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พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน อดีตนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ มอบรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำาปี ๒๕๖๓ 
แด่ ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค  และ พญ. เจรียง จันทรกมล

                                                                

 

 

 

 

 

 

   

                                

                                  

พ.ต.พญ.จันทรา  เจณณวาสิ อดีตนายกสมาคมแพทยสตรีฯ มอบรางวัลแพทยสตรี
ตัวอยาง ประจําป ๒๕๖๓ แด ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค  และ พญ. 
เจรียง   จันทรกมล 
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พ.ต.พญ.จันทรา  เจณณวาสิ อดตีนายกสมาคมแพทยสตรีฯ มอบรางวลัแพทยสตรี
ดีเดน ประจาํป ๒๕๖๓ แด รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ สิทธชิาญบัญชา (แพทยสตรดีีเดน
ดานบริหาร) รศ.พญ.สุพินดา คณูมี (แพทยสตรดีีเดนดานวิชาการ) และ พญ. เพิ่ม
ศิริ เลอมานุวรวัฒน (แพทยสตรีดีเดนดานบริการและสาธารณสขุ) 
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ดีเดน ประจาํป ๒๕๖๓ แด รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ สิทธชิาญบัญชา (แพทยสตรดีีเดน
ดานบริหาร) รศ.พญ.สุพินดา คณูมี (แพทยสตรดีีเดนดานวิชาการ) และ พญ. เพิ่ม
ศิริ เลอมานุวรวัฒน (แพทยสตรีดีเดนดานบริการและสาธารณสขุ) 

 

พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน อดีตนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ มอบรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๓  
แด่ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา (ด้านบริหาร) รศ.พญ.สุพินดา คูณมี (ด้านวิชาการ) และ พญ. เพิ่มศิริ 
เลอมานุวรวัฒน์ (ด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุข)

แพทยห์ญิงมยรุา กสุมุภ ์นายกสมาคมแพทยส์ตรฯี มอบถุงยงัชพี แก ่น.ต.หญงิ ปอฤทัย บุรพรตัน์  
พญ.ลลิดา วีรวิทยานันต์ ผู้อำานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบ
ภัยโควิด ในชุมชน
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พ.ต.พญ.จันทรา  เจณณวาสิ นายกสมาคมแพทยสตรฯี มอบดอกไมแสดงความยินดี
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ป ๒๕๖๓ จาก International Menopause Society,  และ ศ.เกยีรติคุณ พญ.อํา
ไพพรรณ จวนสัมฤทธ ไดรับการแตงตั้ง WFH Board of Directors, Federation 
of Hemophilia  ป ๒๕๖๑-๒๕๖๓  
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พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน อดีตนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ  
ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอร์ปจิตต์ ลิมปพยอม รับรางวัล President Award ปี ๒๕๖๓  
จาก International Menopause Society,  และ ศ.เกียรติคุณ พญ.อำาไพพรรณ จวนสัมฤทธ์  
ได้รับการแต่งตั้ง WFH Board of Directors, Federation of Hemophilia  ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
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สมาคมแพทย์สตรี ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับแพทย์สตรีที่ได้รับการเชิดชูเกียรติประจำาปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

นายกสมาคมแพทย์สตรีฯ และกรรมการ ถวายพระพร

สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ า  กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ผู้มีอุปการคุณและตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรีปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 

 

 

 

หน้า 4-5 

 

 

 

 

 

 

หน้า 4-5 

 

 

  
ผูอุปการคณุและตวัแทนมอบทนุการศึกษาแกนักศึกษาแพทยสตรปีการศึกษา ๒๕๖๓   

 
คุณประจักษ ตั้งคารวคุณ โดยมูลนิธคิุณแมลิ้มกิมเกยีว มอบทนุการศึกษาแก
นักศึกษาแพทยสตรี จํานวน ๑๐ ทุน   
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นกัศึกษาแพทยส์ตรีทุนสมาคมแพทยส์ตรี ฯ  

 

หนา้ ๗ 

 

  

 
แพทยสตรรีับมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “Medical Women’s Leadership 
Program” รุนท่ี ๓ ของสมาคมแพทยสตรแีหงประเทศไทย ฯ   

 

 

 

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว โดยคุณประจักษ์-คุณละออ ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรี  

จำานวน ๑๐ ทุน  

นักศึกษาแพทย์สตรีทุนสมาคมแพทย์สตรี ฯ 



7วารสารข่าวแพทย์สตรี  The Thai Medical Women's News

 
นกัศึกษาแพทยส์ตรีทุนสมาคมแพทยส์ตรี ฯ  

 

หนา้ ๗ 

 

  

 
แพทยสตรรีับมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “Medical Women’s Leadership 
Program” รุนท่ี ๓ ของสมาคมแพทยสตรแีหงประเทศไทย ฯ   

 

 

 

แพทย์สตรีรับมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “Medical Women’s Leadership Program” รุ่นที่ ๓ 

ของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ฯ  

พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรี ฯ และกรรมการ ร่วมถวายพวงมาลา

เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช



8 วารสารข่าวแพทย์สตรี  The Thai Medical Women's News

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า ๘ 

กิจกรรมสมัพนัธ์แพทยส์ตรี  

 

 

คณะกรรมการสมาคมแพทยสตรีฯ กิจกรรมปลูกปะการัง หาดแสมรสาร จังหวดั
ชลบุรี  

 

หนา้ ๘ 

 

  

สมาคมแพทยสตรี ฯ จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร ประจําป ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาล
สมเจพระนางเจาสิริกติต ฯ วนัที ่๑๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

          

 

 

 

คณะกรรมการสมาคมแพทย์สตรีฯ ร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง หาดแสมสาร จังหวัดชลบุรี 

สมาคมแพทย์สตรี ฯ จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร ประจำาปี ๒๕๖๓ 

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ ฯ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมสัมพันธ์แพทย์สตรี
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หน้า

สารบัญ

     

สารจากนายกสมาคมฯ    ๑๑

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๖๔ ๑๒ 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๖๓ ๑๓

รายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงสถานะการเงิน     ๒๐

รายนามผู้บริจาควันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    ๓๕

รายงานคลินิกเวชกรรมสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์           ๓๖

โครงการตรวจคัดกรองป้องกันมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง       

รายงานโครงการทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท ๔๕  

โครงการสาธารณประโยชน์ช่วยต้านโควิด ๕๐

รายงานการประชุมวิชาการสัญจร ประจำาปี ๒๕๖๓ ๕๕  

โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ต่อเนื่อง)        ๕๙

รายงานกิจกรรมฝ่ายสัมพันธ์ต่างประเทศ สมาคมแพทย์สตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ๖๖

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ ๔ ๖๙

รายงานกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์ ๗๑

แพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำาปี ๒๕๖๔ ๗๔

แพทย์สตรีดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๔ ๘๒

แพทย์สตรีปฏิบัติการดีเด่น ด้านสู้โควิด ๙๒

แพทย์สตรีที่ ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ๙๘ 

คณะกรรมการอำานวยการสมาคมฯ และคณะที่ปรึกษากรรมการชุดที่ ๓๔ ๑๐๔ 

(พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔)

คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น แพทย์สตรีตัวอย่าง และงานวิจัย ประจำาปี ๒๕๖๔ ๑๐๕

รายงานจากนายทะเบียน   ๑๐๖
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สารนายกสมาคมฯ

กราบเรียนพี่ ๆ น้อง ๆสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีทุกท่าน

 ตลอดปีที่ผ่านมา ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต่างได้รับภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ มีผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยและล้มตายจำานวนมากทำาให้ต้องมีการป้องกันการระบาดอย่างจริงจัง

ด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต การทำางาน การเรียน การเดินทางและอื่น ๆ ด้วยวิถี

ที่เรียกว่า new normal สมาคมแพทย์สตรี ฯ ได้ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการป้องกันการระบาด

โดยปรบัการทำางานของเจ้าหน้าทีใ่ห้นำางานไปทำาทีบ้่าน ปรับรปูแบบการให้บรกิารคลนิกิมะเร็งและงดให้

บริการในช่วงท่ีมีการระบาดรุนแรง งดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เลื่อนการประชุมวิชาการสัญจรท่ีจังหวัด

อยธุยาออกไปโดยไม่มกีำาหนด และปรบัรปูแบบการประชมุกรรมการ ตลอดจนการฝึกอบรมหลกัสตูรผูน้ำา

แพทย์สตรี (Leadership Program) ไปใช้สื่ออิเล็กโทรนิก Virtual meeting โดยใช้ ZOOM แทน 

 ในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีที่สมาคมมีอายุครบ ๖๐ ปี ได้จัดการประกวดโลโก้ สมาคม ฯ ได้ภาพ

สัญลักษณ์ที่สวยงาม และได้วางแผนจัดงานฉลองใหญ่ในปี ๒๕๖๔ ได้แก่ การจัดคอนเสิร์ตและการจัด

ประชุมวิชาการ แต่ด้วยปัญหาการระบาดโรคโควิดในประเทศที่มีความรุนแรง ยาวนานและคาดการณ ์

ได้ยาก ที่ประชุมกรรมการบริหารจึงมีมติงดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น แต่ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่สมาคม ฯ 

สามารถดำาเนนิการได้อย่างต่อเนือ่ง เช่น การมอบทนุการศึกษาแก่นกัศกึษาแพทย์สตรซีึง่ยงัคงมผีูส้นับสนนุ

ให้ทุนในปีนี้จำานวน ๑๘ ทุน 

 ด้านการระบาดของโรคโควิด สมาคม ฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อบรรเทาผลกระทบผ่อนหนักเป็นเบา 

ซึง่เป็นจิตสำานกึร่วมกนัของพี ่ๆ  น้อง ๆ  สมาชิกสมาคมทีต้่องการมส่ีวนร่วมในการบรรเทาความเดอืดร้อน

ของผู้ติดเชื้อและครอบครัวตลอดจนสร้างกำาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์

ให้สมาคม ฯ นำาไปช่วยเหลือต่อผ่านทางแพทย์สตรีที่ทำางานด่านหน้าซึ่งเป็นผู้ที่ได้พบเห็นปัญหาโดยตรง 

จึงขอขอบพระคุณผู้มีจิตกุศลทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ 

 ในโอกาสวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปีเวียนมาครบอีกวาระหนึ่ง สมาคมแพทย์สตรีฯ  

โดยกรรมการทุกคนจะพยายามสืบสานงาน สร้างความมั่นคงและชื่อเสียงให้สมาคมของเราต่อไป  

โอกาสนี้ใคร่ขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือโปรดคุ้มครองปกป้องให้สมาชิกทุกท่าน

แข็งแรงปลอดภัยมีความสุขความเจริญตลอดไป  

 

  (แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์)

  นายกสมาคมแพทย์สตรแีห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชนิปูถมัภ์
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๖๔

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Virtual Meeting ทาง Zoom Webinar 

วันอาทิตย์ที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมประสงค์–สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น ๓

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๐๘:๐๐-๐๘:๓๐ น.    ลงทะเบียน/สมาชิกเข้าสู่โปรแกรม Zoom Webinar 
๐๘:๓๐-๐๙:๓๐ น.  นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ เสนอผลงานและแนะนำากรรมการอำานวยการชุดที่ ๓๔
   เลขาธิการสมาคมฯ  เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจำา ปี ๒๕๖๓ 
   เหรัญญิก  เสนองบดุลประจำาปีและเสนอชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี 
๐๙:๓๐-๑๐:๒๕ น.   มอบรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่างประจำาปี ๒๕๖๔ 
   มอบรางวัลแพทย์สตรีดีเด่นประจำาปี ๒๕๖๔ 
   แพทย์สตรีตัวอย่างและแพทย์สตรีดีเด่นกล่าวปราศรัย (ท่านละ ๓ นาที)
   มอบโล่แพทย์สตรีปฏิบัติการดีเด่นด้านสู้โควิด ๑๒ ท่าน
๑๐:๒๕-๑๐:๓๕ น.   พัก
๑๐:๓๕-๑๑:๓๐ น.   มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรี
๑๑:๓๐-๑๒:๓๐ น.   ปาฐกถาพิเศษ แพทย์หญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล
   “ปุจฉา-วิสัชนาธรรมกับพระอาจารย์สุชาติ”
   องค์ปาฐก พระจุลนายก (หลวงพ่อสุชาติ อภิชาโต)  วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
๑๒:๓๐-๑๓:๓๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน/ Lunch symposium        
   “ทุกความทรงจำาที่สวยงาม มีค่าควรแก่การจดจำา...Role of EGb 761 in Mild  

Cognitive Impairment management” วิทยากร รศ.พญ. วรพรรณ เสนาณรงค์ 
   สนับสนุนโดย บริษัทเมนารินีประเทศไทยจำากัด
๑๓.๓๐ น.  ปิดประชุม
๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.   กิจกรรม Sisters to Sisters  วิทยากร พญ.ชัญวลี ศรีสุโข , พญ.ปราณี เมืองน้อย
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๖๓

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันอาทิตย์ที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา  ๐๘:๐๐ – ๑๕:๐๐  น.

ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น ๓

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

กรรมการผู้มาประชุม

   ๑. พ.ต.พญ.จันทรา    เจณณวาสิน นายกสมาคมฯ
   ๒. พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม อุปนายกคนที่ ๑
   ๓. ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร อุปนายกคนที่ ๒
   ๔. พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขาธิการ
   ๕. น.ต.หญิงปอฤทัย บุรพรัตน์ เหรัญญิก
   ๖. พญ.ประภาพร ปิยะบวรนันท์ ประธานฝ่ายปฏิคม
   ๗. พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ์ ประธานฝ่ายนายทะเบียน
   ๘. พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล ประธานฝ่ายคลินิกบริการ
   ๙. พญ.ดรุณี พุทธารี ประธานฝ่ายต่างประเทศ
 ๑๐. พญ.เบญจพร ปัญญายง ประธานฝ่ายวารสาร
 ๑๑. ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี ประธานฝ่ายวิชาการ
 ๑๒. พญ.ภัทริยา จารุทัศน์ ประธานโครงการทุนนักศึกษาแพทย์สตรี
 ๑๓. พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ประธานฝ่ายพัฒนาสังคม
 ๑๔. รศ.(พิเศษ) ดร.พญ.วารุณี   พรรณพานิช วานเดอพิทท์  ประธานโครงการอบรม Leadership
 ๑๕. พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ กรรมการกลาง
 ๑๖. พญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์ กรรมการกลาง
 ๑๗. พ.ต.หญิง พญ.ดนยา    จันทร์สิงหกุล กรรมการกลาง
 ๑๘. พญ.หทัยมาศ โคตรสมพงษ์ กรรมการกลาง

กรรมการผู้ลาประชุม

 ๑. พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
 ๒. พญ.ประนอม คำาเที่ยง กรรมการกลาง
 ๓. รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ กรรมการกลาง
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 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำานวน ๗๖ คน จากจำานวนสมาชิกทั้งหมด ๒,๒๔๑ คน ครบองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ข้อ ๒๘

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘:๐๐  น.
 พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำากรรมการอำานวยการสมาคมฯ 
และเริ่มการประชุมตามวาระต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   ๑.๑ คณะกรรมการอำานวยการสมาคมฯ ชุดปัจจุบันคือชุดที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

จะหมดวาระลงและขอเชญิสมาชกิได้ลงคะแนนเลอืกต้ังคณะกรรมการสมาคมฯ ชดุ
ใหม่ ๑๕ คน จากรายชื่อผู้สมัครทั้งสิ้น ๑๘ คน  

   ๑.๒ ขอขอบคณุกรรมการชดุที ่๓๓ ทีจ่ะหมดวาระ ตลอดจนสมาชกิทัง้ในและต่างประเทศ
ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมประจำาปี ๒๕๖๒ 
   พญ.มยรุา กุสมุภ์ เลขาธกิาร เสนอให้ทีป่ระชมุรบัรองรายงานการประชมุประจำาปี ๒๕๖๒
   รายละเอียดตามหนังสือวารสารข่าวแพทย์สตรีปี ๒๕๖๓  หน้า ๒๐-๒๖ 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
   ๓.๑ การดำาเนินการของสมาคมฯ ในปี  ๒๕๖๒
    พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขาธิการสมาคมฯ รายงานผลการดำาเนินงานของสมาคม 

แพทย์สตรแีห่งประเทศไทยฯในรอบปี ๒๕๖๒ รายละเอยีดตามหนงัสือวารสารข่าว
แพทย์สตรีปี ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับทราบ
   ๓.๒ รับรองรายรับรายจ่ายและงบดุลประจำาปี ๒๕๖๒  
    น.ต.หญิงปอฤทัย บุรพรัตน์  เสนอรายงานรายรับรายจ่ายงบดุลประจำาปี ๒๕๖๒ 

จากวารสารข่าวแพทย์สตรปีี ๒๕๖๒  หน้า ๒๗-๔๒ ให้ทีป่ระชมุใหญ่พจิารณารบัรอง
ดังนี้

     รายรับ จำานวน ๕,๗๑๓,๐๘๓.๙๙  บาท
                              รายจ่าย จำานวน   ๘,๗๐๕,๑๓๘.๘๗  บาท
      รายรับตำ่ากว่ารายจ่าย จำานวน   ๒,๙๙๒,๐๕๔.๘๘  บาท
     สินทรัพย์หมุนเวียน จำานวน ๓๑,๘๙๓,๒๒๒.๙๕ บาท
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     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำานวน ๑๑,๒๔๒,๕๕๙.๒๔ บาท
     รวมสินทรัพย์ จำานวน ๔๓,๑๓๕,๗๘๒.๑๙ บาท
มติที่ประชุม    รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
   ๔.๑  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี ๒๕๖๓
    น.ต.หญิงปอฤทัย ปอฤทัย เสนอชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ คือ นางสาว  

รุ่งรัตน์ วิวัฒน์พัฒนพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ ๐๐๐๑๑๘๙๑  
เป็นผู้ทำาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีประจำาปี ๒๕๖๓

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
   ๔.๒  การเลอืกตัง้กรรมการอำานวยการสมาคมฯ ชดุที ่๓๔ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๓) มผีูส้มคัร

เข้ารับการเลือกตั้งทั้งสิ้น ๑๘ คน ที่ประชุมจะต้องเลือกให้เหลือ ๑๕ คน  
ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๑๕ โดยการลงคะแนนลับ ขอเสนอให้ ศ.คลินิก 
พญ.ประไพพรรณ ศุภจัตุรัส เป็นประธานกรรมการนับคะแนน

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ
  
ระเบียบวาระที่ ๕  การแสดงความยินดีและการมอบรางวัล
   ๕.๑  การมอบโล่เกียรติยศแก่แพทย์สตรีตัวอย่างและแพทย์สตรีดีเด่นประจำาปี ๒๕๖๓
    ๕.๑.๑ แพทย์สตรีตัวอย่างประจำาปี ๒๕๖๓
     นายกสมาคมฯ ทำาการมอบโล่เกยีรติยศแพทย์สตรีตัวอย่างประจำาปี ๒๕๖๓  

 ให้แก่ 
   ๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค ท่ีปรึกษาภาควิชาโสต นาสิก  

ลารงิซ์วทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล 
   ๒.  พญ.เจรยีง จนัทรกมล ประธานกรรมการบรษิทัโรงพยาบาลในเครอืบาง

ประกอก โรงพยาบาลบางประกอก ๙ อนิเตอร์เนชัน่แนล กรงุเทพมหานคร
    ๕.๑.๒ แพทย์สตรีดีเด่นประจำาปี ๒๕๖๓
     นายกสมาคมฯ ทำาการมอบโล่เกียรติยศแพทย์สตรีดีเด่นประจำาปี ๒๕๖๓  

 ให้แก่
   ๑. รศ.พญ.ยวุเรศมคฐ์ สทิธชิาญบญัชา (แพทย์สตรีดีเด่นด้านบริหาร) รอง

คณบดีฝ่ายศนูย์ความเป็นเลศิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
   ๒. รศ.พญ.สุพินดา คณูม ี (แพทย์สตรดีเีด่นด้านวชิาการ) ประธานวชิาการ

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น
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   ๓. พญ.เพิม่ศริ ิเลอมานวรรตัน์ (แพทย์สตรดีเีด่นด้านบรกิารการแพทย์และ
สาธารณสขุ) ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ

   ๕.๒ การแสดงความยินดีแก่แพทย์สตรีที่ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ 
    นายกสมาคมฯ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่แพทย์สตรีที่ได้รับเกียรติจาก 

หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 - ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม รับรางวัล Presidential Award 

๒๐๒๐ จาก International Menopause Society
 - พญ.กัลยา ปัญจพรผล รับรางวัล Distinguished Activity Award จาก World 

Sleep Society ปี ๒๕๖๒
 - รศ.พญ.โฉมพลิาศ จงสมชยั รบัโล่เกยีรติคณุ อาจารย์แพทย์ ท่ีสนบัสนนุการเรยีน

การสอน และการสอบชั้นคลินิกดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ๒๕๖๒
 - พญ.ชัญวลี ศรีสุโข รับรางวัลสตรีดีเด่น จังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๖๓
 - พญ.ปาจรย์ี อารย์ีรบ ได้รบัการแต่งต้ังเป็นนายแพทย์สาธารณสุข จังหวดัราชบรุี 

ปี ๒๕๖๓
 - พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้อำานวยการสำานักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร
 - ศ.เกยีรตคิณุ พญ.พรสวรรค์ วสนัต์ รับรางวลั “บคุลากรต้นแบบ” เนือ่งในโอกาส

ครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
 - ศ.เกยีรตคิณุ พญ.วรรณ ีนธิยิานนัท์ รบัรางวลัอายรุแพทย์ดเีด่น ประจำาปี ๒๕๖๓ 

จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 - ศ.น.ท.หญงิ พญ.ศรินิธรา สิงหรา ณ อยธุยา รบัรางวัลสตรดีีเด่นในเวท/ีเครอืข่าย

ระดับสากลบุคคลภาครัฐในวันสตรีสากล จากกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปี ๒๕๖๓

 - ศ.เกียรติคุณ พญ.อำาไพพรรณ จวนสัมฤทธิ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น WFH Board of 
Directors, Federation of Hemophilia (WFH) ปี ๒๐๑๘-๒๐๒๐

มติที่ประชุม  รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
   ๕.๓  การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์สตรี 
    ปีการศึกษา๒๕๖๓ มีผู้บริจาคทุนการศึกษาจำานวน ๒๒ ทุน มีนักศึกษาแพทย์สตรี

จากโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข ผ่านการ 
คัดเลือกเข้ารับทุน ๒๒ คน ได้แก่

 ๑. น.ส.ปราณปริยา ทองเรือน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ผู้ให้ทุนคือ พญ.สุนิดา บิณฑสันต์
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 ๒. น.ส.กันตา เมธีวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู ้ให้ทุนคือ พล.อ.ต.หญิง 
สุภัชชา ชาญวิเศษ

 ๓. น.ส.อาทิติยาภรณ์ เจริญพันธุ์วงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ให้ทุนคือ 
พญ.สุจิรัตน์ จูฑะพุทธิ

 ๔. น.ส.จิรวรรณ ประเสริฐพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู ้ให้ทุนคือ  
คุณ สุจิตรา หงสไกร

 ๕. น.ส.เพญ็พชิชา พฤกษาชพี มหาวทิยาลยัมหดิล ผู้ให้ทนุคอื ดร.ครรชติ จามรมาน
 ๖. น.ส.รนิฤดา ทองชืน่ มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี ผูใ้ห้ทนุคือ ดร.ศักดิส์ม จามรมาน
 ๗. น.ส.เกตนิตา แซ่เอี้ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ให้ทุนคือ คุณ ศิริสิน อัสสกุล
 ๘. น.ส.ปุญญิศา ทวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ให้ทุนคือ คุณแม่อำาพัน อัสสกุล
 ๙. น.ส.อนญัญา พุดสีเสน มหาวทิยาลัยขอนแก่น ผู้ให้ทนุคอื คณุ จรยิา มณัยษัเฐยีร
 ๑๐. น.ส.นรศิรา แหยมเกต ุมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ผูใ้ห้ทนุคอื นพ.รธัชยั/พญ.ยพุดี 

ฤทธาภรณ์
 ๑๑. น.ส.ภัสวัลย์ ทองเทพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ให้ทุนคือ Stone Family
 ๑๒. น.ส.สาหร่าย เฉลิมรัตนพงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ให้ทุนคือ Stone Family
 ๑๓. น.ส.ปริณดา ศรีจุลฮาต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ให้ทุนคือ Stone Family
 ๑๔. น.ส.เกษมณี นาเต๊ะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ให้ทุนคือ Stone Family
 ๑๕. น.ส.จินดารัตน์ แก้วเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ให้ทุนคือ Stone Family
 ๑๖. น.ส.พรทิพย์ รู้ยืนยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ให้ทุนคือ Stone Family
 ๑๗. น.ส.เมลสิสา หยก เชงโห้ มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ีผู้ให้ทนุคือ Stone Family
 ๑๘. น.ส.วาเนสซา หยก เถงโห้ มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ีผูใ้ห้ทนุคอื Stone Family
 ๑๙. น.ส.สิริพิชญ์ แสนพรม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ให้ทุนคือ Stone Family
 ๒๐. น.ส.ณฐัวด ีคล้ายจนัทอง มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผูใ้ห้ทนุคอื Stone Family
 ๒๑. น.ส.รชันวีรรณ ไกรธรรม มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผูใ้ห้ทนุคอื Stone Family
 ๒๒. น.ส.จฬุารตัน์  อภิวงค์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ให้ทุนคือ Stone Family
 นอกจากนี้ในปี ๒๕๖๓ คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ และคุณละออ ตั้งคารวคุณ  
รองประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษานักศึกษา 
แพทย์สตรีสำาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ ซึ่งเป็นการรับทุนต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๒ จำานวน ๑๐ คน เป็นเงิน 
๗๘๓,๓๓๔ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) และจะบริจาคติดต่อไปจนครบ ๖ ปี
การศึกษา 
 ทั้งน้ี นายกสมาคมฯ เป็นผู ้รับมอบทุน ๗๘๓,๓๓๔ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อย 
สามสิบสี่บาทถ้วน) จากคุณละออ-คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และ นายกสมาคมฯ กล่าวขอบคุณ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๖ ปาฐกถาพิเศษ พญ.ดร.คุณเพียร เวชบุล เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปและพัฒนา 
   ทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา และสร้างเสริมสุขภาพหลังวิกฤตโควิด ๑๙” 
   วทิยากร ศ.คลนิกิเกยีรตคิณุ นพ.อดุม คชนิทร สมาชกิวฒุสิภา อดีต รมช.กระทรวงศกึษาธกิาร  
   อดตีอธกิารบดีมหาวทิยาลัยมหดิล ระหว่างเวลา ๑๑:๐๐-๑๒:๐๐ น. โดยมสีมาชิกผูเ้ข้าร่วม 
   ประชมุอภปิรายซักถาม

ระเบียบวาระที่ ๗   แจ้งผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
   ศ.คลนิกิ พญ.ประไพพรรณ ศภุจตุัรสั แจ้งผลการรวมคะแนนเลอืกตัง้กรรมการสมาคมฯ  
   ชดุที ่๓๔ จำานวน ๑๕ คน เรยีงตามอักษร ดงันี ้
 ๑.  พญ.ขวัญตา  ตั้งตระกูล
 ๒.  ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี
 ๓.  พญ.ดรุณี พุทธารี
 ๔.  พญ.เบญจพร ปัญญายง
 ๕.  น.ต.หญิงปอฤทัย บุรพรัตน์
 ๖.  พญ.ประภาพร ปิยะบวรนันท์
 ๗.   พญ.มยุรา กุสุมภ์
 ๘.   พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์
 ๙.   รศ.พญ.ลำาดวน วงศ์สวัสดิ์
 ๑๐. รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์
 ๑๑.   พญ.วัชรินทร์ ยิ่งสิทธิ์สิริ
 ๑๒.   รศ. (พิเศษ) ดร.พญ.วารุณี   พรรณพานิช  วานเดอพิทท์
 ๑๓.   พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม
 ๑๔.   พญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์
 ๑๕.   พญ.หทัยมาศ โคตรสมพงษ์
มติที่ประชุม  รับทราบ และเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๘ นายกสมาคมแพทย์สตรฯี มอบใบประกาศนยีบตัร  Medical Women’s Leadership 
Program รุ่นที่ ๓

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๙ “รายการพี่พบน้อง” (Sisters to Sisters) เวลา ๑๓:๓๐-๑๕:๐๐ น. รศ.(พิเศษ)  
ดร. พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ เป็นผู้ดำาเนินรายการ มีคณะกรรมการ 
อำานวยการสมาคมฯ และที่ปรึกษากรรมการอำานวยการสมาคมฯ นักศึกษาแพทย์รับทุน
ร่วมทำากิจกรรม และสำาเร็จลุล่วงด้วยดี 

 ๑๕:๓๐ น.  ปิดการประชุม 

 (ลงชื่อ).......................................................................... ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
   (พญ.มยุรา กุสุมภ์)
   เลขาธิการสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ

 (ลงชื่อ).......................................................................... ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
  (พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน)
        นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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หมายเหตุ ๒๕๖๓ ๒๕๖๒

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓ ๑๐,๒๘๖,๖๔๒.๑๙ ๗,๘๒๙,๐๘๙.๖๔
เงินลงทุนชั�วคราว ๔ ๒๓,๔๓๑,๒๕๔.๘๖ ๒๓,๒๕๙,๙๓๐.๘๐
สินทรัพย์หมุนวียนอื�น ๕ ๗๓,๙๕๔.๘๘ ๑๐๔,๒๐๒.๕๑

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๓๓,๗๙๑,๘๕๑.๙๓ ๓๑,๑๙๓,๒๒๒.๙๕
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ๖ ๑๐,๓๔๘,๘๖๒.๑๖ ๑๑,๑๘๐,๐๕๙.๒๔
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น ๗ ๒๑๗,๖๕๐.๐๐ ๖๒,๕๐๐.๐๐

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๑๐,๕๖๖,๕๑๒.๑๖ ๑๑,๒๔๒,๕๕๙.๒๔
รวมสินทรัพย์ ๔๔,๓๕๘,๓๖๔.๐๙ ๔๒,๔๓๕,๗๘๒.๑๙

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

บาท

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ์)
นายกสมาคมฯ

 ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์

เลขาธิการ

 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

เหรัญญิก
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

หมายเหตุ ๒๕๖๓ ๒๕๖๒

หนี�สินและส่วนของสมาคม

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น ๘ ๒๖,๕๕๓.๓๔ ๑๑,๒๗๑.๓๐
รายได้เงินบริจาครับล่วงหน้า-ทุนนักศึกษาแพทย์ครบกําหนดภายใน ๑ ปี ๒,๖๘๐,๐๒๔.๐๔ ๑,๗๘๓,๖๓๔.๘๐

รวมหนี�สินหมุนเวียน ๒,๗๐๖,๕๗๗.๓๘ ๑,๗๙๔,๙๐๖.๑๐
หนี�สินไม่หมุนเวียน

รายได้เงินบริจาครับล่วงหน้า-ทุนนักศึกษาแพทย์ระยะยาว ๗,๘๙๕,๕๐๗.๘๒ ๖,๐๙๓,๕๘๕.๖๕
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน ๗,๘๙๕,๕๐๗.๘๒ ๖,๐๙๓,๕๘๕.๖๕
รวมหนี�สิน ๑๐,๖๐๒,๐๘๕.๒๐ ๗,๘๘๘,๔๙๑.๗๕

ส่วนของสมาคม 
ทุนทรัพย์เริ�มแรก ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
กองทุนสะสม ๙ ๓๓,๖๕๖,๒๗๘.๘๙ ๓๔,๔๔๗,๒๙๐.๔๔

รวมส่วนของสมาคม ๓๓,๗๕๖,๒๗๘.๘๙ ๓๔,๕๔๗,๒๙๐.๔๔
รวมหนี�สินและส่วนของสมาคม ๔๔,๓๕๘,๓๖๔.๐๙ ๔๒,๔๓๕,๗๘๒.๑๙

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

เหรัญญิก

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ์)  ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์

นายกสมาคมฯ เลขาธิการ

บาท
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หมายเหตุ ๒๕๖๓ ๒๕๖๒

รายได้

รายได้เงินบริจาค ทุนนักศึกษาแพทย์ ๕,๖๗๑,๘๖๗.๐๔ ๒,๘๓๔,๑๔๘.๘๐
รายได้เงินบริจาค- สมาคม ๑๗๑,๗๙๑.๐๐ ๓๐๐,๙๙๒.๐๐
รายได้ค่าสมาชิก ๖๗,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐
รายได-้สนับสนุนยุทธศาสตร์และประชุมวิชาการสัญจร -                      ๕๔,๐๐๐.๐๐
รายได้เงินบริจาค ทอดผ้าป่าเสวนาธรรม -                      ๔๕๗,๓๔๕.๖๙
รายได้เงินบริจาคคลีนิคเวชกรรมและมะเร็ง ๘๗๗,๘๔๙.๕๐ ๗๗๑,๒๙๙.๐๐
รายได้เงินบริจาค - Leadership ๒๓,๒๘๐.๐๐ ๑๕๒,๘๘๐.๐๐
รายได้เงินบริจาควารสาร ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐
รายได้เงินรับจาก สปสช. ๒๐๘,๓๗๐.๐๐ ๖๗๒,๒๒๐.๐๐
รายได้เงินบริจาคโครงการCPR -                      ๒,๕๐๐.๐๐
รายได้จากการขาย ๑๓๒,๗๐๐.๐๐ ๙,๙๗๐.๐๐
รายได้-ค่าอบรมหลักสูตร IKIGAI  COACHING ๑๓๙,๐๐๐.๐๐ -                        
รายได-้โครงการครบรอบ ๖๐ ปีสมาคมแพทย์สตรีฯ ๘๙,๐๐๒.๐๑ -                        
รายได้อื�น -                      ๕,๐๐๐.๐๐
ดอกเบี�ยรับ ๒๕๓,๓๓๑.๐๗ ๓๒๗,๗๒๘.๕๐

รวมรายได้ ๗,๗๐๙,๑๙๐.๖๒ ๕,๗๑๓,๐๘๓.๙๙
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

บาท

เลขาธิการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ)์

นายกสมาคม
ขอรับรองว่าถูกต้อง

 ( พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์

 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

เหรัญญิก



วารสารข่าวแพทย์สตรี  The Thai Medical Women's News26

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

บาท

หมายเหตุ ๒๕๖๓ ๒๕๖๒

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายทุนนักศึกษาแพทย์ ๖,๑๓๑,๘๙๘.๗๔ ๕,๖๖๓,๑๔๐.๘๐
ค่าใช้จ่าย-โครงการเสวนาธรรม -                      ๓๒,๒๘๔.๐๐
ค่าใช้จ่ายชมรมผู้สูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๐๑๔.๐๐
ค่าใช้จ่าย-โครงการ - Leadership ๓๑,๕๒๔.๐๐ ๑๐๐,๔๔๓.๔๖
ค่าใช้จ่ายโครงการคลีนิคเวชกรรมและมะเร็ง ๓๓๕,๗๕๓.๐๐ ๔๓๔,๘๙๘.๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตร IKIGAI  COACHING ๗๓,๖๔๔.๐๐ -                        
ค่าใช้จ่าย-โครงการ CPR -                      ๒,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการประชุมสามัญประจําปี ๑๔๘,๒๐๗.๘๐ ๑๑๓,๗๖๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย-ค่าสมาชิกและประชุมวิชาการนานาชาติ MWIA ๓๒,๔๐๐.๐๐ ๔๕๕,๖๕๕.๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการตั�งครรภ์-วัยรุ่น ๘,๕๙๐.๐๐ ๔๐,๘๗๕.๐๐
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม HA FORUM -                      ๓,๖๗๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบ ๖๐ ปีสมาคมแพทย์สตรีฯ ๖๒,๔๐๐.๐๐ -                        
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ๑๐ ๑,๖๖๒,๗๘๔.๖๓ ๑,๘๒๗,๓๙๘.๖๑

รวมค่าใช้จ่าย ๘,๕๐๐,๒๐๒.๑๗ ๘,๗๐๕,๑๓๘.๘๗
รายได้สูง(ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่าย (๗๙๑,๐๑๑.๕๕) (๒,๙๙๒,๐๕๔.๘๘)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

                เหรัญญิก
 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ)์  ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์

นายกสมาคม เลขาธิการ

ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการประชุมสามัญประจำาปี
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

บาท

หมายเหตุ ๒๕๖๓ ๒๕๖๒

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายทุนนักศึกษาแพทย์ ๖,๑๓๑,๘๙๘.๗๔ ๕,๖๖๓,๑๔๐.๘๐
ค่าใช้จ่าย-โครงการเสวนาธรรม -                      ๓๒,๒๘๔.๐๐
ค่าใช้จ่ายชมรมผู้สูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๐๑๔.๐๐
ค่าใช้จ่าย-โครงการ - Leadership ๓๑,๕๒๔.๐๐ ๑๐๐,๔๔๓.๔๖
ค่าใช้จ่ายโครงการคลีนิคเวชกรรมและมะเร็ง ๓๓๕,๗๕๓.๐๐ ๔๓๔,๘๙๘.๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตร IKIGAI  COACHING ๗๓,๖๔๔.๐๐ -                        
ค่าใช้จ่าย-โครงการ CPR -                      ๒,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการประชุมสามัญประจําปี ๑๔๘,๒๐๗.๘๐ ๑๑๓,๗๖๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย-ค่าสมาชิกและประชุมวิชาการนานาชาติ MWIA ๓๒,๔๐๐.๐๐ ๔๕๕,๖๕๕.๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการตั�งครรภ์-วัยรุ่น ๘,๕๙๐.๐๐ ๔๐,๘๗๕.๐๐
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม HA FORUM -                      ๓,๖๗๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบ ๖๐ ปีสมาคมแพทย์สตรีฯ ๖๒,๔๐๐.๐๐ -                        
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ๑๐ ๑,๖๖๒,๗๘๔.๖๓ ๑,๘๒๗,๓๙๘.๖๑

รวมค่าใช้จ่าย ๘,๕๐๐,๒๐๒.๑๗ ๘,๗๐๕,๑๓๘.๘๗
รายได้สูง(ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่าย (๗๙๑,๐๑๑.๕๕) (๒,๙๙๒,๐๕๔.๘๘)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

                เหรัญญิก
 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ)์  ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์

นายกสมาคม เลขาธิการ

ทุนทรัพย์ ยอดคงเหลือ หน่วย:บาท
เริ�มแรก ของกองทุน รวม

ยอดคงเหลือ ๑  มกราคม ๒๕๖๒ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๑๓๙,๓๔๕.๓๒ ๓๘,๒๓๙,๓๔๕.๓๒
รายการปรับปรุง (หมายเหตุ ๑๑) -                            (๗๐๐,๐๐๐.๐๐) (๗๐๐,๐๐๐.๐๐)

รายได้สูง(ตํ�า)กว่าค่าใช้จ่ายสําหรับปี -                            (๒,๙๙๒,๐๕๔.๘๘) (๒,๙๙๒,๐๕๔.๘๘)

ยอดคงเหลือปลายงวด ๒๕๖๒ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๔๔๗,๒๙๐.๔๔ ๓๔,๕๔๗,๒๙๐.๔๔
รายได้สูง(ตํ�า)กว่าค่าใช้จ่ายสําหรับปี -                            (๗๙๑,๐๑๑.๕๕) (๗๙๑,๐๑๑.๕๕)

ยอดคงเหลือปลายงวด ๒๕๖๓ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๖๕๖,๒๗๘.๘๙ ๓๓,๗๕๖,๒๗๘.๘๙

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..              ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

     เลขาธิการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

             ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

              

 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

 ( พญ.มยุรา กุสุมภ์)
นายกสมาคมฯ

  เหรัญญิก

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงกองทุนสะสม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

 ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์
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๑. ข้อมูลทั�วไป

๑.๑ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั�งเป็นสมาคมตามกฎหมายไทยเมื�อปี ๒๕๐๓
๑.๒ สถานที�ดําเนินงาน ตั�งอยู่ที�  ๙๘๐/๒ ถนนสถขุมวิท(ตรงข้ามวัดธาตุทอง) แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร
๑.๓ มีวัตถุประสงค์เพื�อ

 - ช่วยเหลือและส่งเสริมแพทย์สตรี
 - ส่งเสริมสามัคคีธรรมและจรรยาแพทย์สตรี
 - เผยแพร่ความรู้เพื�อประโยชน์แก่เพื�อนร่วมอาชีพและประชาชน
 - บําเพ็ญสาธารณกุศล เฉพาะอย่างยิ�งในด้านการแพทย์ตามโอกาส
 - เป็นตัวแทนแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในการติดต่อกับองค์กรต่างๆ

๒. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีที�ถือปฏิบัติ
๒.๑ สมาคมจัดทํางบการเงินและรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
๒.๒  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินทุกประเภทที�ครบกําหนด
ไม่เกิน ๓ เดือน แต่ไม่รวมเงินฝากที�มีภาระผูกพัน
๒.๓  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และการคิดค่าเสื�อมราคาทรัพย์สิน

ราคาโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์นั�น ๆ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ ๕- ๒๐ ต่อปี
๒.๔  สมาคม ฯ ได้ทําการจัดประเภทรายการบัญชีของปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบใหม่บางรายการ เพื�อให้สอดคล้องกัน
และสามารถเปรียบเทียบได้

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

นายกสมาคมฯ
( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์

 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

เหรัญญิก

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ)์

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

๒๕๖๓ ๒๕๖๒

๓.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
 เงินสด ๑๒,๒๙๘.๑๖ ๑๐,๖๗๔.๘๑

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน ๑๐๖,๘๘๔.๐๕ ๓๕,๓๑๙.๒๔
ออมทรัพย์ ๘,๖๑๘,๒๖๒.๘๔ ๖,๒๓๗,๙๕๘.๕๘
ประจํา ๓ เดือน ๑,๕๔๙,๑๙๗.๑๔ ๑,๕๔๕,๑๓๗.๐๑

รวม ๑๐,๒๘๖,๖๔๒.๑๙ ๗,๘๒๙,๐๘๙.๖๔

๒๕๖๓ ๒๕๖๒

๔. เงินลงทุนชั�วคราว ประกอบด้วย
เงินฝากประจํา บมจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ๑๒ เดือน

เลขที�บัญชี ๔๖๑-๕๖๖๓๘๔-๙ ๙,๒๑๐,๗๔๕.๑๕ ๙,๐๘๙,๗๕๙.๒๖
เงินฝากประจํา บมจ ธนาคารทหารไทย ๑๒ เดือน

เลขที�บัญชี ๐๑๗-๓-๓๓๘๕๗-๕ -                       ๖๒๗,๑๗๑.๕๔
เลขที�บัญชี  ๐๑๗-๓-๓๓๙๓๙-๑ ๕,๖๓๑,๒๕๔.๑๗ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

เงินฝากประจํา บมจ ธนาคารทหารไทย ๒๔ เดือน
เลขที�บัญชี  ๗๑๗-๓-๓๗๑๗๔-๘ ๓,๐๔๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๔๓,๐๐๐.๐๐

เงินฝากประจํา บมจ ธนาคารออมสิน ๓๖ เดือน
เลขที�บัญชี  ๓๐๐๐๓๖๗๖๔๐๒๙ ๕,๕๔๖,๒๕๕.๕๔ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รวม ๒๓,๔๓๑,๒๕๔.๘๖ ๒๓,๒๕๙,๙๓๐.๘๐

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

บาท

บาท

 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

เหรัญญิก

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ)์ ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์

นายกสมาคมฯ
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๑. ข้อมูลทั�วไป

๑.๑ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั�งเป็นสมาคมตามกฎหมายไทยเมื�อปี ๒๕๐๓
๑.๒ สถานที�ดําเนินงาน ตั�งอยู่ที�  ๙๘๐/๒ ถนนสถขุมวิท(ตรงข้ามวัดธาตุทอง) แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร
๑.๓ มีวัตถุประสงค์เพื�อ

 - ช่วยเหลือและส่งเสริมแพทย์สตรี
 - ส่งเสริมสามัคคีธรรมและจรรยาแพทย์สตรี
 - เผยแพร่ความรู้เพื�อประโยชน์แก่เพื�อนร่วมอาชีพและประชาชน
 - บําเพ็ญสาธารณกุศล เฉพาะอย่างยิ�งในด้านการแพทย์ตามโอกาส
 - เป็นตัวแทนแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในการติดต่อกับองค์กรต่างๆ

๒. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีที�ถือปฏิบัติ
๒.๑ สมาคมจัดทํางบการเงินและรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
๒.๒  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินทุกประเภทที�ครบกําหนด
ไม่เกิน ๓ เดือน แต่ไม่รวมเงินฝากที�มีภาระผูกพัน
๒.๓  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และการคิดค่าเสื�อมราคาทรัพย์สิน

ราคาโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์นั�น ๆ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ ๕- ๒๐ ต่อปี
๒.๔  สมาคม ฯ ได้ทําการจัดประเภทรายการบัญชีของปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบใหม่บางรายการ เพื�อให้สอดคล้องกัน
และสามารถเปรียบเทียบได้

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

นายกสมาคมฯ
( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์

 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

เหรัญญิก

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ)์

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

๒๕๖๓ ๒๕๖๒

๓.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
 เงินสด ๑๒,๒๙๘.๑๖ ๑๐,๖๗๔.๘๑

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน ๑๐๖,๘๘๔.๐๕ ๓๕,๓๑๙.๒๔
ออมทรัพย์ ๘,๖๑๘,๒๖๒.๘๔ ๖,๒๓๗,๙๕๘.๕๘
ประจํา ๓ เดือน ๑,๕๔๙,๑๙๗.๑๔ ๑,๕๔๕,๑๓๗.๐๑

รวม ๑๐,๒๘๖,๖๔๒.๑๙ ๗,๘๒๙,๐๘๙.๖๔

๒๕๖๓ ๒๕๖๒

๔. เงินลงทุนชั�วคราว ประกอบด้วย
เงินฝากประจํา บมจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ๑๒ เดือน

เลขที�บัญชี ๔๖๑-๕๖๖๓๘๔-๙ ๙,๒๑๐,๗๔๕.๑๕ ๙,๐๘๙,๗๕๙.๒๖
เงินฝากประจํา บมจ ธนาคารทหารไทย ๑๒ เดือน

เลขที�บัญชี ๐๑๗-๓-๓๓๘๕๗-๕ -                       ๖๒๗,๑๗๑.๕๔
เลขที�บัญชี  ๐๑๗-๓-๓๓๙๓๙-๑ ๕,๖๓๑,๒๕๔.๑๗ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

เงินฝากประจํา บมจ ธนาคารทหารไทย ๒๔ เดือน
เลขที�บัญชี  ๗๑๗-๓-๓๗๑๗๔-๘ ๓,๐๔๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๔๓,๐๐๐.๐๐

เงินฝากประจํา บมจ ธนาคารออมสิน ๓๖ เดือน
เลขที�บัญชี  ๓๐๐๐๓๖๗๖๔๐๒๙ ๕,๕๔๖,๒๕๕.๕๔ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รวม ๒๓,๔๓๑,๒๕๔.๘๖ ๒๓,๒๕๙,๙๓๐.๘๐

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

บาท

บาท

 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

เหรัญญิก

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ)์ ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์

นายกสมาคมฯ
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

๒๕๖๓ ๒๕๖๒

๕. สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย
ดอกเบี�ยค้างรับ ๗๓,๙๕๔.๘๘ ๖๔,๒๐๒.๕๑
เงินทดรองจ่าย -                       ๔๐,๐๐๐.๐๐

รวม ๗๓,๙๕๔.๘๘ ๑๐๔,๒๐๒.๕๑
๖. ที�ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ - สุทธิ  

ยอดคงเหลือ ณ ยอดคงเหลือ ณ
๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซื�อเพิ�ม/ปรับปรุง จําหน่าย ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ราคาทุน
อาคาร ๔,๓๕๕,๙๓๔.๐๐ -                  -                       ๔,๓๕๕,๙๓๔.๐๐
อุปกรณ์สํานักงาน ๑,๔๖๘,๔๓๗.๘๐ ๓๒,๑๐๐.๐๐ -                       ๑,๕๐๐,๕๓๗.๘๐
เครี�องตกแต่งสํานักงาน ๔๑๙,๕๐๐.๐๐ -                  -                       ๔๑๙,๕๐๐.๐๐
ส่วนปรับปรุงอาคาร ๑๖,๑๖๔,๓๗๐.๕๓ -                  -                       ๑๖,๑๖๔,๓๗๐.๕๓
   รวม ๒๒,๔๐๘,๒๔๒.๓๓ ๓๒,๑๐๐.๐๐ -                       ๒๒,๔๔๐,๓๔๒.๓๓
ค่าเสื�อมราคาสะสม       
อาคาร (๔,๑๘๘,๙๘๕.๖๓) (๑๕,๗๔๙.๙๕) -                       (๔,๒๐๔,๗๓๕.๕๘)

อุปกรณ์สํานักงาน (๑,๓๓๗,๐๘๗.๐๕) (๓๙,๓๒๘.๖๕) -                       (๑,๓๗๖,๔๑๕.๗๐)

เครี�องตกแต่งสํานักงาน (๔๑๙,๔๙๙.๐๐) -                  -                       (๔๑๙,๔๙๙.๐๐)

ส่วนปรับปรุงอาคาร (๕,๒๘๒,๖๑๑.๔๑) (๘๐๘,๒๑๘.๔๘) -                       (๖,๐๙๐,๘๒๙.๘๙)

   รวม (๑๑,๒๒๘,๑๘๓.๐๙) (๘๖๓,๒๙๗.๐๘) -                       (๑๒,๐๙๑,๔๘๐.๑๗)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ๑๑,๑๘๐,๐๕๙.๒๔ (๘๓๑,๑๙๗.๐๘) -                       ๑๐,๓๔๘,๘๖๒.๑๖
ค่าเสื�อมราคา (ที�รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน):

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์

นายกสมาคมฯ

 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

เหรัญญิก

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ)์

เปลี�ยนแปลงระหว่างปี

บาท
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

๒๕๖๓ ๒๕๖๒

๕. สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย
ดอกเบี�ยค้างรับ ๗๓,๙๕๔.๘๘ ๖๔,๒๐๒.๕๑
เงินทดรองจ่าย -                       ๔๐,๐๐๐.๐๐

รวม ๗๓,๙๕๔.๘๘ ๑๐๔,๒๐๒.๕๑
๖. ที�ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ - สุทธิ  

ยอดคงเหลือ ณ ยอดคงเหลือ ณ
๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซื�อเพิ�ม/ปรับปรุง จําหน่าย ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ราคาทุน
อาคาร ๔,๓๕๕,๙๓๔.๐๐ -                  -                       ๔,๓๕๕,๙๓๔.๐๐
อุปกรณ์สํานักงาน ๑,๔๖๘,๔๓๗.๘๐ ๓๒,๑๐๐.๐๐ -                       ๑,๕๐๐,๕๓๗.๘๐
เครี�องตกแต่งสํานักงาน ๔๑๙,๕๐๐.๐๐ -                  -                       ๔๑๙,๕๐๐.๐๐
ส่วนปรับปรุงอาคาร ๑๖,๑๖๔,๓๗๐.๕๓ -                  -                       ๑๖,๑๖๔,๓๗๐.๕๓
   รวม ๒๒,๔๐๘,๒๔๒.๓๓ ๓๒,๑๐๐.๐๐ -                       ๒๒,๔๔๐,๓๔๒.๓๓
ค่าเสื�อมราคาสะสม       
อาคาร (๔,๑๘๘,๙๘๕.๖๓) (๑๕,๗๔๙.๙๕) -                       (๔,๒๐๔,๗๓๕.๕๘)

อุปกรณ์สํานักงาน (๑,๓๓๗,๐๘๗.๐๕) (๓๙,๓๒๘.๖๕) -                       (๑,๓๗๖,๔๑๕.๗๐)

เครี�องตกแต่งสํานักงาน (๔๑๙,๔๙๙.๐๐) -                  -                       (๔๑๙,๔๙๙.๐๐)

ส่วนปรับปรุงอาคาร (๕,๒๘๒,๖๑๑.๔๑) (๘๐๘,๒๑๘.๔๘) -                       (๖,๐๙๐,๘๒๙.๘๙)

   รวม (๑๑,๒๒๘,๑๘๓.๐๙) (๘๖๓,๒๙๗.๐๘) -                       (๑๒,๐๙๑,๔๘๐.๑๗)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ๑๑,๑๘๐,๐๕๙.๒๔ (๘๓๑,๑๙๗.๐๘) -                       ๑๐,๓๔๘,๘๖๒.๑๖
ค่าเสื�อมราคา (ที�รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน):

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์

นายกสมาคมฯ

 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

เหรัญญิก

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ)์

เปลี�ยนแปลงระหว่างปี

บาท

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

๒๕๖๓ ๒๕๖๒

๗. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย
เงินประกันไฟฟ้า ๕๙,๕๐๐.๐๐ ๕๙,๕๐๐.๐๐
เงินมัดจํา ๑๕๘,๑๕๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

รวม ๒๑๗,๖๕๐.๐๐ ๖๒,๕๐๐.๐๐

๒๕๖๓ ๒๕๖๒

๘. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น ประกอบด้วย
เงินประกันสังคมรอนําส่ง ๒,๗๐๐.๐๐ -                       
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย ๓๖๑.๖๖ ๕๒๔.๓๐
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-อื�น ๆ ๖๔๐.๙๓ -                       
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีหัก ณ ที�จ่ายค้างจ่าย ภงด.๓/๕๓ ๒,๘๕๐.๗๕ ๗๔๗.๐๐

๒๖,๕๕๓.๓๔ ๑๑,๒๗๑.๓๐

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

เหรัญญิก

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ)์ ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์

นายกสมาคมฯ

รวม

บาท

บาท
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

๒๕๖๓ ๒๕๖๒

๙. กองทุนสะสม ประกอบด้วย
ทุนการศึกษานักศึกษาสตรี ๒,๘๔๖,๖๙๓.๕๕ ๓,๓๐๖,๗๒๕.๒๕
เงินสมทบทุนสร้างสมาคม ๓,๓๙๙,๑๗๗.๑๕ ๓,๓๙๙,๑๗๗.๑๕
เงินสมทบทุน โครงการ CARC ๑,๒๙๐,๗๓๓.๐๓ ๑,๒๙๐,๗๓๓.๐๓
เงินสมทบ สปสช ๑,๕๔๙,๙๙๐.๐๐ ๑,๓๔๑,๖๒๐.๐๐
คลีนิคเวชกรรมและมะเร็ง ๖๒๑,๓๐๒.๒๖ ๗๙,๒๐๕.๗๖
เงินสํารองกําไรจากการขายสินทรัพย์ ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ ๘๗๐,๐๐๐.๐๐
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ๒๓,๐๗๘,๓๘๒.๙๐ ๒๔,๑๕๙,๘๒๙.๒๕

๓๓,๖๕๖,๒๗๘.๘๙ ๓๔,๔๔๗,๒๙๐.๔๔

๒๕๖๓ ๒๕๖๒

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ประกอบด้วย
รายจ่ายเกี�ยวกับพนักงาน ๔๐๕,๗๘๔.๘๐ ๓๖๒,๐๑๖.๐๐
ค่าเสื�อมราคา อาคาร ๑๕,๗๔๙.๙๕ ๑๕,๗๔๙.๙๕
ค่าเสื�อมราคา อุปกรณ์สํานักงาน ๓๙,๓๒๘.๖๕ ๑๕๙,๕๒๐.๓๙
ค่าเสื�อมราคา ส่วนปรับปรุงอาคาร ๘๐๘,๒๑๘.๔๘ ๘๐๘,๒๑๘.๔๘
ค่าโทรศัพท์ ๖,๓๖๙.๗๑ ๗,๑๕๒.๙๕
ค่าไฟฟ้า ๖๕,๘๕๒.๗๖ ๗๕,๔๗๒.๙๒

ค่าประปา ๔,๒๒๖.๗๘ ๒,๙๕๕.๘๙

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

นายกสมาคมฯ

 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

เหรัญญิก

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ)์ ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์

บาท

รวม

บาท
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

๒๕๖๓ ๒๕๖๒

๙. กองทุนสะสม ประกอบด้วย
ทุนการศึกษานักศึกษาสตรี ๒,๘๔๖,๖๙๓.๕๕ ๓,๓๐๖,๗๒๕.๒๕
เงินสมทบทุนสร้างสมาคม ๓,๓๙๙,๑๗๗.๑๕ ๓,๓๙๙,๑๗๗.๑๕
เงินสมทบทุน โครงการ CARC ๑,๒๙๐,๗๓๓.๐๓ ๑,๒๙๐,๗๓๓.๐๓
เงินสมทบ สปสช ๑,๕๔๙,๙๙๐.๐๐ ๑,๓๔๑,๖๒๐.๐๐
คลีนิคเวชกรรมและมะเร็ง ๖๒๑,๓๐๒.๒๖ ๗๙,๒๐๕.๗๖
เงินสํารองกําไรจากการขายสินทรัพย์ ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ ๘๗๐,๐๐๐.๐๐
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ๒๓,๐๗๘,๓๘๒.๙๐ ๒๔,๑๕๙,๘๒๙.๒๕

๓๓,๖๕๖,๒๗๘.๘๙ ๓๔,๔๔๗,๒๙๐.๔๔

๒๕๖๓ ๒๕๖๒

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ประกอบด้วย
รายจ่ายเกี�ยวกับพนักงาน ๔๐๕,๗๘๔.๘๐ ๓๖๒,๐๑๖.๐๐
ค่าเสื�อมราคา อาคาร ๑๕,๗๔๙.๙๕ ๑๕,๗๔๙.๙๕
ค่าเสื�อมราคา อุปกรณ์สํานักงาน ๓๙,๓๒๘.๖๕ ๑๕๙,๕๒๐.๓๙
ค่าเสื�อมราคา ส่วนปรับปรุงอาคาร ๘๐๘,๒๑๘.๔๘ ๘๐๘,๒๑๘.๔๘
ค่าโทรศัพท์ ๖,๓๖๙.๗๑ ๗,๑๕๒.๙๕
ค่าไฟฟ้า ๖๕,๘๕๒.๗๖ ๗๕,๔๗๒.๙๒

ค่าประปา ๔,๒๒๖.๗๘ ๒,๙๕๕.๘๙

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

นายกสมาคมฯ

 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

เหรัญญิก

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ)์ ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์

บาท

รวม

บาท

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒

๒๕๖๓ ๒๕๖๒

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าทําบัญชี ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าพาหนะเดินทางและยานพาหนะ ๑,๖๕๖.๐๐ ๑,๖๘๓.๐๐
ค่าบริจาคการกุศล ๒๐,๕๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าไปรษณีย์ ๘,๗๕๒.๐๐ ๑๓,๕๒๕.๐๐
ค่าวารสาร ๘๕,๕๒๓.๐๐ ๑๒๐,๘๕๖.๕๐
ค่าอินเทอร์เน็ต ๗,๖๙๑.๑๖ ๗,๑๘๘.๘๔
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๒๒๗.๖๙ ๓๘๑.๗๖
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ๒๓,๓๒๕.๕๐ ๒๙,๔๘๖.๗๘
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ ๖๐๒.๐๐ ๔,๓๒๓.๐๐
ค่าดูแลอาคารสถานที�(ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา) ๑๒๕,๗๙๓.๐๐ ๑๓๘,๐๐๐.๐๐

ค่าเบี�ยประกันอาคาร ๙,๑๔๓.๑๕ ๙,๑๔๓.๑๕
ค่ารับรอง ๔,๐๔๐.๐๐ ๑๑,๗๒๔.๐๐

๑,๖๖๒,๗๘๔.๖๓ ๑,๘๒๗,๓๙๘.๖๑

๑๑. การแก้ไขข้อผิดพลาด

ในปี ๒๕๖๑ สมาคมบันทึก รายได้โครงการคลีนิคเวชกรรมและมะเร็ง และบัญชีเงินฝากธนาคารไว้สูงเกินไป ด้วยจํานวนเดียวกัน
จํานวนเงิน  ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สมาคมได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวแล้ว 

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

นายกสมาคมฯ

 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน)์

เหรัญญิก

บาท

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ)์ ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต)์

รวม
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ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ

๑. ทุนการศึกษาแพทย์สตรี ๓,๓๐๖,๗๒๕.๒๕ ๕,๖๗๑,๘๖๗.๐๔ ๖,๑๓๑,๘๙๘.๗๔ ๒,๘๔๖,๖๙๓.๕๕
๒. เงินสมทบทุนสร้างสมาคม ๓,๓๙๙,๑๗๗.๑๕ -                       -                      ๓,๓๙๙,๑๗๗.๑๕
๓. เงินสมทบทุน โครงการ CARC ๑,๒๙๐,๗๓๓.๐๓ -                       -                      ๑,๒๙๐,๗๓๓.๐๓
๔. เงินสมทบ สปสช ๑,๓๔๑,๖๒๐.๐๐ ๒๐๘,๓๗๐.๐๐ -                      ๑,๕๔๙,๙๙๐.๐๐
๕. คลีนิคเวชกรรมและมะเร็ง ๗๙,๒๐๕.๗๖ ๘๗๗,๘๔๙.๕๐ ๓๓๕,๗๕๓.๐๐ ๖๒๑,๓๐๒.๒๖
๖. เงินสํารองกําไรขายสินทรัพย์ ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ -                       -                      ๘๗๐,๐๐๐.๐๐
๗. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ๒๔,๑๕๙,๘๒๙.๒๕ ๙๕๑,๑๐๔.๐๘ ๒,๐๓๒,๕๕๐.๔๓ ๒๓,๐๗๘,๓๘๒.๙๐
รวม ๓๔,๔๔๗,๒๙๐.๔๔ ๗,๗๐๙,๑๙๐.๖๒ ๘,๕๐๐,๒๐๒.๑๗ ๓๓,๖๕๖,๒๗๘.๘๙

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ์)
นายกสมาคมฯ       เลขาธิการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

      เหรัญญิก
 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน์)

  ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์)

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

รายละเอียดกองทุนสะสม

 ณ.วันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ลำาดับที่  รายนามผู้บริจาค         จำานวนเงิน (บาท)

รายนามผู้บริจาค

วันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔   

รายนามผู้บริจาคเงินตั้งแต่  ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขึ้นไป ดังรายนามต่อไปนี้

  ๑  Stone Family  ๓,๑๖๐,๐๐๐.๐๐

 ๒   ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

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

 ๔    มูลนิธิชิน โสภณพนิช ๗๐๐,๐๐๐.๐๐

 ๕   นพ.รัธชัย - พญ.ยุพดี ฤทธาภรณ์  ๔๘๕,๔๒๑.๓๐

 ๖   คุณ จริยา มัณยัษเฐียร ๔๗๐,๐๐๐.๐๐

 ๗   คุณ อำาพัน - คุณ ศิริสิน อัสสกุล ๓๑๓,๓๖๘.๐๐

 ๘   คุณ กันต์ ถิระวัฒน์ (กองทุน นพ.นวรัตน์ ไกรฤกษ์ นายสุขุม 

   และคุณหญิงจันทร์ฟอง ถิระวัฒน์) ๓๑๓,๓๓๒.๐๐

 ๙   คุณ สุภาวดี - คุณ อะณัณ บุญอาชาทอง ๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐  พญ.สุนิดา บิณฑสันต์  ๑๘๙,๖๐๐.๐๐

๑๑  คุณ พันทิพา อัสสกุล ๑๕๖,๗๐๐.๐๐

๑๒  พญ.รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา ๑๑๔,๐๐๐.๐๐

๑๓  รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๔  พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๕  บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำากัด (มหาชน) ๘๘,๓๐๐.๐๐

๑๖ ดร.ครรชิต จามรมาน ๗๘,๕๐๐.๐๐

๑๗ ดร.ศักดิ์สม จามรมาน ๗๘,๕๐๐.๐๐

๑๘ พญ.ฐากูร ทิพยานุรักษ์สกุล และ พญ.ปภัสพรรณ ทิพยานุรักษ์สกุล ๗๘,๓๕๐.๐๐

๑๙ คุณ สุจิตรา  หงสไกร ๕๓,๐๐๐.๐๐

๒๐  รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ๕๐,๐๐๐.๐๐

   รวม ๙,๖๑๒,๔๐๕.๓๐

ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ

๑. ทุนการศึกษาแพทย์สตรี ๓,๓๐๖,๗๒๕.๒๕ ๕,๖๗๑,๘๖๗.๐๔ ๖,๑๓๑,๘๙๘.๗๔ ๒,๘๔๖,๖๙๓.๕๕
๒. เงินสมทบทุนสร้างสมาคม ๓,๓๙๙,๑๗๗.๑๕ -                       -                      ๓,๓๙๙,๑๗๗.๑๕
๓. เงินสมทบทุน โครงการ CARC ๑,๒๙๐,๗๓๓.๐๓ -                       -                      ๑,๒๙๐,๗๓๓.๐๓
๔. เงินสมทบ สปสช ๑,๓๔๑,๖๒๐.๐๐ ๒๐๘,๓๗๐.๐๐ -                      ๑,๕๔๙,๙๙๐.๐๐
๕. คลีนิคเวชกรรมและมะเร็ง ๗๙,๒๐๕.๗๖ ๘๗๗,๘๔๙.๕๐ ๓๓๕,๗๕๓.๐๐ ๖๒๑,๓๐๒.๒๖
๖. เงินสํารองกําไรขายสินทรัพย์ ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ -                       -                      ๘๗๐,๐๐๐.๐๐
๗. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ๒๔,๑๕๙,๘๒๙.๒๕ ๙๕๑,๑๐๔.๐๘ ๒,๐๓๒,๕๕๐.๔๓ ๒๓,๐๗๘,๓๘๒.๙๐
รวม ๓๔,๔๔๗,๒๙๐.๔๔ ๗,๗๐๙,๑๙๐.๖๒ ๘,๕๐๐,๒๐๒.๑๗ ๓๓,๖๕๖,๒๗๘.๘๙

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

 ( พ.ญ.มยุรา กุสุมภ์)
นายกสมาคมฯ       เลขาธิการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ  …….................................………........…..…..……

      เหรัญญิก
 ( น.ต.หญิง ปอฤทัย บุรพรัตน์)

  ( พ.ญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์)

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

รายละเอียดกองทุนสะสม

 ณ.วันที� ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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รายงานคลนิกิเวชกรรม

สมาคมแพทย์สตรแีห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถัมภ์

แพทย์หญิงขวัญตา  ตั้งตระกูล , แพทย์หญิงศุภวัจน์  นับถือเนตร

 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ คลินิกเวชกรรม

สมาคมแพทย์สตรีฯ ได้ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก และเต้านมระยะเริ่มแรก ในวันเสาร์ที่ ๑ และ ๓ 

ของทกุเดือนเช่นทีผ่่านมา โดยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากมลูนธิชินิ โสภณพนชิ ซ่ึงให้การสนบัสนนุ

งบประมาณทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมา เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่คิดมูลค่า และจัดทำา

สมุดบันทึกแจงรายละเอียดของการบริการให้แก่ผู้รับบริการด้วย เพื่อให้ผู้รับบริการใช้ในการติดต่อกับ

แพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ได้ทราบถึงปัญหา ตลอดจนผลการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง

วิธีการตรวจ การแปลผล และการส่งรายงานผลการตรวจ

 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่คลินิกเวชกรรมสมาคมแพทย์สตรีฯ ใช้วิธี Conventional 

Pap smear ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อได้รับผลการตรวจ สมาคมฯ จะส่งรายงานผลของ 

แต่ละคนไปให้ผูร้บับรกิารทางไปรษณยีบัตร ในรายทีผ่ดิปกต ิจะส่งเป็นจดหมายให้มาพบแพทย์ เพือ่รกัษา 

หรือส่งต่อไปตรวจเพิ่มเติมพิเศษ เพ่ือการวินิจฉัยที่แท้จริง และประเมินการรักษาที่ถูกต้องต่อไป ทั้งนี ้

สมาคมฯ ได้ทำาสมุดบันทึกประจำาตัวให้ผู้รับบริการทุกคน และยังมีสมุดบันทึกรายงานแยกต่างๆ เช่น 

แสดงถึงวัน เวลา จำานวนของผู้รับบริการแต่ละครั้ง การส่งต่อไปรับการปรึกษา ตลอดจนติดตามผล 

การรักษา

 ผู้รับบริการทุกคนจะได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยการใช้มือคลำาตามหลักการตรวจ

มาตรฐานสากล และได้รับการสอนให้สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast self-examination)  

ในกรณีที่มีข้อสงสัย และไม่สามารถจะดูแลรักษาได้ท่ีคลินิก จะมีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล 

ที่เหมาะสม เพื่อการตรวจพิเศษเพิ่มเติมและการรักษา โดยทางสมาคมฯ จะติดตามผลการตรวจรักษา 

อย่างต่อเนื่อง
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 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในคลินิก และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล  

และเจ้าหน้าที่ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 แพทย์ และแพทย์ประจำาบ้านจากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศิริราชพยาบาล

 พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล พญ.ศุภวัจน์  นับถือเนตร

 พญ.สุนิตย์  ฉัตรศุภกุล พญ.ศิริวัฒน์  มโนธรรม

 พญ.ศิริวิภา  พุ่มจิตร พญ.สุวณี  สังขรัตน์

 พญ.กิตติยา  จันทะปิดตา พญ.พิทยา  เดชพิทยานันท์ 

 พญ.สิริกุล  ฐานพงษ์ พญ.วศินี  สุขเฉลิมชัย

 พญ.วราภรณ์  ทองสร้าง พญ.ณัฐพร  วจีธรชีพสวัสดิ์

 พญ.ขวัญจุฑา  เจษฎาไกรสร พญ.ศุภาพรรณ  ประดุจชนม์

 พญ.รักษิณา  วินัยธรรมกุล พญ.จุฑามาศ  ชูทอง

 พญ.ชนกานต์  มีรอด พญ.ศรีวิภา  แก้วศรีนวล

 พญ.อวัศญา  เชื้อเงิน พญ.นรรธพร  ถิฐาพันธ์

 พญ.ฐิติพร  ศิริวรรณบุศย์ พญ.ภัทริณี  บุญญาภิสมภาร

 พญ.ปิยะฉัตร  สกุลบริรักษ์ พญ.ศุภาพรรณ  ประดุจชนม์

 พญ.มนัญญา  ลักษณะพานิชย์  

 พยาบาลและเจ้าหน้าที่

 คุณวัลภา  อัครสกุล คุณลักขณา  กุมกลำา

 คุณจุฑามาศ  เจีษมสกุล คุณจิราพร  รูโปบล

 คุณอมรา  ชื่นสินธุวล คุณสุภาพ  นาคสถิตย์

 คุณสุภัท  หนูพุด คุณกมลทิพย์  ทับเที่ยง

 คุณฐิติพร  สวัสดิ์กำาจรพงศ์ คุณรุจิพัชญ์  จารุโชคอธิวัฒน์

 คุณประชุม  สุขประสงค์ คุณอมร  จิตรระวัง

 คุณลักคณา  คงจิระ คุณประเทือง  เจิมศรี

 คุณอ่อนสา  เงางาม คุณสุดธิดาพร  วะชุม

 คุณนิตยา  ชัยจารุพันธ์ คุณรัชดาพร  ไทยครองธรรม

 คุณกิตสิรินทร์  แววคุ้ม

  
 ในการให้บริการในคลินิกแต่ละครั้ง จะมีสูติแพทย์ ๔ คน พยาบาล ๒ คน และผู้ช่วย  
๑๐-๑๒ คน  เป็นผูใ้ห้บรกิาร
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ระยะเวลาดำาเนินงาน
 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผู้มารับบริการตรวจ ณ คลินิกเวชกรรมสมาคม 
แพทย์สตรฯี ในวนัเสาร์ที ่๑ และ ๓ ของเดือน รวมทัง้ส้ิน ๑๒ คร้ัง  งดให้บรกิาร ๘ ครัง้ คอื
 ๑. ในวนัเสาร์ที ่๒๑ มนีาคม ๒๕๖๓  เนือ่งจากสถานการณ์โรคระบาด  Covid-19
 ๒. วนัเสาร์ท่ี ๔ , ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓  เนือ่งจากสถานการณ์โรคระบาด  Covid-19
 ๓. วนัเสาร์ท่ี ๒ , ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เนือ่งจากสถานการณ์โรคระบาด  Covid-19
 ๔. วนัเสาร์ท่ี ๖ , ๒๐ มถุินายน ๒๕๖๓  เนือ่งจากสถานการณ์โรคระบาด  Covid-19
 ๕. วนัเสาร์ท่ี ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๓  เนือ่งจากตรงกบัวนัพ่อแห่งชาติ

ผลการดำาเนินงาน
 ผู้มารับบริการ ในปี ๒๕๖๓ มีจำานวน ๑,๔๕๘ ราย จำาแนกเป็นผู้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
จำานวน ๑,๓๗๗ ราย ผู้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำานวน ๑,๔๕๘ ราย มีรายละเอียด ดังนี้

แผนภูมิที่ ๑ ร้อยละของผูม้ารบับรกิารเปรยีบเทยีบตามอาย ุระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๗ ถงึ พ.ศ.๒๕๖๓

๔. วนัเสาร์ท่ี ๖ , ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด  Covid-19 
๕. วนัเสาร์ท่ี ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๓  เน่ืองจากตรงกบัวนัพอ่แห่งชาติ 

 
ผลการดาํเนินงาน 
๑. ผู้มารับบริการ 

ผูม้ารับบริการ ในปี ๒๕๖๓ มีจาํนวน ๑,๔๕๘ ราย จาํแนกเป็นผูต้รวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก 
จาํนวน ๑,๓๗๗ ราย ผูต้รวจคดักรองมะเร็งเตา้นม จาํนวน ๑,๔๕๘ ราย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

แผนภูมิที ่๑   จาํนวนร้อยละของผูม้ารับบริการเปรียบเทียบตามอาย ุระหวา่งปี พ.ศ.๒๕๒๗ ถึง พ.ศ.๒๕๖๓ 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

แผนภูมิที ่๒   จาํนวนร้อยละของผูม้ารับบริการเปรียบเทียบตามจงัหวดัระหวา่งปี พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๖๓ 

   

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      

51.00

33.00

6.67

4.33 1.00 0.67 0.67 0.67 0.33 0.33 0.00
0.00 1.33

61.61

14.73

12.05

0.22 0.45
1.56 0.22 2.90 0.22 0.22 2.90

0.67 2.23

0

10

20

30

40

50

60

70

2527

2563

0.19 3.21
3.78

7.18

11.72

16.26
18.34

15.88

11.34

6.99

3.78

1.13

0.190.00

9.49

16.34

12.36

12.80
11.26

9.93

11.70

5.96 6.84

1.99
1.10

0.22

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-84

2527

2563

๔. วนัเสาร์ท่ี ๖ , ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด  Covid-19 
๕. วนัเสาร์ท่ี ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๓  เน่ืองจากตรงกบัวนัพอ่แห่งชาติ 

 
ผลการดาํเนินงาน 
๑. ผู้มารับบริการ 

ผูม้ารับบริการ ในปี ๒๕๖๓ มีจาํนวน ๑,๔๕๘ ราย จาํแนกเป็นผูต้รวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก 
จาํนวน ๑,๓๗๗ ราย ผูต้รวจคดักรองมะเร็งเตา้นม จาํนวน ๑,๔๕๘ ราย มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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แผนภูมิที่ ๒   ร้อยละของผู้มารับบริการเปรียบเทียบตามจังหวัดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๖๓
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 จากสถิตินี้ ปรากฎว่าระยะปีหลังๆ นี้  มีผู้ป่วยที่มารับการตรวจ จะเป็นผู้มีอายุน้อยลงกว่า 
ปีก่อนๆ เนื่องจากกลุ่มนี้จะได้รับข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็น 
ส่วนมาก  ส่วนกลุ่มที่มาจากต่างจังหวัด เช่น ระยอง, จันทบุรี เป็นกลุ่มที่มาตรวจประจำาอย่างสมำ่าเสมอ

๑.  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 ๑.๑. ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  ผู้ที่ได้รับการตรวจภายใน และตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก จำานวน ๑,๓๗๗ ราย  อ่านผลไม่ได้จำานวน ๑ ราย เนื่องจากสไลด์ที่ป้ายสารคัดหลั่งจาก 
ปากมดลูกบางเกินไป ได้นัดผู้ป่วยมารับการตรวจใหม่ โดยผลการตรวจที่อ่านได้ ๑,๓๗๖ ราย มีดังนี้
  ๑.๑.๑. ไม่พบเซลล์มะเรง็ปากมดลูก และไม่มคีวามผดิปกต ิ๑,๑๒๔ ราย พบผูท้ีมี่การตดิเชือ้
ในช่องคลอด ๒๓๓ ราย จำาแนกเป็น เชื้อราในช่องคลอด ๙๙ ราย พยาธิในช่องคลอด ๑ ราย  และ
แบคทีเรีย ๑๓๓ ราย  ทั้งนี้แพทย์ผู้ตรวจของสมาคมฯ ได้ให้การรักษาด้วยวิธีให้ยาเหน็บช่องคลอด และ/
หรือให้ยารับประทาน
  ๒.๑.๒. พบความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก ๑๙ ราย  มีรายละเอียด ดังนี้
 ๒.๑.๒.๑.  พบความผิดปกติเล็กน้อยในเซลล์ระดับผิวบน (ASC-US) จำานวน ๘ ราย
 ๒.๑.๒.๒. พบความผิดปกติในเซลล์ระดับลึก (ASC-H)  จำานวน ๒ ราย
 ๒.๑.๒.๓.  พบความผดิปกตขิัน้ตำา่ (LSIL)  ร่วมกับพบมไีวรัสชนดิ HPV จำานวน ๔ ราย
 ๒.๑.๒.๔.  พบความผิดปกติขั้นสูง (HSIL)  จำานวน ๔ ราย
 ๒.๑.๒.๕.  พบเซลล์มะเร็งเยื่อบุผิวด้านในคอมดลูก (Adeno CA)  จำานวน ๑ ราย

แผนภูมิที่ ๓  ร้อยละของผู้ป่วยที่พบการติดเชื้อ และเซลล์ผิดปกติ

 

ตารางที ่๑    แสดงผลการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก ประจาํปี ๒๕๖๓ 

ปี ๒๕๖๓ คลนิิก ร้อยละ หมายเหตุ 

ผลปกติ ๑,๑๒๔ ๘๑.๖๙ - 

อกัเสบติดเช้ือ ๒๓๓ ๑๖.๙๓ เช้ือรา (Candida vag.lnisk) ๙๙ ราย 

เช้ือแบคทีเรีย (Bacterial Vagino..is) 
๑๓๓ ราย 

เช้ือพยาธิในช่องคลอด 
(Trichononas Vagin..) ๑ ราย 

เซลลผ์ิดปกติ (Abnormal 
Cells) 

๑๙ ๑.๓๘ เซลลผ์ดิปกติ ท่ีไม่ใช่มะเร็ง ๑๘ 
ราย , เซลลผ์ดิปกติท่ีเป็นมะเร็ง ๑ 

ราย 

รวม ๑,๓๗๖ ๑๐๐  

หมายเหตุ : ป้ายเซลล์บาง อ่านผลไม่ได้ ๑ ราย 
 

ไมพ่บความผดิปกติ
81.69%

เซลลผ์ดิปกติ
1.38%

พบการตดิเชือ้
16.93%

กราฟแสดงเปอรเ์ซน็ตก์ารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู

ไมพ่บความผดิปกติ
เซลลผ์ดิปกติ
พบการตดิเชือ้
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ตารางที่ ๑    แสดงผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ประจำาปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๓ คลินิก ร้อยละ หมายเหตุ

ผลปกติ ๑,๑๒๔ ๘๑.๖๙ -

อักเสบติดเชื้อ ๒๓๓ ๑๖.๙๓ เชื้อรา (Candida Vaginitis) ๙๙ ราย

เชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Vaginosis) ๑๓๓ ราย

เชือ้พยาธใินชอ่งคลอด (Trichomonas vaginitis) 
๑ ราย

เซลล์ผิดปกติ  
(Abnormal Cells)

๑๙ ๑.๓๘ เซลล์ผิดปกติที่ไม่ใช่มะเร็ง ๑๘ ราย, เซลล์ผิดปกติ
ที่เป็นมะเร็ง ๑ ราย

รวม ๑,๓๗๖ ๑๐๐

 ๒.๒ การติดตามประเมินผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในรายที่พบเซลล์ผิดปกติ   
  สมาคมแพทย์สตรีฯ ได้มีจดหมายนำาส่งผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ สถานพยาบาล 
ทีผู่ป่้วยมีบตัรประกนัสุขภาพถ้วนหน้า หรอืบตัรประกนัสงัคม หรอืสทิธข้ิาราชการ เพือ่ขอรบัการพจิารณา
การตรวจพิเศษ เช่น “Colposcopy and Biopsy” เป็นการส่องกล้องพิเศษที่ปากมดลูก และตัดชิ้นเนื้อ 
เพื่อการวินิจฉัยต่อไป ถ้าผลชิ้นเนื้อหรือการตรวจพิเศษบ่งแน่ชัดว่ามีแนวโน้มจะนำาไปสู่การเป็นมะเร็ง 
ปากมดลูกระยะเริ่มแรก ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

แผนภูมทิี ่๔   ผลการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู  

 
 
 
แผนภมูิ ท่ี ๖  

 
 
 
 
 
 
 

1,124 , 82%

233 , 17%
19 , 1%

ผลปกติ อกัเสบติดเช้ือ เซลลผ์ดิปกติ (Abnormal Cells)

ไม่พบก้อนเนือ้, 1,427, 
98% พบก้อน

เนือ้, 31, 
2%

กร าฟแสดงก า รตรวจพบ ก้อน เ นื้ อ  แล ะ ไ ม่พบ ก้ อน เ นื้ อ

ไมพ่บก้อนเนือ้ พบก้อนเนือ้

แผนภูมิที่ ๔   ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
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  จากการติดตามพบว่า ผู้ป่วยได้รับการตรวจพิเศษแล้ว ผลทางพยาธิสภาพเป็นมะเร็งปาก
มดลูก ๑ ราย ผู้ป่วยเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็ง ๑ ราย ได้รับการจี้ไฟฟ้า ส่วนรายอื่น ๆ ไม่พบเนื้อร้าย  
ได้รับการนัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน
  กรณีผู้ป่วย ๑ ราย ที่พบเป็นมะเร็งปากมดลูก ได้รับการรักษา ดังนี้
  • ผู้ป่วย อายุ ๔๒ ปี วินิจฉัยว่า เป็นมะเร็งเยื่อบุผิวด้านในคอมดลูก (Adenocarcinoma of 
Endocervical) ได้รับการรักษา โดยการผ่าตัดมดลูก รังไข่ และเลาะต่อมนำ้าเหลืองในอุ้งเชิงกรานออก

 ๒.๓ ความผิดปกติอื่นๆ ที่ตรวจพบจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ยังตรวจพบความ
ผิดปกติอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนี้
  • เนื้องอกมดลูก (Myoma Uteri) จำานวน ๑๕ ราย ได้รับการส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อรับการรักษาต่อ , ได้รับการผ่าตัดมดลูก ๕ ราย ได้รับการรักษาโดยการให้ฮอร์โมน ๒ ราย รายอื่น ๆ 
ยังเป็นเนื้องอกที่มีขนาดเล็ก นัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน
  • เนื้องอกรังไข่ (Ovarian Tumor) จำานวน ๔ ราย ได้รับการส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อรับการรักษาต่อ ได้รับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ ๒ ราย , ได้รับการรักษาโดยการให้ฮอร์โมน ๑ ราย 
อีก ๑ ราย ยังเป็นเนื้องอกที่มีขนาดเล็ก แพทย์นัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน
  • ติ่งเนื้อที่ปากมดลูก (Cervical Polyp) จำานวน ๑๐ ราย ได้รับการตัดติ่งเนื้อส่งตรวจทาง
พยาธิวิทยา พบว่าเป็นติ่งเนื้อธรรมดาทั้ง ๑๐ ราย
  • แผลทีป่ากมดลกู (Cervical Lesion) จำานวน ๔ ราย ได้รบัการส่งต่อไปยงัแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ 
เพื่อรับการรักษาต่อ ได้รับการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา พบว่าเป็นเนื้อธรรมดาทั้ง ๔ ราย
  • เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จำานวน ๑ ราย ส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้
รับการรักษาโดยการให้ฮอร์โมน
  • เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด (DUB = Dysfunctional Uterine Bleeding) จำานวน 
๑๓ ราย ส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการขูดมดลูก ๗ ราย , ได้รับการตัดมดลูก ๑ ราย , ได้รับ 
การให้ยาปรับฮอร์โมน ๓ ราย ที่เหลือนัดตรวจติดตาม
  • ปวดประจำาเดือนมาก (Severe Dysmenorrhea) จำานวน ๓ ราย ส่งต่อไปยังแพทย ์
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ยารับประทาน
  • ติ่งเนื้อที่ปากช่องคลอด (Condyloma Acuminata) จำานวน ๒ ราย ส่งต่อไปยังแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการรักษาโดยใช้ยาจี้ที่ติ่งเนื้อ
  • ประจำาเดือนไม่มา (2 nd Amenorrhea) จำานวน ๕ ราย ส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
ได้รับการให้ยาปรับฮอร์โมน
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แผนภูมิที่ ๕ การตรวจภายในพบความผิดปกติอื่น ๆ จำานวน ๕๗ ราย และการติดตามการรักษา  
ในปี ๒๕๖๓

๑. ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ทำาการตรวจท้ังสิ้น ๑,๔๕๘ ราย พบสงสัยก้อนที่เต้านม  
๓๑ ราย และพบฝีที่หัวนม (Abscress at nipple) จำานวน ๑ ราย ได้รับการส่งไปปรึกษาแพทย ์
ผู้เช่ียวชาญด้านมะเร็งเต้านมที่ผู้ป่วยมีสิทธิในการรักษาพยาบาล เพื่อขอรับการพิจารณาการตรวจ
พิเศษ เช่น Mammogram , Ultrasound รายที่เป็นฝีที่หัวนม ได้รับการผ่าฝี และให้ยารับประทาน 
รายที่สงสัยมีก้อนที่เต้านม ผลการตรวจมีดังนี้

 o ไม่พบสิ่งผิดปกติ จำานวน ๘ ราย นัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน
 o พบเป็นถุงนำ้า (Cyst at breast) จำานวน ๕ ราย ได้รับการเจาะดูดนำ้าออก ๓ ราย ตรวจทาง
พยาธิวิทยา ไม่พบเนื้อร้าย ส่วนรายอื่น ๆ เป็นถุงนำ้าขนาดเล็ก นัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน
 o พบก้อนเนื้อ จำานวน ๑๘ ราย พบว่าเป็นก้อนขนาดเล็ก ไม่มีลักษณะเป็นเนื้อร้าย ๖ ราย  
นัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน , พบเป็นก้อนขนาดใหญ่ ๑๒ ราย ได้รับการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกมา
ตรวจทางพยาธิวิทยา พบเป็นมะเร็งเต้านม ๓ ราย ส่วนรายอื่น ๆ ไม่พบเนื้อร้าย รายที่พบเป็นก้อน 
ขนาดเล็ก และรายที่ผ่าตัดไม่พบเนื้อร้าย จะนัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน

 

๑. ผลการตรวจคดักรองมะเร็งเต้านม   ทาํการตรวจทั้งส้ิน ๑,๔๕๘ ราย  พบสงสยัมีกอ้นท่ีเตา้
นม ๓๑ ราย  และพบมีฝีท่ีหัวนม (Abscress at mipple)  จาํนวน ๑ ราย  ไดรั้บการส่งไป
ปรึกษาแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นมะเร็งเตา้นมท่ีผูป่้วยมีสิทธิในการรักษาพยาบาล  เพ่ือขอรับ
การพิจารณาการตรวจพิเศษ เช่น Mammogram , Ultrasound  รายท่ีเป็นฝีท่ีหัวนม ไดรั้บ
การผา่ฝี และใหย้ารับประทาน  รายท่ีสงสยัมีกอ้นท่ีเตา้นม ผลการตรวจมีดงัน้ี 

 

o ไม่พบส่ิงผิดปกติ จาํนวน ๘ ราย  นดัตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน 
o พบเป็นถุงนํ้ า  (Cyst at breast)  จาํนวน ๕ ราย  ไดรั้บการเจาะดูดนํ้ าออก ๓ ราย  

ตรวจพยาธิสภาพ ไม่พบเน้ือร้าย  ส่วนรายอ่ืน ๆ เป็นถุงนํ้ าขนาดเล็ก  นดัตรวจ
ติดตามทุก  ๓ – ๖ เดือน 

o พบกอ้นเน้ือ จาํนวน ๑๘ ราย  พบว่าเป็นกอ้นขนาดเลก็ ไม่มีลกัษณะเป็นเน้ือร้าย 
๖ ราย นดัตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน , พบเป็นกอ้นขนาดใหญ่ ๑๒ ราย  ไดรั้บ
การผา่ตดัเอากอ้นเน้ือออกมาตรวจพยาธิสภาพ  พบเป็นมะเร็งเตา้นม ๓ ราย  ส่วน
รายอ่ืน ๆ ไม่พบเน้ือร้าย  รายท่ีพบเป็นก้อนขนาดเล็ก และรายท่ีผ่าตดัไม่พบ
เน้ือร้าย จะนดัตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน 

 

DUB 13 รายขดูมดลูก 7 ราย, ให้
ยาปรับฮอร์โมน 3 ราย , ตดัมดลูก 1

ราย และนดัติดตาม
22%อ่ืนๆ 6 ราย 

10%

Cervical Lesion 4 ราย ตดั
ช้ินเน้ือส่งตรวจ เป็นช้ินเน้ือ

ธรรมดา
10%

2๐Amenorrhia 5 ราย ให้ยา
ปรับฮอร์โมน
10%

Myoma Uteri 15 ราย
ผา่ตดั 5 ราย ใหฮ้อร์โมน 2 ราย

25%

Ovarian Tumor  4 ราย 
ผ่าตดั 2 ราย ให้ฮอร์โมน 1 ราย และนดั

ติดตาม
6% Cervical Polyp รวม 10 

ราย ตดัต่ิงเน้ือ ผลเน้ือไม่เป็น
เน้ือร้าย
17%



วารสารข่าวแพทย์สตรี  The Thai Medical Women's News 43

  กรณีผู้ป่วย ๓ ราย ที่พบเป็นมะเร็งเต้านม ได้รับการรักษาดังนี้
  - รายที่ ๑ อายุ ๕๒ ปี ผู้ป่วยขอไปรักษาโรคทางเลือก โดยรับประทานสมุนไพร และกัญชา
  - รายที่ ๒ อายุ ๔๖ ปี ได้รับการผ่าตัดเต้านมข้างที่มีเนื้องอกออก แล้วให้คีโม และฉายแสง
  - รายที่ ๓ อายุ ๕๐ ปี ได้รับการผ่าตัดเต้านมข้างที่มีเนื้องอกออก พบว่าเป็นมะเร็ง 
ระยะแรก ไม่ต้องให้คีโมหรือฉายแสง

แผนภูมิที่ ๖  ผลการตรวจเต้านมเบื้องต้น

แผนภูมิที่ ๗  ผลการติดตามการตรวจเพิ่มเติม ของผู้รับบริการที่ตรวจพบก้อน
แผนภมูิท่ี ๗ 

 
 
 
 
ใส ่หลงัขา่วนายทะเบียน พืน้ท่ีวา่ง  
 

ผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยประจาํปี ๒๕๖๔ 
 

ช่ือ พญ.โสภิต เหลา่ชยั  กลุม่งานวิสญัญี โรงพยาบาลกําแพงเพชร 
 
เร่ือง การสกดักัน้เส้นประสาท Genicular ด้วยคลืน่ความถ่ีสงูนําทางร่วมกบัการฝังเข็มสําหรับบรรเทา
อาการปวดในผู้ ป่วยเขา่เส่ือมเรือ้รัง  

ไมพ่บก้อน(8 ราย) 
8, 26%

พบก้อน(18 ราย),
 18, 58%

ถงุนํา้(5 ราย)
 5, 16%

ไม่พบกอ้น(8 ราย) พบกอ้น(18 ราย) ถุงนํ้า(5 ราย)

แผนภูมทิี ่๔   ผลการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู  

 
 
 
แผนภมูิ ท่ี ๖  

 
 
 
 
 
 
 

1,124 , 82%

233 , 17%
19 , 1%

ผลปกติ อกัเสบติดเช้ือ เซลลผ์ดิปกติ (Abnormal Cells)

ไม่พบก้อนเนือ้, 1,427, 
98% พบก้อน

เนือ้, 31, 
2%

กร าฟแสดงก า รตรวจพบ ก้อน เ นื้ อ  แล ะ ไ ม่พบ ก้ อน เ นื้ อ

ไมพ่บก้อนเนือ้ พบก้อนเนือ้



วารสารข่าวแพทย์สตรี  The Thai Medical Women's News44

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

คลินิกหน่วยมะเร็งที่สมาคมแพทย์สตรีฯ
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รายงานโครงการทุนการศึกษา

เพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

พญ.เบญจพร ปัญญายง

 ปีนี้ โครงการก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ ๑๖ เริ่มต้นจาก ดร.จอร์ช คิวเรอบี (Dr.George Curuby)  
ชาวกรีกสัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นผู้จัดการกองมรดกของ ศ.ดร.เจสัน รอสโซซ์ ชาวกรีกสัญชาติอเมริกัน 
อาจารย์ด้านปรัชญาวิทยาที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้ซึ่งมีความรักความผูกพันกบัประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
ของโครงการฯเพื่อสนับสนุนนักศึกษาแพทย์สตรีที่เรียนดีแต่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ในการช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผูป้กครองและช่วยนกัศกึษาให้มคีวามมุง่มัน่ในการเรยีน ทนุดงักล่าวมอบให้ตลอดหลกัสตูร
จนจบการศกึษา(๖ปี) ทัง้นี ้ผูร้บัทนุจะต้องไปปฏบิติังานในภมูภิาคหรือชนบทภายหลงัจบการศกึษา ทัง้นี้
ทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรี ของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย เป็นทุนเกียรติยศ ไม่ต้องจ่าย
คืน มีเพียงสัญญาใจ ด้วยการเป็นแพทย์ รับใช้สังคมที่บ้านเกิดหรือในภูมิภาคใด ๆ ของประเทศไทย 

 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดร.จอร์ช คิวเรอบี ได้มอบเงินแก่สมาคม ฯ เป็นทุนตั้งต้นจากกองมรดกของ 
ศ.ดร.เจสัน รอสโซซ์ จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐอเมริกา ให้ พญ.สุวณี รักธรรม นายกสมาคม 
แพทย์สตรีฯ ในขณะนั้น รวมเงินบริจาค ๔.๖ ล้านบาท ต่อมาในปี ๒๕๕๒ เมื่อเงินทุนก้อนแรกใกล ้
หมดลง ดร.จอร์ช คิวเรอบี ได้มอบเงินส่วนตัวและติดต่อประสานงานหาผู้มีจิตเมตตาจากต่างประเทศ 
นอกจากนี้ สมาคม ฯ ได้รับเงินบริจาคจากกรรมการและสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีฯ (อาทิเช่น  
พต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน ศ.พญ.คุณหญิงสุดสาคร ตู ้จินดา พญ.รวีวรรณ กนกเวชยันต์  
พญ.สุตาพร สวัสดิเสวี พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม ฯลฯ) และยังมีนักธุรกิจและผู ้มีจิตศรัทธา 
ร่วมสนับสนุนสมาคมแพทย์สตรี ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ นักธุรกิจชาวอเมริกัน Mr. Sheldon & Mrs. Cynthia 
Stone ผู้เป็นเพื่อน ดร.จอร์ช คิวเรอบี ในนาม “Stone Family” ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เริ่มต้น 
๑,๑๔๔,๐๐๐ บาท ผ่านสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาและบริจาคต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๔) 
สำาหรับนักศึกษา ๕๓ คน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย) จำากัด ได้เริ่มต้นมอบทุนจำานวน ๘ ทุน และต่อมาอีก ๑๐ ทุน รวม ๑๘ ทุน 
ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ๗ ทุน และมีผู ้มีจิตกุศลคนไทย อาทิ คุณจริยา มัณยัษเฐียรในนาม 
มจ.หญิงวิมลปทัมราช จิระประวัติ ๖ ทุน เป็นต้น ผู้บริจาคต่อเนื่อง เช่น รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช  
จำานวน ๓๔๑,๐๐๐ บาท คุณลักขณา กุมภลำา จำานวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ฯลฯ นอกจากนี้ แพทย์สตรี  
(ทุนสมาคมฯ) เช่น พญ.สายสุดา ขวัญเพชร พญ.บุญญาพร ดำารงค์ธวัช พญ.ฮัสนา จิสวัสด์ิ ฯลฯ  
ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนทุนภายหลังจบการศึกษา
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 การรับบริจาคเพ่ือทุนการศึกษา ในระยะแรกกำาหนดการรับบริจาคทุนการศึกษาเริ่มต้น 
ที่ ๔๒๐,๐๐๐ บาทต่อทุนและได้รับเพิ่มขึ้นเป็น ๔๕๐,๐๐๐ บาทและ ๔๗๐,๐๐๐ บาทต่อทุนตามลำาดับ
(หรือรายปี ๗๘,๓๐๐ บาท/ทุนต่อปี เป็นระยะเวลา ๖ ปี) ตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น กระทั่งปัจจุบัน 
สมาคมฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคชาวไทยและชาวต่างชาติทุนเต็มจำานวนและรายปีหรือ 
ตามอัธยาศัย เพื่อโครงการทุนการศึกษา จำานวนมากกว่า ๕๐ ล้านบาท
 การดำาเนินงานโครงการทุนการศึกษา สมาคมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับโครงการ 
ร่วมผลติแพทย์เพิม่เพ่ือชาวชนบท ในการประชาสมัพนัธ์และช่วยคัดสรรนกัศกึษาทีส่มคัรรบัทนุการศกึษา  
ใน ปีพ.ศ.๒๕๔๘ สมาคม ฯ ได้มอบทุนแก่นักศึกษาแพทย์สตรีชั้นปีที่ ๔ จากครอบครัวประสบภัย 
สึนามิ (tsunami 2004) และนักศึกษาอีก ๓ คน เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจำานวนที่จ่ายจริง 
และค่าใช้จ่าย รายเดือนจำานวน ๓,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ต่อมาเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้น สมาคมฯ จึงเพิ่ม 
ทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน ๕,๐๐๐-๕,๕๐๐ บาทต่อเดือน ปีละ ๑๐ เดือนและค่าธรรมเนียม 
การศึกษาเทอมละ ๑๐,๐๐๐ บาท ปีละ ๒ เทอม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสัมภาษณ์และเข้าร่วม 
กิจกรรมสมาคมฯ ค่าอุปกรณ์การศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมยุวสมาชิก 
สมาคมแพทย์สตรีนานาชาติ เป็นต้น
 สมาคม ฯ ได้คัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ติดตามประเมินผลโครงการ ฯ 
พบว่า สมาคม ฯ ได้มอบทุน  ๑๔๕ ทุน กำาลังศึกษา ๙๐ คน ย้ายคณะ ๓ คน ของดรับทุน ๑ คน  
(เนื่องจากมีญาติให้การสนับสนุน) จบการศึกษาเป็นแพทย์สตรี จำานวน ๕๑ คน ส่วนใหญ่ทำางาน 
ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป ประมาณหนึ่งในห้าเป็นแพทย์ประจำาบ้านศึกษาต่อ 
เฉพาะทางและจะกลับไปทำางานในภูมิภาคเมื่อสำาเร็จการศึกษา มีเพียง ๔ คนที่ทำาเวชปฏิบัติที่คลินิก 
และโรงพยาบาลเอกชน อีกหนึ่งคนลาออกจากราชการเพื่อดูแลคุณตาที่ป่วยติดเตียงจากโรคทาง 
สมองเป็นอัมพาต 
 นักศึกษาแพทย์ทุนให้เสียงสะท้อนว่าทุนการศึกษามีความสำาคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  
มีความภาคภูมิใจ ดีใจและรู้สึกโชคดีมากที่ได้รับเลือกเป็นนักเรียนทุนของสมาคมฯและเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวสมาคมแพทย์สตรีฯ สิ่งสำาคัญ คือ ได้มีโอกาสเป็นแพทย์ ได้รักษาช่วยชีวิตคนไข้อย่างที่ตั้งใจ  
ขอขอบคณุสมาคมฯ ทีท่ำาให้ได้รบัโอกาสทางการศกึษาได้ประกอบอาชพีทีต่นใฝ่ฝัน สมาคมฯเป็นเหมอืน
จดุเชือ่มต่อของนักศกึษาแพทย์กบัโอกาสทางการศึกษา นกัศกึษาได้ขอบคณุความเมตตาและเสยีสละของ
คณะกรรมการทุนและสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่
และการเรียนทำาให้ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียน เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ รู้สึกได้ถึง 
ความอบอุ่น ความเมตตาและความเป็นกันเองจากทุกคนในครอบครัวสมาคมแพทย์สตรี สมาคมเป็น 
ที่สร้างแรงบันดาลใจจากการเห็นแพทย์สตรีตัวอย่างในทุกปี ทำาให้อยากเติบโตเป็นแพทย์สตรีท่ีดีงาม 
เหมือนรุ่นพี่ต่อไป ถ้ามีโอกาสจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้รุ่นน้อง และอยากให้สมาคมฯ เข้มแข็งต่อไป 
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 เมื่อนักศึกษาแพทย์สตรีรับทุนมีจำานวนมากขึ้น สมาคมฯ จึงได้จัดโครงการพี่พบน้อง น้องพบพี่ 
(Sisters to Sisters Project) ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยสมาคมฯ ได้เชิญนักศึกษาใหม่และนักศึกษาทุน 
ปีก่อน ๆ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำาปีของสมาคมเช่นเดียวกับปีก่อน ๆ นักศึกษารุ่นพี่ ฯ จะได้ 
ร่วมเป็นเกียรติรับน้องที่ได้รับทุนในแต่ละปี นักศึกษาได้พบปะกับคณะกรรมการ สมาชิกสมาคมฯ  
และผู้บริจาค ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น แพทย์สตรีตัวอย่าง แพทย์สตรี 
ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติประจำาปี และได้ร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ นับเป็นโอกาสที่ดีสำาหรับ 
แพทย์สตรีและนักศึกษาผู้รับทุนเหล่านี้ ที่จะได้ซึมซับ ได้รับแรงบันดาลใจ เรียนรู้ผลงาน ความสำาเร็จ 
ของแพทย์สตรีรุ ่นพี่ และที่มีความหมายอย่างยิ่งคือ การได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในภาคบ่าย  
เป็นกิจกรรมพี่พบน้อง น้องพบพี่ (Sisters to Sisters) ท่ีมุ่งเน้นการพูดคุย สร้างเสริมทัศนคติร่วมกับ
แพทย์ในโครงการ "สร้างภาวะผู้นำาของแพทย์สตรี” (Medical Women’s Leadership Program)  
ด้วยคณะกรรมการสมาคมแพทย์สตรฯี ตระหนกัถงึการปลกูฝังนกัศกึษาแพทย์รบัทนุของสมาคมให้เตบิโต
จากต้นกล้าที่เข้มแข็งให้เติบใหญ่เป็นแพทย์สตรีที่มุ ่งมั่นในการดูแลรับใช้ สังคม ประเทศชาติ  
ด้วยวิชาชีพแพทย์ พร้อมจริยธรรม จรรยาบรรณ และวิชาการ เป็นอนาคตของสมาคมฯ และประเทศ 
รวมทั้งการมี work life balance ที่ดี กิจกรรมนี้ได้ดำาเนินการทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๕๘

ผู้มอบทุนปีการศึกษา ๒๔๖๔ 

 รายชื่อผู้มีจิตศรัทธามอบทุนนักศึกษา สำาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีดังนี้  

Stone Family (US $125,000) ๔,๑๗๐,๗๖๘.๑๗ บาท

พญ.สุนิดา บิณฑ์สันต์ (US $32,000) ๑,๐๖๗,๗๑๖.๖๕ บาท

พญ.ชุมแสง โลหะวิจารณ์ (US $16,000) ๕๓๓,๘๕๘.๓๓ บาท

คุณจริยา มัณยัษเฐียร ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คุณ อำาพัน - คุณ ศิริสิน   อัสสกุล ๑๕๖,๗๐๐.๐๐ บาท

คุณ พันทิพา  อัสสกุล ๑๕๖,๗๐๐.๐๐ บาท

พญ.รังสิมา  แสงหิรัญวัฒนา* ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

พญ.ฐากูร  ทิพยานุรักษ์สกุล, พญ.ปภัสพรรณ  ทิพยานุรักษ์สกุล ๗๘,๓๕๐.๐๐ บาท

คุณ สุจิตรา  หงสไกร ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท

รศ. พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้บริจาครายย่อย ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
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 ผู้มอบทุนต่อเนื่องรายปี ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 

คุณประจักษ์ - คุณละออ  ตั้งคารวคุณ (มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว)

คุณ อำาพัน - คุณ ศิริสิน  อัสสกุล

คุณกันต์ ถิระวัฒน์ (กองทุน นพ.นวรัตน์ ไกรฤกษ์, นายสุขุม และ

คุณหญิงจันทร์ฟอง ถิระวัฒน์)

ดร.ครรชิต   จามรมาน

ดร.ศักดิ์สม   จามรมาน

๗๘๓,๓๓๔.๐๐

๑๕๖,๖๖๘.๐๐

๑๕๖,๖๖๖.๐๐

๗๘,๕๐๐.๐๐

๗๘,๕๐๐.๐๐

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔

ลำาดับที่ ชื่อ สกุล สถาบันการศึกษา ภูมิลำาเนา ผู้ให้ทุน

๑ จินต์จุฑา วงษ์ศิริพัฒนา สงขลานครินทร์ ตรัง คุณแม่อำาพัน อัสสกุล

๒ วิศรุตา ปสันตา ธรรมศาสตร์ สุราษฎร์ธานี คุณศิริสิน อัสสกุล

๓ ดรุณี ศิริอำานาจ อุบลราชธานี อำานาจเจริญ คุณพันทิพา อัสสกุล

๔ ปิยธิดา กิตติยังกุล เชียงใหม่ น่าน คุณพันทิพา อัสสกุล

๕ นิชนิภา คิดดี เทคโนโลยีสุรนารี ชัยภูมิ พญ.ฐากูร-พญ.ปภัสพรรณ  
ทิพยานุรักษ์สกุล

๖ ภัสพร มังกรทอง ธรรมศาสตร์ ลพบุรี คุณสุจิตรา หงสไกร

๗ เพ็ญประภัสสร เจริญยิ่ง ธรรมศาสตร์ ปราจีนบุรี พญ.สุนิดา บิณฑสันต์

๘ ธัญญารัตน์ วงษ์เพ็ญ อุบลราชธานี อุบลราชธานี พญ.สุนิดา บิณฑสันต์

๙ เกณิกา จันไทย อุบลราชธานี อุบลราชธานี Stone Family

๑๐ ชนิดาภา อ่อนพันธ์# อุบลราชธานี อุบลราชธานี Stone Family

๑๑ นิฌาธร โชคสุชาติ อุบลราชธานี อุบลราชธานี Stone Family

๑๒ สิริรักษ์ ยอดสิงห์# อุบลราชธานี ศรีสะเกษ Stone Family

๑๓ สุชนกาญจน์ โคตท่าค้อ อุบลราชธานี ยโสธร Stone Family

๑๔ จันทมณี วัฒนากุล มหาสารคาม ขอนแก่น Stone Family

๑๕ วรุณทิพย์ แก่นสุวรรณ มหาสารคาม สกลนคร Stone Family

๑๖ ฤดีรัตน์ เยกิจ บูรพา ตราด Stone Family

๑๗ นิรัชพร จงชาญสิทโธ นเรศวร เพชรบูรณ์ Stone Family

๑๘ ณัฐฐินันท์ ปะวาณศรี เทคโนโลยีสุรนารี บุรีรัมย์ Stone Family

# ให้ทุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน
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 รายชื่อนักศึกษาทุนสมาคมแพทย์สตรี ที่จบการศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้

ลำาดับ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย สถานที่ปฏิบัติงาน

๑ พญ.รัชนีกร ดอกเกี๋ยง พะเยา รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่

๒ พญ.สุธาสินี เอียดเต็ม นราธิวาสราชนครินทร์ รพ.สงขลา 

๓ พญ.พรทิพย์ ลียั่งยืน วลัยลักษณ์ รพ.วชิระ จ.ภูเก็ต 

๔ พญ.เปรมสุพัฒนี ปะถะมา อุบลราชธานี รพ.สรรพสิทธิประสงค์                

๕ พญ.ธนพร   ประเคน อุบลราชธานี รพ.สรรพสิทธิประสงค์  

๖ พญ.พราวนภัส วิริยวุฒิไกร อุบลราชธานี รพ.สรรพสิทธิประสงค์                 

๗ พญ.ลลิตา หวังดี อุบลราชธานี รพ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี
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 ในช่วงเวลาเกอืบ ๒ ปีทีผ่่านมามสีถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ระบาดทัว่โลก 
ทำาให้เกิดความทุกข์ ทุพพลภาพ และการเสียชีวิตของประชาชนชาวไทยและชาวโลกจำานวนมาก  
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอย่างเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัส 
สมาคมแพทย์สตรีฯตระหนักถึงปัญหาและภาระของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
โดยเฉพาะอย่างยิง่สมาชกิของสมาคมแพทย์สตรใีนเขตกรงุเทพฯ ทีป่ระสบความยุง่ยากในการปฏบิตังิาน 
จึงได้ดำาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ช่วยต้านโควิด ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๔  
โดยความร่วมมือร่วมใจกนัของสมาชกิสมาคม ฯ ทีไ่ด้ร่วมบรจิาคเงนิ เพือ่จดัทำาถงุยงัชพีมอบให้ประชาชน
ทีกั่กตวัอยูใ่นชมุชนรวม ๒๒๐ ถงุ และสนบัสนนุนมกล่องจากโครงการโคนมในพระราชดำารอิำาเภอวาริชภูมิ 
จำานวน ๕๒ ลัง ส่งมอบให้เด็กและผู้ประสบภัยโควิดผ่านทางศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.อีกทั้งได้
มอบเงินเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอีกศูนย์ละ ๕,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท 
 การรับบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในช่วงสถานการณ์โควิด ณ วันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีสมาชิกร่วมบริจาค ๖๑ คน เงินบริจาครวม ๒๑๘,๑๙๙.๙๙ บาท ได้ใช้จ่ายและ 
ให้ความช่วยเหลือศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลดังนี้ 
 ๑.  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ จุฬาลงกรณ์ ถุงยังชีพ ๓๐ ถุง และมอบเงินบริจาค ๕,๐๐๐ บาท
 ๒.  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ สโมสรวัฒนธรรมหญิง ถุงยังชีพ ๒๕ ถุง และมอบเงินบริจาค 
๑๕,๐๐๐ บาท
 ๓.  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๕ ลาดพร้าว ถุงยังชีพ ๑๕ ถุง 
 ๔.  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๖ ลุมพินี ถุงยังชีพ ๓๐ ถุง และมอบเงินบริจาค ๕,๐๐๐ บาท
 ๕.  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๘ มงคล-วอนวังตาล ถุงยังชีพ ๔๐ ถุง และมอบเงินบริจาค 
๑๕,๐๐๐ บาท
 ๖.  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๑ คลองเตย ถุงยังชีพ ๕๕ ถุง และมอบเงินบริจาค ๕,๐๐๐ บาท
 ๗.  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๙ วัดชัยพฤกษมาลา ถุงยังชีพ ๒๕ ถุง และมอบเงินบริจาค 
๑๐,๐๐๐ บาท
 ๘.  สถาบันราชประชาสมาสัย มอบเงินบริจาค ๕,๐๐๐ บาท 
 ๙.  บริจาคมูลนิธิชัยพฒนา ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือจัดซื้อเครื่อง O

2
 High Flow 

สถานการณ์การระบาดของโควิดยังคงทวีความรุนแรงต่อเนื่อง ลุกลามไปทั่วประเทศ 

โครงการสาธารณประโยชน์ช่วยต้านโควิด

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี
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 ดังนั้น ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการอำานวยการของสมาคมฯจึงได้ประชุมกัน 
และมมีตใิห้จดัโครงการสาธารณประโยชน์ช่วยต้านโควดิขึน้อกี โดยใช้งบประมาณทีส่มาคมฯ ได้รบับรจิาค
มาจากผู้ที่มีจิตเมตตา และความร่วมมือจากแพทย์สตรีที่ทำางานอยู่ในด่านหน้า

วัตถุประสงค์ของโครงการ:
 ๑. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความยากลำาบากในการดำารงชีวิตเนื่องจากโรคโควิด
 ๒. เพ่ือเป็นกำาลังใจและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
จากโรคโควิด 
 ๓. เพื่อช่วยสถานพยาบาลในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีดำาเนินการ:
 ๑. สมาคมแพทย์สตรีฯ เป็นผู้สนับสนุน (donor) ด้วยงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท สำาหรับ 
ทั้งโครงการใหญ่ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑๐ โครงการย่อย มีงบประมาณโครงการย่อยละ ๗,๐๐๐ บาท
 ๒. สมาชิกของสมาคมแพทย์สตรีฯผู้ทำางานเกี่ยวกับโควิด ที่สนใจเป็นผู้มอบให้ (champion) 
สามารถสมัครจัดโครงการย่อย เพื่อรับเงิน ๗,๐๐๐ บาท นำาไปดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่ง
ข้างต้น (หรือหลายข้อ) และต้องมีวิธีการที่ดำาเนินการได้จริง
 ๓. ผู้มอบให้ (champion) ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์และวิธีการที่แจ้งไว้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 
๓ เดือน เมื่อครบกำาหนดเวลาต้องส่งรายงานผลและส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบสำาคัญรับเงินให้คณะกรรมการ
อำานวยการสมาคมฯทราบ พร้อมกับรูปภาพที่แสดงถึงการดำาเนินงาน ๓ รูป
 ๔. ผู้ดำาเนินโครงการสาธารณประโยชน์ช่วยต้านโควิด (โครงการใหญ่):
  พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษาโครงการ
  พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ที่ปรึกษาโครงการ 
  ศ.พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี หัวหน้าโครงการ
  พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์ รองหัวหน้าโครงการ
  พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล เหรัญญิกของโครงการ
  น.ต.หญิงปอฤทัย บุรพรัตน์ กรรมการ
  พญ.ประภาพร ปิยะบวรนันท์ กรรมการ และเลขานุการ

ผลที่ได้รับ:
 ตารางแสดงชือ่โครงการ ชือ่ผูม้อบ สถานท่ี และจงัหวดัท่ีมกีจิกรรมสาธารณประโยชน์ต้านโควดิ
ของสมาคมแพทย์สตรีฯ
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ชื่อโครงการ ผู้มอบ (Champion) สถานที่ จังหวัด

๑ อาหารกล่องเป็นกำาลังใจ
บุคลากรการแพทย์ด่านหน้า 
ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ และ
รพ.ศิริราช

พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี
พญ.สุปราณี นิรุกติศาสตร์
พญ.ปราณี รัชตมุขยนันท์

รพ.จุฬาลงกรณ์ 
รพ.ศิริราช

กรงุเทพมหานคร

๒ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน 
รพ. สนาม ณ สถาบันราชภัฎ
กำาแพงเพชร

พญ.อังคณา อุปพงศ์ รพ.สนาม 
สถาบันราชภัฏ 

จ.กำาแพงเพชร

๓ สนับสนุนเครื่องใช้ด้านรักษา
ความสะอาดส่วนบุคคลและ
อาหาร แก่บคุลากร รพ.แม่สอด 
จ.ตาก 

พญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์

พญ.ณัฐกานต์ ชื่นชม

รพ.แม่สอด จ.ตาก

๔ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ 
ชุมชนราชประชาสมาสัย 

พญ.ศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ชุมชนราชประชา
สมาสัย

จ.สมุทรปราการ

๕ จดัหาชดุทำางานในโคฮอทวอร์ด
เพื่อดูแลผู ้ติดเชื้อโควิด-๑๙  
ในโรงพยาบาลกำาแพงเพชร

พญ.อังคณา อุปพงศ์ รพ.กำาแพงเพชร จ.กำาแพงเพชร

๖ เสริมพลังกายแก่บุคลากรทาง
การแพทย์เพื่อต้านโควิด

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ รพ.อภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

๗ ต่อพลังกายใจด้วย ๓ อ. นาวาอากาศตรีหญิงปอฤทัย 
บุรพรัตน์

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๖
สโมสร
วัฒนธรรมหญิง

กรงุเทพมหานคร

๘ มุมเรียนรู้ของหนูน้อย พญ.นุชศรา อามีณทรานนท์
พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์

รพ.สนามผูป่้วยสตรี
และเด็ก ๒ แห่ง 
อ.สุไหงปาดี 

จ.นราธิวาส

๙ พลังกลุ่มสตรี ๐๘ ประสานใจ 
ร่วมต้านภัยโควิด-๑๙

พญ.ภัทรพร ริมชลา
พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๘ 
บุญรอด รุ่งเรือง

กรงุเทพมหานคร

๑๐ เสริมพลังกายและใจ สำาหรับ
บุคลากรทางการแพทย์

พญ.หทัยมาศ โคตรสมพงษ์ จุดฉีดวัคซีน 
รพ.มหาราช
นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา
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 มีแพทย์สตรียื่นโครงการย่อยครบ ๑๐ โครงการย่อย ซึ่งนำาไปดำาเนินการได้สำาเร็จ สามารถให้
ความช่วยเหลอื บรรเทาทกุข์แก่ประชาชนได้อย่างตรงจดุและรวดเรว็ เนือ่งจากดำาเนนิการโดยแพทย์สตรี
ด่านหน้า บางโครงการให้ความช่วยเหลือ เป็นกำาลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรอื่นที่
เกี่ยวข้อง และเพิ่มสมรรถนะให้แก่สถานพยาบาล เพื่อช่วยต้านโรคระบาด
 โครงการเหล่านี้ นอกจากสมาชิกสมาคมฯจะได้คิดเอง ทำาเอง ให้ได้ผลเหมาะสมตรงกับ 
ปัญหาหน้างาน และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมฯแล้ว ยังพบว่ามีผลทางอ้อมคือ เมื่อมีข่าว 
การรบับรจิาคของสถานพยาบาลแพร่ออกไป พบว่ามผีูม้จีติเมตตานำาข้าวของ อาหาร ของใช้มาสมทบอกี
เป็นจำานวนมาก ทำาให้ประชาชนได้รับการบรรเทาทุกข์สมความต้องการ 
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 วันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นตัวแทนโรงพยาบาลรับมอบเงิน จำานวน  

๗,๐๐๐ บาท เพื่อนำาไปจัดซื้ออาหารกล่องมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์  

จากสมาคมแพทย์สตรีทางโรงพยาบาลต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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 ปี ๒๕๖๓ เป็นปีท่ีสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีอายุครบ  
๖๐ ปีแห่งการก่อตั้งและดำาเนินกิจการสาธารณกุศล ในโอกาสพิเศษนี้สมาคมฯ มีความประสงค์จะมอบ
สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกและบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้พิจารณาเห็นว่าในท่ามกลาง 
ความซับซ้อนของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วนั้น  
การพัฒนากระบวนการคิดและการตัดสินใจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำางานในทุกสถานการณ์  
สมาคมฯ จึงจัดทำาโครงการประชุมวิชาการสัญจรภาคตะวันออกขึ้น ในหัวข้อ Design Thinking:  
Human-centered Innovative Approach 
 กระบวนการ Design Thinking: Human-centered Innovative Approach นี้คิดค้นและ
พัฒนาขึ้นโดยบริษัท IDEO และ โรงเรียนสอนการออกแบบนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา กำาลังเป็นที่สนใจและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหา
และพฒันานวตักรรมท่ีได้ผล จึงมกีารนำาไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างนวตักรรมทางสังคมและ
ธุรกิจทั่วโลก โดยการค้นคว้าและพัฒนาการแก้ปัญหาจากมุมมองของผู้ใช้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น 
ในทุกขั้นของปัญหา มีหนังสือในหัวข้อนี้ออกมาจำาหน่ายอย่างมากมาย รวมทั้งมีการจัดการอบรมด้วย
ราคาสูงมากและส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ 
 สมาคมฯ ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้ เนื่องจากการสร้างผลงานและนวัตกรรม เป็นเป้าหมายของ
การพัฒนาประเทศ แต่เป็นปัญหาของบุคลากรการแพทย์ของไทยในปัจจุบัน จึงได้เชิญวิทยากรที่มี 
ความรู้ในเรื่องนี้และเคยจัดการอบรมในเรื่องนี้มาแล้วอย่างเช่ียวชาญ คือ รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช  
วานเดอพิทท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี
 นอกจากนี้ยังได้จัดการบรรยาย Luncheon lecture ในหัวข้อที่มีประโยชน์แก่สตรีและยังเป็น
เรื่องที่สตรีไม่ค่อยได้ให้ความสำาคัญ คือเรื่อง “Obstructive Apnea: A Silent Killer in Women”  
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมวิชาการสัญจร

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลตะวันออก

ฉลอง ๖๐ ปี สมาคมแพทย์สตรีฯ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงจริยา เลิศอรรฆยมณี
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 การประชุมวิชาการสัญจรนี้สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ได้เชิญโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อร่วมกันจัดในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙:๓๐-๑๕:๔๕ น.  
ณ ห้องประชุมภูหลวง หอประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
ค่าลงทะเบียน ๖๐๐ บาทต่อท่าน มีแพทย์พยาบาลเข้าร่วมโครงการ ๘๐ ท่าน
 ก่อนจะรายงานถึงการประชุมต้องขอย้อนความว่า ปี ๒๕๖๓ เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-๑๙ ตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะ Lock down ดังนั้นสมาคมแพทย์
สตรีฯจึงต้องเลื่อนการจัดประชุมวิชาการสัญจรที่เดิมตั้งใจจัดในเดือนเมษายน แต่สมาชิกผู ้สมัคร 
เข้าร่วมโครงการก็ไม่ท้อถอยหรือเปลี่ยนใจ ยังคงรอร่วมกิจกรรมกันอย่างดียิ่ง คณะเดินทางออกจาก
กรุงเทพมหานครโดยรถบัสตั้งแต่เช้าตรู่ มีรายการแข่งขันแจกรางวัลในรถอย่างสนุกสนาน และมีสมาชิก
ที่ขับรถมาสมทบกันที่ห้องประชุม ตามกำาหนดการดังนี้

เวลา กิจกรรม

๐๙:๐๐ - ๑๐:๐๐ น. ลงทะเบียน ชากาแฟและของว่าง

๑๐:๐๐ - ๑๐:๑๕ น. กล่าวต้อนรับโดยพลเรือตรี ชลธร  สุวรรณกิตติ ผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

๑๐:๑๕ - ๑๒:๐๐ น. Creativity Bootcamp by Design Thinking

(สร้างสรรค์ความคิด นิรมิตจินตนาการ พิชิตงานด้วยใจ)

รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์

๑๒:๐๐ - ๑๓:๓๐ น. Luncheon lecture

Obstructive Apnea: A Silent Killer in Women 

รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

๑๓:๓๐ - ๑๕:๓๐ น. Workshop Design Thinking: Human-centered 

Innovative Approach

รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์

๑๕:๓๐ - ๑๕:๔๕ น. พิธีปิด โดย พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีฯ อย่างประทับใจ

 หลังจากการประชุมวิชาการ ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลตะวันออก  
๕๐ ท่าน เดินทางไปร่วมกิจกรรม Walk Rally ที่ชายหาดโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอย่างสนุกสนาน  
แล้วคณะได้เดินทางเข้าสู่ท่ีพักอาคารรับรองของกองทัพเรือ รับประทานอาหารเย็นที่ห้องจักรนารายณ์  
มีกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ เต้น Line dance โชว์ไท้เก้ก และร่วมสนุกกันตามประสาแพทย์สตรี  
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบรรยากาศครึกครื้นมากจริงๆ
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 เช้าวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีกิจกรรมออกกำาลังแบบไท้เก้กหน้าที่พัก หลังรับประทาน
อาหารเช้าแล้ว คณะเดินทางออกจากอาคารรับรอง ไปลงเรือข้ามฟาก ที่ท่าทหารเรือ (ท่าเรือเขาหมาจอ) 
ตำาบลแสมสาร อำาเภอสัตหีบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พวกเราได้ฟัง
การบรรยายโดย ดร.สชุนา ชวนชิย์ วทิยากรจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ซึ่งอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ได้รับคำายืนยันว่า
ปะการังเป็นสัตว์!!! และเป็นทรัพยากรทางทะเลที่สำาคัญมาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้ติดตาม
การผสมพันธ์ปะการังแบบอาศัยเพศแล้วทำาการเลี้ยงตัวอ่อนต่อบนแผ่นดินเผาเล็กๆอย่างน่าสนใจมาก 
เมือ่ฟังการบรรยายแล้ว พวกเราลงเรอืข้ามฟากนาน ๑๕ นาทีไปเกาะแสมสาร ข้ึนรถข้ามฟากไปชายทะเล
เพื่อลงมือปลูกปะการังของจริง
 ชาวคณะทุกคนตื่นตาตื่นใจกับทะเลสีฟ้าสด หาดขาวสะอาด และท้องฟ้าซึ่งแดดจัดแต่ไม่ร้อน 
หลังจากที่ทุกคนเก็บตัวอยู่บ้านหรือทำางานจากที่บ้านมากว่า ๗ เดือน ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ใดเลย นับว่า 
ได้พักผ่อนจิตใจกันเต็มที่ หลังจากเดินชมบริเวณโรงเพาะปะการังแล้ว ดร.สุชนา และทีมนักศึกษาได้พา
พวกเราทำาการปลกูปะการงั ทกุคนทำาการปลกูอย่างระมดัระวงัแล้วอวยชยัให้พรให้เจ้าปะการงัจงอยูร่อด
และเติบโตอย่างสงบสุขในทะเลไทย ต่อจากนั้นมีกิจกรรมลงเรือท้องกระจก บางคนลงนำ้า บางคน 
ถ่ายภาพ บางคนนอนคุยกัน ใช้เวลาอยู่บนเกาะแสมสารนานพอสมควรจนต้องอำาลาลงเรือข้ามฟากกลับ
มาฝั่ง รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันส่งท้ายที่ห้องอาหารสิมิลัน สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ 
จากนั้นจึงขึ้นรถบัสเดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
 การจัดการประชุมวิชาการสัญจรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลตะวันออกในครั้งนี้  
นับว่าได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมหลากหลายขึ้น ในฐานะประธานวิชาการของสมาคมฯ  
ขอขอบพระคุณ พลเรือโทวีระจิตต์ ชูจินดา พลเรือตรีเกิดศักดิ์ วีระโยธิน พลเรือตรีชลธร สุวรรณกิตติ 
นาวาเอกหญิงจริยา สันตติอนันต์ แห่งราชนาวีไทย ซ่ึงได้กรุณาอนุเคราะห์ทั้งสถานที่ประชุมและที่พัก 
อาหาร เรือข้ามฟาก เรือท้องกระจก รถโดยสาร และดูแลให้เราได้รับความปลอดภัยอย่างดียิ่ง ทั้งยัง 
ขอขอบพระคุณท่านกรรมการหลายท่านที่ได้กรุณารับผิดชอบกิจกรรมย่อยต่างๆอย่างมีคุณภาพ ทำาให้
สมาคมประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก ทำาให้เพิ่มความรักสามัคคีและรู้จักกันมากขึ้น สมาชิกสมาคมฯ 
ได้ไปเป็นผู้ให้ความรู้ และยังได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อเฉลิมฉลองครบอายุ 
๖๐ ปีของสมาคมของเรา
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โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

ภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ

ของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมพระราชินูปถัมภ์

ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖

สมาคมฯ เริ่มโครงการนี้ เมื่อปี ๒๕๖๐ ด้วยวัตถุประสงค์
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำาเนินการด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ไม่พร้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ เพื่อให้มีการบูรณาการใน ๕ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ กระทรวงสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหา โดยแบ่งการดำาเนินการเป็นระยะดังนี้

  - ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑

  - ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

  - ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

 ในระยะแรกการดำาเนินการของสมาคมฯ เริ่มที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการสนับสนุนจาก 

ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร์ , พ.ต.หญิง พญ.จันทรา เจณณวาสิน (อดีตนายกสมาคมฯ 

ทั้งสองท่าน) และ พญ.มยุรา กุสุมภ์ (นายกสมาคมฯในปัจจุบัน) โดยมี พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร เป็น

ประธานโครงการสมาคมฯ และ พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ เป็นประธานโครงการของจังหวัด ได้มี 

การดูงานและเรียนรู้ร่วมกันกับคณะอนุกรรมการโครงการฯ ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ

ในเรื่องการสอนทักษะชีวิตให้แก่ครูในโรงเรียนนำาร่องของ ๔ อำาเภอ ร่วมกับสโมสรไลออนส์ในจังหวัด

นครสวรรค์ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ทีมนำาของสาธารณสุข และทีมผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ มาโดยตลอด

จนถึง ต้นปี ๒๕๖๓ ได้มีการวางแผนเพื่อการบูรณาการของภาคีเครือข่ายใน ๕ กระทรวงในโครงการ 

ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยประชุมกับคณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน เพื่อให้จังหวัด 

นครสวรรค์เป็นโมเดลตัวอย่าง โดยมีศึกษาธิการเป็นทีมนำาร่วมกับทีมสาธารณสุข (สธ) และภาคี 

เครือข่ายอื่นๆ โดยหยิบยกปัญหาสำาคัญที่ควรแก้ไข กำาหนดชื่อโครงการ “เด็กวัยรุ่นต้องไม่ท้อง  

ถ้าท้องต้องได้เรียนต่อที่เดิม”
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การดำาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 ผู ้แทนของสมาคมฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการระดับจังหวัดนครสวรรค์ใน

โครงการการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ด้วยระบบการศึกษาจังหวัด 

นครสวรรค์ ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย พญ. มยุรา กุสุมภ์ พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร ศ.พญ.สุวรรณา 

เรืองกาญจนเศรษฐ์ และ พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ มีหน้าที่ให้คำาปรึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

แก่คณะกรรมการฯ ในนามสมาคมแพทย์สตรีฯ เพื่อวางแผนและดำาเนินการเพื่อให้เป็นโมเดลตัวอย่าง 

ดำาเนินงานโดยศึกษาธิการเป็นครั้งแรก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

 

เข้าพบผู้ว่าราชการ จังหวัดนครสวรรค์ 

และประชมุคณะอนกุรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น เมือ่วนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๖๓

 

เข้าพบผู้ว่าราชการ จังหวัดนครสวรรค์ และประชุมร่วมกับ

คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
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 คณะกรรมการสมาคมฯ และทมีอนกุรรมการท่ีปรกึษาอสิระ ได้เข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการ

ระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการของแต่ละกระทรวงได้แก่สาธารณสุข และศึกษาธิการระดับจังหวัด  

ได้สนับสนุนให้มีความร่วมมือของศึกษาธิการซ่ึงเป็นต้นนำ้าในการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้

เป็นแกนนำาในการดูแลเด็กและเยาวชนทั้งในระบบการศึกษา ให้ตระหนักถึงการดูแลตนเอง มีความรู้

ด้านเพศศึกษา โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน

 ๑. วัยรุ่นต้องไม่ท้อง

 ๒. หากท้องต้องได้เรียนในสถานศึกษาเดิมหรือตามความประสงค์ของเยาวชน

 ทั้งนี้ มีการบูรณาการร่วมกันทั้ง ๕ กระทรวงหลัก ซ่ึงได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

สาธารณสขุ กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ กระทรวงสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย 

จังหวัดนครสวรรค์
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 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยท่ีในระยะแรก ทาง สสส. อนุมัติสนับสนุนทุนในโครงการ  

ใน ๓ จังหวัด เท่านั้น ได้แก่

 ๑. จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีจุดเด่นในด้านระบบข้อมูลข่าวสารและการประสานงาน 

 ๒. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีจุดเด่นด้านความร่วมมือขององค์กรส่วนท้องถิ่น 

 ๓. จังหวัดลำาปาง ซึ่งมีจุดเด่นทางด้านองค์กรเอกชนและ NGO มาช่วยประสานงานภาครัฐ 

   ส่วนจงัหวดันครสวรรค์เป็นจงัหวดัที ่๔ ที ่สสส.ให้ทนุสนบัสนนุ โดยเน้นทีโ่รงเรยีนเป็นผูน้ำา ระยะ

เวลาดำาเนินการ ๓ ปี ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖ โดยได้รับงบประมาณ ๔ ล้านบาท เพื่อเป็น 

ต้นแบบของการปฏิบัติการที่เน้นต้นนำ้าคือโรงเรียนโดยครูเป็นแกนนำา และมีโรงพยาบาล บ้านพักเด็ก

และครอบครัว การฝึกอาชีพ และการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฝ่ายสนับสนุนและบูรณาการร่วมกัน  

เพื่อให้เป็นโมเดลตัวอย่างในการดำาเนินงานระดับชาติต่อไป

สถิติผลการดำาเนินงานของโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)  
   นับตั้งแต่ท่ีทางสมาคมฯได้ดำาเนินการโครงการนี้ในจังหวัดนครสวรรค์มาต้ังแต่ปี ๒๕๖๐ 

จนปัจจุบัน พบว่าสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากสถิติดังนี้

 ๑. อัตราการคลอดในมารดาอายุ ๑๐-๑๔ ปี ต่อ ๑,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๕๙ = ๑.๕๕ ในปี  

๒๕๖๓ = ๑.๑๑ (เกณฑ์ไม่เกิน ๑.๑)

 ๒. อัตราการคลอดในมารดาอายุ ๑๕-๑๙ ปี ต่อ ๑๐๐๐ คน ในปี ๒๕๕๙ = ๓๙.๙๙ ในปี  

๒๕๖๓ = ๒๒.๙ (เกณฑ์ไม่เกิน ๓๔)

 ๓. อัตราการตั้งครรภ์ซำ้าในวัยรุ่นอายุตำ่ากว่า ๒๐ ปี ในปี ๒๕๕๙ = ๑๗.๙ ในปี ๒๕๖๓ =  

๑๑.๕ (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ ๑๔)

 ๔. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ได้รับการคุมกำาเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern  

Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ในปี ๒๕๕๙ = ๔๘.๖ ในปี ๒๕๖๓ = ๗๑.๑ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐)

 ๕. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปีได้รับการคุมกำาเนิด หลังคลอดหรือแท้งด้วยวิธีคุม 

กำาเนิดแบบกึ่งถาวร ในปี ๒๕๕๙ = ๖๒.๗ ในปี ๒๕๖๓ = ๗๒.๗ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)
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แผนดำาเนินงานตามโครงการในปี ๒๕๖๓- ๒๕๖๔
 โครงการ “วัยรุ ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียน” ในทุกอำาเภอทั้งจังหวัดนครสวรรค์  

ทีมทำางานเชิงรุก ประกอบด้วย

 ก. ทีมศึกษาธิการ (ศธ.)

  ๑. สร้างความรูค้วามเข้าใจท่ีถกูต้องในเรือ่งทกัษะชวีติและเพศวถิศีกึษาในสถานศกึษาและ

โรงเรียน 

  ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้ตั้งแต่ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

  ๓. ให้ความช่วยเหลือปัญหาการต้ังครรภ์ในนักเรียนต้ังแต่เริ่มต้นและประสานงานกับภาคี

เครือข่าย โดยกำาหนดให้มีครูพี่เลี้ยง โรงเรียนละ ๑ - ๒ คน

 ข.  ทีมสาธารณสุข (สธ.)

  ๑. บูรณาการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น ร่วมกับการป้องกันโรคติดต่อ 

ทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด 

  ๒. ให้บริการความรู้เพื่อช่วยการป้องกันกับทีม ศธ. 

  ๓. จัดอบรม อสม. ให้เป็น CM2 ดูแลชุมชนคนละ ๑๐ ครอบครัว

 ค. ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ (พชอ.) โดย สสอ.

  ๑. กำาหนดให้ “ท้องวัยรุ่น” เป็นประเด็นหนึ่งมีแผนและดำาเนินการ ประสานงานที่ชัดเจน 

  ๒. สื่อสารเพื่อสร้างกระแสสังคม

 ง.  ทีม พมจ. และ อบต./เทศบาล

  ๑.  ดูแลประสานครอบครัว & ท้องถิ่น

  ๒.  สภาเด็กและเยาวชน

 จ.  ทีมวิทยาเขตมหิดล และทีมสนันสนุน

  ๑.  จัดอบรมให้ความรู้และสนับสนุนด้านวิชาการ

  ๒.  ดูแล ติดตามข้อมูลและประเมินผลโครงการ

การดำาเนินงานตามกลยุทธ์โดยทีมศึกษาธิการเป็นทีมนำา (๒๕๖๓-๒๕๖๔)
 ทางทมีศกึษาธกิารนำาโดยศกึษาธกิารจังหวดั ได้ตัง้เกณฑ์ให้ครูทกุโรงเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

อบรมความรู้ด้านเพศศึกษา ผ่านทาง e-learning แต่ละโรงเรียน ให้ได้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป โดยจะมี 

การมอบประกาศนียบัตร ให้ผู้ที่ผ่านการอบรม
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 สมาคม ฯ ได้เข้าร่วมประชุม กับคณะอนุกรรมการระดับวางแผนงาน ๒ ครั้งและระดับปฏิบัติ

การกับศึกษานิเทศก์และคณะทำางาน ๒ คร้ังเพ่ือวางแผนปฏิบัติงาน และวางแผนการจัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการนครสวรรค์โมเดล ในวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยนำาโครงการจากนครราชสีมา 

มาขยายผล แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-๑๙ จึงทำาให้ต้องเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โดยเลื่อนเป็นการประชุม เป็นวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคโควิด-๑๙ รุนแรงขึ้น จึงเปลี่ยนเป็น การประชุมทาง Zoom แทน แต่มีปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

การสาธารณสุข ติดภารกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่ จึงต้องเลื่อนออกไปอีก

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการ 

จังหวัดนครสวรรค์ ณ สำานักงานสาธารณสุขนครสวรรค์ ๑๖ มีนาคม ปี ๒๕๖๔
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ประชุมโครงการ ตรีนครา (นครสวรรค์ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช)

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ห้องประชุม ๔๑๔ สสส. ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ

 ทางสมาคมฯ ได้ทำางานต่อเนื่องและคาดว่าการดำาเนินการในโครงการนี้ของจังหวัดนครสวรรค์ 

จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการต้ังครรภ์ซำ้าจะลดลงจนเป็นศูนย์ และคาดหวังว่าโครงการนครสวรรค์

โมเดลจะสำาเร็จได้ด้วยดีและสามารถเป็นต้นแบบเพื่อนำาไปใช้ในโครงการแก้ไขและป้องกันการตั้งครรภ์

วัยรุ่นในจังหวัดอื่นได้ต่อไป

 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร์  ปรึกษาโครงการของสมาคม ฯ 

 พ.ต. พญ.จันทรา เจณณวาสิน   ที่ปรึกษาโครงการของสมาคม ฯ

 แพทย์หญิงสมสิริ สกลสัทยาทร   ประธานโครงการสมาคม ฯ

 แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์    นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย

 แพทย์หญิงสุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ   ประธานโครงการ จังหวัดนครสวรรค์

 แพทย์หญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์   ประธานโครงการ จังหวัดอุตรดิตถ์
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รายงานกิจกรรมฝ่ายสัมพันธ์ต่างประเทศ 

สมาคมแพทย์สตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุม 9
th 
Central Asia Regional Conference with AMWI Mumbai Branch

“India’s 5 E’s” for achieving SDG-5

วันท่ี ๙, ๑๑ และ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔

  แพทย์หญิงดรุณี พุทธารี
แพทย์หญิงปิยเนตร สุขุปัญญารักษ์

 การประชมุ Central Asia Regional Conference (CARC) ได้เวยีนมาบรรจบอกีครัง้ทกุๆ ๓ ปี  
ในคร้ังนีท้างสมาคมแพทย์สตรอีนิเดยี มมุไบ เป็นเจ้าภาพ โดยมหีวัข้อการประชมุ เน้นใน ๕ เรือ่ง ได้แก่  
Enhancing Medical Skills, Eliminating Non-Communicable Diseases/ Life style Diseases,  
Empowering Women, Environment Safety และ Eradication of Domestic Violence เพือ่มุง่สู่  
Sustainable Development Goal-5 (SDG-5) การประชมุจดัในรปูแบบ virtual ทัง้หมด มผีูเ้ข้าร่วมจาก  
๑๖ ประเทศ จำานวนผูเ้ข้าประชมุ มากกว่า ๔๐๐ คน เริม่ในวนั Pre-congress มกีารนำาเสนอผลงานของ 
แพทย์สตรีรุน่เยาว์ และ pre-congress workshop เกีย่วกบั Non-Communicable Diseases(NCDs)  
เน้นในด้าน NCDs ในหญิงตัง้ครรภ์ และ Post-Partum Hemorrhage เพือ่แก้ไขและป้องกันการเสยีชวีติของ
มารดาหลงัคลอด  

 ในวันเริ่มการประชุมหลัก วันเสาร์ที่ ๑๑ และอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ การนำาเข้าชม 
หน้าเวปไซต์ท่ีทันสมัย live broadcast ทางสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยได้ร่วมนำาเสนอผลงาน 
และรบัรางวลัดงันี้
 ๑. พันตรี แพทย์หญิงจันทรา เจณณวาสิน กล่าวปาฐกถา “Thai Medical Women’s deals  
with COVID-19” ในการรบัรางวลัเชดิชเูกียรต ิ“Marie Catchatoor Oration” 
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 ๒. แพทย์หญงิมยรุา กสุมุภ์ นายกสมาคมฯ ร่วมบรรยาย พเิศษ ของ Dr. Vijaya Bhalerao  
ในหัวข้อ “The 60th year of TMWA, Past, Present and Future” 

 ๓. แพทย์หญงิดรณุ ีพทุธาร ีฝ่ายต่างประเทศ แลกเปลีย่นประสบการณ์ ในหวัข้อ “Alternative 
Medicine & Yoga” ในหวัข้อของ “Thai Herbal Medicine; what we learn from COVID-19” 

 ๔. แพทย์หญงิปิยเนตร สขุปัุญญารกัษ์ ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณแพทย์หญิงจรยิา เลศิอรรฆยมณี     
และพันตรี แพทย์หญิงดนยา จันทร์สิงหกุล ได้ร่วมเป็นประธานการนำาเสนอในการบรรยายหัวข้อทาง 
วชิาการด้วย
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 ปาฐกถาพิเศษ จาก นายกสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติ (Medical Women’s International  
Association-MWIA) Dr. Eleanor Nwadinobi ที่มุ่งเน้นในการลด Women Domestic Violence  
บทบาทของแพทย์สตรนีานาชาตใินการลดการกระทำาทีรุ่นแรงต่อผู้หญงิ ปาฐกถาพเิศษจาก Prof. Dr. Padmini  
Murthy เลขาธิการ MWIA ในหัวข้อ “Medical Physicians and leadership” ในการสร้างบทบาท 
ความเป็นผูน้ำาแก่แพทย์สตรโีดยเน้นแพทย์สตรตีัง้แต่รุน่เยาว์ 
 นอกจากกจิกรรมทางวชิาการ ในช่วงพิธเีปิดได้มกีารแสดงแลกเปล่ียนวฒันธรรมของแต่ละประเทศ 
และย้อนชมความงดงามจากชดุไทยและการรำาไทยจากงานประชมุ 8th CARC ทีป่ระเทศไทยเมือ่ ๓ ปีก่อน  
โดยผูเ้ตรยีมงานได้แก่ แพทย์หญงิประภาพร ปิยะบวรนนัท์ พนัตรีแพทย์หญงิดนยา จันทร์สิงหกลุ น้องมทัรี  
กสุมุภ์ 

 การประชุมครั้งนี้แม้จะไม่ได้เป็นการประชุมที่ได้พบปะสังสรรค์กัน แต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มิได ้
น้อยไปกว่าเดิม มติรภาพ ความร่วมมอืระหว่างประเทศยงัคงดำาเนนิไปได้ด้วยดี 
 ในการปิดการประชุม การกล่าวแสดงความประทับใจต่อสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยของ 
ผูจ้ดังาน ผูเ้ข้าประชมุ แสดงถงึความสำาเรจ็ของการร่วมมอืระหว่างองค์กรต่างประเทศของสมาคม ฯ 
 ปีหน้ามีการประชุมใหญ่สามัญของ MWIA ที่ไต้หวันในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าสมาชิก  
เพือ่นสมาคมแพทย์สตรนีานาชาต ิ จะได้มโีอกาสพบกัน และอกี ๓ ปีข้างหน้าสมาคม ฯ เราจะเป็นเจ้าภาพ 
การประชมุ 10th CARC อกีคร้ัง
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สรุปความก้าวหน้า หลักสูตรอบรมผู้นำาแพทย์สตรี
 โครงการนี้ มีผู้สมัครอบรมจำานวน ๔๕ ท่าน แบ่งเป็น ๖ กลุ่มย่อย มี facilitator ดูแลกลุ่มละ  

๔-๕ ท่าน โดยได้เล่ือนจัดการอบรม onsite เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด เป็นการอบรมออนไลน์ 

ในครั้งแรก วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในหัวข้อ Introduction to TMWA Leadership Program:  

Leadership in Digital (& COVID disruption) โดย แพทย์หญงิจามร ีเชือ้เพชระโสภณ และมกีารแนะนำาตวั 

ออนไลน์กันครั้งแรกในวันนั้น มีสมาชิกผู้เข้าร่วม zoom meeting ไม่รวม facilitator ๔๒ ท่าน

 เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ก่อนเข้าสู ่ระลอกเมษายน ได้มีการจัด onsite พบกันครั้งแรก 

ในวนัเสาร์ที ่๓ เมษายน ๒๕๖๔ มกีารปาฐกถาพเิศษ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสตัยาทร 

ในหัวข้อ Vision, Trust and Confidence 

โครงการ Medical Women’s Leadership Program

รุ่นที่ ๔

 แพทย์หญิง หทัยมาศ  โคตรสมพงษ์
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 ณ ปัจจุบันท่ียังมีวิกฤติสถานการณ์โควิด จึงปรับการเรียนรู้ผ่านทาง zoom meeting และ 

งดการจัด outing program ไปก่อน โดยหัวข้ออบรมท่ีจัดออนไลน์ไปแล้ว ท้ังช่วงเวลากลางวัน และ

กลางคืน ได้แก่

 • พัฒนาชีวิตด้วยแนวคิด OKRs โดย ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ (๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 • Self-awareness and mindfulness in organization: เติมสุข ปลุกสติ โดย รศ.นายแพทย ์

ชัชวาลย์ ศิลปกิจ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

 • Transformative Learning for human development โดย หมอโอ๋ เพจเล้ียงลกูนอกบ้าน 

(๒๑ เมษายน ๒๕๖๔)

 • Superproductive อย่างไร ชีวิตไม่เสียสมดุล โดย คุณ รวิศ หาญอุตสาหะ (๒๑ เมษายน 

๒๕๖๔)

 • From Self Mastery to Organizational Transparency: เรียนรู้เท่าทันป้องกัน ประโยชน์

ทับซ้อน สร้างองค์กรโปร่งใส โดย ดร. วิริยะ ฤาชัย พาณิชย์ (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

 • The Art & Science of Facilitation โดย อาจารย์โอม รัตนกาญจน์ (๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)

 • The Art of Leadership โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา (๙ มิถุนายน 

๒๕๖๔)

 • Synergy and facillitative Leadership โดย อาจารย์โอม รัตนกาญจน์ (๑๒ มิถุนายน 

๒๕๖๔)

 • ดูแลด้วยหัวใจ จากไปด้วยความรัก โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร  

(๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

 • เสวนาสด เรียนรู้ชีวิตผู้นำาแพทย์สตรี (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
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รายงานกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์

แพทย์หญิง คุณสวรรยา เดชอุดม

 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระพรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำาเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์

ต่อนิสิต-นักศึกษาแพทย์สตรี สตรีผู้สูงวัย และบุคลากรทั่วไปในการตรวจร่างกาย เฝ้าระวังมะเร็งในสตรี

ทัว่ไป หลายประการ ผูส้งูอายเุป็นกลุม่เป้าหมายหนึง่ทีส่มาคมแพทย์สตรฯี ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนนุ

ให้มกีารจดัตัง้เป็นชมรมผูส้งูอายุแพทย์สตรอีุปถมัภ์ เพือ่การอยูร่่วมกนัเป็นสงัคมของผูส้งูอาย ุทำากจิกรรม

อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๒๕ ปีแล้ว

 คณะกรรมการสมาคมแพทย์สตรีฯ เป็นที่ปรึกษาของชมรมผู้สูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์มา 

โดยตลอด ณ. ปัจจุบันชมรมฯ ดำาเนินงานด้วยคณะกรรมการผู้สูงอายุ จำานวน ๑๙ คน โดยมีนางปาลิกา  

งามปฏิพัทธพงศ์ เป็นประธานกรรมการ ประกอบด้วยสมาชิก ๒๕๐ คน คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ

แพทย์สตรีอุปถัมภ์ ได้ดำาเนินกิจกรรมเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาชมรมให้เข้มแข็ง และ 

พร้อมเพรียง ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์ที่ดำาเนินการ มีดังนี้

 • กจิกรรมทีผู่ส้งูอายรุ่วมกันปฏบิตัเิป็นประจำาทกุวันองัคาร และวนัศกุร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  

ณ ห้องโถงชั้น ๑ สมาคมแพทย์สตรีฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละประมาณ ๕๐-๖๐ คน  

เป็นกจิกรรมเพือ่สร้างเสรมิสขุภาพกาย ใจ ตามนโยบาย ๓ อ. ด้วยการสวดมนต์ ปฏบิติัธรรม ฝึกจติให้สงบ 

ออกกำาลังกายตามจังหวะเพลงโดยพร้อมเพรียงกัน ขับร้อง และแสดงการละเล่นต่าง ๆ 

 • งดกิจกรรมชมรมฯ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ระลอก ๒ ของเดือนกุมภาพันธ์ 

๑ เดือน และระลอก ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

 • กิจกรรมในวันสำาคัญต่าง ๆ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เช่น จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรต ิ

วนัพ่อแห่งชาต ิวนัแม่แห่งชาติ งานสงัสรรค์วนัปีใหม่ ประเพณวีนัสงกรานต์ ปีนีจ้ดัวนัที ่๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

โดยมีแต่กิจกรรมสรงนำ้าพระพุทธ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
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 • สมาชกิชมรมผูส้งูอายฯุ จำานวน ๔๐ คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทกัษะชวีติป้องกนัอบุติัภยั 

สำาหรับผู้สูงอายุ จัดโดยสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย  

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 • ผู้แทนชมรมฯ จำานวน ๕ คน เข้าร่วมงานเตรียมความพร้อมคนทุกวัยร่วมสร้างสังคม 

ไทยสูงวัยอย่างมีพลัง ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ จัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ  

กองส่งเสรมิศกัยภาพผูส้งูอาย ุกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ เมือ่วนัที ่๑๐ สงิหาคม 

๒๕๖๓

 • สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ๓๒ คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุ ประจำาปี ๒๕๖๓ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ สุขุมวิท สำานักอนามัย กรุงเทพฯ มาตรวจ

สุขภาพ ตรวจเลือดประจำาปี ให้กับผู้สูงอายุที่สมาคมแพทย์สตรีฯ และเอ็กซเรย์ปอดที่ศูนย์บริการ

สาธารณสุข ๒๑ วัดธาตุทอง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

 • ผู้แทนชมรมฯ จำานวน ๒ คน เข้าร่วมงานสัมมนาทิศทางการพัฒนากีฬา และอุตสาหกรรม

กีฬาไทย จากสถานการณ์โควิด-๑๙ จัดโดยคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ณ โรงแรม 

เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะ 

ประธานกรรมาธิการ การกีฬาวุฒิสภา เปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

 • ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ สุขุมวิท มาแจ้งผลตรวจสุขภาพ และให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า 

แก่ผู้สูงอายุ ณ สมาคมแพทย์สตรีฯ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

 • ผู้สูงอายุ จำานวน ๒๐ คน เข้าร่วมงานทอดกฐิน ณ พุทธจตุปาริสาอุทธยาน จังหวัดนครปฐม 

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

 • สมาชกิชมรม จำานวน ๕๐ คน เข้าร่วมโครงการสร้างต้นแบบศูนย์สร้างเสรมิสขุภาพบรูณาการ 

สำาหรับผู้สูงวัย ให้มีสังคม ที่มีความสุข มีความรู้ด้านสุขภาพ และ

จัดเวทีอาหารวัยเก๋า ครั้งท่ี ๖ ณ สมาคมแพทย์สตรีฯ จัดโดยทีม

นักกำาหนดอาหาร โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เมื่อวันที่ ๖ และ ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓
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 • ผูแ้ทนชมรมฯ จำานวน ๑๐ คน เข้าร่วมเดนิรณรงค์การป้องกนัยาเสพตดิ งดสบูบหุรี ่โรคเอดส์ 

ไข้เลอืดออก และการกำาจดัยงุลาย จดัโดยสำานกังานเขตคลองเตย และศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๑๐ สขุมุวิท 

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 • ผู้แทนชมรมฯ จำานวน ๒ คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา และขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬา ในเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวน์เวอร์ จัดโดยสำานักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

กรมพลศึกษา เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 • สมาชิกชมรมฯ ลงคะแนนคัดเลือกประธานชมรมฯ โดยนางปาลิกา งามปฏิพัทธ์พงศ์ ได้รับ

การคัดเลือกเป็นประธานชมรมต่อไป เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 • ประธานชมรมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร  

ณ โรงเรียนสวนลุมพินี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และประชุมที่ห้องนพรัตน์ ชั้น ๕ กรุงเทพมหานคร 

เสาชิงช้า เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ , วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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แพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำาปี ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณนันทา มาระเนตร์

ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณนันทา มาระเนตร์

ที่อยู่ปัจจุบัน  ๓๙๐/๗๔ หมู่บ้านทหารเรือ หมู่ ๗ 
 ถ.เทพารักษ์ ต เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

การศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ ่น ๗๐ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  

พ.ศ.๒๕๐๘
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) คณะบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๐
- มหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๒
- Doctor of Medicine (แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต) University of Melbourne, Australia  

พ.ศ. ๒๕๑๘
- FCCP Fellowship of The American College of Chest Physicians and The International 

Academy of Chest Physicians and Surgeons, USA, 1985 
- FRACP Fellowship of The Royal Australasian College of Physicians , Australia and  

New Zealand, 1995
- FRCP (Lond.) Fellowship of The Royal College of Physicians of London, UK. 1995
- FRCP (Glasg.) Fellowship of The Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, 

UK. 1996
- FRCP (Edin.) Fellowship of The Royal College of Physicians of Edinburgh, UK., 1997
- อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.) สาขาอายุรศาสตร์โรค

ระบบการหายใจ แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๓๒
- อ.ว.สาขาเวชบำาบัดวิกฤต แพทยสภา ๒๕๔๑

การทำางาน
๑. คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและวณัโรค ภาควชิาอายรุศาสตร์
  อาจารย์ - ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๓๕
 การบรรยายในร.ร.แพทย์ต่างประเทศ 
 - The Royal Melbourne Hospital , Melbourne University, Australia,1995 
 - The Ninewells Hospital and Medical School, University of Dundee, UK.,1996 
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๒. การบริหารพิเศษ (เฉพาะที่สำาคัญ)
   ๒.๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  - ประธานกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐
  - หัวหน้า ICU ภาควิชาอายุรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๖
  - กรรมการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร (ว.ว.)/อนุมัติบัตร (อ.ว.) สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบ

การหายใจ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๕
  - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการและประธานการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำาปี (๓ วาระ)  

พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๓
  - หวัหน้าสาขาวชิาโรคระบบการหายใจและวณัโรค ภาควชิาอายุรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๕
  - ประธานกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร ว.ว/อ.ว. สาขาเวชบำาบัดวิกฤต พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕
 ๒.๒  นอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  - เลขาธิการสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย (๒วาระ) พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๘, ๒๕๓๐-๒๕๓๔
  - กรรมการ/เลขานุการ/กรรมการแพทย์ ก.พ. ปี พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๖
  - นายกสมาคมเวชบำาบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย (๒ วาระ) พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓
๓. ด้านการบริการทางวิชาการ:นอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราช อาทิ
 - ประธาน/กรรมการ/สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอกในคณะต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๘
 - กรรมการ/อนุกรรมการวิสามัญเพื่อทำาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการตำาแหน่ง ผศ./รศ./ 

ศ. ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๕
 - กรรมการดำาเนินการสอบเพื่อ ว.ว/อ.ว.สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง

ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๗
 - ผู ้เชี่ยวชาญประเมินโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๐
 - อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อ ว.ว./อ.ว. สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ แพทยสภา 

พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๙
 - อนุกรรมการสาขาโรคระบบการหายใจ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๓๗-

๒๕๔๐
 - อนุกรรมการแพทย์พิจารณาโรคปอดจากการประกอบอาชีพ สำานักงานกองทุนเงินทดแทน 

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๘
 - กรรมการวางนโยบายป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๘
 - กรรมการประเมินอาหารและยาตัวใหม่ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓ 
 - ประธานคณะทำางานพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ กระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๑
 - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบการหายใจ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙
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 - Health examiner for Thai civil service scholarship holder for entry to  
Australia สถานทูตออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕

 - ประธานกรรมการตรวจรับรองสถาบันฝึกอบรมและคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อ อ.ว./
ว.ว. สาขาเวชบำาบัดวิกฤต พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๖

 - กรรมการ/ตรวจเยี่ยมงาน ICU /โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๑

๔. ด้านการบริการรักษา (พิเศษ)
    กรรมการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลถวายการตรวจรักษา/รักษาพระราชวงศ์และ
พระบรมวงศานุวงศ์/บุคคลสำาคัญในและต่างประเทศ 
 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (วาสนมหาเถระ) 

(กรรมการ/เลขานุการ) พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๑
 - สมเด็จพระนางเจ้าสุวัฒนา ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๘
 - HRH Princess Prekshya Rajya, Sister of Shah of Nepal พ.ศ. ๒๕๒๘
 - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๘
 - คณะแพทย์ประจำาพระองค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (แต่งตั้งโดยสมเด็จพระเจ้า 

พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ) พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๘
 - HRH Royal Grand Mother Ashi Phunsho Chhoden of King of Bhutan พ.ศ. ๒๕๓๕
 - พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธาส อินทปัญโญ) พ.ศ. ๒๕๓๖
 - สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๕
 - สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑
 - หม่อมหลวงบัว กิติยากร พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒
 - แพทย์ประจำาพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  

พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕

๕.  ด้านแพทย์อาสาเพื่อชนบท
 - แพทย์หน่วยแพทย์อาสาชนบทคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๑๐-

๒๕๑๑
 - แพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๘
 - แพทย์อาสาในโครงการพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๗

ผลงานทางวิชาการ
๑. ผลงานด้านบริหารงานวิจัย 
 เป็นผูอ้ำานวยการคณะบรหิาร ชดุโครงการวจัิยเพือ่สขุภาพผู้สงูอาย ุ (ว.ส.ส.) ของคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล รวม ๑๖ โครงการ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานทางสาธารณสุข และเป็นหัวหน้ารับผิดชอบ  
๒ โครงการของสาขาวชิาโรคระบบหายใจและวณัโรค ส่วน ๑๔ โครงการเป็นของภาควชิาต่าง ๆ  ทางคลนิกิ 
ดำาเนนิการวจัิยในชมุชนรอบศริริาชครอบคลมุ ๖๒ ชมุชน ๑๐,๘๖๓ คน ได้รบัทุนอดุหนนุการวิจัยประเภท
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ชุดโครงการวิจัยปี พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๑ ระยะทำาการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒ จำานวน ๔๑ ล้านบาท  
จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อเนื่องในโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุจากความรู้สู่การปฏิบัติ 

๒. ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
 Research Interest : Applied pulmonary physiology, Diseases of the chest, Critical care 
medicine, Intervention pulmonology, Geriatric medicine and Sleep medicine.
 - ผลงานวิจัย ๘๓ เรื่อง : ชื่อแรก ๓๕ เรื่อง วิทยานิพนธ์ ๒ เรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ  

๖ องค์กรให้ทุน พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๔๕   
 - รายงานผู้ป่วย ๑๗ เรื่อง ชื่อแรก ๗ เรื่อง พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๗
 - ตำาราภาษาไทย ๖ เล่ม ชือ่แรก ๒๘ บท และร่วมแต่งตำาราภาษาองักฤษ ๑ บท พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๔๓ 

ได้แก่ ตำาราการบำาบัดฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ตำาราโรคระบบการหายใจและวัณโรค ตำารา 
การปฏิบัติการและหัตถการทางอายุรศาสตร์ ตำาราโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตำาราอุรเวชช์ปริทรรศน์ 
ตำาราเวชบำาบัดวิกฤต และ Lung Biology in Health and Disease (Volume 51).

 - บทความทางวิชาการ ๗๒ เรื่อง ชื่อแรก ๓๓ เรื่อง พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๘

๓. วารสารทางการแพทย์
 - บรรณาธิการ สารศิริราช พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๕
 - Editorial Member: Asian Pacific J Allergy Immunology, 1990
 - กองบรรณาธิการแพทยสภาสาร (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๙) และจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคม

แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๙) 

การเชิดชูเกียรติ 
 - รางวัลสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาได้ที่ ๑ โรงเรียนอัมพวา “อัมพวันวิทยาลัย” พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๕๐๐
 - เหรียญทองแดงสอบไล่ได้เป็นท่ี ๑ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ปีท่ี ๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

(รับพระราชทาน) พ.ศ. ๒๕๐๔      
 - เหรียญทองแดงสอบได้เป็นท่ี ๑ วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นักศึกษาแพทย์ปีที่ ๑  

คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๕
 - Distinguished Leadership Award for Outstanding Service in the Teaching of Medicine. 

Board of Registras, The American Biographic Institute, USA, 1993
 - เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๕๓๗
 - รางวลัทนุเจ้าพระยาพระเสดจ็สเุรนทราธบิด ีสำาหรบัอาจารย์คลนิกิดเีด่น คณะแพทยศาสตร์ศริิราช

พยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๘
 - เข็มเกียรติยศ ศิษย์ศิริราชดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช พ.ศ. ๒๕๓๘
 - โล่รางวัลบุคลากรดีเด่นประจำาปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๒
 - ราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๙
 - ราชอิสริยาภรณ์ จตุตถจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๓๙
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 - รางวัลแพทย์สตรีดีเด่นแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๔๐

 - โล่ที่ระลึกพระราชทานสำาหรับผู้ทำาคุณประโยชน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๔๑

 - ราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๒
 - ราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.๒๕๔๕
 - รางวัลโล่เกียรติคุณสมเป็นบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕
 - รางวลัอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ผูป้ระพฤตตินดเีด่นในเชิงจรยิธรรม แพทยสภา 

พ.ศ.๒๕๔๕
 - รางวลั “มหดิลทยากร” สำาหรบัศษิย์เก่าผู้มคีณุธรรมและจรยิธรรมแห่งวชิาชพี สร้างผลงานดเีด่น

เป็นแบบอย่างต่อสงัคมและประเทศชาต ิสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลยัมหดิลในพระบรมราชปูถัมภ์ 
พ.ศ.๒๕๔๕

 - โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการด้านการลดอุบัติเหตุ 
จากการทำางาน เรื่องค่ามาตรฐานสมรรถภาพการทำางานของปอดในประชากรไทย สำานักงาน 
กองทุนเงินทดแทน สำานักงานประกันสังคม พ.ศ.๒๕๔๕

หลังเกษียณอายุราชการ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔)

๑.  คุณวุฒิ
 - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๕  
 - แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
 - อ.ว.สาขาโรคจากการหลับ แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒.  ภารกิจ
 - รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ 
 - แพทย์ประจำาพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๔๖ 
 - กรรมการกลางคณะกรรมการบรหิารสมาคมปราบวณัโรคแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจบุนั 
 - ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน 

เพื่อเลื่อนตำาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน 
 - ที่ปรึกษาสมาคมเวชบำาบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน 
 - Reviewer วารสารทางการแพทย์ จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน 
 - กองบรรณาธิการวารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำาบัดวิกฤต พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน 
 - Readerตำาแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ.และ ศ. ของ ม.มหิดล และอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน  
 - คณะทำางานสาขาแพทยศาสตร์และสาธารณสุข โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน โดย 

พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน
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 - กรรมการเพื่อจัดทำาแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๕๔  

 - นายกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ๒วาระ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
 - นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ๒ วาระ พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๑ 
 - ที่ปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน 
 - ทีป่รกึษาสมาพนัธ์เครอืข่ายแห่งชาตเิพ่ือสังคมไทยปลอดบหุรีแ่ละกรรมการตรวจสอบภายใน พ.ศ.

๒๕๕๗-ปัจจุบัน 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน 
 - กรรมการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคมุการบรโิภคยาสบู แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน 
 - ที่ปรึกษาสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน 
 - ที่ปรึกษาสมาคมนิทราเวชศาสตร์ (ก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐)
 - คณะบรรณาธกิาร:หนังสอื Guideline OSA สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทยและองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๖๑
 - ที่ปรึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิของภาควิชาอายุรศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์ตำาราในโครงการตำาราศิริราช ๒๕๖๔
 - Advisory board and reviewer: วารสาร Electronic Clinical Critical Care สมาคมเวชบำาบดั

วิกฤตฯ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.  ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารและสิ่งตีพิมพ์ 
 - ผลงานวิจัย ๑๑ เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารหลักของต่างประเทศ ๓ เรื่อง พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗
 - บทความในหนังสือ ๓ เล่มเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๘ ได้แก่ เหนื่อยทรมาน, สาระน่ารู้

เพื่อผู้สูงวัย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, ๑๔ เคล็ดลับทำาให้อายุยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 - บทความในสารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชน เร่ืองผูสู้งอาย ุโดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 - บทความในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน เร่ือง โรคทางอายุรศาสตร์ (ปรับปรุง) (รอตีพิมพ์)  

พ.ศ.๒๕๖๓ 

หลักการทำางาน          
 	 หลัก ครองใจแก่นแท้ ครองคน
      การ		   ก่อสติครองตน           ห่อนเว้น
        	 ท�า			   จิตมุ่งหมายยล         สฤษดิ์ล่วง  
       	 งาน		   ส่งสรรสุขเน้น          กล่าวได้เกินแสวง ฯ 
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แพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำาปี ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงประไพพรรณ ศุภจัตุรัส

ชื่อ  ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงประไพพรรณ ศุภจัตุรัส

สถานที่ปฏิบัติงาน
การศึกษา
• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๖ 
• วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพ สาขากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๕ 
• Residency training in Pediatrics ที่ The Royal Infirmary, University of Dundee, Scotland 
 พ.ศ. ๒๕๑๐- ๒๕๑๒
• Diploma in Child Health (DCH)  London พ.ศ. ๒๕๑๒ 

การทำางาน
 ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงประไพพรรณ ศุภจัตุรัส ภายหลังจบแพทยศาสตร์บัณฑิต  
จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำางานในหน้าที่แพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ศกึษาต่อในหลกัสตูร และต่อมาได้รบัประกาศนยีบตัรวทิยาศาสตร์การแพทย์ระดบัสงู ด้านกมุารเวชศาสตร์ 
สมัครเป็นแพทย์ประจำาบ้านแผนกกุมารเวชศาสตร์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เป็นคนแรกในจำานวน  
๗ คน แต่ไม่ได้รับการบรรจุเป็น staff เนื่องจากไม่มีตำาแหน่งว่าง และ ได้รับคำาแนะนำาให้ไปศึกษาต่อที่
ต่างประเทศ แต่ยังไม่มีโอกาส ได้สมัครงานและได้รับการบรรจุที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 เริ่มทำางาน ที่ศูนย์ฝึกและอบรมการอนามัยแม่และเด็ก กรุงเทพ (สมัยนั้นอยู่ที่สาทร) ตรวจเด็ก
ป่วยและแม่ท่ีมาฝากครรภ์ และทำาการอบรมพยาบาลผดุงครรภ์ มีการฝึกทำาคลอดที่บ้านด้วย ร่วมกับ
แพทย์ สูตินรีเวชกรรม ทำางานอยู่ท่ีนี่ ๒ ปี เดินทางไปศึกษาต่อในวิชา Pediatrics ที่ The Royal  
Infirmary, University of Dundee, Scotland กับ Professor Jefferson เป็น Resident แผนก 
กุมารเวชศาสตร์ และได้มีโอกาสสอบและสอบได้ Diploma in Child Health (DCH) ที่ London  
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ กลับจากอังกฤษในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้เข้าทำางานที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งขณะนั้นมี นพ.ประกอบ ตู้จินดา เป็นปลัดกระทรวง ได้เสนอแนะให้มีการฉีดวัคซีนบาดทะยัก 
แก่มารดาตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการเกิด Tetanus Neonatorum ซึ่งขณะนั้น มีอัตราการตายเกือบ  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์และท่านเห็นด้วย ต่อมาจึงเกิดนโยบายการฉีดวัคซีนบาดทะยักในมารดาตั้งครรภ์  
ต่อมา นพ.อมร นนทสุต อธิบดีกรมอนามัยสมัยนั้นท่านมีนโยบายเกี่ยวกับงานโภชนาการและ 
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้มีโอกาสทำางานร่วมกับกองสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งมี นพ.ปรีชา ดีสวัสด์ิ 
เป็นผู้อำานวยการกอง ทำาให้มีการประชุมร่วมกัน โดยมีการนำาเอาแพทย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมา 
ประชุมกันเกือบทุกเช้า โดยที่แต่ละคนก็รับงานที่รับผิดชอบในหน้าที่ของตน ส่วนงานของตนเองนั้น 
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รับผิดชอบงานแม่และเด็ก โดยได้ไปศึกษาดูงานหลายๆแห่ง สอบถามประชาชนถึงพฤติกรรมของ 
หญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดต่าง ๆ จนมีการตั้งคณะกรรมการแม่และเด็กจัดทำา Profile แม่ขึ้น โดย  
นพ. อุทัย สุดสุข ซึ่งขณะนั้นดำารงตำาแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการประชุมบ่อยมาก บางครั้ง
ก็เลิกประชุมเย็นมากๆ ทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการท่ีต้องทำาหน้าที่แม่รับส่งลูกสาว ๒ คน ที่เรียนอยู่ที่
โรงเรียนราชินี (ปากคลองตลาด) และลูกชาย ๑ คนที่เรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จึงติดต่อขอโอนมา
ทำางานที่ กรุงเทพมหานคร เป็นหมอ Part time ทำางานครึ่งวัน ขณะนั้นมี พญ.ประลมภ์ ศกุนตนาค  
เป็นรองปลดักรงุเทพมหานครซึง่ท่านได้บรรจุให้ทำางานทีก่องส่งเสริมสุขภาพ ซึง่มงีานด้านอนามยัแม่และ
เดก็ สาธารณสขุมลูฐานและความจำาเป็นพืน้ฐาน ในระหว่างการทำางานทีน่ี ่ได้จดัทำาคูม่อืสขุภาพเดก็และ
สมุดบันทึกสุขภาพ โดยมี พญ.เพ็ญศรี กาญจนธิติ และ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ เป็นที่ปรึกษา รวมทั้ง 
จัดทำาคู่มือคู่สมรสเพราะขณะนั้นมีปัญหาการหย่าร้างและการเจ็บป่วยของเด็กเป็นจำานวนมาก  
 ต่อมา ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสงค์ ตูจ้นิดา ซึง่เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยั
รังสิตในขณะนั้นได้มาชวนให้ไปร่วมทีมทำางานในการพัฒนานักศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต  
โดยเป็นอาจารย์สอนวชิาเวชศาสตร์ชมุชนและเวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม โดยท่ีขณะนัน้มคีวามรูด้้านนี ้
น้อยมาก จงึพยายามศกึษาด้วยตนเองจนสอบได้อนมุตับิตัรเวชศาสตร์ป้องกนัและสังคมสาขาสาธารณสขุ
ศาสตร์จากแพทยสภา หลงัจากทำางานได้ ๑ ปี ต่อมาได้เข้าร่วมเป็นกรรมการของสมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม ซึ่งพบว่า ในขณะนั้นยังไม่มี Logo ของสมาคมเป็นของตนเอง จึงได้ให้แนวคิดกับเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันไปทำา ซึ่ง Logo นั้น ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 การฉีดวัคซีน Tetanus toxoid ให้กับหญิงตั้งครรภ์

การเชิดชูเกียรติ
 รางวัลเกียรติคุณ อาจารย์กิจการนักศึกษา ประจำาปี ๒๕๕๗
 รางวัลครูผู้ให้ ประจำาปี ๒๕๖๐

ประวัติครอบครัว 
 สมรสกับ นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส ประสาทศัลยแพทย์ อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร  
นายกสมาคมแพทย์โลก ประธานกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์
 ปัจจุบัน – ผู้อำานวยการสำานักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
 บุตรธิดา จำานวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายแพทย์วุฒิพันธ์ ศุภจัตุรัส เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐ จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวัย  
๓๖ ปี
 ๒. นางวรรณวิภา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ตำาแหน่ง Senior Vice President, Head of Private 
Banking ธนาคารไทยพานิชย์ (มหาชน)
 ๓. นางวราพร อุ่นสมบัติ ตำาแหน่ง Administrative Associate, Private Fundraising & 
Partnerships Section สถานที่ทำางาน United Nations Children’s Fund (UNICEF) - East Asia 
and Pacific Regional Office
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แพทย์สตรีดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๔

แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ (ด้านบริหาร)

ชื่อ  แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ 

ตำาแหน่งปัจจุบัน
 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

การศึกษา 
• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๙ 
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรกรรมศาสตร์โรคเลือด พ.ศ.๒๕๓๕ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
• อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๖ แพทยสภา

การอบรม 
• หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่น ๓๙ พ.ศ.๒๕๕๓ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
• หลักสูตรรองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำาปี ๒๕๕๓ 
• หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงสำาหรับผู้บริหาร” รุ่นที่ ๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Public Hospital Management Program สถาบันศศินทร์
• หลักสูตร “วิศวกรรมการบริหารจัดการทางการแพทย์” รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหิดล 
• หลักสูตรประกาศนียบัตร “ธรรมาภิบาลสำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์” รุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๗
• หลักสูตรบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๖๐ สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (สวปอ.มส.) พ.ศ.๒๕๖๑ มูลนิธิการจัดการ 
 ความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ประวัติการรับราชการ
• เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๙ ตำาแหน่ง นายแพทย์ ระดับ ๔ กลุ่มงานอายุรกรรม  
 โรงพยาบาลชุมชนหนองแค จังหวัดสระบุรี
• นายแพทย์ ระดับ ๕กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๓๖
• นายแพทย์ ระดับ ๗ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕
• นายแพทย์ ระดับ ๘ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘
• นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ และรองผู้อำานวยการด้านพัฒนาระบบบริการ โรงพยาบาลสระบุรี  
 พ.ศ. ๒๕๕๓
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• นายแพทย์เชี่ยวชาญและรองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖
• ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๗
• ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๑
• ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
• ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน

ผลงานที่สำาคัญ
• ผู้เชี่ยวชาญในคณะทำางานคัดเลือกยาบัญชียาหลักแห่งชาติสาขายาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาและรังสี

รักษา กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน 
• พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมนำ้าเหลือง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  

โรงพยาบาลสระบุรี มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
• ศึกษางบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมนำ้าเหลืองท่ีเข้าร่วมรักษา 

ในโครงการบริหารจัดการโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมนำ้าเหลือง สำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙- ๒๕๕๑

• การตอบสนองต่อยาเคมีบำาบัดเพิ่มเติมอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
เฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ในโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี วารสารอายุรศาสตร์อิสาน ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๕

• ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและประธานคณะทำางานไกล่เกล่ียผูท้ีเ่กดิความเสียหายจาก
การให้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสระบุรี 

• กรรมการชมรมเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข เพื่อจัดการการขัดแย้งในระบบบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

• กรรมการเตรียมการจัดการเพื่อบูรณาการโรคมะเร็งมาตรฐานเดียว สำานักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ 

• คณะกรรมการพฒันาระบบการจดัการข้อร้องเรียน และฟ้องร้องบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในเขตสุขภาพที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

• ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาโรคมะเร็ง กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน 

• รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๗ 
• คณะกรรมการพฒันาคณุภาพบรกิารและความปลอดภยัของผูป่้วย กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• ประธานกรรมการ Service Plan สาขาอายุรศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน 

รางวัลที่ได้รับ 
• รางวัลดีเด่น การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ประจำาปี ๒๕๕๖ ในเรื่อง “การพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 

แบบประคับประคอง และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยระบบเครือข่าย”
• รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
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ชื่อ   ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

สถานที่ทำางาน สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา
• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๘ 
• วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.๒๕๓๔
• Diplomate, American Board of Pediatrics, 1995 
• Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Disease, 1997 

การทำางาน
- แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลภูมิพล พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๑  
- Residency training, University of Tennessee Medical Center at Knoxville, USA
- Fellowship training, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, California, USA
- อาจารย์ – ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน  

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ ๘ แห่ง
งานด้านบริหาร ณ ปัจจุบัน 
 ๑. ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช
 ๒. ทีป่รกึษาคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล
 ๓. อนุกรรมการศูนย์ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลศิริราช
 ๔. อนุกรรมการพิจารณายาปฏิชีวนะที่ใช้ในโรงพยาบาลศิริราช
 ๕. อนุกรรมการพิจารณาวัคซีนอิมมูนโลยี โรงพยาบาลศิริราช
 ๖. ที่ปรึกษา โครงการศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
 ๗. คณะทำางานป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลศิริราช

คณะกรรมการเฉพาะด้าน ณ ปัจจุบัน 
 ๑.  ประธานคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 ๒.  คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แพทย์สตรีดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (ด้านวิชาการ)
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 ๓.  คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
 ๔.  คณะอนุกรรมการด้านวิชาการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
 ๕. ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมในทางการแพทย์ สาขากุมารเวชศาสตร์ 
 ๖. คณะกรรมการวชิาการด้านโรคตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 ๗.  อนุกรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข
 ๘. คณะทำางานกำาหนดราคากลางยารักษาโรคติดเชื้อและวัคซีน สำานักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา
 ๙. คณะอนุกรรมการและคณะทำางานจัดทำาแนวทางการดำาเนินงานป้องกันได้ด ้วยวัคซีน  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 ๑๐. รองประธานคณะทำางานผู้เชี่ยวชาญกำาหนดแผนการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข
 ๑๑. คณะอนุกรรมการอำานวยการบริหาจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข 
 ๑๒. คณะทำางานพจิารณาการจดัหาวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสขุ
 ๑๓. คณะอนุกรรมการข้อมลูทางวชิาการด้านคลนิกิ (วคัซนีโควดิ-๑๙) สำานกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา
 ๑๔. คณะอนุกรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 ๑๕. คณะอนุกรรมการจริยธรรม ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 ๑๖. คณะกรรมการบริหาร สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 
 ๑๗. ประธานคณะกรรมการวิชาการ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
 ๑๘. คณะกรรมการบริหาร สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย 
 ๑๙. ประธานวิชาการ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

งานด้านวิชาการและวิจัย 
 งานวิจัยภาษาอังกฤษชื่อแรก  ๓๔  เรื่อง
 งานวิจัยภาษาอังกฤษชื่อร่วม  ๓๐๓  เรื่อง
 บทความในวารสารภาษาไทย  ๖  เรื่อง
 กองบรรณาธิการหนังสือ  ๑๙  เล่ม
 บทความในหนังสือ  ๔๔  เล่ม
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รางวัลที่เคยได้รับ
 ๑. ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
 ๒. อาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ASAIHL-Thailand Awards) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สำานักงาน สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำา
ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)

 ๓. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบช้าราชการ (กพร)

 ๔. รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สภากาชาดไทย

 ๕. รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำาปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 ๖. รางวัลตำาราดีเด่น (รางวัลชมเชย) หนังสือ “โรคติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ในเด็ก ตำาราเพื่อบุคลากร 

ที่ดูแลรักษาเด็กและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวี” มีนาคม ๒๕๕๑ จากคณะแพทยศาสตร์  ศิริราช
พยาบาล

 ๗. อาจารย์ดีเด่นทางคลินิก ของสภาอาจารย์ศิริราช พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๘. อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ประจำาปี ๒๕๕๙ จากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๙. รางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบ

เอกสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
   ๑๐. รางวัลอาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
   ๑๑. รางวัลอาจารย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐

บทบาทหน้าที่ ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
  บทบาทที่สำาคัญของศาสตราจารย์แพทย์หญิง กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ท่ีมีต่อการระบาดของ
โรคโควิด-๑๙ คือการเป็นแพทย์โรคติดเชื้อ ซึ่งหาข้อมูล ความรู้ใหม่ๆ จากข้อมูลการระบาดจากทั่วโลก
อยูต่ลอดเวลา เพือ่ให้ข้อมลูคำาแนะนำาแก่ประชาชน บคุลากรทางการแพทย์และแพทย์ทัว่ไป โดยเผยแพร่
ผ่านสื่อต่าง ๆ ทางวิทยุ วีดีโอ โทรทัศน์ คลิป และบทความสัมภาษณ์ต่าง ๆ ในแง่ของการวินิจฉัยรักษา 
การป้องกัน รวมทั้งการใช้วัคซีน นอกจากนี้ยังให้คำาแนะนำา ข้อมูลทางวิชาการกับกระทรวงสาธารณสุข 
ผูก้ำาหนดนโยบายของประเทศ เกีย่วกบัเรือ่งการใช้วคัซนีต่าง ๆ  เพือ่ให้ทกุ ๆ  ฝ่ายได้รบัความรู ้ความเข้าใจ
เก่ียวกับโรคและวคัซีนให้มากทีส่ดุ โดยทีอ่าจารย์มีบคุลกิทีต่รงไปตรงมา สามารถอธบิายให้ผูฟั้งเข้าใจง่าย 
ด้วยความเมตตาและปรารถนาดีต่อทุกฝ่าย
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  พญ.กลุกญัญา ได้เป็นแกนนำาร่วมกบัทมีแพทย์หลายท่าน ร่วมกนัเขยีนแนวทางปฏบิตัใินการดแูล
โควิด-๑๙ ให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และร่วมกับทีมงานของกรมควบคุมโรค  
เขียนคู่มือการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการให้วัคซีนสำาหรับบุคลากรทุกระดับ 
ในกระทรวงสาธารณสุข และใช้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเขียนบทความวิชาการ เผยแพร่ในหลาย 
ช่องทาง รวมทั้งเป็นวิทยากรในเรื่องโควิด-๑๙ และวัคซีน ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกระดับ 
อย่างสมำ่าเสมอ

  พญ.กุลกัญญา ได้ช่วยทีมโรคติดเชื้อในเด็กของศิริราช ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙  
ในศิริราช ให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่อาจารย์ แพทย์ประจำาบ้าน และแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด ในการดูแล
และป้องกันผู้ป่วย ช่วยจัดระบบการทำางาน การบริการการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในศิริราช ร่วมกับ 
ทีมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ทั้งยังให้ความช่วยเหลือ ให้คำาแนะนำาแก่บุคลากรทางการแพทย์  
จากโรงพยาบาลต่าง ๆ นอกพื้นที่ เมื่อมีการขอคำาปรึกษาเข้ามา

  พญ.กุลกัญญา เป็นที่ปรึกษาให้กระทรวงสาธารณสุขในการกำาหนดนโยบายต่าง ๆ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับวัคซีน และเป็นประธานคณะกรรมการ ระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลัง
ได้รบัการสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรค (Adverse Events Following Immunization: AEFI) ซึง่มคีวามสำาคญั
ในการติดตามความปลอดภัยของการใช้วัคซีนโควิด-๑๙

  พญ.กุลกัญญาได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานคณะทำางานผู้เชี่ยวชาญกำาหนดแผนการให้วัคซีน
ป้องกันโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙, อนกุรรมการอำานวยการบรหิารจดัการให้วคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และคณะทำางานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

  จากสถานการณ์ปัจจุบัน การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ พญ.กุลกัญญา  
ก็ยังคง มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้ โดยหวังว่าอัตราการติดเชื้อจะลดลง 
และประชาชนคนไทยจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยให้ได้เร็วที่สุด
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ชื่อ   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช

ตำาแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สถานที่ปฏิบัติงาน หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การศึกษา 
• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
• Post-graduate internship สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
• วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา พ.ศ.๒๕๓๘  

คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• Clinical Fellowship in Urology, DAAD scholarship at Ludwig Maximillan University, 

Munich, Germany, 1998-2000 
• Visitor Fellowship in urolithiasis and stone analysis, DAAD scholarship at  

UrologischeKlinik, Universitätsklinikum Bonn, Rheinische Friedrich- Wilhelms 
Universität, Bonn, Germany 1999

• Clinical Fellowship in Neurourology, TUA scholarship; Landes-Krankenhause  
Innsbruck-Universitätskliniken, Innsbruck, Austria 2007

• Research Fellowship in neuromodulation and electrical stimulation. พ.ศ. ๒๕๕๒  
Faculty of Medicine, PSU scholarship ; Landes-KrankenhauseInnsbruck-Universitätsk-
liniken, Innsbruck, and Rehabilitation Center, Bad Häring, Austria 1999

การทำางานด้านบริหาร
- รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.๒๔๖๔ – ปัจจุบัน
- ผู้บริหารศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะสภากาชาดไทย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.๒๕๖๔ – ปัจจุบัน
- ผู้บัญชาการ โรงพยาบาลสนาม (Songkhlanagarind COVID Collaboration Camp) พ.ศ. ๒๕๖๔
- ผู้บัญชาการ โรงพยาบาลสนาม (Songkhla COVID-19 Recovery Camp) พ.ศ. ๒๕๖๓
- หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
- รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
- รักษาการหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ – ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช

(ด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุข) 
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คณะกรรมการ
• ประธานการศกึษาและวจิยั สมาคมศลัยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
• แพทย์และที่ปรึกษาและให้บริการประจำาศูนย์ C Plus Center
• ที่ปรึกษาคณะทำางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
• บรรณาธิการวารสารยูโร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
• ประธานกรรมการศนูย์ปลกูถ่ายไตสภากาชาดไทย โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ปัจจบุนั)
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำาเนินงานบริการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน

โรงพยาบาล (Home isolation) พ.ศ. ๒๕๖๔
• กรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน
• อนุกรรมการคุณภาพมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
• กรรมการสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – 

ปัจจุบัน
• ประธานวารสารและสารสนเทศ ของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๔
• กรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่
• กรรมการบริหารองค์กรแพทย์
• คณะกรรมการประกวดผลงานทางวิชาการแพทย์ประจำาบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

รางวัลเชิดชูเกียรติ 
 ๑. ผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลา กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สาขาจิตบริการสาธารณะ ประจำาปี ๒๕๖๓ ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ๒. PSU Hero ประจำาปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ๓. ประกาศเกียรติคุณ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ โรงพยาบาลสนามส่วนหน้า

เคลื่อนที่เร็ว ประจำาปี ๒๕๖๒ กองทัพบก
 ๔. บุคลากรดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ๕. โล่เกียรติคุณ ประจำาปี ๒๕๖๐ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ๖. เหรียญกาชาดสมนาคุณ (บริจาคโลหิต จำานวน ๑๑๗ ครั้ง) พ.ศ. ๒๕๕๕ สภากาชาดไทย
 ๗. โล่แสดงความขอบคณุการปฏบัิตภิารกจิช่วงอทุกภยั พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์  

ผลงานตีพิมพ์
 Academic papers: จำานวน ๒๖ เรื่อง
 หนังสือ :     จำานวน ๑๐ เล่ม
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ผลงานวิจัย
 ๑. Tanthanuch M. Staghorn calculi in Southern Thailand. J Med Assoc Thai.  

2006; 89(12):2086-90.
 ๒. Premprapha D, Puttawibul P, Tanthanuch M. Chemical component of gallstone 

in Songklanagarind Hospital determined by infrared spectrophotometry. Songkla 
Med J 2006;24(5): 419-424.

 ๓. Tanthanuch M, Apiwatgaroon A, Pripatnanont C. Urinary tract calculi in Southern 
Thailand. J Med Assoc Thai 2005; 88(1): 80-85.

 ๔. โปสเตอร์ เรื่อง Urolithiasis in Songklanagarind Hospital, Southern Thailand เสนอ 
ในการประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ณ อาคารเรียนรวม 
และหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงนครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 ๕. Marikatat M, Pripatnanont C. Urolithiasis in Songklanagarind Hospital, Southern 
Thailand. The Thai Journal of Urology 1997; 18(23)

 ๖. Marikatat M, Pripatnanont C. Identification of Urinary Tract Stones in  
Songklanagarind Hospital by Infrared Spectoscopy, The Thai Journal of Urology 
1996; 17(20)

 ๗. Marikatat M, Ratana-olarn K, Diagnosis and Management of Persistent Frequency 
of Urination in Female. The Thai Journal of Urology 1994; 15(17): 42-49.

 ๘. Marikatat M, Muangman V, Primary Adenocarcinoma of Renal Pelvis: Report of  
a case. The Thai Journal of Urology 1994; 15(17): 50-57.

 ๙. Marikatat M, Pripatnanont C. Renal Angiosarcoma: Report of a case presented with 
Spontaneous Subcapsulat Hematoma. The Thai Journal of Urology 1993; 14(15): 
39-44.

   ๑๐. รางวลัชมเชย โรงพยาบาลสนามส่วนหน้าเคลือ่นทีเ่รว็ Rapid Deploy Forward Field Hospital 
จาก กองทัพบก จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ ประจำาปี ๒๕๖๒ 

   ๑๑. โล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงานงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์” ประจำาปี ๒๕๖๒

ผลงานเชิงประจักษ์ : การอุทิศตนในการดูแลผู้ป่วยโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และโครงการ
นำาร่องเพื่อบูรณาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานจังหวัดสงขลา (Songkhla Factory 
Sandbox)
 เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในประเทศไทย 
และแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคติดเชื้อคาดการณ์ว่า จะมีผู้ป่วยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว จนเกินศักยภาพ 
ของระบบสาธารณสุข ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์เกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก  
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง มณฑิรา ตัณฑนุช ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็น 
ผู้บัญชาการโรงพยาบาลสนาม (Songkhla COVID-19 Recovery Camp) ในนาม “นักรบชุดขาว” 
ด้วยการบรหิารจัดการ ภายใต้กรอบความคดิ บคุลากรจำานวนน้อย ดแูลผูป่้วยจำานวนมากทำาให้การดำาเนนิ
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การของโรงพยาบาลสนาม สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ สามารถให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สำาหรับผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ แบ่งเบาภาระการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลหลัก สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้กับสถานพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งองค์ความรู้จากการดำาเนินงานโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ สามารถนำาไปใช้
ประโยชน์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย
และผู้ปฏิบัติงาน อันพิสูจน์แล้ว จากการตั้งโรงพยาบาลสนาม ๒ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถดำาเนินการรับ
ผู้ป่วยได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง 
 เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง มณฑิรา ตัณฑนุช ยังคงได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงาน 
เป็นผู ้บัญชาการโรงพยาบาลสนาม (Songkhlanagarind COVID-19 Collaboration Camp)  
โดยการบริหารจัดการ ใช้กรอบแนวคิด “Less is More” ในทุกกระบวนการของการปฏิบัติงาน  
มีการกลั่นกรองและตกผลึกทางความคิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำางาน ตลอดระยะเวลา 
๕๐ วัน ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย จำานวน  
๒๓๑ ราย และด้วยความเชือ่มัน่ของโรงพยาบาลหลกั จงึได้รบัความไว้วางใจให้ดูแลผูป่้วยกลุม่เปราะบาง 
คือ สตรีมีต้ังครรภ์ จำานวน ๙ ราย แม่และเด็ก จำานวน ๑๑ ราย โดยส่วนใหญ่ มีอายุน้อยกว่า ๑ ปี  
และอายุน้อยที่สุด คือ ๒๘ วัน ผู้ป่วยทุกรายได้กลับสู่ครอบครัวอันเป็นที่รักอย่างปลอดภัย และบุคลากร
ทุกคนท่ีปฏิบัติงานในส่วนขยายโรงพยาบาลฯ มีความปลอดภัย ภายใต้ระบบการแบ่งโซนการทำางาน 
อย่างเคร่งครดั และโรงพยาบาลสนามได้ปิดตวัลงเมือ่วนัที ่๕ มถินุายน ๒๕๖๔ เพือ่ให้บุคลากรปฏบิตังิาน
เพ่ือสนับสนนุวาระสำาคญัเร่งด่วนของประเทศไทย คอื การฉดีวคัซนีให้ครอบคลมุประชากรตามเป้าหมาย
โดยเร็ว 
 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง และ 
แพร่กระจายในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช  
ได้นำาแนวทาง “ตรวจ รักษา ดูแลและควบคุม แบบมีส่วนร่วมทั้งระบบ” เริ่มตั้งแต่การตรวจคัดกรอง 
เชงิรกุทีส่ะดวกรวดเรว็ มรีะบบสอบสวนโรค แยกกกัตวัผูส้มัผสัเสีย่งและการควบคมุพืน้ทีเ่ฉพาะ การรกัษา
ผู้ป่วยด้วยโรงพยาบาลสนามภายในโรงงาน เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ป่วยในชุมชน มีระบบส่งต่อการรักษา 
ผูป่้วยทีมี่อาการรนุแรงไปโรงพยาบาลหลกั มรีะบบอาชวีอนามัยเพือ่ป้องกันและควบคมุการแพร่กระจาย
เช้ือสูชุ่มชน โดยนำาประสบการณ์ทีไ่ด้ดแูลรกัษาผูป่้วยในโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ผนวกเข้ากบัระบบนวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีมแพทย์ และบคุลากร
ทางการแพทย์ พัฒนาต่อยอดเป็นระบบโรงพยาบาลสนามในโรงงาน (Factory Accommodation  
Isolation, FAI) ดำาเนินการร่วมกับมาตรการป้องกันควบคุมพื้นที่เฉพาะ (Bubble & Seal)  
ของสถานประกอบการ เพื่อให้จังหวัดสงขลาสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ควบคู่สาธารณสุข และเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอื่น ต่อไป
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๑.  พญ. จินตนา ศรีสมปอง 

แพทย์สตรีปฏิบัติการดีเด่น ด้านสู้โควิด

อายุรแพทย์ สาขาโรคติดเชื้อ
นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ กลุ่มงานอายุรกรรม 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

ผลงานเด่นในการปฏิบัติการด้านสู้โควิด
“พลังใจนำาทีมร่วมรับมือผู้ป่วยวิกฤติโควิด สุราษฎร์ธานี” ผลงานดีเด่น 
ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๑

๒. พญ. ณัฐกานต์ ชื่นชม

  จากการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ใน 
การดแูลผูป่้วยวกิฤต ิCOVID-19 รายแรกของ จ.สรุาษฎร์ธาน ีมภีาวะไตวายเฉยีบพลนัและระบบทางเดนิ
หายใจล้มเหลว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ จนผู้ป่วยอาการดีขึ้น
สามารถกลับบ้านได้

อายุรแพทย์ สาขาโรคติดเชื้อ 
นายแพทย์ชำานาญการ โรงพยาบาลแม่สอด 

ผลงานเด่นในการปฏิบัติการด้านสู้โควิด
“อายุรแพทย ์โรคติดเช้ือชายแดนไทย-เมียนมาต ้องเป ็นหมอ 
ระบาดวิทยาด้วย” 

  โรคอุบัติใหม่ อุบัติซำ้าเกิดขึ้นตลอดเวลา เช่น โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน 
หัด พิษสุนัขบ้า โรคไข้กาฬหลังแอ่น โรคอหิวาต์ตกโรค โรคแอนแทรกซ์ โรคที่นำาโดยยุง เช่น มาลาเรีย  
ชิคุนกุนย่า ไข้เลอืดออก โรคฉีห่น ู และล่าสุดโควดิ-๑๙ ทีส่ถานการณ์หนกัหนามากๆ เราต้องเตรยีมพร้อม
รบัมอืเสมอ ผลงานความสำาเรจ็ในการควบคมุโรคขอยกให้กบัทมีงานสาธารณสขุชายแดนทกุคนทีอ่ตุสาหะ 
เสียสละ และกล้าหาญเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยค่ะ
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  วางรูปแบบ Buddy-Budder hospital Model เพื่อจับคู ่โรงพยาบาลที่พื้นที่ใกล้กัน  
ในการรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ที่ไม่มีอาการ/มีอาการเล็กน้อย admit ในโรงพยาบาลชุมชนช่วงที่ไม่ม ี
โรงพยาบาลสนาม และต่อมาเมื่อมีโรงพยาบาลสนาม แผนนี้ได้ปรับใช้ในการรองรับผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์
โรงพยาบาลสนาม หรือระดับ Moderate ข้อดี คือ ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลทั่วไป ทำาให้ 
capacity เตียง สามารถรองรับกลุ่มอาการรุนแรงทั้งจากผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ได้มากขึ้น 
รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เครื่องมือและสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ของ 
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป

กุมารแพทย์ สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
ผู้อำานวยการ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๐ กรุงเทพมหานคร

ผลงานเด่นในการปฏิบัติการด้านสู้โควิด
“หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขดำาเนินมาตรการควบคุมป้องกัน 
การระบาดทั้งเชิงรับและเชิงรุก” 

๓. พญ. ดลจรัส ทิพญ์มโนสิงห์ 

  หัวหน้าทีม SRRT ของ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๐ รสสุคนธ์ มโนชญากร เป็นศูนย์บริการ
สาธารณสุขเพียงแห่งเดียวของพื้นท่ีเขตดอนเมือง มีประชากรจำานวนมาก ตั้งแต่เร่ิมต้นการระบาด 
ของโควิด-๑๙ จัดเตรียมมาตรการทั้งภายในและภายนอกศูนย์เพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-๑๙  
รวมทั้งการให้ความรู้ ออกบริการเชิงรุกแก่โรงเรียนและสถานประกอบการในพื้นที่ 

๔. พญ. นุชศรา อามีณทรานนท์

ตจแพทย์ 
นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส

ผลงานเด่นในการปฏิบัติการด้านสู้โควิด
“Case manager ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 EOC 
จ.นราธิวาส” 
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  ด้านบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ ออกแบบการทำางานและการให้บริการสุขภาพจิตและ 
ยาเสพติดทางไกล (telemedicine) ร่วมกับครอบครัวและชุมชน จัดบริการงานสุขภาพจิตในหอผู้ป่วย 
cohort ward และโรงพยาบาลสนาม จัดบริการและร่วมมือกับชุมชนที่มีผู้ติดเชื้อ เพื่อสร้างความเข้าใจ 
เพิม่ความร่วมมอืและลดตราบาปจากการเจบ็ป่วย จัดบรกิารดแูลจติใจบคุลากร เพือ่ลดความเครยีดและ
ภาวะหมดไฟ (burn out)
  ด้านพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำานวัตกรรมการพิมพ์ ๓ มิติมาใช้ในวิกฤติการระบาด 
COVID-19 เพื่อลดต้นทุนการซ้ือ Personal Protective Equipment และพึ่งพาตนเอง ได้แก ่
นวัตกรรมการพิมพ์ กระจังหน้า (Face Shield) แว่นตากันนำ้า (Goggle) หน้ากากกันนำ้า (water  
proved facial mask) VDO Larygoscope จากเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ   

๖. พญ. พรวิมล ลี้ทอง

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ กลุ่มงานอายุรกรรม 
นายแพทย์ชำานาญการพเิศษ โรงพยาบาลสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ

ผลงานเด่นในการปฏิบัติการด้านสู้โควิด
“ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จังหวัดสมุทรปราการ” 

  อายุรแพทย์โรคติดเชื้อเพียงคนเดียวในจังหวัด ผู้เป็นแกนนำาหลักในการเตรียมความพร้อมด้าน
ต่างๆ เพ่ือรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
มีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างมากท่ีจะทำาให้ทุกคนปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตของโรคระบาดนี้ไปให้ได้ 
โดยเรว็ทีส่ดุ ด้วยคณุลกัษณะเฉพาะตวัดงักล่าวทำาให้เป็นศนูย์รวมความเชือ่มัน่ของบคุลากรในโรงพยาบาล
รวมทั้งผู้ป่วยที่เคยมารับบริการได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคลากรทุกระดับในการที่จะร่วมกัน 
ทำาภารกิจนี้ให้สำาเร็จลุล่วง เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความปลอดภัยมากที่สุด 
  ในการจัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ นั้น ได้ใช้ความรู้และใช้ประสบการณ์มาวิเคราะห์และ 
วางแผนทั้งในด้านของอาคาร/สถานที่ ด้านอัตรากำาลังของบุคลากรแต่ละประเภท ด้านทรัพยากรต่างๆ 
ทัง้ทาง Clinic และ Non Clinic อกีทัง้ได้วเิคราะห์ถึงผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้และได้กำาหนดแผนรองรับ

๕. พญ. ปริยสุทธิ์ อินทสุวรรณ 

จิตแพทย์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

ผลงานเด่นในการปฏิบัติการด้านสู้โควิด
“จิตแพทย์ผู ้ ดูแลกายและใจผู ้ป ่วยและบุคลากรในภาวะวิกฤติจาก  
COVID-19 พร้อมนำาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ในงานรักษา  
ส่งเสริมและป้องกัน” 
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เหตุการณ์ต่างๆ ไว้ตามระดับความรุนแรง มีการปรับปรุง/พัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  
ให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

๗. พญ. มรกต ภัทรพงศ์สินธุ์ 

อายุรแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม 
นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ โรงพยาบาลชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

ผลงานเด่นในการปฏิบัติการด้านสู้โควิด
“หัวหน้าทีมรักษาผู้ป่วยโควิด(Miss Corona) โรงพยาบาลชัยภูมิ” 

  อายุรแพทย์ผู้จัดระบบการดูแลและวางแผนการรักษาผู้ป่วยโควิดในจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดแบ่ง
อายุรแพทย์ออกเป็น ๒ ทีม สำาหรับดูแลผู้ป่วยโควิด และ ผู้ป่วยที่ไม่ใช่โควิด เป็นที่ปรึกษาหลักสำาหรับ
อายุรแพทย์และแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลชัยภูมิรับดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรงและ
ไม่รุนแรง รักษาผู้ป่วยโควิดในจังหวัดชัยภูมิ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำานวนสูงสุดท่ีรับเข้าไว้ 
ในโรงพยาบาล ๙๘ ราย  

๘. พญ. ลลิดา วีระวิทยานันต์ 

จักษุแพทย์   
ผู้อำานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๘ กรุงเทพมหานคร

ผลงานเด่นในการปฏิบัติการด้านสู้โควิด
“ผู้นำาขับเคลื่อนโครงการบางโคล่โมเดลบันได ๔ ขั้น พิชิตโควิด ร่วมกัน
ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๘ สำานักงานเขตบางคอแหลม กับผู้นำา  
๖ ชุมชน” 

  หัวหน้าทีม การสอบสวนและควบคุมโรคใน setting ที่มีการระบาดแคมป์คนงานก่อสร้าง,  
โรงงาน, สถานประกอบการ , ตลาดและชุมชน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดมาตรการ Bubble and seal  
ตรวจค้นหาผู้ป่วยในชุมชน ในกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มคนท่ีเปราะบางที่ไม่มีโอกาสเข้ารับการตรวจ เช่น  
ผู้ป่วยติดบ้าน , ผู้ป่วยพิการ , ผู้ป่วยทารกและเด็กเล็ก ควบคุมดูแลการกักตัวผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงสูง  
(Home Quarantine) ดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่รักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) เป็นเวลา  
๑๔ วันเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งมีปริมาณงานราว ๓,๔๐๐ ราย ในพื้นที่รับผิดชอบ  
การฉีดวัคซีนให้กลุ่มจำาเพาะเจาะจง เช่น กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป,  กลุ่มที่มีโรค ๗ กลุ่ม
เสี่ยง, กลุ่มคนท้องที่ติดค้างอยู่ตามชุมชน และไม่สามารถเข้าถึงบริการวัคซีนโดยทั่วไปได้ , กลุ่มผู้พิการ , 
กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
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๙.  พญ. สราพร มัทยาท 

อายุรแพทย์โรคไต    
รองผู้อำานวยการ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลงานเด่นในการปฏิบัติการด้านสู้โควิด
“หัวหน้าทีมปฏิบัติ (Operation Section Chief)ในคณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” 

  รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการเตียงภายในโรงพยาบาล  ประสานระดับจังหวัด เขต และผู้โดยสาร
มาจากสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นหัวหน้าทีมของคณะกรรมการ EOC ระดับจังหวัดของสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เป็นหัวหน้าทีมรับผิดชอบการดูแลโรงพยาบาลสนาม ๒ แห่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และจัดระบบบรกิารฉดีวัคซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาภาคสนามมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์     

๑๐. รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานเด่นในการปฏิบัติการด้านสู้โควิด
“อาจารย์แพทย์ผู้ดูแลควบคุมป้องกัน เผยแพร่ความรู้โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙” 

  ร่วมกำาหนดมาตรการ แนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ รวมท้ังโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำาหนดมาตรการและคำาแนะนำา 
สำาหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ในช่วงที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) รวมทั้งแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  เป็นคณะทำางานด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและเฝ้าระวัง  
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน AEFI ของจังหวัดปทุมธานี
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๑๑. พญ. อภิสมัย ศรีรังสรรค์

จิตแพทย์ 
ผู้อำานวยการ ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ 
โรงพยาบาลกรุงเทพสำานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ผลงานเด่นในการปฏิบัติการด้านสู้โควิด
“ผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)” 

  การทำางานของ ศบค.เป็นการบริหารสถานการณ์ท่ามกลางความขัดแย้ง การเผชิญหน้ากับ 
โรคระบาดที่ไม่เคยมีมาก่อน องค์ความรู้ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ
สถานการณ์ต่างๆ จำาเป็นต้องมีการปรับ เกิดการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งองค์ความรู้เดิมบางอย่างอาจไม่สามารถ
นำามาใช้ได้ การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดให้พอดีกับการผ่อนคลายมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ 
ให้ประชาชนสามารถดำาเนินชีวิตได้ ภาคเศรษฐกิจสังคมยังคงขับเคลื่อนไปได้ เป็นเรื่องยากลำาบาก  
การตัดสินใจซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบหลายฝ่ายจึงนำาไปสู่ความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การส่ือสารจึงเป็น
สิ่งจำาเป็นที่จะช่วยประคับประคองให้ก้าวไปด้วยกันได้
  โฆษกต้องเป็น anger container  การฟังเป็นสิง่ส�าคญัมาก การจัดการความขดัแย้งเป็นคณุสมบติั
ที่ส�าคัญ และต้องตรวจสอบตัวเองเมื่อหมดหน้าที่ในแต่ละวัน

๑๒. รศ. พญ โอสรี อัครบวร

ศัลยแพทย์
หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานเด่นในการปฏิบัติการด้านสู้โควิด
“แพทย์ดีเด่นบุษราคัมล้อมเพชร” 

  แพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเช้ือ COVID-19 โรงพยาบาลบุษราคัม ผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยจิต กาย ใจ 
ทั้งหมดที่มีเรื่องราวดีๆ ของผู้ท่ีมารวมกัน หมุนเวียนกัน ความเมตตาและความเพียรของเราจะทำาให ้
เมืองท่ีเหินห่างกลับมาใกล้ชิดกันอีกคร้ัง การเชื่อมโยงของเราอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็น 
ความพยายามระดับมนุษย์ ที่ยังเมตตากันเสมอ เมตตามากมายไม่มีประมาณ ภารกิจชีวิตยังดำาเนินไป 
การทำางานแบบลืมความเหน็ดเหนื่อยกันทุกวัน ด้วยการแบ่งปันและปรีดา 
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แพทย์สตรีที่ ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๓-๒๕๖๔

 ๑. ศ.น.ท.หญิง พญ. ศิรินทรา สิงหรา ณ อยุธยา ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล  
บุคคลภาครัฐ ในวันสตรีสากล จากกรมกิจการสตร ี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ ประจำาปี ๒๕๖๓

   ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประจำาปี ๒๕๖๓ จากแพทยสภา

 ๒. พญ. สุพัตรา ศรีวณิชชากร    ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงระบาด
วิทยา สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยและ
กรมควบคุมโรค ประจำาปี ๒๕๖๓

 ๓. รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา  ได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่าง ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ประจำาปี ๒๕๖๓ 

 ๔. พญ.สุวณี รักธรรม  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าอาวุโสดีเด่น คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี ๒๕๖๓ 

 ๕. ศ พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ  
คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ประจำาปี ๒๕๖๓  

 ๖. พญ.อรวรรณ ศิลปกิจ   ได้รับรางวัลศิษย์เก่าผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยกย่อง
เชิดชู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี ๒๕๖๓ 

 ๗. ศ.เกียรติตุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน  ได้รบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์คณะมนษุยศาสตร์ 
   สาขาพุทธจิตวิทยา ประจำาปี ๒๕๖๔
 ๘. ผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์  รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน จากสมาคม

เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร 
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำาปี ๒๕๖๔

 ๙. ศ. น.ต. พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  ได้รับตำาแหน่งศาสตราจารย์ ภาควิชารังสีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐. ศ.ดร. พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์  ได้รับตำาแหน่งศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓
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๑๑. รศ. พญ.วิมล ศิริมหาราช  ได้รับตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ ๒๕๖๓

๑๒.  รศ. พญ.ปฐมพร ปิ่นอ่อน  ได้รับตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิสัญญี  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓. ผศ. พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง  ได้รับตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๔. ผศ. พญ.นลินี ยิ่งชาญกุล  ได้รบัตำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕. อ. พญ.จอมจิตต์ จันทรัศมี  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ละนักวิจัยรุ่นใหม่   
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๖. รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้าน meta-analysis  
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประจำาปี ๒๕๖๓

๑๗. พญ. ศรัณยา สุคันธไชยวงศ์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่น  
ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ประจำาปี ๒๕๖๓

๑๘. พญ.หทัยทิพย์ ชัยประภา  ได้รับรางวัลเทพสตรี (สตรีต้นแบบตัวอย่าง)  
สาขาสตรีผู้ทำาประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๔  
มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย, เครือข่ายองค์กรสตรีไทยและ

   จิตอารีมาดามอุปถัมภ์  
๑๙. พญ. ปาจรีย์  อารีรบ ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  

พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๐. พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๑. พญ.รุจิรา เข็มเพชร  ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาราชการผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๒. พญ.วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล  ได้รับรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียน ปี ๒๕๖๔
๒๓. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์  ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
   ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒๔. รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน  รับรางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำาปี ๒๕๖๔  

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
๒๕. พญ.เบญจพร ปัญญายง  ได้รับโปรดเกล้า ฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๖๓
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 ๒๖. ศ. เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์  ได้รับรางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในวันครบรอบ ๕๐ ปี 
วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำาปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๗. ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา  ได้รับรางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในวันครบรอบ ๕๐ ปี  
วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำาปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๘. รศ.พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จในอาชีพ/ 
หน้าที่การงาน ประจำาปี ๒๕๖๔ สมาคมศิษย์เก่า  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๒๙. พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลระยอง  
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๓๐. พญ.รจนา ขอนทอง  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลสวรรค ์
ประชารักษ์ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๓๑. พญ.นาฏยา มิล  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๓๒. พญ.นุชรินทร์ อักษรดี  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์
มหาราช จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๓๓. พญ.อังคนา อุปพงษ์  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท 
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๓๔. พญ.ดวงพร อัศวราชันย์  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลอ่างทอง  
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๓๕. พญ.จารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๓๖. พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลเชียงคำา  
จังหวัดพะเยา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๓๗. พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลอุดรธาน ี
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๓๘. พญ.อุไรวรรณ จำานรรจ์สิริ  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลอำานาจเจริญ 
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๓๙. พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์  ได้รับรางวัลกุมารแพทย์ดีเด่น ด้านบริหาร ประจำาปี 
๒๕๖๔ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

๔๐. พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ได้รับรางวัลแพทย์ผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
ประจำาปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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แพทย์สตรีที่ได้รับรางวัลกุมารแพทย์อาวุโสดีเด่นประจำาปี ๒๕๖๔ จากราชวิทยาลัย 
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

 ๔๑. รศ. พญ.ชลีรัตน์  ดิเรกวัฒนชัย
 ๔๒. รศ. พญ.นวลจันทร์  ปราบพาล
 ๔๓.  พญ.เบญจมาศ  พิศาลสารกิจ
 ๔๔.  รศ. พญ.พรพิมล  พัวประดิษฐ์
 ๔๕.  รศ. พญ.พิมลรัตน์  ไทยธรรมยานนท์
 ๔๖.  รศ. พญ.รัชนี  เซ็นศิริวัฒนา
 ๔๗.  พญ.รัตโนทัย  พลับรู้กาล
 ๔๘.  ศ. พญ.ลัดดา  เหมาะสุวรรณ
 ๔๙.  พญ.วันดี  นิงสานนท์
 ๕๐.  ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 ๕๑.  ศ.เกียรติคุณ พ.อ.หญิงศรีลักขณ์  สิมะเสถียร
 ๕๒.  ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์  สิงคาลวณิช
 ๕๓.  พญ.สุภา  หริกุล
 ๕๔.  รศ. พญ.สุมาลี  ศรีวัฒนา 
 ๕๕.  ศ.เกียรติคุณ พญ.สุรางค์  เจียมจรรยา 
 ๕๖. ศ.คลินิก พล.ท.หญิงสุรีย์พร  คุณาไทย
 ๕๗. ผศ. พญ.อรุณ  วงษ์จิราษฎร์
 ๕๘. รศ. พล.ต.หญิงฤดีวิไล  สามโกเศศ
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คณะที่ปรึกษากรรมการสมาคมฯ ชุดที่ ๓๔

(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)

 ๑. ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร  ตู้จินดา

 ๒. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมปอง รักษาศุข

 ๑. รศ.พญ.กัลยา บำารุงผล

 ๒. ศ.เกียรติคุณ พญ. ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์

 ๓. พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน

 ๔. พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ

 ๕. ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา

 ๖. พญ.ดารณี วิริยกิจจา

 ๗. ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณนันทา มาระเนตร์

 ๘. ศ.คลินิก พญ.ประไพพรรณ ศุภจัตุรัส

 ๙. รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร

 ๑๐. พญ.ปิยเนตร สุขุปัญญารักษ์

 ๑๑. รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์

 ๑๒. ศ.เกียริตคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์

 ๑๓. ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ

 ๑๔. ศ.เกียรติคุณ พญ.ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล

 ๑๕. พญ.ภัทริยา จารุทัศน์

 ๑๖. ศ.คลินิก พญ.มานี ปิยะอนันต์

 ๑๗. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ

 ๑๘. รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์

 ๑๙. พญ.รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา

 ๒๐. พญ.เรณู ศรีสมิต
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 ๒๑. ศ.เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ

 ๒๒. ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร

 ๒๓. พญ.ศุภวัจน์ นับถือเนตร

 ๒๔. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมปอง รักษาศุข

 ๒๕. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

 ๒๖. พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร

 ๒๗. ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน

 ๒๘. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ

 ๒๙. พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ

 ๓๐. ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ.สุจิตรา นิมมานนิตย์

 ๓๑. ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา

 ๓๒. พญ.สุตาพร สวัสดิเสวี

 ๓๓. พญ.สุวณี รักธรรม

 ๓๔. พญ.ดร.อมรา มลิลา

 ๓๕. รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช

 ๓๖. ผศ.พญ.อรศรี รมยะนันทน์

 ๓๗. ศ.เกียรติคุณ พญ.อรุณี ทรัพย์เจริญ

 ๓๘. พญ.อารยา ทองผิว
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คณะกรรมการอำานวยการสมาคมฯ ชุดที่ ๓๔

(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔)

 ๑. พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีฯ

 ๒. พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑

 ๓. พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒

 ๔. พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์ เลขาธิการ

 ๕. น.ต.หญิงปอฤทัย บุรพรัตน์ เหรัญญิก

 ๖. พญ.ประภาพร ปิยะบวรนันท์ ประธานฝ่ายปฏิคม

 ๗. พญ.หทัยทิพย์ ชัยประภา ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

 ๘. พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ์ ประธานฝ่ายทะเบียนสมาชิก

 ๙. รศ.พญ.ลำาดวน วงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิก

 ๑๐. พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล ประธานฝ่ายคลินิบริการ

 ๑๑. พญ.ดรุณี พุทธารี ประธานฝ่ายต่างประเทศ

 ๑๒. พญ.วัชรินทร์ ยิ่งสิทธิ์สิริ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

 ๑๓. พญ.เบญจพร  ปัญญายง ประธานฝ่ายวารสาร และโครงการทุน

    นักศึกษาแพทย์สตรี

 ๑๔. ศ.พญ.สุปราณี นิรุตติศาสน์ กรรมการโครงการทนุนกัศกึษาแพทย์สตรี

 ๑๕. รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ ประธานฝ่ายวิชาการ

 ๑๖. พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ ประธานฝ่ายพัฒนาสังคม

 ๑๗. รศ.(พิเศษ) ดร.พญ.วารุณี พรรณพานิช  วานเดอพิทท์  ประธานโครงการอบรม Leadership

 ๑๘. พญ.หทัยมาศ โคตรสมพงษ์ กรรมการโครงการอบรม Leadership

 ๑๙. ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี กรรมการกลาง

 ๒๐. พญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์ กรรมการกลาง

 ๒๑. พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา กรรมการกลาง
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คณะกรรมการทุนการศึกษา

 ๑. ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณนันทา มาระเนตร์ ที่ปรึกษา
 ๒. พันตรีหญิงจันทรา   เจณณวาสิน ที่ปรึกษา
 ๓. Dr.George   Curuby ที่ปรึกษา
 ๔. พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา
 ๕. พญ.ภัทริยา จารุทัศน์ ที่ปรึกษา
 ๖. รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์    สวัสดิวร ที่ปรึกษา
 ๗. พญ.รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา ที่ปรึกษา
 ๘. พญ.เบญจพร    ปัญญายง    ประธานกรรมการ
 ๙. ศ.พญ.สุปราณี  นิรุตติศาสน์ กรรมการ
 ๑๐. รศ.พญ.ลำาดวน วงศ์สวัสดิ์ กรรมการ
 ๑๑. พญ.หทัยมาศ โคตรสมพงษ์ กรรมการ
 ๑๒. พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์ กรรมการ
 ๑๓.  นาวาอากาศตรีหญิงปอฤทัย บุรพรัตน์ กรรมการ
 ๑๔.  นางศศิธร เผ่าจินดา เลขานุการ

กรรมการเพื่อพิจารณาแพทย์สตรีดีเด่น แพทย์สตรีตัวอย่าง และทุนวิจัย

 ๑. พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา
 ๒. พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน ที่ปรึกษา
 ๓.  พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร ที่ปรึกษา
 ๔. ศ.คลินิก พญ.ประไพพรรณ ศุภจัตุรัส ที่ปรึกษา
 ๕. พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ประธาน
 ๖. ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี รองประธาน
 ๗. พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ์ กรรมการ
 ๘. พญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์ กรรมการ
 ๙. น.ต.หญิงปอฤทัย บุรพรัตน์ กรรมการ

 ๑๐. พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล กรรมการ

 ๑๑. พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา กรรมการ

 ๑๒. พญ.ดรุณี พุทธารี กรรมการและเลขานุการ
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รายงานจากฝ่ายทะเบียน

พญ. ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ์
   
       สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มีสมาชิกทั้งสิ้นนับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๔ จำานวน ๒,๓๐๕ คน มีสมาชิกใหม่ ๖๔ คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

ลำาดับ ชื่อ-สกุล เลขที่
สมาชิก สถานที่ทำางาน

๑ พญ.ปวีณา ว่องไววาณิชย์ ๒๒๔๒ โรงพยาบาลกรุงเทพ

๒ พญ.สาวิตรี ทัฬหภัค ๒๒๔๓ โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์

๓ พญ.สีวิลา พิพัฒนนันท์ ๒๒๔๔ โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์

๔ รศ.ดร.พญ.พรพรรณ มาตังคสมบัติชูพงศ์ ๒๒๔๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๕ พญ.พิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์ ๒๒๔๖ สนง.บริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 
เพื่อชาวชนบท

๖ พญ.ปิยภารมย์ อินทรวิเชียร ๒๒๔๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๗ พญ.อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ๒๒๔๘ โรงพยาบาลรามาธิบดี

๘ พญ.ชื่นสุข จันทรเมธีกุล ๒๒๔๙ คลินิกแพทย์สุเทพ-แพทย์ชื่นสุข

๙ พญ.ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ๒๒๕๐ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์

๑๐ พญ.ปิยนุช ประฏิภาณวัตร ๒๒๕๑ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

๑๑ พญ.อารีย์รัตน์ แก้วอนุชิต ๒๒๕๒ สถาบันโรคทรวงอก

๑๒ พญ.ศิริลักษณ์ พนมเชิง ๒๒๕๓ โรงพยาบาลบางละมุง

๑๓ พญ.วรัทยา นิ่งเจริญ ๒๒๕๔ เฟรย่าคลินิก

๑๔ พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร ๒๒๕๕ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๑๕ พญ.ดุจฤดี มัจฉริยกุล ๒๒๕๖ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๑๖ พญ.ชลิตา นุ่มแสง ๒๒๕๗ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

๑๗ พญ.กิติยา แช่มอุบล ๒๒๕๘ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

๑๘ พญ.อรวรรณ กิจเชวงกุล ๒๒๕๙ Dr.Orawan Holistic & Anti-Aging 
Institute

๑๙ พญ.พิชชาพร ธนาพงศธร ๒๒๖๐ โรงพยาบาลวิมุต

๒๐ พญ.วลีรัตน์ ไกรโกศล ๒๒๖๑ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

๒๑ พญ.วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ ๒๒๖๒ โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์
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ลำาดับ ชื่อ-สกุล เลขที่
สมาชิก สถานที่ทำางาน

๒๒ พญ.สุชาดา อโณทยานนท์ ๒๒๖๓ โรงพยาบาลชลบุรี

๒๓ พญ.เมธาวดี หนุนภักดี ๒๒๖๔ Prestige Wellness Center, 
รพ.กรุงเทพพัทยา

๒๔ พญ.พรวิมล ลี้ทอง ๒๒๖๕ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

๒๕ พญ.ศิญาภัสร์ ภัทรศุภไพบูลย์ ๒๒๖๖ โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

๒๖ พญ.ศุภดา เกษตรเสริมวิริยะ ๒๒๖๗ โรงพยาบาลพญาไท ๒

๒๗ พญ.ธีรยา พัววิไล ๒๒๖๘ โรงพยาบาลรามาธิบดี

๒๘ พญ.ทวิมา ศิริรัศมี ๒๒๖๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๒๙ พญ.พรนภา แซ่ตั้ง ๒๒๗๐ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

๓๐ พญ.ดวงรัตน์ นิรุตติศาสน์ ๒๒๗๑ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว แผนกจักษุกรรม

๓๑ พญ.แสงโสม ปิรยะวราภรณ์ ๒๒๗๒ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๓๒ พญ.สิริมา ทิพย์รัตน์ ๒๒๗๓ โรงพยาบาลอ่างทอง

๓๓ พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ ๒๒๗๔ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๓๔ พญ.ปิยะรัตน์ เลิศบรรณพงษ์ ๒๒๗๕ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

๓๕ พญ.ศศิธร จันทรทิณ ๒๒๗๖ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๓๖ พญ.ปาณิสรา สุดาจันทร์ ๒๒๗๗ สถาบันประสาทวิทยา

๓๗ พญ.นภัสกรณ์ โกมารทัต ๒๒๗๘ สถาบนัสรินิธร เพือ่การฟืน้ฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ

๓๘ พญ.เพชรรัตน์ กิตติวัฒนาสาร ๒๒๗๙ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

๓๙ พญ.จิรวัฒน์ องค์พิพัฒนกุล ๒๒๘๐ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ จุฬาลงกรณ์

๔๐ พญ.นิภา สกลไชย ๒๒๘๑ โรงพยาบาลแกลง

๔๑ พญ.รัชฏา วรรณภิญโญชีพ ๒๒๘๒ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๓

๔๒ พญ.สุภาวดี ทรัพย์ผดุงสุข ๒๒๘๓ โรงพยาบาลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์

๔๓ พญ.จริยา สันตติอนันต์ ๒๒๘๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
กรมแพทย์ทหารเรือ

๔๔ พญ.นวรัตน์ จงเจษฎ์ ๒๒๘๕ โรงพยาบาลสุรินทร์

๔๕ พญ.นัยนา อรุณพฤกษากุล ๒๒๘๖ โรงพยาบาลศิริราช

๔๖ พญ.พัชรี ยิ้มรัตนบวร ๒๒๘๗ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

๔๗ พญ.ศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ๒๒๘๘ สถาบันราชประชาสมาสัย
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๔๘ พญ.นันทวัน ชอุ่มทอง ๒๒๘๙ คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 
และเครือ ๙ สาขา, ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยเรื้อรัง

๔๙ พญ.ธนรรญา วงศ์สีนิล ๒๒๙๐ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

๕๐ พญ.พิมพ์ชนก บุษกรเรืองรัตน์ ๒๒๙๑ สถาบันสุขภาพ และความงามตรัยญา
๕๑ พญ.พิชชุดา ศิวะอัญชลีกุล ๒๒๙๒ โรงพยาบาลเลิดสิน
๕๒ พญ.กชกร ศรีธรรมรัฐ ๒๒๙๓ Vden คลินิกเวชกรรมทั่วไป
๕๓ พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ์ ๒๒๙๔ โรงพยาบาลเอกชล ชลบุรี
๕๔ พญ.ปณัฐิตา คำาประพันธ์ ๒๒๙๕ โรงพยาบาลทองผาภูมิ
๕๕ พญ.โสภิต เหล่าชัย ๒๒๙๖ โรงพยาบาลกำาแพงเพชร
๕๖ พญ.ปฐมา กิตติสุวรรณ ๒๒๙๗ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
๕๗ พญ.พัชรินทร์ อุกฤษณ์ ๒๒๙๘ บจ.เฮลท์ เฟโนมีนอน
๕๘ พญ.เรียมใจ พลเวียง ๒๒๙๙ โรงพยาบาลเปือยน้อย
๕๙ พญ.ประภัสสร อัศวเนตรมณี ๒๓๐๐ โรงพยาบาลกำาแพงแสน
๖๐ พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ ๒๓๐๑ โรงพยาบาลรามาธิบดี
๖๑ พญ.ชวนนท์  พิมลศรี ๒๓๐๒ โรงพยาบาลรามาธิบดี
๖๒ พญ.โอสรี อัครบวร ๒๓๐๓ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๖๓ พญ.พรพิมล มาศสกุลพรรณ ๒๓๐๔ สถาบันประสาทวิทยา
๖๔ รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ๒๓๐๕ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ได้ที่ www.tmwa.or.th

ผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยประจำาปี ๒๕๖๔

ชื่อ พญ.โสภิต เหล่าชัย

กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลกำาแพงเพชร

เรื่อง การสกัดกั้นเส้นประสาท Genicular ด้วยคลื่นความถี่สูงนำาทางร่วมกับ

การฝังเข็มสำาหรับบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยเข่าเสื่อมเรื้อรัง 
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รายนามผู้สนับสนุนวารสารข่าวแพทย์สตรี มีดังนี้

 ๑. โรงพยาบาลบางปะกอก ๙ อินเตอร์เนชั่นแนลและโรงพยาบาลปิยะเวท  ๒๕,๐๐๐   บาท

 ๒. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์         ๒๐,๐๐๐   บาท

 ๓. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ         ๑๐,๐๐๐   บาท

 ๔. บริษัท มี้ด จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำากัด        ๑๐,๐๐๐   บาท

 ๕. สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก ๕,๐๐๐   บาท

 ๖. บริษัท เทคโนเมดิคัล จำากัด ๕.๐๐๐   บาท

บริษัท เมนารินีประเทศไทย จำากัด

สนับสนุน Lunch symposium

เรื่อง

“ทุกความทรงจำาที่สวยงาม มีค่าควรแก่การจดจำา

Role of EGb 761 in Mild Cognitive Impairment management” 

วิทยากร : รศ. พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์












