ.มณฑิรา  ตัณฑนุช

ประภัสสร ศรีดารา 2559 ชลบุรี พญ.เรณู  ศรีสมิต

ภัททิยา สีละพัฒน์ 2559 บุรีรัมย์ ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์  

ธนพร ประเคน 2559 อุบลราชธานี Stone Family

พราวนภัส วิริยวุฒิไกร 2559 อุบลราชธานี ดร.จอร์ช  คูรูบี้
(ส�าหรับ Dr.Joan W Miller)

ลลิตา หวังดี 2559 อุบลราชธานี Stone Family

วันวิสาข์ สารพงษ์ 2560 นครศรีธรรมราช Stone Family

สายธาร มานุตร 2560 อุบลราชธานี นพ.นวรัตน์  ไกรฤกษ์ 
(คุณกันต์  ถิระวัฒน์)

วราพร พันธ์ขาว 2560 อุบลราชธานี คุณจริยา มัณษัยเฐียรในนาม
มจ.หญิงวิมลปทัมราช จิระประวัติ

ณัฐพร เปรมปรีดิ์ 2560 เชียงใหม่ ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์  

จิรัชญา พฤติสืบ 2560 ล�าพูน พญ.ทองทิพย์  พงศ์ทัต  

อรนันท์ ขุนราช 2560 สงขลา Stone Family

ณัฐนรี กิตติสิทธิพันธ์ 2560 ยะลา คุณหญิงฟองจันทร์-นพ.สุขุม 
ถิระวัฒน์ 

รัตนากรณ์ ทิพมาลา 2560 อุบลราชธานี ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์  

กรกมล แก้ววังปวน 2560 ตาก Stone Family

ณัฎฐณิชา กลมกล่อม 2560 ปราจีนบุรี Stone Family

นิศามณี รุ่งฉวี 2560 นครสวรรค์ ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์  

ธนัชพร พวงเพชร 2560 สุรินทร์ นพ.วชิาญ  พิทกัษ์สิทธิ ์รับทนุปีที ่5

ณิชกานต์ ศิริเสถียร 2561 ตรัง รศ.พญ.มณฑิรา  ตัณฑนุช

พิชญ์สินี บรรจมาตย์ 2561 นครศรีธรรมราช คุณจริยา มัณษัยเฐียรในนาม
มจ.หญิงวิมลปทัมราช จิระประวัติ

วรุณประภา วรสาร 2561 บึงกาฬ ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์  

ศรัญญา ศรีสุธรรม 2561 นครราชสีมา ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์  

กนกพัชญ์ คงธนะวานิช 2561 นครศรีธรรมราช Stone Family

ขวัญตา สิทธิสิงห์ 2561 อุบลราชธานี Stone Family

บุษรินทร์ เศรษฐ์สิริภักดี 2561 กรุงเทพฯ Stone Family
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สิรินทรา หรรษวงศ์ 2561 ยโสธร Stone Family

ศิรประภา วงศ์ค�่า 2561 อุบลราชธานี Stone Family

สิริกัญญา คณานิตย์ 2561 ศรีสะเกษ Stone Family

ฐิติมา ศรีสุข 2561 อุบลราชธานี Stone Family

วัชราวลี เวชกามา 2561 ศรีสะเกษ ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์  

เพชรรัตน์ สุวรรณชัย 2561 ระนอง คุณจริยา มัณษัยเฐียรในนาม
มจ.หญิงวิมลปทัมราช จิระประวัติ

สุรีย์พร ตรีเพชรประภา 2561 สุราษฎร์ธานี พ.ญ.สุรางรัตน์  วรรธนะภูติ

ฐิติวรดา  มีสันเทียะ 2562 นครราชสีมา Stone Family

ชนม์พีรา  สุขวัจนี 2562 ชัยภูมิ Stone Family

ทิพปภา  เจริญเย็น 2562 ระนอง Stone Family

พัชราภา  มหาวิจิตร   2562 ลพบุรี Stone Family

ธันย์รัญกร  จารุแพทย์    2562 อุบลราชธานี Stone Family

พิชชาอร  บรรจมาตย์ 2562 นครศรีธรรมราช Stone Family

สวิตา   พุทธิไพศาล  2562 ปราจีนบุรี ศจ.เกยีรติคณุ พญ.พรสวรรค์  วสนัต์

ปานฤทัย  อุไรโรจน์  2562 กระบี่ คุณจริยา มัณษัยเฐียรในนาม
มจ.หญิงวิมลปทัมราช จิระประวัติ

จารุวรรณ  แหวนเพชร     2562 ตรัง มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

จิรกานต์       ชูค�า 2562 นครศรีธรรมราช มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

พิชามญช์     สมใจ 2562 กระบี่ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

ปรีณาพรรณ  วงค์เมฆ  2562 นครศรีธรรมราช มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

ณัฎฐณิชา  พรมลาย 2562 อุบลราชธานี มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

ศศิวิมล  ไกยวรรณ์ 2562 ยโสธร มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

สุพิชญา  ทุมมา 2562 อุบลราชธานี มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

สุภัสสร  ภาตุบุตร 2562 อุบลราชธานี มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

เปรี้ยวตา  โมระดา 2562 อ�านาจเจริญ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

ยุพเรศ  ทองหมู่ 2562 นครพนม มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

สุพิชชา  ภัทรานุกรม 2562 นครศรีธรรมราช พญ.ทองทิพย์  พงศ์ทัต  Backhaus

ณัฐสินี  ธนะพงศ์วิศาล 2562 พิจิตร คุณสุภาวดี - คุณอะณัณ 
บุญอาชาทอง

ปุญญิศา รักษามั่น 2562 ระนอง คุณจริยา มัณษัยเฐียรในนาม
มจ.หญิงวิมลปทัมราช จิระประวัติ
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ปราณปริยา ทองเรือน 2563 เชียงใหม่ พญ.สุนิดา บิณฑสันต์

กันตา เมธีวิวัฒน์ 2563 ชัยนาท พญ.สุภัชชา ชาญวิเศษ

อาทิติยาภรณ์ เจริญพันธุ์วงศ์ 2563 บุรีรัมย์ พญ.สุจิรัตน์ จูฑะพุทธิ

จิรวรรณ ประเสริฐพงษ์ 2563 ชัยภูมิ คุณสุจิตรา  หงสไกร

เพ็ญพิชชา พฤกษาชีพ 2563 นครราชสีมา ดร.ครรชิต   จามรมาน

รินฤดา ทองชื่น 2563 ศรีสะเกษ ดร.ศักดิ์สม จามรมาน

เกตนิตา แซ่เอี้ยว 2563 ตรัง คุณศิริสิน  อัสสกุล

ปุญญิศา ทวี 2563 สุราษฎร์ธานี คุณแม่อ�าพัน  อัสสกุล

อนัญญา พุดสีเสน 2563 ร้อยเอ็ด คุณจริยา  มัญยัษเฐียร

นริศรา แหยมเกตุ 2563 ฉะเชิงเทรา นพ.รัธชัย-พญ.ยุพดี ฤทธาภรณ์

ภัสวัลย์ ทองเทพ 2563 อุบลราชธานี Stone Family

สาหร่าย เฉลิมรัตนพงศ์ 2563 สุรินทร์ Stone Family

ปริณดา ศรีจุลฮาต 2563 ร้อยเอ็ด Stone Family

เกษมณี นาต๊ะ 2563 ตาก Stone Family

จินดารัตน์ แก้วเมือง 2563 เชียงราย Stone Family

พรทิพย์ รู้ยืนยง 2563 อุดรธานี Stone Family

เมลิสสา หยก เชงโห้ 2563 อ�านาจเจริญ Stone Family

วาเนสซา หยก เถงโห้ 2563 อ�านาจเจริญ Stone Family

สิริพิชญ์ แสนพรม 2563 นครราชสีมา Stone Family

ณัฐวดี คล้ายจันทอง 2563 นครพนม Stone Family

รัชนีวรรณ ไกรธรรม 2563 ร้อยเอ็ด Stone Family

จุฬารัตน์ อภิวงค์ 2563 เชียงราย Stone Family

ของดรับทุนการศึกษา 2 คน  ≠ ย้ายคณะ 1 คน
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ตารางที่	4	รายรับจากผู้สนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่	ปีพ.ศ.	2548	–	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2563

ปีพ.ศ. ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา จ�านวน	(บาท)

2548   ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์ 1,435,860.68
   ดอกเบี้ย 1,730.22

2549   ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์ 803,404.36
   ดอกเบี้ย 11,036.51

2550   ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์ 886,100.00
   ดอกเบี้ย 12,202.53

2551   ศ.ดร.เจสัน  รอสโซซ์ 817,524.90
   พญ.รวีวรรณ  กนกเวชยันต์ 100,000.00
   บริษัทกิฟฟารีนฯ 50,000.00
   แพทย์ในประเทศ 18,342.62
   ดอกเบี้ย 14,049.48

2552   ดร.เจสัน  รอสโซซ์ 716,252.05
  พญ.จันทรา   เจณณวาสิน 420,000.00
  มร.โรเบิร์ต ไคแมน III  420,000.00
  ดร.จอร์ช   คูรูบี้ 290,479.42
  แพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา 199,937.60

   ผู้บริจาคอื่นๆ 12,000.00
   ดอกเบี้ย 13,529.48

2553   ดร.จอร์ช   คูรูบี้ 849,325.00
  พญ.รวีวรรณ  กนกเวชยันต์ 500,000.00
  แพทย์ในประเทศ 61,000.00

   ผู้บริจาคอื่นๆ 10,500.00
   ดอกเบี้ย 20,091.77

2554   ทุน ดร.จอร์ช   คูรูบี้ 524,450.00
  บริษัท ทิมส์  (ประเทศไทย) จ�ากัด 420,000.00
  คุณปนัดดา   เจณณวาสิน 420,000.00
  แพทย์ในประเทศ 60,000.00

   ผู้บริจาคอื่นๆ 10,000.00
   ดอกเบี้ย 25,788.28

2555   Stone Family 1,144,050.69
   แพทย์ในประเทศ 70,000.00
   ผู้บริจาคอื่นๆ 10,000.00
   ดอกเบี้ย 9,323.64



20 ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีฯเพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

ปีพ.ศ. ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา จ�านวน	(บาท)

2556   พญ.สุตาพร  สวัสดิเสวี 420,000.00

   มูลนิธิ จินดา อิ่ม จ�าเรียง ภังคานนท์ 420,000.00

   Stone Family 781,405.17

   ดร.จอร์ช   คูรูบี้ 398,540.00

   รศ.พญ.มณฑิรา  ตัณฑนุช 30,000.00

  ผู้บริจาคอื่น 10,000.00

  ดอกเบี้ย 4,326.08

2557   Stone Family 1,613,105.17

   พญ.ชุมแสง-นพ.วิรัตน์ โลหะวิจารณ์ 423,569.15

   มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว  ตั้งคารวคุณ 626,667.00

   ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา 500,000.00

   แพทย์ในประเทศ 25,000.00

  ผู้บริจาคอื่น 10,000.00

   ดอกเบี้ย 3,700.74

2558   Stone Family 1,861,277.06

   ดร.จอร์ช คูรูบี้ 465,319.24

  Ms. Tomoko Kanno 385,200.00

   มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว  ตั้งคารวคุณ 626,667.00

   คุณพาณี  จันทรัศมี 100,000.00

   พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม 450,000.00

   แพทย์ในประเทศ 77,550.00

   ผู้บริจาคอื่นๆ 18,600.00

   ดอกเบี้ย 107,551.01

2559   Stone Family 2,297,869.70

   มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว  ตั้งคารวคุณ 626,667.00

   คุณพาณี  จันทรัศมี 100,000.00

   ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ 450,000.00

   แพทย์ในประเทศ 38,000.00

   ผู้บริจาคอื่นๆ 80,650.00

   ดอกเบี้ย 981.92

2560   Stone Family 3,312,005.80

   กองทุน นพ.นวรัตน์ ไกรฤกษ์ 75,333.00

   คุณจริยา มัณยัษเฐียร ในนาม มจ.หญิงวิมลปทัมราช จิรประวัติ 470,000.00



21ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีฯเพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

ปีพ.ศ. ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา จ�านวน	(บาท)

   ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ 1,410,000.00

   พญ.ทองทิพย์ พงศทัต 470,000.00

   มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ 626,667.00

   กองทุนนายสุขุม และคุณหญิงจันทร์ฟอง  ถิระวัฒน์ 75,333.00

   คุณวรรณา จิรกิติ 200,000.00

   คุณวิชาญ  พิทักษ์สิทธิ์ 150,000.00

  พญ.เรณู ศรีสมิต 100,000.00

  แพทย์ในประเทศไทย 100,000.00

   ผู้บริจาคอื่นๆ 18,000.00

   ดอกเบี้ย 6,503.63

2561  Stone Family 3,425,720.20

  ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ 1,410,000.00

  คุณ วิรัช มัณยัษเสฐียร, มจ.หญิงวิมลปทัมราช จิระประวัติ 940,000.00

  มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ 626,667.00

  พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ 470,000.00

  กองทุน นพ.นวรัตน์ ไกรฤกษ์  . 150,666.00

  แพทย์ในประเทศไทย 130,000.00

  ผู้บริจาคอื่นๆ 53,180.00

  ดอกเบี้ย 31,450.82

2562  Stone Family 3,046,088.42

  คุณ วิรัช มัณยัษเสฐียร, มจ.หญิงวิมลปทัมราช จิระประวัติ 940,000.00

  มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ 626,667.00

  ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ 470,000.00

  กองทุน นพ.นวรัตน์ ไกรฤกษ์  100,000.00

  คุณ สุภาวดี - คุณ อะณัณ บุญอาชาทอง 170,000.00

  กองทุนนายสุขุม  และคุณหญิงจันทร์ฟอง  ถิระวัฒน์ 56,666.00

  แพทย์ในประเทศไทย 80,000.00

  ผู้บริจาคอื่นๆ 15,000.00

  ดอกเบี้ย 7,039.88

2563  Stone Family & Thai doctors in US 3,160,000.00

  มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ 783,334.00

  คุณจริยา มัณยัษเฐียร ในนาม มจ.หญิงวิมลปทัมราช จิระประวัติ 470,000.00

  พญ.สุนิดา บิณฑสันต์ 512,514.15



22 ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีฯเพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

ปีพ.ศ. ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา จ�านวน	(บาท)

  พญ.สุภัชชา ชาญวิเศษ 470,000.00

  พญ.สุจิรัตน์ จูฑะพุทธิ 470,000.00

  นพ.รัธชัย-พญ.ยุพดี ฤทธาภรณ์ 470,000.00

 คุณสุภาวดี บุญอาชาทอง 300,000.00

  คุณสุจิตรา หงสไกร 78,500.00

  ดร.ครรชิต จามรมาน 78,500.00

  ดร.ศักดิ์สม จามรมาน 78,500.00

  บริษัทกิฟฟารีนฯ 78,300.00

  คุณแม่อ�าพัน อัสสกุล คุณศิริสิน อัสสกุล 156,668.00

 คุณกันต์ ถิระวัฒน์ ส�าหรับ 2 กองทุน 156,666.00

  แพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา 500,427.30

 แพทย์ในประเทศไทย 188,000.00

 ผู้บริจาคอื่นๆ 60,000.00

 ดอกเบี้ย 9,699.57

รวมรายรับทั้งสิ้น 51,095,400.12

ตารางที่	5	รายจ่ายทุนการศึกษาตั้งแต่	พ.ศ.	2548	-	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2563

ปี	พ.ศ. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา จ�านวน(บาท)

2548 ค่าเทอม 80,000.00

 ค่าใช้จ่ายรายเดือน 200,000.00

 ค่าเดินทางนักศึกษา 4,884.00

 ค่าใช้จ่ายอื่น 280.00

 2549 ค่าเทอม 112,915.00

 ค่าใช้จ่ายรายเดือน 210,000.00

 ค่าเดินทางนักศึกษา 4,095.00

 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 0.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 4,874.00

2550 ค่าเทอม 114,100.00

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 402,245.00

ค่าเดินทางนักศึกษา 4,000.00

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 0.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 5,642.00



23ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีฯเพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

ปี	พ.ศ. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา จ�านวน(บาท)

2551 ค่าเทอม 139,600.00

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 425,000.00

 ค่าเดินทางนักศึกษา 8,815.00

 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 0.00

 ค่าใช้จ่ายอื่น 17,905.00

2552 ค่าเทอม 272,100.00

 ค่าใช้จ่ายรายเดือน 625,000.00

ค่าเดินทางนักศึกษา 9,000.00

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 0.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 33,530.00

2553 ค่าเทอม 271,200.00

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 735,000.00

ค่าเดินทางนักศึกษา 11,390.00

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 0.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 7,250.00

2554 ค่าเทอม 284,610.00

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 820,000.00

ค่าเดินทางนักศึกษา 8,000.00

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 0.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 8,575.00

2555 ค่าเทอม 320,000.00

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 870,000.00

ค่าเดินทางนักศึกษา 8,030.00

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 0.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 5,245.00

2556 ค่าเทอม 226,000.00

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 815,000.00

ค่าเดินทางนักศึกษา 0.00

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 0.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 2,670.00

2557 ค่าเทอม 505,000.00

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 1,430,000.00
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ปี	พ.ศ. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา จ�านวน(บาท)

ค่าเดินทางนักศึกษา 21,105.00

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 12,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 898.00

2558 ค่าเทอม 535,000.00

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 1,302,500.00

ค่าเดินทางนักศึกษา 37,080.00

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 72,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 2,377.00

2559 ค่าเทอม 584,800.00

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 2,134,500.00

ค่าเดินทางนักศึกษา 26,800.00

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 72,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 5,750.00

2560 ค่าเทอม 981,500.00

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 2,179,500.00

ค่าเดินทางนักศึกษา 40,390.00

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 78,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 7,310.00

2561 ค่าเทอม 1,011,600.00

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 3,184,500.00

ค่าเดินทางนักศึกษา 55,600.00

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 84,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 5,391.00

ค่าใช้จ่ายนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ 20,000.00

2562 ค่าเทอม 1,682,000.00

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 3,405,500.00

ค่าเดินทางนักศึกษา 90,000.00

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 90,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 35,592.00

ค่าใช้จ่ายแพทย์รับทุนร่วมประชุมต่างประเทศ 50,000.00

2563 ค่าเทอม 1,910,100.00

ค่าใช้จ่ายรายดือน 4,213,000.00

ค่าเดินทางนักศึกษา 99,000.00
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ปี	พ.ศ. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา จ�านวน(บาท)

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 90,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 38,028.25

ค่าเว็บไซด์ 24,000.00

ค่าอุปกรณ์การเรียน 22,000.00

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 33,205,776.25

ตารางที่	6	รายชื่อแพทย์ผู้รับทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีและสถานที่ปฏิบัติงาน

ล�าดับ
ที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ศึกษา ปีที่จบ สถานที่ท�างาน

 1 พญ. พิชญ์สินี   สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551 Ravishi Clinic, กรุงเทพฯ

2 พญ. ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง ม.สงขลานครินทร์ พ.ศ.2553 รพ.เปาโล จ.สมุทปราการ

3 พญ. สุนัชชา สีทอง มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554 ลาออก ดูแลตา จ.บุรีรัมย์

4 พญ. ทิพวรรณ์ ขยันดี ม.นเรศวร พ.ศ.2554 รพ. พะเยาราม (เอกชน)

5 พญ. กนกกาญจน์ สว่างศรีสิทธิกุล ม.ขอนแก่น พ.ศ.2555 ทุน รพ. สุรินทร์ 
Fellowship ระบาดวิทยา 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

6 พญ. ฐิติพร ศรีสุข ม.นเรศวร พ.ศ.2555 ศูนย์แพทยศาสตร์ 
อุตรดิตถ์(ศึกษา 
อายุรศาสตร์ 
สาขาโรคต่อมไร้ท่อ)

7 พญ. นิภา พึ่งส�าราญ ม.นเรศวร พ.ศ.2556 รพ.พุทธชินราช 
จ.พิษณุโลก

8 พญ. บูรพา ปาจินะ ม.เชียงใหม่ พ.ศ.2556 วิสัญญีแพทย์ 
รพ.เกาะคา จ.ล�าปาง

9 พญ. ปิยะนุช ศรีปัดถา ม.ขอนแก่น พ.ศ.2557 รพ. ศรีสมเด็ข จ.ร้อยเอ็ด

10 พญ. วรางคณา หมั่นไร่ ม.เชียงใหม่ พ.ศ.2557 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 

11 พญ. บุญญาพร ด�ารงค์ธวัช ม.เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2558 รพ.มหาราชนครราชสีมา
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

12 พญ. ประณีตศลิป์ ชุมภูศรี ม.เชียงใหม่ พ.ศ.2558 ทุน รพ.สันปาตอง จ.เชียงใหม่
แพทยป์ระจ�าบ้าน                      
รังสีวิทยา ม.เชียงใหม่

13 พญ. รสสุคนธ์ วัดไทยสง ม.มหาสารคาม พ.ศ.2558 ทุนรพ.กาฬสินธ์ 
แพทย์ประจ�าบ้านเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน รพ.จุฬาลงกรณ์ 
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ล�าดับ
ที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ศึกษา ปีที่จบ สถานที่ท�างาน

14 พญ. สุธาดา บุญญาคมม์ ม.อุบลราชธานี พ.ศ.2558 ทุนรพ.มหาราชนครราชสีมา
แพทย์ประจ�าบ้าน 
สูตินรีเวชศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล

15 พญ. ฮัสนา จิสวัสดิ์ ม.สงขลานครินทร์ พ.ศ.2558 ทุนรพ.ตรัง แพทย์ประจ�าบ้าน
จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

16 พญ..สุนทรีย์ แสงเฮ่อ ม.เชียงใหม่ พ.ศ.2559 รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

17 พญ. สายสุดา ขวัญเพชร ม.อุบลราชธานี พ.ศ.2559 รพ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

18 พญ.จุฑามาศ ชูทอง ม.วลัยลักษณ์ พ.ศ.2560 รพ.ศูนย์การแพทย์ 
ม.วลัยลักษณ์ แพทย์ประจ�า
บ้าน สูตินรีเวชศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล

19 พญ.พิรารัตน์ จารุพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ พ.ศ.2560 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

20 พญ. จุฑามาศ เสนาภักดิ์ ม.อุบลราชธานี พ.ศ.2560 ทุน รพ.ศรีสะเกษ
แพทย์ประจ�าบ้าน
กุมารเวชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

21 พญ. ธนาภรณ์ สัตยะมุข ม.มหาสารคาม พ.ศ.2560 รพ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

22 พญ. ขวัญใจ วงษ์หวายเหนียว ม.สงขลาฯ พ.ศ.2560 ทุน รพ. สุไหงโกลก จ.นราธวิาส 
แพทย์ประจ�าบ้าน
กุมารเวชศาสตร์ รามาธิบดี

23 พญ. ภัทรา กีรติภารัตน์ ม.นเรศวร พ.ศ.2561 ทุน ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
แพทย์ประจ�าบ้าน 
สูตินรีเวชศาสตร์ รามาธิบดี

24 พญ. หทัยชนก ค�าอ่อนสา ม.มหาสารคาม พ.ศ.2561 รพ.ร้อยเอ็ด

25 พญ. เวฬุวรรณ ประทุมมณี ม.สงขลานครินทร์ พ.ศ.2561 รพ.ละงู จ.สตูล  

26 พญ. พรพิชญ์ ประจ�าเมือง ม.เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2561 แพทย์ใช้ทุนปีที่ 3 
รพ.ประสาท จ.สุรินทร์

27 พญ. ปิยะเนตร  พัดศรีเรือง รพ.มหาราช
นครศรีธรรมราช

พ.ศ.2559 รพ.กรุงเทพ จ.ระยอง

28 พญ. สุดารัตน์ ภูริกมลอรุโณทัย ม.นราธิวาส
ราชนครินทร์

พ.ศ.2562 รพ.รามัน จ.ยะลา

29 พญ. คณวรรณ ทับศรีนวล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562 รพ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี

30 พญ. ทิพย์มณี ชาติสุทธิ์ ม.ธรรมศาสตร์ พ.ศ.2562 รพ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
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ล�าดับ
ที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ศึกษา ปีที่จบ สถานที่ท�างาน

31 พญ. พิมพ์ชนก ศิริศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562 รพ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

32 พญ. ทิพวรรณ เวียนมานะ ม.ขอนแก่น พ.ศ.2563 รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

33 พญ. พิชชาพร ไพโรจน์ ม.เชียงใหม่ พ.ศ.2563 รพ. ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

34 พญ.โชติมณี พุฒพิมพ์ ม.อุบลราชธานี พ.ศ.2563 รพ.สมเก็จพะยุพราชเดชอุดม

35 พญ. พิมพนิต ค�าอินทร์ ม.อุบลราชธานี พ.ศ.2563 รพ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

36 พญ. วันวิสาข์ โสวรรณี ม.อุบลราชธานี พ.ศ.2563 รพ.สมเก็จพะยุพราชเดชอุดม       
จ.อุบลราชธานี

37 พญ. สิรินาถ แสนนาวิน ม.มหาสารคาม พ.ศ.2563 รพ. ขอนแก่น

38 พญ. กานต์มณี ทินะ ม.เชียงใหม่ พ.ศ.2563 รพ.น่าน

39 พญ.มิ่งขวัญชนก หมุนลี ม.ขอนแก่น พ.ศ.2563 รพ.กาฬสินธิ์

40 พญ. จงรักษ์ ค�าคง ม.ขอนแก่น พ.ศ.2563 รพ.ขอนแก่น (แพทย์ใช้ทุน)

41 พญ. ปทิตานัน ทุมมากรณ์ ม.อุบลราชธานี พ.ศ.2563 รพ.สรรพสิทธิประสงค์

42 พญ.ณิชกุล จันทะศรี ม.อุบลราชธานี พ.ศ.2563 รพ.ยโสธร

43 พญ. สุวพิชชา หอมจะบก ม.อุบลราชธานี พ.ศ.2564 รพ.ศรีสะเกษ

44 พญ. รัชนีกร ดอกเกี๋ยง ม.พะเยา พ.ศ.2564 รพ.นครพิงค์

45 พญ. สุธาสินี เอียดเต็ม ม.นราธิวาสฯ พ.ศ.2564 รพ.สงขลา (Extern)

46 พญ. พรทิพย์ ลียั่งยืน ม.วลัยลักษณ์ พ.ศ.2564 รพ.วชิระ จ.ภูเก็ต (Extern)

47 พญ.เปรมสุพัฒนี ปะถะมา ม.อุบลราชธานี พ.ศ.2564 รพ.สรรพสิทธิประสงค์                 
จ.อุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
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ตารางที่	7		สิ่งที่ผู้รับทุนการศึกษาของสมาคมแพทย์สตรีฯมีความภาคภูมิใจ	(แต่ละคนอาจตอบหลายหัวข้อ)

สิ่งที่ภาคภูมิใจ จ�านวน
ผู้ตอบ

1. ภาคภูมิใจในสมาคมฯ ช่วยเหลือเกื้อกูล เปรียบเสมือนครอบครัว พี่น้อง อบอุ่นใจทุกครั้งที่ให้ไป
 สมาคมฯ

24

2. ภาคภูมิใจที่ได้เป็นยุวสมาชิกส่วนหนึ่งของสมาคมฯ และได้รับโอกาสทางการศึกษา 15

3. ภูมิใจในตนเองที่เป็นผู้หญิงได้รับทุนนี้ ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมและมีโอกาสเรียนแพทย์จนจบ 27

4. การรับทุนช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้าน 13

5. การรับทุนช่วยให้อดทน มีก�าลังใจมุ่งมั่นในการเรียนจนจบ 9

6. การรับทุนท�าให้ชนบทมีแพทย์ไปท�างานตามสัญญาของลูกผู้หญิง รวมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7

7. การให้ทุนหลายคน ดูแลผู้ที่ได้รับทุนดีมาก เอาใจใส่และเมตตา 5

8. เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความส�าคัญของการให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 3

9. การช่วยสนับสนุนแสดงถึงความสามารถของสตรี ที่เท่าเทียมเพศชาย 2

10. แรงบันดาลใจในทางบวก และจากแพทย์สตรีตัวอย่างที่ได้เห็น 3

11. ภาคภมูใิจทีไ่ด้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรม “ฟังด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ซ่ึงเป็นการเข้าไปช่วยเหลือ 
 ให้สิ่งของจ�าเป็น และพูดคุยให้ก�าลังใจกับผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส จ.สมุทรปราการ

1

12. การส่งเสริมสุขภาพในเพศหญิง ท�าให้เข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น 1

13. สมาคมฯสนับสนุนการเงินเพิ่มเติมให้โอกาสไป elective ต่างประเทศ 1

14. อาจารย์เข้าใจความคิดของเด็กๆแบบพวกหนู มีความทันสมัยมาก’ 1

15. อื่นๆ เช่น งานวิจัย ร้องเพลง การเรียนในชั้นคลินิก 3



29ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีฯเพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

ตารางที่	8		 สิ่งที่ผู้รับทุนการศึกษาของสมาคมแพทย์สตรีฯต้องการสื่อสารหรือบอกสมาคมฯ

			 (แต่ละคนอาจตอบหลายหัวข้อ)

สิ่งที่ต้องการสื่อสาร จ�านวนผู้ตอบ

1. ขอบคุณที่สมาคมให้โอกาสและทุนการศึกษา 56

2. ขอบคุณอาจารย์ที่ประสานงาน ในความเสียสละ ความเมตตา และผู้อุปการะทุกท่าน
 แต่ด้วยมีผู้มีคุณวุฒิมากในกลุ่มไลน์อาจจะท�าให้ไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น (1)

8

3. จะสนับสนุนการศึกษาให้รุ่นน้องต่อไป 1

4. การจัดงานของสมาคมฯดีมาก ทั้งการประชุมประจ�าปี และการแจ้งข่าวสารทุน 1

5. ขอให้อาจารย์ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง 1

6. ภูมิใจและดีใจที่เป็นนักศึกษาทุนสมาคมแพทย์สตรีฯ 1

7. สมาคมฯดูแลเหมือนลูกหลานและมี connection กับอาจารย์ เพื่อน พี่น้อง 1

8. ทุนการศึกษามีความส�าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 1

9. อยากสื่อสารด้านการเรียน กิจกรรมต่างๆ และความรู้สึกในแต่ละเทอมที่ประสบมา 1

10. อยากให้สมาคมฯก�าหนดวันได้รับเงินให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 1
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ตารางที่	9		 สิ่งที่ผู้รับทุนการศึกษาของสมาคมแพทย์สตรีฯต้องการความช่วยเหลือ
	 (แต่ละคนอาจตอบหลายหัวข้อ)

สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ จ�านวนผู้ตอบ

1. ไม่มี/ ไม่ตอบ 20

2. ทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าสมัครสอบ เสื้อกาว์น textbook 31

3. ค่าใช้จ่ายเสริมที่บางครั้งต้องซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Laptop และ Stethoscpoe 4

4. ค�าปรึกษา ก�าลังใจ รับฟังปัญหาด้านความเครียด ความผิดหวัง สุขภาพจิต 10

5. แบ่งปันมุมมองและแนะน�าด้านการเรียน แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียน 
 การพัฒนาทักษะทางการแพทย์ จากรุ่นพี่ อาจารย์ในสมาคมฯ 

8

6. จบแล้ว เมื่อพร้อมจะเป็นผู้ให้เหมือนที่เคยได้รับโอกาส 2

7. การเรียนต่อเฉพาะทาง 1

8. ต้องการให้มีโครงการต่อไป 1

9. แจ้งเตือนที่ไม่ได้รับเงิน 1

10. ช่วยค่าเทอมเต็มจ�านวน 1
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คณะกรรมการทุนนักศึกษาสมาคมแพทย์สตรี	ปี	2564-2565

 1. ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณนันทา มาระเนตร์ ที่ปรึกษา

 2. พ.ต.พญ.จันทรา  เจณณวาสิน ที่ปรึกษา

 3. Dr.George  Curuby ที่ปรึกษา

 4. พญ.มยุรา  กุสุมภ์ ที่ปรึกษา

 5. พญ.ภัทริยา จารุทัศน์ ที่ปรึกษา

 6. รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์  สวัสดิวร ที่ปรึกษา

 7. พญ.รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา ที่ปรึกษา

 8. พญ.เบญจพร  ปัญญายง  ประธานกรรมการ

 9. ศ.พญ.สุปราณี  นิรุตติศาสน์ กรรมการ

10. รศ.พญ.ล�าดวน วงศ์สวัสดิ์ กรรมการ

11. พญ.หทัยมาศ โคตรสมพงษ์ กรรมการ

12. พญ.ลลิดา  วีระวิทยานันต์ กรรมการ

13. นาวาอากาศตรีหญิงปอฤทัย บุรพรัตน์ กรรมการ

14. นางศศิธร  เผ่าจินดา เลขานุการ

คณะกรรมการทุนนักศึกษาสมาคมแพทย์สตรี	ปี	2561-2563

1. ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณนันทา มาระเนตร์ ที่ปรึกษา

2. พ.ต.พญ.จันทรา  เจณณวาสิน ที่ปรึกษา

3. Dr.George  Curuby ที่ปรึกษา

4. พญ.ภัทริยา จารุทัศน์ ประธานกรรมการ

5. ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์   สวัสดิวร กรรมการ

6. พญ.หทัยมาศ โคตรสมพงษ์ กรรมการ

7. พญ.ลลิดา   วีระวิทยานันต์ กรรมการ

8. นางวราภรณ์ เฉื่อยฉ�่า เลขานุการ
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