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สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เสด็จพระราชดําเนินเปดอาคารสมาคม
แพทยสตรีแหงประแทศไทย วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ และพระราชทานของขวัญ

แกแพทยหญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล นายกสมาคมแพทยสตรี ฯ คนแรก
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พ.ต.พญ.จันทรา  เจณณวาสิน นายกสมาคมแพทยสตรีฯ มอบรางวัลแพทยสตรีตัวอยาง ประจําป ๒๕๖๒
แด รศ.พญ.พรพันธุ บุณยรัตพันธุ  และ ผศ.พญ.จันทิมา ศาสตรสุนทร 

พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน นายกสมาคมแพทยสตรีฯ มอบรางวัลแพทยสตรีดีเดน ประจําป ๒๕๖๒ 
แด พญ.วันทนีย วัฒนะ (ดานบริหาร) 

และ พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ (ดานบริการการแพทยและสาธารณสุข)
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พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน นายกสมาคมแพทยสตรีฯ มอบดอกไมแสดงความยินดีกับ 
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผาสวัสดิ์ ที่ไดรับการคัดเลือกเปนนายกแพทยสภา (๒๕๖๒-๒๕๖๔) และ
รศ.ดร.พญ.อรพินท สิงหเดช รับรางวัลปูชนียบุคคลคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมแพทยสตรี ฯ รวมแสดงความยินดีกับแพทยสตรีที่ไดรับการเชิดชูเกียรติประจําป ๒๕๖๑-๒๕๖๒
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Dr. George Curuby และ Mrs. Tomoko Kano เปนตัวแทน
มอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาแพทยสตรีในนาม Stone Family 

คุณประจักษ ตั้งคารวคุณ โดยมูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว 
มอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาแพทยสตรี จํานวน ๑๐ ทุน  

พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน นายกสมาคมแพทยสตรีฯ รับมอบทุนการศึกษานักศึกษาแพทยสตรี 
จาก พล.อ.ต.หญิง พญ.สุภัชชา - นพ.คําพร  ชาญวิเศษ  จํานวน ๑ ทุน
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คุณจริยา มัณยัษเฐียร เปนตัวแทนมอบทุนการศึกษานักศึกษาแพทยสตรี 
ในนามของคุณวิรัช มัณยัษเฐียร และ มจ.หญิง วิมลปทัมราช จิระประวัติ  

คุณสุภาวดี บุญอาชาทอง  มอบทุนการศึกษาแกนางสาวณัฐสินี ธนะพงศวิศาล
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พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน นายกสมาคมแพทยสตรีฯ มอบเงินแก พญ.นาตยา มิลล ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลบึงกาฬเพื่อซื้ออุปกรณการแพทย จํานวน ๓๐๔,๖๕๔.๕๓ บาท

นักศึกษาแพทยสตรีทุนสมาคมแพทยสตรี ฯ 
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พ.ต.พญ.จันทรา  เจณณวาสิน 
นายกสมาคมแพทยสตรีฯ และกรรมการ 

รวมถวายพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 
ณ โรงพยาบาลศิริราช 

สมาคมแพทยสตรี ฯ ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม ระยะเริ่มแรก 
ทัณฑสถานหญิงกลางคลองเปรมประชา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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คณะกรรมการสมาคมแพทยสตรีฯ 
ทัศนศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมสัมพันธแพทยสตรี เนื่องในวันสงกรานต

สมาคมแพทยสตรี ฯ จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร ประจําป ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การอบรม Medical Women's Leadership Program และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“IKIGAI Coaching for Medical Leaders/Educators”
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หนา

สารบัญ

     

สารจากนายกสมาคมฯ    ๑๑

ครบรอบ ๖๐ ป สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ ๑๒

ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๓ ๑๙

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๒ ๒๐

รายงานผูสอบบัญชีและงบแสดงสถานะการเงิน     ๒๗

รายนามผูบริจาค วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓    ๔๒

รายงานคลินิกเวชกรรม    ๔๓

รายงานโครงการทุนการศึกษาเพ� อนักศึกษาแพทยสตรีชนบท ๕๐

รายงานการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๒ ๕๖

โครงการสงเสริมและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐในการปองกันและแกไข  ๕๙

 ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน-วัยเรียน ป ๒๕๖๓          

รายงานกิจกรรมชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภ ๖๗

เร� องเลาจากการประชุม Medical Woman's International Association ๗๐

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุนที่ ๓ ๗๔

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “IKIGAI Coaching for Medical Leaders/Educators ๗๗

เคล� อนสนามเด็กเลน สรางปญญา สูภาคเอกชน ๘๑ 

แพทยสตรีตัวอยาง ประจําป ๒๕๖๓ ๘๗

แพทยสตรีดีเดน ประจําป ๒๕๖๓ ๙๓

แพทยสตรีที่ ไดรับการเชิดชูเกียรติ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ๑๐๔

คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ และคณะที่ปรึกษากรรมการชุดที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) ๑๐๖

คณะกรรมการคัดเลือกแพทยสตรีดีเดน แพทยสตรีตัวอยาง และงานวิจัย ประจําป ๒๕๖๓   ๑๐๙

รายงานจากนายทะเบียน   ๑๑๐

การประกวดตราสัญลักษณครบรอบ ๖๐ ป สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ๑๑๒

รายนามผูสนับสนุนวารสารขาวสารแพทยสตรี ฉบับครบรอบ ๖๐ ป ๑๑๓
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สารนายกสมาคมฯ

เรียน  ทานอาจารย เพ� อน พี่-นอง เหลามวลสมาชิก เครือขาย และผูมีอุปการคุณที่รักยิ่งทุก ๆ ทาน

 สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ ไดเร่ิมกอต้ัง ต้ังแตป พ.ศ. ๒๔๙๔ (ค.ศ. ๑๙๕๑) 

โดย พญ.ดร.คุณเพียร เวชบุล เพื่อทําการติดตอกับสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ (Medical Women’s 

International Association หรอืทีใ่ชชือ่ยอวา MWIA) แตไดรบัการจดทะเบยีนอยางถูกตองตามกฎหมาย

ในป พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยมี พญ.คุณอรวรรณ คุณวิศาล เปนนายกสมาคมฯ ทานแรก

 ป พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ ครบรอบ ๖๐ ป ที่สมาคมแพทยสตรีฯ ไดกอตั้งเปนระยะเวลายาวนาน 

จึงมีความมั่นคงเปนปกแผน เนื่องจากการบริหารงานของอดีตทานนายกสมาคมฯ ทุก ๆ ทาน

 อยางไรกต็าม คณะกรรมการผูรบัผิดชอบในแตละโครงการฯ ตางใหความรวมมอื-รวมใจ เสียสละ

เวลา และชวยกนัปฏบิตังิานอาสาสมคัรนีก้นัอยางเตม็ที ่และเตม็ความสามารถ เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงค

ตามนโยบายของสมาคมฯ จนประสบผลสําเร็จอยางนาสรรเสริญ และนาชื่นชมเปนอยางมาก ดิฉัน 

รูสึกซาบซึ้ง และขอขอบคุณทุกทานเปนอยางยิ่ง

 ดฉินั ขอตัง้จติอธษิฐานใหคณุพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศกัด์ิสิทธิท์ัง้หลายในสากลโลกนี ้ตลอดจน

บุญกุศล และเมตตาจิตจากทุกทาน ที่ไดกระทํามานี้ โปรดดลบันดาลใหทาน และครอบครัวอันเปนที่รัก

ของทาน เจริญดวยจตุรพิธพรชัย ประสบความสําเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

  พันตรี แพทยหญิง จันทรา เจณณวาสิน

  นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภ

  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๓
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ครบรอบ ๖๐ ป

สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ

แพทยหญิงเบญจพร ปญญายง

  สมาคมแพทยสตรีนานาชาติ เริ่มตนโดยการประชุม First International 

Congress of Women doctors เมื่อ วันที่ ๑๙ กันยายน ถึง ๒๖ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๑๙ 

มแีพทยสตรเีขารวมประชุม ๑๔๐ คน จาก ๑๖ ประเทศ ณ นครนวิยอรค สหรฐัอเมรกิา 

และนายกสมาคมแพทยสตรีนานาชาติคนแรก คือ Esther P Lovejoy, USA ปนี้

สมาคมแพทยสตรีนานาชาติครบรอบ ๑๐๑ ป ขณะที่สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยครบรอบ ๖๐ ป 

Visibility of TMWA in International Arena

เราบํารุงผดุงศักดิ์ศรี แพทยสตรีกาวไกลสูสากล

Matris Animo Curant 

ดวยจิตตารมยดุจมารดา ดูแลเยียวยาดวยหัวใจ

 สมาคมแพทยสตรีฯ เริ่มกอตั้งอยางไมเปนทางการตั้งแต พ.ศ.๒๔๙๕ โดยแพทยหญิงคุณเพียร 

เวชบุล เพื่อทําการติดตอกับสมาคมแพทยสตรีนานาชาติ (Medial Women’s International 

Association หรือ MWIA) เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ Dr.Reid นายกแพทยสมาคมสตรีนานาชาติมาเยือน

ประเทศไทย พญ.คุณเพียร เวชบุล ไดเชิญแพทยสตรีไทยจํานวนประมาณ ๖๐ คน มารวมประชุมกับ 

Dr.Reid ไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และ พญ.คุณเพียร เวชบุล ไดรับเลือกเปนนายก

สมาคมฯ แตไมไดดําเนินการตอ

 ตอมาในวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๓ พญ.คุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต ไดเชิญแพทยสตรี

มารวมประชมุแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการกอตัง้สมาคมแพทยสตรแีหงประเทศไทย ณ แพทยสมาคม 

ศาลาแดง มผีูมารวมประชุม ๑๗๑ คน มมีตเิหน็ชอบใหกอตัง้สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยทีถ่กูตอง

ตามกฎหมาย มีระเบียบขอบังคับของสมาคมฯ มีตําแหนงและหนาที่รับผิดชอบของกรรมการ

 สมาคมแพทยสตรีฯ ไดเริ่มดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายและไดรับอนุญาตเปนสมาคม

ที่ถูกตองตามกฎหมายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๓ โดยมี พญ.คุณอรวรรณ คุณวิศาล เปนนายก

สมาคมแพทยสตรีฯ คนแรก พญ.คุณหญิงตวงภากร ธรรมพานิช อุปนายกและประธานแผนกหาทุน 

โดยสมาคมมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมแพทยสตรีในดานวิชาชีพดานวิชาการการแพทยและสาธารณสุข 
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ผดุงไวซ่ึงจริยธรรม จรรยาบรรณอันดีงาม ตลอดท้ังดําเนินงานทํากิจกรรม

อันเปนสาธารณประโยชนแกประชาชน และเปนตัวแทนแพทยสตรีใน

การประสานงานกับองคกรเครือขายตางๆ ท้ังในและตางประเทศ โดยใช

สถานทีแ่พทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ เปนสํานกังาน

และเริ่มปฏิบัติงาน ไดแก ตรวจมะเร็งระยะแรกในสตรีที่โรงพยาบาล

เซนตโยเซฟ จัดรายการใหความรูแกประชาชนทางวิทยุ โทรทัศน และ

ที่โรงพยาบาลสงฆเปนครั้งคราว

คําขวัญคุณหญิงลิเสต แพทยโกศล

 ความเมตตาปราณี ความเสียสละความจริงใจเปนความตองการของมนุษยโลก 

มิวาชาติใด ภาษาใด ซ่ึงสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยไดมอบใหแกทุก ๆ คน 

ท่ีเขามาขอความอนุเคราะหขาพเจาภูมิใจและยินดีดวยเปนอยางย่ิงจากการปฏิบัติ

ท่ีผานมาแลว ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก

จงดลบันดาลใหสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยจงเจริญย่ิงๆ สืบไป

แพทยหญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล

 พ.ศ. ๒๕๐๖ สมาคมแพทยสตรี ฯ ไดเริ่มมีสํานักงานและ

เปดเปนคลนิกิตรวจมะเรง็ระยะเริม่แรกในสตรี ตรวจสุขภาพทัว่ไป และ

วางแผนครอบครวัดวย ณ ตกึ ๓ ช้ัน ๕ คหูา เลขที ่๒๒๕ สีแ่ยกหลานหลวง 

กรงุเทพมหานคร โดยทานผูหญงิวจิติรา ธนะรชัตเปนผูมอบใหและสมาคมฯ 

เปนผูมสีทิธกิารเชาจากสาํนักงานทรพัยสนิสวนพระมหากษตัรยิโดยตรง 

สมาคมฯ ไดปฏิบัติงาน ณ ที่นี้เปนเวลา ๑๓ ป จนปรากฎผลงานดีเดน

และเปนที่รูจักทั่วไป

 พ.ศ.๒๕๑๙ คณุหญงิลเิชต แพทยโกศล มอบทีด่นิจาํนวน ๓๕๑ 

ตารางวาบนถนนสขุุมวิท ตรงขามวัดธาตทุอง และจดทะเบยีนใหสมาคมฯ 

มีสิทธิเหนือพืน้ดนิ ถาสมาคมฯ เลกิกิจการ ทรัพยสนิใหตกเปน

ของสภากาชาดไทย และคณะกรรมการโดย พญ.คุณมานา 

บุญค้ันผล นายกสมาคมฯ และ พญ.คุณหญิงตระหนักจิต 

หะรณิสตุ ประธานหาทนุ ไดรบัการบรจิาคเงนิจากแพทยสตรี 

และผูมีอุปการะคุณจัดสรางอาคาร ๓ ชั้น เปนท่ีทําการของ

สมาคมฯ 

 ป พ.ศ.๒๕๒๐ คุณหญิงลิเสต แพทยโกศล ไดวางศิลาฤกษอาคาร

ปจจุบันและมอบคําขวัญ 
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 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ไดทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ รับสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ไวในพระบรมราชินูปถัมภ ตั้งแตวันที่ ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๐๘ และทรงเปนองคประธานในพิธีเปดที่ทําการของสมาคมแพทยสตรีฯ คือ อาคารแพทยโกศล 

เมือ่วนัที ่๒๙ มถินุายน ๒๕๒๔ และสมาคมแพทยสตรฯี ไดดําเนินงานมาจนถึงปจจุบันนี้ 

 พ.ศ. ๒๕๓๖ สมาคมไดจดทะเบยีนสมาคมกบักองตาํรวจสนัตบิาล ๒  

 ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ Dr. Dorothy Ward, President of MWIA 

ไดเยี่ยมสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย พญ.คุณหญิงตระหนักจิต

หะรินสุต นายกสมาคมแพทยสตรีไทยและพญ.สมปอง รักษาสุข อุปนายก

สมาคมแพทยสตรีภาคพื้นเอเชีย ใหการตอนรับ

 วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการสมาคมแพทยสตรี ฯ นําโดย รศ. พญ. พรพันธุ 

บุณยรัตพันธุ นายกสมาคม ไดประชุมเพื่อกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และกิจกรรม 

ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม และไดรับการปรับปรุงอีก ๒ ครั้ง โดย คณะกรรมการสมาคม นําโดย 

พญ จามร ีเชือ้เพชระโสภณ นายกสมาคม ในป พ.ศ.๒๕๕๖ และคณะกรรมการสมาคม นาํโดย ศ.เกยีรติคณุ 

พญ.คุณนันทา มาระเนตร นายกสมาคม ในป พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อําเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี การประชุม

ไดผลสรุป ดังนี้
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วิสัยทัศน 
 ผดุงศักดิ์ศรีแพทยสตรีไทย กาวไกลสูสากล รวมมือรวมใจ สรางเสริมสุขภาพประชาชน

พันธกิจ
 การพัฒนาสถานภาพสตรี ศักดิ์ศรีของแพทยสตรี

 การใหบริการสาธารณประโยชน

 การทํางานรวมกับเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ปณิธาน
 ศักดิ์ศรีแพทยสตรีไทย จิตวิญญาณสรางเสริมสุขภาพ สังคมอุดมปญญา ประจักษไกลเกิน

เอเซีย (beyond)

ยุทธศาสตร
 ๑. พัฒนาการจัดบริการสาธารณสุข เพื่อสุขภาพสตรี เด็กและผูสูงอายุ

 ๒. พัฒนาความรูของบุคลากรทางการแพทยและประชาชน

 ๓. พัฒนาและเชิดชู สถานภาพ ศักดิ์ศรีและความสัมพันธของแพทยสตรี

 ๔. สรางเสรมิความสมัพนัธกบัองคกรสาธารณสขุและองคกรพฒันาสงัคม ทัง้ในและตางประเทศ

 สถานภาพ หมายถึง ตําแหนง เกียรติยศ สิทธิ หนาที่ตามบทบาทของบุคคล 

 ศักดิ์ศรี หมายถึง เกียรติศักดิ์ซึ่งมาจากการประพฤติ ปฎิบัติ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดบริการสาธารณสุข เพื่อสุขภาพสตรี เด็กและผูสูงอายุ

กิจกรรมที่เกี่ยวของไดแก 

 ๑.๑ การคดักรองมะเรง็ปากมดลกูมะเรง็เตานมและสอนตรวจคลาํเตานมดวยตนเอง โดยสมาชกิ

แพทยสตรผีูเชีย่วชาญสตูนิรเีวชใหบรกิารตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม พรอมกบัสอนใหตรวจ

ไดดวยตนเอง เมื่อผลตรวจผิดปกติจะสงตอไปรักษาอยางเหมาะสม ทุกวันเสารสัปดาหท่ี ๑ และ ๓ 

ของเดือน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิชินโสภณพนิช และ สปสช.

 ๑.๒  กิจกรรมชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภ การจัดกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพ ท่ีอาคาร

แพทยโกศลทุกวันอังคารและวันเสาร มีสมาชิกประมาณ ๓๐๐ คน

 ๑.๓ การสงเสริมและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ ในการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภ

ในสตรีวัยรุน-วัยเรียน จังหวัดนครสวรรคกับอุตรดิตถ
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ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาความรูของบุคลากรทางการแพทยและประชาชน
กิจกรรมที่เกี่ยวของไดแก 
 ๒.๑ การฝกอบรมการชวยชีวิต (CPR) ขั้นพื้นฐานและอบรมการใชเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 
(AED) สําหรับประชาชนทั่วไป
 ๒.๒ โครงการอาหารไทยหัวใจดี สําหรับนักเรียน
 ๒.๓ การประชุมวิชาการและประชุมวิชาการ
สัญจร โดยรวมกับโรงพยาบาลในตางจังหวัดทุกป 
เพื่อเพิ่มเติมความรู และแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางสมาชิก บุคลากรการแพทย และสาธารณสุข 
โดยสมาคมฯ สนับสนุนวิทยากร และคาใชจาย

ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาและเชิดชู สถานภาพ ศักดิ์ศรีและความสัมพันธของแพทยสตรี
กิจกรรมที่เกี่ยวของไดแก 
 ๓.๑ การคัดเลือกและมอบรางวัลแกสมาชิกแพทยสตรีผูมีผลงานดีเดน และแพทยสตรีอาวุโส
ตัวอยางที่ดีของสังคม เพื่อเชิดชูเกียรติ และศักด์ิศรีของแพทยสตรีไทย โดยไดเริ่มมอบรางวัลตั้งแต 
ป พ.ศ.๒๕๑๙  แพทยสตรีดีเดนดําเนินการตอเนื่องเปนปที่ ๔๔ และแพทยสตรีตัวอยางปที่ ๑๗
 ๓.๒ การมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาแพทยสตรีชนบท 
 เร่ิมขึน้เมือ่ พ.ศ.๒๕๔๘ Dr. George Curuby นกักฎหมายชาวกรกี เปนผูรเิริม่มอบทนุการศกึษา 
จากมรดก Professor Jason Roussos ใหแกนักศึกษาแพทยสตรีผูมีความประพฤติดี มีปญหาคาใชจาย
ในการศึกษาและเต็มใจปฏิบัติงานในภูมิภาคท่ีขาดแคลนแพทยหรือบานเกิด และมีผูใจบุญบริจาค
ทุนการศึกษานักศึกษาแพทยสตรีอยางตอเนื่อง ตลอดจนระยะเวลา ๑๕ ป มีผูรับทุนทั้งสิ้น ๑๒๗ คน 
ปจจบุนัมแีพทยทีจ่บการศกึษา จาํนวน ๔๓ คน อยูระหวางการรบัทนุจาํนวน ๖๐ คน ผูสละสิทธิในชัน้ปที ่๒ 
จาํนวน ๒ คน และจะรบัทนุการศกึษาในป พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๒๒ คน 
 ๓.๓ โครงการพี่เตรียมนองออกทํางาน
 ๓.๔ การอบรม Medical Women’s Leadership Program ๓ รุน ริเริ่มโดย พญ.จามรี 
เชือ้เพชระโสภณ และ พญ.สขุจนัทร พงษประไพ การอบรมรุนที ่๓ ผูรบัผดิชอบโครงการคอื รศ.พญ.วารณุ ี
พรรณพานชิ วานเดอพทิท ไดรบัทุนสนบัสนนุจาก พญ.จามร ีเชือ้เพชระโสภณ และ พญ.รงัสมิา แสงหริญั
 ๓.๕ การสนบัสนนุทุนวจัิยสําหรบัสมาชกิสมาคมแพทยสตรฯี โดยสมาคมไดจัดสรรงบประมาณ
ทุนวิจัยจํานวน ๑ ทุน เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท) 
 ๓.๖ กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ เชน สนทนาธรรม เสารสีนํ้า ทัศนศึกษาพาเพลินใจ คารวะ
อาจารยอาวุโสและผูมีอุปการคุณตอสมาคมฯ การรดนํ้าสงกรานต ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางเสริมความสัมพันธกับองคกรสาธารณสุขและองคกรพัฒนาสังคม ทั้งใน

และตางประเทศ

 ๔.๑ การประสานงานพันธมิตรเครือขาย

องคกรในประเทศ เชน การเขารวมนําเสนองานใน

มหกรรมคุณภาพ 18th HA National Forum: Inner 

Power, Together We Can ของสถาบันรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล

 ๔.๒  การประสานงานพันธมิตรเครือขาย

ตางประเทศ

 คณะกรรมการสมาคมแพทยสตรแีหงประเทศ

ไทย ไดรับเลือกใหได Vice President อุปนายก 

ของสมาคมแพทยสตรีภาคพื้นเอเชีย (Central Asia 

Region of MWIA) หลายสมัย และไดจัดประชุม

วิชาการนานาชาติสลับกับสมาคมแพทยสตรีอินเดีย รวม ๔ ครั้ง ไดแก 2nd Central Asia Regional 

Congress (CARC), Family Health Beyond 2000 ระหวางวันที่ ๓ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพ 4th the CARC, Women in Medicine: Contribution to 

Society ระหวางวันที่ ๖ - ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพ 6th the CARC, Family 

as the Center of Health Development ระหวางวันที่ ๗ - ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ เชียงใหม 

และ 8th CARC, Women’s Well-being: A Global Perspective ระหวางวันที่ ๖ - ๘ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ นอกจากนี้ คณะกรรมการเขารวมประชุมวิชาการสมาคม

แพทยสตรีนานาชาติ ครั้งที่ ๒๙ (MIWA Congress) ณ ประเทศเกาหลี ป พ.ศ. ๒๕๕๖ และการประชุม

สมาคมแพทยสตรีนานาชาติ ครบรอบ ๑๐๐ ป (Triennium Congress of MWIA) ณ นครนิวยอรก 

สหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ ๒๕ - ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมปอง 
รักษาศุข (พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๓)

พญ.บุญลวน พันธุมจินดา
(พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๕)

พญ.สุวณี รักธรรม 
(พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๙)

ศ.กิตติคุณ พญ.สดใส 
เวชชาชีวะ  (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗)

รศ.พญ.พรพันธุ บุณยรัตพันธุ   
(พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๕)

พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ  
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)

พ.ต.พญ.พ.ต.พญ.จันทรา 
เจณณวาสิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)

ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา 
มาระเนตร (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑

พญ.คุณอรวรรณ คุณวิศาล
(พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๐๕) ถึงแกกรรม

ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงตระหนักจิต
หะรินสุต (พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๑๙) ถึงแกกรรม

พญ.คุณหญิงตวงภากร ธรรมพานิช 
(พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๑๓) ถึงแกกรรม

พญ.คุณอรวรรณ คุณวิศาล พญ.คุณหญิงตวงภากร ธรรมพานิช ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงตระหนักจิต

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมปอง 

รศ.พญ.พรพันธุ บุณยรัตพันธุ   รศ.พญ.พรพันธุ บุณยรัตพันธุ   

ศ.กิตติคุณ พญ.คุณมานา 
บุญคั้นผล (พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๕) 

ถึงแกกรรม

ศ.กิตติคุณ พญ.สนใจ
พงศสุพัฒน 

(พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๓๑)

พญ.อนงค สิริยานนท 
(พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๑)

ถึงแกกรรม

ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร
ตูจินดา (พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๕)
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ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป

สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

วันอาทิตยที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 ณ หองประชุมประสงค–สุดสาคร ตูจินดา ชั้น ๓

สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ

เลขที่ ๙๘๐/๒ ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

๐๘:๐๐-๐๘:๓๐ น.  ลงทะเบียน
๐๘:๓๐-๐๙:๓๐ น.  นายกสมาคมฯ กลาวตอนรับและแนะนํากรรมการอํานวยการชุดที่ ๓๓  
   เลขาธิการสมาคมฯ รายงานผลงานในรอบปที่ผานมา (และเสนอที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมประจํา ป ๒๕๖๒) ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
อํานวยการสมาคมฯ และเสนอแตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนน

   เหรัญญิกเสนองบดุลประจําปและชื่อผูตรวจสอบบัญชี
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. มอบรางวัลแพทยสตรีตัวอยางประจําป ๒๕๖๓
   มอบรางวัลแพทยสตรีดีเดนประจําป ๒๕๖๓
   แพทยสตรีตัวอยางและแพทยสตรีดีเดนกลาวปราศรัย
   แสดงความยินดีกับแพทยสตรีที่ไดรับเกียรติจากหนวยงานตางๆ
๑๐:๑๕-๑๐:๓๐ น.  อาหารวาง
๑๐:๓๐-๑๑:๐๐ น.  มอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาแพทยสตรี 
๑๑:๐๐-๑๒:๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ แพทยหญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานการศึกษา และสรางเสริมสุขภาพหลังวิกฤต
โควิด ๑๙”

   วิทยากร ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๒:๐๐-๑๓:๐๐ น. รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอํานวยการชุดที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)
   และรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓:๐๐-๑๓:๓๐ น. รับประกาศนียบัตร Medical Women’s Leadership Program รุนที่ ๓
๑๓:๓๐-๑๕:๐๐ น. รายการพี่พบนอง
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๒

สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ

วันอาทิตยที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา  ๐๘:๐๐ – ๑๕:๐๐  น.

ณ หองประชุมประสงค-สุดสาคร ตูจินดา ชั้น ๓

สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ

กรรมการผูมาประชุม

  ๑. พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน นายกสมาคมฯ 
  ๒. พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม อุปนายกคนที่ ๑
  ๓. ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ   สวัสดิวร อุปนายกคนที่ ๒
  ๔. พญ.มยุรา กุสุมภ เลขาธิการ
  ๕. น.ต.หญิงปอฤทัย บุรพรัตน เหรัญญิก
  ๖. พญ.ประภาพร ปยะบวรนันท ประธานฝายปฏิคม
  ๗. พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ ประธานฝายทะเบียนสมาชิก
  ๘. พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล ประธานฝายคลินิกบริการ
  ๙. พญ.ดรุณี พุทธารี ประธานฝายตางประเทศ
 ๑๐. พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ประธานฝายประชาสัมพันธ
 ๑๑. ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา   เลิศอรรฆยมณี ประธานฝายวิชาการ
 ๑๒. พญ.ภัทริยา จารุทัศน ประธานโครงการทุนนักศึกษาแพทยสตรี
 ๑๓. พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ประธานฝายพัฒนาสังคม
 ๑๔. รศ.พญ.วารุณี  พรรณพานิช  วานเดอพิทท ประธานโครงการอบรม Leadership
 ๑๕. พญ.สุรางครัตน วรรธนะภูติ กรรมการกลาง
 ๑๖. พญ.สิรนิสถ ประพันธศิลป กรรมการกลาง
 ๑๗. พญ.ประนอม คําเที่ยง กรรมการกลาง
 ๑๘. พญ.หทัยมาศ โคตรสมพงษ กรรมการกลาง

กรรมการผูลาประชุม

  ๑. พญ.เบญจพร ปญญายง ประธานฝายวารสาร
  ๒. รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค กรรมการกลาง
   ๓. พ.ต.หญิง พญ.ดนยา   จันทรสิงหกุล กรรมการกลาง
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 มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน ๖๓ คน จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด ๒,๒๑๒ คน ครบองคประชุม
ตามขอบังคับของสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ ขอ ๒๘  เอกสารประกอบการ
ประชุม

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘:๐๐  น.
ระเบียบวาระที่ ๑ พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน  นายกสมาคมฯ กลาวตอนรับและแนะนํากรรมการ

อํานวยการสมาคมฯ และเริ่มการประชุมตามวาระตอไปนี้
มติที่ประชุม    รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมประจําป ๒๕๖๑ 
   แพทยหญิงมยุรา กุสุมภ เลขาธิการ เสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจํา

ป ๒๕๖๑
   รายละเอียดตามหนังสือวารสารขาวแพทยสตรีป ๒๕๖๒  หนา ๑๔-๒๑ 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมโดยไมแกไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
   ๓.๑  การดําเนินการของสมาคมฯ ในป  ๒๕๖๒
    แพทยหญิงมยุรา กุสุมภ เลขาธิการสมาคมฯ รายงานผลการดําเนินงานของ

สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯในรอบป ๒๕๖๒ รายละเอียดตามหนังสือ
วารสารขาวแพทยสตรีป ๒๕๖๒

มติที่ประชุม     รับทราบ
   ๓.๒  รับรองรายรับรายจายและงบดุลประจําป ๒๕๖๑  
    แพทยหญงิสรุางครัตน วรรธนะภติู  เหรัญญกิ เสนอรายงานรายรับรายจายงบดุล

ประจําป ๒๕๖๑รายละเอียดตามวารสารขาวแพทยสตรีป ๒๕๖๒  หนา ๒๒-๓๗ 
ใหที่ประชุมใหญพิจารณารับรองดังนี้

    ๑. รายรับ จํานวน ๖,๔๔๑,๗๔๖.๙๒  บาท
    ๒. รายจาย จํานวน   ๘,๖๕๕,๗๒๒.๖๐  บาท
    ๓. รายรับสูงกวารายจาย จํานวน   -๒,๒๑๓,๙๗๕.๖๘  บาท
    ๔. สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน ๓๑,๓๕๖,๕๙๗.๘๔ บาท
    ๕. สินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน ๑๒,๑๐๘,๓๔๕.๕๖ บาท
    ๖. รวมสินทรัพย จํานวน ๔๓,๔๖๔,๙๔๓.๔๐ บาท
    ๗. รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน จํานวน ๔๓,๔๖๔,๙๔๓.๔๐ บาท

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
   ๔.๑  แตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป ๒๕๖๒
    แพทยหญิงสุรางครัตน วรรธนะภูติ เสนอชื่อผูตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ คือ 

นางสาวลัดดา หาญพิชิตชัย ผู สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ๗๖๙๙ 
เปนผูทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีประจําป ๒๕๖๒

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๕  การแสดงความยินดีและการมอบรางวัล
   ๕.๑ การมอบโลเกียรติยศแกแพทยสตรีตัวอยางและแพทยสตรีดีเดนประจําป ๒๕๖๒
    ๕.๑.๑ แพทยสตรีตัวอยางประจําป ๒๕๖๒
     นายกสมาคมฯ ทาํการมอบโลเกยีรติยศแพทยสตรตีวัอยางประจาํป ๒๕๖๒  

 และชอดอกไมใหแก 
   ๑. รศ.พญ.พรพันธุ บณุยรัตพนัธุ ทีป่รกึษาคณะสาธารณสุขศาสตร
   ๒. ผศ.พญ.จนัทิมา ศาสตรสนุทร ท่ีปรกึษาคณะแพทยศาสตรศริริาช  

พยาบาล ประเภทที ่๑ ดานบรหิารและกิจการพิเศษ
    ๕.๑.๒ แพทยสตรีดีเดนประจําป ๒๕๖๒
     นายกสมาคมฯ ทําการมอบโลเกียรติยศแพทยสตรีดีเดนประจําป ๒๕๖๒ 

 และชอดอกไมใหแก
   ๑. รศ.พญ.สมบูรณ ธรรมเถกิงกิจ (แพทยสตรีดีเดนดานวิชาการ) โดย 

พญ.คุณสวรรยา เดชอดุม เปนผูรบัแทน
   ๒. พญ.วนัทนยี วฒันะ (แพทยสตรีดีเดนดานบริหาร) รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

(นกับรหิารสงู)
   ๓. พญ.จริวรรณ อารยะพงษ (แพทยสตรีดีเดนดานบรกิารและสาธารณสขุ) 

ผูอาํนวยการโรงพยาบาลตรัง อาํเภอเมอืง จังหวดัตรัง 
   ๕.๒ การแสดงความยินดีแกแพทยสตรีที่ไดรับเกียรติจากหนวยงานตางๆ 
    นายกสมาคมฯ ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกแพทยสตรีที่ไดรับเกียรติจาก

หนวยงานตางๆ ดังนี้
 - ศ.เกยีรตคิณุ พญ.สมศร ีเผาสวสัดิ ์รบัคดัเลอืกเปนนายกแพทยสภา (พ.ศ.๒๕๖๒-

๒๕๖๔) ไดรบัปริญญาตรีแพทยศาสตรดุษฎบีณัฑิตกติติมศกัด์ิ จากมหาวทิยาลัย
สงขลาศรีนครินทร ป ๒๕๖๒

 - ศ.กิตติคุณ พญ.อุษา ทิสยากร ไดรับปริญญาตรีแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป ๒๕๖๒
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 - ศ.เกียรติคุณ พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ ไดรับรางวัลสตรีไทยดีเดน 
ป ๒๕๖๒ จากสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ

 - พญ.ชัญวลี ศรีสุโข ไดรับรางวัลผูใชภาษาไทยดีเดน ป ๒๕๖๒ จากกระทรวง
วัฒนธรรม

 - พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ไดรับรางวัลสตรีตัวอยางแหงป ๒๕๖๒ ดานการแพทย
และสาธารณสุข จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

 - น.ท.หญิง ผศ.(พิเศษ) ณัฐพรทิรา ผลากรกุล ไดรับรางวัลอาจารยแพทย
ดีเดนและนายทหารสัญญบัตรดีเดน ประจําป ๒๕๖๒ โรงพยาบาลภูมิพล

 - พญ.อรวรรณ ศิลปกิจ ไดรับการแตงตั้งเปนนายแพทยทรงคุณวุฒิ ระดับ ๑๑ 
กระทรวงสาธารณสุข

 - รศ.ดร.พญ.อรพินท สิงหเดช ไดรับรางวลัปชูนยีบคุคลจากคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล และรางวัลปูชนียบุคคลจากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

 - พญ.วีณา ไชยยศ ไดรับเลือกเปนแพทยในดวงใจ จังหวัดเพชรบุรี
 - พญ.นวพร พูลสุวรรณ ไดรับเลือกเปนแพทยในดวงใจ จังหวัดเพชรบูรณ
 - ดร.พญ.ประกายทิพ สุศิลปรัตน ไดรับเลือกเปนแพทยในดวงใจ จังหวัด

พระนครอยุธยา
 - พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน รับคัดเลือกเปนศิษยเกาแพทยศิริราชดีเดน

ประจําป ๒๕๖๒ ประเภทที่ ๓ ศิษยเกาผูทําประโยชนแกสังคม เปนที่ประจักษ
มติที่ประชุม  รับทราบและรวมแสดงความยินดี

   ๕.๓ การมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาแพทยสตรี ปการศึกษา ๒๕๖๒ สมาคมฯ 
ไดรบัการสนบัสนนุทนุการศกึษารวม ๒๑ ทนุ เปนนกัศกึษาแพทยสตรีทีย่ืน่ขอรบัทนุ
จากโครงการรวมผลติแพทยเพิม่เพ่ือชาวชนบท กระทรวงสาธารณสขุ คณะกรรมการ
ไดทําการสัมภาษณและคัดเลือกนักศึกษาแพทยสตรี จากคณะแพทยของ
มหาวิทยาลัย ๗ แหง รวม ๒๑ คน คือ

   ๑. น.ส.ฐิตวิรดา มีสนัเทยีะ นกัศึกษาแพทยสตรีชัน้ปที ่๑  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
   ๒. น.ส.ชนมพรีา สขุวจัน ีนกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๑ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
   ๓. น.ส.ทพิปภา เจรญิเยน็ นกัศกึษาแพทยสตรช้ัีนปที ่๑ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
   ๔. น.ส.พชัราภา มหาวจิติร นกัศกึษาแพทยสตรีชัน้ปที ่๑ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
   ๕. น.ส.สวติา พทุธไิพศาล นกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปท่ี ๑ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
   ๖. น.ส.จารวุรรณ แหวนเพชร นกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๑ มหาวทิยาลยัมหดิล
   ๗. น.ส.ปญุญศิา รกัษาม่ัน นกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๑ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
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   ๘. น.ส.จริกานต ชคูาํ นกัศกึษาแพทยสตรีช้ันปที ่๑ มหาวทิยาลยัมหดิล
   ๙. น.ส.พชิามญช สมใจ นักศกึษาแพทยสตรช้ัีนปที ่๑ มหาวทิยาลยัมหดิล
   ๑๐. น.ส.ปรณีาพรรณ วงศเมฆ นกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๑ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ
   ๑๑. น.ส.ปานฤทัย อไุรโรจน นกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๑ มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ
   ๑๒. น.ส.ณฎัฐณชิา พรมลาย นกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๑ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
   ๑๓. น.ส.ธนัยรญักร จารแุพทย นกัศกึษาแพทยสตรีชัน้ปที ่๑ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
   ๑๔. น.ส.ศศวิมิล ไกยวรรณ นกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๑ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี
   ๑๕. น.ส.สพุชิญา ทมุมา นักศกึษาแพทยสตรช้ัีนปที ่๑ มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี
   ๑๖. น.ส.สภุสัสร ภาตบุตุร นกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปท่ี ๑ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
   ๑๗. น.ส.เปรีย้วตา โมระดา นกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๑ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี
   ๑๘. น.ส.ยพุเรศ ทองหมู นกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๑ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
   ๑๙. น.ส.ณฐัสนิ ีธนะพงศวิศาล นกัศึกษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๑ มหาวทิยาลยันเรศวร
   ๒๐. น.ส.พชิชาอร บรรจมาตย นกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๒ มหาวทิยาลยัมหิดล
   ๒๑. น.ส.สพุชิชา ภทัรานกุรม นกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๒ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ

     สําหรับในป ๒๕๖๒ คุณประจักษ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท 
ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไดมอบทุนการศึกษานักศึกษา
แพทยสตรีตอเน่ืองจากป ๒๕๕๗ จํานวน ๘ คน เปนเงินปละ ๖๒๖,๖๖๗ บาท 
(หกแสนสองหมื่นหกพันหกรอยหกสิบเจ็ดบาทถวน) ติดตอครบ ๖ ปการศึกษา
ในป ๒๕๖๒ นักศึกษาแพทยจะจบเปนบัณฑิต ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบดวย 

   ๑. น.ส.จงรกัษ คาํคง นกัศกึษาแพทยสตรีชัน้ปที ่๖ มหาวทิยาลยัขอนแกน
   ๒. น.ส.ปทติตานนั ทมุมากรณ นกัศกึษาแพทยสตรีชัน้ปที ่๖ มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี
   ๓. น.ส.ณชิกลุ จนัทะศร ีนกัศกึษาแพทยสตรีชัน้ปที ่๖ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
   ๔. น.ส.สรินิาถ แสนนาวนิ นกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๖ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
   ๕. น.ส.วนัวสิาข โสวรรณ ีนกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๖ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี
   ๖. น.ส.มิง่ขวัญชนก หมุนล ีนกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปท่ี ๖ มหาวทิยาลยัขอนแกน
   ๗. น.ส.กานตมณ ีทนิะ นักศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๖ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
   ๘. น.ส.ทพิวรรณ เวยีนมานะ นกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๖ มหาวทิยาลยัขอนแกน 
   ๙. น.ส.พชิชาพร ไพโรจน นกัศกึษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๖ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม
    ไดรบัทนุจาก Stone Family Foundation 
   ๑๐. น.ส.โชตมิณี พฒุพมิพ นกัศกึษาแพทยสตรีชัน้ปที ่๖ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

รบัทนุ พญ.ชมุแสง - นพ.วริตัน โลหะวจิารณ
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   ๑๑. พ.ญ.พิมพพนคิ คาํอนิทร นกัศึกษาแพทยสตรชีัน้ปที ่๖ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
รบัทนุ ศจ.เกียรตคิณุ พญ. คณุหญงิสดุสาคร ตูจนิดา 

    บริษทั ทโีอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ไดมอบทนุนกัศกึษาแพทย
สตรเีพิม่เตมิในป ๒๕๖๒ อีก จาํนวน ๑๐ ทนุ สาํหรบัทานผูมอบทุนอกี ๑๑ ทนุ 
ไดแก 

     Mr. Sheldon & Mrs. Cindy Stone 
     คณุจรยิา มณัยัษเฐยีร 
     ศ.เกยีรตคุิณ พญ.พรสวรรค วสนัต
     พญ.ทองทพิย พงศทตั Backhaus
     คณุสุภาวด ี– อะณณั บุญอาชาทอง
     ทั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาจากใบเสนอขอทุน และการสัมภาษณ

นักศึกษาแพทยแลว เมื่อรวมทุนการศึกษา ในปนี้จึงเปนทั้งหมด ๑๐๕ ทุน 
ทีส่มาคมฯ ไดดาํเนนิการโดยมุงเพ่ือเด็กสาวในชนบทใหจบการศกึษาแพทยศาสตร 
และไดทํางานในบานเกิดตอไป ตลอดโครงการนี้ไดรับเงินสนับสนุนจากสมาชิก 

และผูเชือ่ม่ันในการทํางานเพ่ือสาธารณประโยชนของสมาคมฯ รวมใหการสนบัสนนุ 

ประกอบดวย 
 สมาชิกสมาคมแพทยสตรี จํานวนเงิน ๕,๓๗๒,๗๔๕ บาท  
 ผูรวมสนับสนุน คนไทย จํานวนเงิน  ๑๒,๔๖๓,๕๑๙ บาท 
 ผูรวมสนับสนุน จากตางประเทศ จํานวนเงิน ๒๕,๒๕๓,๘๔๔ บาท  
                                   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๔๓,๐๙๐,๑๐๘  บาท  
 ซึ่งสมาคมฯ ดําเนินการใชเงินตามวัตถุประสงคของโครงการทั้งสิ้น 
     อนึ่ง เพื่อสรางความคุนเคย ความสัมพันธที่ดี คณะกรรมการไดจัดงาน 

Sisters to Sisters ในทุกวันประชุมใหญประจําปใหนองใหมไดรูจักการทํางาน
ของสมาคม แลกเปล่ียนประสบการณ แกไขปญหา ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนได
สรางพลังการรวมตัวของนักศึกษาแพทยผูรับทุน

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๖  ปาฐกถาพิเศษ แพทยหญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล เรื่อง “การดําเนินชีวิตอยางมีสติ”
   วิทยากร รศ.นพ.ชัชวาลย ศิลปะกิจ ผูอํานวยการศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัย
   มหิดล ระหวางเวลา ๑๑:๐๐-๑๒:๐๐ น. โดยมสีมาชกิผูเขารวมประชุมอภปิรายซกัถาม
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๘  “รายการพี่พบนอง” เวลา ๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ น. วิทยากรจากทีมงาน รศ.พญ.วารุณี 
พรรณพานิช วานเดอพิทท จํานวน ๒ คน โดยมี Khun Tomoko and Dr.George 
Curuby ที่ปรึกษากรรมการอํานวยการสมาคมฯ ๓ คน กรรมการอํานวยการสมาคมฯ 
จํานวน ๘ คน นักศึกษาแพทยรับทุนจบการศึกษาจํานวน ๓ คน และนองนักศึกษา
แพทยยังรับทุนจํานวน ๓๘ คน ไดรับความรวมมือจัดกิจกรรมเปนไปอยางดี และสําเร็จ
ลุลวงดวยดี 

 ๑๕:๐๐ น.  ปดการประชุม 

 (ลงชื่อ).......................................................................... ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
   (พญ.มยุรา กุสุมภ)
   เลขาธิการสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ

 (ลงชื่อ).......................................................................... ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม
  (พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน)
        นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ

 (ลงชื่อ).......................................................................... ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
   (พญ.มยุรา กุสุมภ)

 (ลงชื่อ).......................................................................... ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  สมาชิกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ งบกาํไรขาดทุน และงบแสดงการเปล่ียนแปลงกองทุนสะสม สําหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ ณ 
วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ผลการดาํเนินงาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
  
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากสมาคมฯตามขอ้กาํหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ ๑๑ ซ่ึงอธิบายถึงการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีของงวดก่อน ในปี 
๒๕๖๑ เน่ืองจากสมาคมบนัทึกค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์สํานักงานตํ่าเกินไป โดยสมาคมไดป้รับปรุงงบการเงินงวด
ปัจจุบนัแลว้ ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ไดมี้เง่ือนไขในเร่ืองน้ี 
 
เร่ืองอืน่ 
 
งบการเงินของ สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์  สําหรับปีส้ินสุด วนัท่ี  ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓ 8,529,089.64      10,673,739.31     

เงินลงทนุชัว่คราว ๔ 23,259,930.80    20,629,773.75     

สินทรัพย์หมนุวียนอื่น ๕ 104,202.51         53,084.78            

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 31,893,222.95    31,356,597.84     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ๖ 11,180,059.24    12,045,845.56     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น ๗ 62,500.00           62,500.00            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,242,559.24    12,108,345.56     

รวมสินทรัพย์ 43,135,782.19    43,464,943.40     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..…… ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..……
 (ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร์ )  ( พญ.มยรุา กสุมุภ์)

นายกสมาคมฯ      เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..……
 ( พญ.สรุางค์รัตน์ วรรธนะภติู)
                เหรัญญิก

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑

สินทรัพย์
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓ 8,529,089.64      10,673,739.31     

เงินลงทนุชัว่คราว ๔ 23,259,930.80    20,629,773.75     

สินทรัพย์หมนุวียนอื่น ๕ 104,202.51         53,084.78            

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 31,893,222.95    31,356,597.84     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ๖ 11,180,059.24    12,045,845.56     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น ๗ 62,500.00           62,500.00            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,242,559.24    12,108,345.56     

รวมสินทรัพย์ 43,135,782.19    43,464,943.40     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..…… ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..……
 (ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร์ )  ( พญ.มยรุา กสุมุภ์)

นายกสมาคมฯ      เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..……
 ( พญ.สรุางค์รัตน์ วรรธนะภติู)
                เหรัญญิก

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑

สินทรัพย์

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑

หน่วย : บาท
หมายเหตุ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ๘ 11,271.30           20,831.25            

รายได้เงินบริจาครับล่วงหน้า-ทนุนกัศกึษาแพทย์ 7,877,220.45 5,204,766.83       

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 7,888,491.75      5,225,598.08       

รวมหนีส้ิน 7,888,491.75      5,225,598.08       

ส่วนของสมาคม

 
ทนุทรัพย์เร่ิมแรก 100,000.00         100,000.00          

กองทนุสะสม ๙ 35,147,290.44 38,139,345.32

รวมส่วนของสมาคม 35,247,290.44 38,239,345.32

รวมหนีสิ้นและส่วนของสมาคม 43,135,782.19 43,464,943.40

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..…… ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..……
 (ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร์ )  ( พญ.มยรุา กสุมุภ์)

นายกสมาคมฯ      เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  ……................................. ………........…..…..……
 ( พญ.สรุางค์รัตน์ วรรธนะภติู)
                เหรัญญิก

หนีสิ้นและส่วนของสมาคม
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑

รายได้

รายได้เงินบริจาค ทนุนกัศกึษาแพทย์ 2,834,148.80  2,015,486.37 

รายได้เงินบริจาค- สมาคม 300,992.00     314,725.00    

รายได้คา่สมาชิก 40,000.00       42,000.00      

รายได้-สนบัสนนุยทุธศาสตร์และประชมุวิชาการสญัจร 54,000.00       50,000.00      

รายได้เงินบริจาค ทอดผ้าป่าเสวนาธรรม 457,345.69     10,790.00      

รายได้เงินบริจาคคลีนิคเวชกรรมและมะเร็ง 771,299.00     748,972.00    

รายได้เงินบริจาค - Leadership 152,880.00     109,700.00    

รายได้เงินบริจาควารสาร 85,000.00       110,000.00    

รายได้เงินบริจาคโครงการป้องกนัท้องในวยัรุ่น -                  215,200.00    

รายได้เงินบริจาคโครงการCPR 2,500.00         5,000.00        

รายได้จากการขาย 9,970.00         15,535.00      

รายได้เงินบริจาค-โครงการ CARC -                  2,258,389.27 

รายได้เงินรับจาก สปสช. 672,220.00     263,220.00    

รายได้อ่ืน 5,000.00         2,320.00        

ดอกเบีย้รับ 327,728.50     280,409.28    

รวมรายได้ 5,713,083.99  6,441,746.92 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 (ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุนนัทา มกระเนตร์ )  ( พ.ญ. มยรุา กสุมุภ์)

นายกสมาคม เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 ( พ.ญ.สรุางค์รัตน์ วรรธนะภตูิ)
เหรัญญิก

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑

หมายเหตุ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าใช้จ่าย

คา่ใช้จ่ายทนุนกัศกึษาแพทย์ 5,663,140.80  4,400,103.00 

คา่ใช้จ่าย-โครงการเสวนาธรรม 32,284.00       12,002.78      

คา่ใช้จ่าย-โครงการชมรมผู้สงูอายุ 31,014.00       23,010.00      

คา่ใช้จ่าย-โครงการ - Leadership 100,443.46     51,000.00      

คา่ใช้จ่าย-โครงการ CARC -                  1,583,054.00 

คา่ใช้จ่าย-โครงการ ตรวจโรคมะเร็ง 434,898.00     483,689.00    

คา่ใช้จ่าย-โครงการ CPR 2,000.00         -                 

คา่ใช้จ่าย-ประชมุยทุธศาลตร์และวิชาการสญัจร 113,760.00     82,390.00      

คา่ใช้จ่าย-คา่สมาชิกและประชมุวิชาการนานาชาติ MWIA 455,655.00     32,433.00      

คา่ใช้จ่ายโครงการป้องกนัการตัง้ครรภ์-วยัรุ่น 40,875.00       119,209.00    

คา่ใช้จ่ายกิจกรรม HA FORUM 3,670.00         13,723.80      

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน ๑๐ 1,827,398.61  1,855,108.02 

รวมค่าใช้จ่าย 8,705,138.87  8,655,722.60 
รายได้สูง(ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่าย (2,992,054.88) (2,213,975.68)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 (ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร์ )  ( พญ.มยรุา กสุมุภ์)

นายกสมาคมฯ      เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 ( พญ.สรุางค์รัตน์ วรรธนะภตูิ)
                เหรัญญิก
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หน่วย : บาท

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑

หมายเหตุ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าใช้จ่าย

คา่ใช้จ่ายทนุนกัศกึษาแพทย์ 5,663,140.80  4,400,103.00 

คา่ใช้จ่าย-โครงการเสวนาธรรม 32,284.00       12,002.78      

คา่ใช้จ่าย-โครงการชมรมผู้สงูอายุ 31,014.00       23,010.00      

คา่ใช้จ่าย-โครงการ - Leadership 100,443.46     51,000.00      

คา่ใช้จ่าย-โครงการ CARC -                  1,583,054.00 

คา่ใช้จ่าย-โครงการ ตรวจโรคมะเร็ง 434,898.00     483,689.00    

คา่ใช้จ่าย-โครงการ CPR 2,000.00         -                 

คา่ใช้จ่าย-ประชมุยทุธศาลตร์และวิชาการสญัจร 113,760.00     82,390.00      

คา่ใช้จ่าย-คา่สมาชิกและประชมุวิชาการนานาชาติ MWIA 455,655.00     32,433.00      

คา่ใช้จ่ายโครงการป้องกนัการตัง้ครรภ์-วยัรุ่น 40,875.00       119,209.00    

คา่ใช้จ่ายกิจกรรม HA FORUM 3,670.00         13,723.80      

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน ๑๐ 1,827,398.61  1,855,108.02 

รวมค่าใช้จ่าย 8,705,138.87  8,655,722.60 
รายได้สูง(ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่าย (2,992,054.88) (2,213,975.68)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 (ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร์ )  ( พญ.มยรุา กสุมุภ์)

นายกสมาคมฯ      เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 ( พญ.สรุางค์รัตน์ วรรธนะภตูิ)
                เหรัญญิก
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ทนุทรัพย์ ยอดคงเหลือ หน่วย:บาท
เร่ิมแรก ของกองทนุ รวม

ยอดคงเหลือ ๑  มกราคม ๒๕๖๑ 100,000.00 40,353,321.00 40,453,321.00

รายได้สงู(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสําหรับปี (2,213,975.68) (2,213,975.68) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  ๒๕๖๑ 100,000.00 38,139,345.32 38,239,345.32

รายได้สงู(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสําหรับปี -                      (2,992,054.88) (2,992,054.88) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  ๒๕๖๒ 100,000.00 35,147,290.44 35,247,290.44

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ขอรบัรองวา่ถกูตอ้ง ขอรบัรองวา่ถกูตอ้ง

ลงชื่อ  …….................................………........…..…..…… ลงชื่อ  …….................................………........…..…..……
 (ศ.เกยีรตคิณุ ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร ์)

นายกสมาคมฯ
ขอรบัรองวา่ถกูตอ้ง

ลงชื่อ  …….................................………........…..…..……
( พญ.สุรางคร์ตัน ์วรรธนะภตู)ิ

เหรญัญกิ

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงกองทุนสะสม

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑

( พญ.มยุรา กสุุมภ)์
    เลขาธกิาร
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๑. ข้อมลูทวัไป
๑.๑ สมาคมแพทย์๑ สมาคมแพทย์๑ สมาคมแพทยสตร์สตร์ ีแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชในพระบรมราชิในพระบรมราชนปูถัปถัปถมภ์ จดัตัง้เปงัเปั ็งเป็งเปนสมาคมตามกฎหมายไทยเมนสมาคมตามกฎหมายไทยเมืนสมาคมตามกฎหมายไทยเม่อปีอปีอป ๒๕๐๓  
๑.๒ สถานท่ีดําเนินงาน ตัง้อยูท่ี่  ๙๘๐/๒ ถนนสถขมุวิท(ตรงข้ามวดัธาตทุอง) แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร
๑.๓ มีวตัถปุระสงค์ประสงค์ประสงคเพ่ือ

 - ช่วยเหลือและสง่เสริมแพทย์สตร์สตร์ ี
 - สง่เสริมสามคัคีธรรมและจรรยาแพทย์สตร์สตร์ ี
 - เผยแพร่ความรู้เพ่ือประโยชน์อประโยชน์อประโยชนแก่เพ่ือนร่วมอาชีพและประชาชน
 - บําเพ็ญสาธารณกุญสาธารณกุญสาธารณกศล เฉพาะอยา่งย่ิงในด้งในด้งในดานการแพทย์ตามโอกาส์ตามโอกาส์
 - เป็เป็เปนตวัแทนแพทย์สตร์สตร์ ีแหง่ประเทศไทยในการติงประเทศไทยในการติงประเทศไทยในการตดตอ่กบัองค์กรตา่งๆ

๒. เกณฑ์ในการจ์ในการจ์ ัในการจัในการจดทํางบการเงิน
มาตรฐานการบญัชีท่ีถือปฏิอปฏิอปฏบตัิัิั
๒.๑ สมาคมจดัทํางบการเงินและรับรู้รายได้รายได้รายไดและคา่ใช้าใช้าใชจ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชในพระบรมราชิในพระบรมราชนูปถัปถัปถมภ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิประกอบงบการเงิประกอบงบการเงน

สําหรับปับปั ีบปีบปสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑

๒.๒ เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดหมายถึงเงินสดในมืนสดในมืนสดในมอ และเงินฝากธนาคารและสถาบันฝากธนาคารและสถาบันฝากธนาคารและสถาบนการเงินทกประเภททีนทกประเภททีนทกประเภทท่ครบกําหนดไม่าหนดไม่าหนดไมเกิน ๓ เดือน

๒.๓  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ปกรณ์ปกรณ และการคิดคา่เสื่อมราคาทรัพย์ส์ส์ ิ์ ิ์ น
ราคาโดยวราคาโดยวิราคาโดยวธีเส้นตรง ตามอายกุารใช้การใช้การใชงานโดยประมาณของสิงานโดยประมาณของสิงานโดยประมาณของสนทรัพย์นัน้ ๆ โดยคโดยคิโดยคดเป็ดเป็ดเปนอตัราร้อยละ ๕- ๒๐ ตอ่ปีอปีอป

๒.๔  สมาคม ฯ ได้ได้ไดทําการจดัประเภทรายการบดัประเภทรายการบั ัดประเภทรายการบัดประเภทรายการบญชีของปีของปีของปก่อนท่ีแสดงเปรีแสดงเปรีแสดงเปรยบเทียบใหม่ยบใหม่ยบใหมบางรายการ เพ่ือให้อให้อใหสอดคล้องหนั
และสามารถเปรีและสามารถเปรีและสามารถเปรยบเทียบได้ยบได้ยบได

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 (ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร์ )์ )์ ( พญ.มยรุา กสุมุภ)

นายกสมาคมฯ     เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
( พญ.สรุางค์รัตน์ วรรธนะภติู)
               เหรัญญิก

๒.๒  เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดหมายถงเงนสดในมอ และเงนฝากธนาคารและสถาบนการเงนทกุประเภททครบกาหนดไมเกน ๓ เดอน
แตไ่ม่ไม่ไมรวมเงินฝากทีนฝากทีนฝากท่มีภาระผกูพนั

  …….................................………........…..…..……
( พญ มยรา กสมภ์)์)์
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑

๓.  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบด้วย ๒๕๖๒ ๒๕๖๑
 เงินสด 10,674.81           14,311.00

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวนั 35,319.24           1,840.00
ออมทรัพย์ 6,937,958.58      9,120,920.42
ประจํา ๓ เดือน 1,545,137.01      1,536,667.89        

รวม 8,529,089.64 10,673,739.31

๔. เงนิลงทนุชังคราว ประกอบด้วย ๒๕๖๒ ๒๕๖๑
เงินฝากประจํา บมจ ธนาคาไทยพาณิชย์ ๑๒ เดือน

เลขท่ีบญัชี ๔๖๑-๕๖๖๓๘๔-๙ 9,089,759.26      8,963,652.50        
ิ ฝ ป ํ ไ ื  

หน่วย:บาท

เงินฝากประจํา บมจ ธนาคารทหารไทย ๑๒ เดือน  
เลขท่ีบญัชี ๐๑๗-๓-๓๓๘๕๗-๕ 627,171.54         623,121.25           
เลขท่ีบญัชี ๐๑๗-๓-๓๓๙๓๙-๑ 8,000,000.00      8,000,000.00

เงินฝากประจํา บมจ ธนาคารทหารไทย ๒๔ เดือน
เลขท่ีบญัชี  ๐๑๗-๓-๓๗๑๐๔-๘ 3,043,000.00 3,043,000.00

เงินฝากประจํา บมจ ธนาคารออมสิน ๓๖ เดือน
เลขท่ีบญัชี  ๓๐๐๐๓๖๗๖๔๐๒๙ 2,500,000.00      0.00

รวม 23,259,930.80 20,629,773.75

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 (ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร์ )  ( พญ.มยรุา กสุมุภ์)

นายกสมาคมฯ      เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 ( พญ.สรุางค์รัตน์ วรรธนะภติู)
                เหรัญญิก

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑

๕. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ๒๕๖๒ ๒๕๖๑
ดอกเบีย้ค้างรับ 64,202.51 53,084.78
เงินทดรองจ่าย 40,000.00              -                      

รวม 104,202.51 53,084.78
๖. ที่ดนิ อาคาร และ อุปกรณ์ - สุทธิ  

ยอดคงเหลือ ณ ยอดคงเหลือ ณ
๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซือ้เพ่ิม/ปรับปรุง จําหนา่ย ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒

ราคาทนุ
อาคาร 4,355,934.00       -                   -                         4,355,934.00           
อปุกรณ์สํานกังาน 1,350,735.30       117,702.50      -                         1,468,437.80           
เคร่ีองตกแตง่สํานกังาน 419,500.00          -                   -                         419,500.00              

สว่นปรับปรุงอาคาร 16,164,370.53     -                   -                         16,164,370.53         

   รวม 22,290,539.83     117,702.50      -                         22,408,242.33         

คา่เส่ือมราคาสะสม       

หน่วย:บาท

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี

คาเสอมราคาสะสม       

อาคาร (4,173,235.68) (15,749.95) -                         (4,188,985.63)

อปุกรณ์สํานกังาน (1,177,566.66) (159,520.39) -                         (1,337,087.05)

เคร่ีองตกแตง่สํานกังาน (419,499.00) -                   -                         (419,499.00)

สว่นปรับปรุงอาคาร (4,474,392.93) (808,218.48) -                         (5,282,611.41)

   รวม (10,244,694.27) (983,488.82) -                         (11,228,183.09)

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 12,045,845.56     (865,786.32) 11,180,059.24         

๗. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ๒๕๖๒ ๒๕๖๑
เงินประกนัไฟฟ้า 59,500.00 59,500.00

เงินมดัจํา 3,000.00 3,000.00

รวม 62,500.00 62,500.00

ขอรับรองวา่ถกูต้อง ขอรับรองวา่ถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 (ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร์ )  ( พญ.มยรุา กสุมุภ์)

นายกสมาคมฯ      เลขาธิการ
ขอรับรองวา่ถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 ( พญ.สรุางค์รัตน์ วรรธนะภติู)
                เหรัญญิก
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑

๕. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ๒๕๖๒ ๒๕๖๑
ดอกเบีย้ค้างรับ 64,202.51 53,084.78
เงินทดรองจ่าย 40,000.00              -                      

รวม 104,202.51 53,084.78
๖. ที่ดนิ อาคาร และ อุปกรณ์ - สุทธิ  

ยอดคงเหลือ ณ ยอดคงเหลือ ณ
๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซือ้เพ่ิม/ปรับปรุง จําหนา่ย ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒

ราคาทนุ
อาคาร 4,355,934.00       -                   -                         4,355,934.00           
อปุกรณ์สํานกังาน 1,350,735.30       117,702.50      -                         1,468,437.80           
เคร่ีองตกแตง่สํานกังาน 419,500.00          -                   -                         419,500.00              

สว่นปรับปรุงอาคาร 16,164,370.53     -                   -                         16,164,370.53         

   รวม 22,290,539.83     117,702.50      -                         22,408,242.33         

คา่เส่ือมราคาสะสม       

หน่วย:บาท

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี

คาเสอมราคาสะสม       

อาคาร (4,173,235.68) (15,749.95) -                         (4,188,985.63)

อปุกรณ์สํานกังาน (1,177,566.66) (159,520.39) -                         (1,337,087.05)

เคร่ีองตกแตง่สํานกังาน (419,499.00) -                   -                         (419,499.00)

สว่นปรับปรุงอาคาร (4,474,392.93) (808,218.48) -                         (5,282,611.41)

   รวม (10,244,694.27) (983,488.82) -                         (11,228,183.09)

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 12,045,845.56     (865,786.32) 11,180,059.24         

๗. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ๒๕๖๒ ๒๕๖๑
เงินประกนัไฟฟ้า 59,500.00 59,500.00

เงินมดัจํา 3,000.00 3,000.00

รวม 62,500.00 62,500.00

ขอรับรองวา่ถกูต้อง ขอรับรองวา่ถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 (ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร์ )  ( พญ.มยรุา กสุมุภ์)

นายกสมาคมฯ      เลขาธิการ
ขอรับรองวา่ถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 ( พญ.สรุางค์รัตน์ วรรธนะภติู)
                เหรัญญิก
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑

๘. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ๒๕๖๒ ๒๕๖๑
คา่โทรศพัท์ค้างจ่าย 524.30                326.35

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย-อ่ืน ๆ -                     10,000.00
คา่สอบบญัชีค้างจ่าย 10,000.00 10,000.00
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย ภงด.๓/๕๓ 747.00 504.90

11,271.30 20,831.25

๙. กองทนุสะสม ประกอบด้วย ๒๕๖๒ ๒๕๖๑
ทนุการศกึษานกัศกึษาสตรี 3,306,725.25       6,135,717.25        
เงินสมทบทนุสร้างสมาคม 3,399,177.15       3,399,177.15        
เงินสมทบทนุ โครงการ CARC 1,290,733.03       1,290,733.03        
เงินสมทบ สปสช 1,341,620.00       669,400.00           
คลีนิคเวชกรรมและมะเร็ง 779,205.76         442,804.76           

รวม

หน่วย:บาท

หน่วย:บาท

เงินสํารองกําไรจากการขายสินทรัพย์ 870,000.00         870,000.00           
รายได้สงูกว่าคา่ใช้จ่าย 24,159,829.25     25,331,513.13      

35,147,290.44 38,139,345.32

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 (ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร์ )  ( พญ.มยรุา กสุมุภ์)

นายกสมาคมฯ      เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 ( พญ.สรุางค์รัตน์ วรรธนะภติู)
                เหรัญญิก

รวม
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ๒๕๖๒ ๒๕๖๑
เงินเดือน 362,016.00         569,144.00           

คา่เสื่อมราคา อาคาร 15,749.95           15,752.95             

คา่เสือมราคา อปุกรณ์สํานกังาน 159,520.39         5,443.52               

คา่เสื่อมราคา เคร่ืองตกแตง่สํานกังาน -                      55,385.91             

คา่เสื่อมราคา สว่นปรับปรุงอาคาร 808,218.48         808,218.48           

คา่โทรศพัท์ 7,152.95             7,393.70               

คา่ไฟฟ้า 75,472.92           69,654.47             

คา่ประปา 2,955.89             2,585.66               

คา่ทําบญัชี 20,000.00           20,000.00             

คา่พาหนะเดินทางและยานพาหนะ 1,683.00             3,275.00               

หน่วย:บาท

คา่บริจากการกศุล 30,000.00           -                        

คา่ไปรษณีย์ 13,525.00           5,114.00               

คา่ธรรมเนียม -                      500.00                  

คา่วารสาร 120,856.50         127,116.00           

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 (ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร์ )  ( พญ.มยรุา กสุมุภ์)

นายกสมาคมฯ      เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 ( พญ.สรุางค์รัตน์ วรรธนะภติู)
                เหรัญญิก
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สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สําหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (ต่อ) ๒๕๖๒ ๒๕๖๑
คา่บริการ 20,000.00           26,150.00             

คา่อินเทอร์เนต็ 7,188.84             7,974.00               

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 381.76                166.00                  

คา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ 29,486.78           59,439.33             

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี 10,000.00           10,000.00             

คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 4,323.00             33,056.00             

คา่ซ่อมแซมและบํารุงรักษา 118,000.00         12,915.00             

คา่เบีย้ประกนัอาคาร 9,143.15             9,144.00               

คา่รับรอง 11,724.00           6,680.00               
1,827,398.61       1,855,108.02        

๑๑. การแก้ไขข้อผิดพลาด

             ในระหว่างปี ๒๕๖๒ สมาคมพบข้อผิดพลาดทางบญัชี ท่ีเก่ียวข้องกบัคา่เสื่อมราคาสะสม-อปุกรณ์สํานกังาน ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑
สมาคมบนัทกึคา่เสื่อมราคาสะสม-อปุกรณ์สํานกังานต่ําเกินไปจํานวน ๑๒๒,๕๘๙.๔๐ บาท สมาคมได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่วแล้ว

ขอรับรองว่าถกูต้อง ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 (ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร์ )  ( พญ.มยรุา กสุมุภ์)

นายกสมาคมฯ      เลขาธิการ
ขอรับรองว่าถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 ( พญ.สรุางค์รัตน์ วรรธนะภติู)
                เหรัญญิก

รวม

หน่วย:บาท
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ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ

1. ทนุการศกึษาแพทย์สตรี 6,135,717.25        2,834,148.80      5,663,140.80      3,306,725.25        

2. เงินสมทบทนุสร้างสมาคม 3,399,177.15        -                       -                       3,399,177.15        

3. เงินสมทบทนุ โครงการ CARC 1,290,733.03        -                       -                       1,290,733.03        

4. เงินสมทบ สปสช 669,400.00           672,220.00         -                       1,341,620.00        

5. คลีนิคเวชกรรมและมะเร็ง 442,804.76           771,299.00         434,898.00         779,205.76           

5. เงินสํารองกําไรขายสินทรัพย์ 870,000.00           -                       -                       870,000.00           

6. รายได้สงูกวา่คา่ใช้จ่าย 25,331,513.13      1,435,416.19      2,607,100.07      24,159,829.25      

รวม 38,139,345.32      5,713,083.99      8,705,138.87      35,147,290.44      

ขอรับรองวา่ถกูต้อง ขอรับรองวา่ถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..…… ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 (ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร์ )  ( พญ.มยรุา กสุมุภ์)

นายกสมาคมฯ       เลขาธิการ
ขอรับรองวา่ถกูต้อง

ลงช่ือ  …….................................………........…..…..……
 ( พญ.สรุางค์รัตน์ วรรธนะภติู)
                เหรัญญิก

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถัมภ์ 

รายละเอียดกองทนุสะสม

 ณ.วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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ลําดับที่  รายนามผูบริจาค         จํานวนเงิน (บาท)

รายนามผูบริจาคใหสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ                                                    

จํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขึ้นไป

(ตุลาคม ๒๕๖๒ - สิงหาคม ๒๕๖๓)

  ๑ บริษัท ทีโอเอเพนท (ประเทศไทย) จํากัด   ๗๘๓,๐๐๐.๐๐

   (คุณละออ-คุณประจักษ  ตั้งคารวคุณ) มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว 

  ๒ มูลนิธิชิน   โสภณพนิช ๗๐๐,๐๐๐.๐๐

  ๓ พญ.สุจิรัตน  จูฑะพุทธิ ๔๗๐,๐๐๐.๐๐

  ๔ พล.อ.ต.หญิง พญ.สุภัชชา - นพ.คําพร   ชาญวิเศษ ๔๗๐,๐๐๐.๐๐

  ๕ ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค   วสันต ๔๗๐,๐๐๐.๐๐

  ๖ คุณจริยา  มัณยัษเฐียร   ๙๔๐,๐๐๐.๐๐

  ๗ นพ.รัธชัย - พญ.ยุพดี  ฤทธาภรณ   ๔๗๐,๐๐๐.๐๐

  ๘ พญ.สุนิดา  บิณฑสันต   ๓๒๒,๙๑๔.๒๕

  ๙ คุณ อําพัน - คุณ ศิริสิน   อัสสกุล ๑๕๖,๖๖๘.๐๐

  ๑๐ บริษัท สยามรีเทลดีเวลล็อปเมนท จํากัด และลูกคาแฟชั่น ๑๒๖,๐๐๐.๐๐

  ๑๑ พญ.จามรี   เชื้อเพชระโสภณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

  ๑๒  คุณ สุจิตรา  หงสไกร ๗๘,๕๐๐.๐๐

  ๑๓ คุณ ครรชิต  จามรมาน ๗๘,๕๐๐.๐๐

  ๑๔ คุณ สมศักดิ์  จามรมาน ๗๘,๕๐๐.๐๐

    รวม (เงินบาท) ๕,๗๑๔,๐๘๒.๒๕

  ๑๕ Stone Family   (ดอลลารสหรัฐ)  ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญ

  ๑๖ พญ.สุนิดา  บิณฑสันต  (ดอลลารสหรัฐ)  ๖,๐๐๐ เหรียญ

   รวมเงินสกุลดอลลาร  ๑๐๖,๐๐๐ เหรียญ
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รายงานคลนิกิเวชกรรม

สมาคมแพทยสตรแีหงประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถัมภ

แพทยหญิงขวัญตา  ตั้งตระกูล , แพทยหญิงศุภวัจน  นับถือเนตร

 สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ในป พ.ศ.๒๕๖๒ คลินิก

เวชกรรมสมาคมแพทยสตรีฯ ไดใหบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก และเตานมระยะเริ่มแรก ในวันเสารที่ 

๑ และ ๓ ของทุกเดือนเชนที่ผานมา โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิชิน โสภณพนิช 

ซึ่งใหการสนับสนุนงบประมาณทุกป ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๗ เปนตนมา เพื่อใหบริการแกผูรับบริการโดย

ไมคิดมูลคา และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพใหแกผูรับบริการดวย เพื่อใหผูรับบริการใชในการติดตอกับ

แพทย และเจาหนาที่สาธารณสุขใหไดทราบถึงปญหา ตลอดจนผลการตรวจรักษาอยางตอเนื่อง

วิธีการตรวจ การแปลผล และการสงรายงานผลการตรวจ

 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่คลินิกเวชกรรมสมาคมแพทยสตรีฯ ใชวิธี Conventional 

Pap smear ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานสากล เมื่อไดรับผลการตรวจ สมาคมฯ จะสงรายงานผลของ

แตละคนไปใหผูรบับรกิารทางไปรษณยีบัตร ในรายทีผ่ดิปกต ิจะสงเปนจดหมายใหมาพบแพทย เพือ่รกัษา 

หรือสงตอไปตรวจเพิ่มเติมพิเศษ เพ่ือการวินิจฉัยที่แทจริง และประเมินการรักษาที่ถูกตองตอไป ทั้งนี้

สมาคมฯ ไดทําสมุดบันทึกประจําตัวใหผูรับบริการทุกคน และยังมีสมุดบันทึกรายงานแยกตางๆ เชน 

แสดงถึงวัน เวลา จํานวนของผูรับบริการแตละครั้ง การสงตอไปรับการปรึกษา ตลอดจนติดตามผล

การรักษา

 ผูรับบริการทุกคนจะไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม โดยการใชมือคลําตามหลักการตรวจ

มาตรฐานสากล และไดรับการสอนใหสามารถตรวจเตานมดวยตนเอง (Breast self examination) 

ในกรณีที่มีขอสงสัย และไมสามารถจะดูแลรักษาไดท่ีคลินิก จะมีการสงตอไปยังสถานพยาบาล

ที่เหมาะสม เพื่อการตรวจพิเศษเพิ่มเติมและการรักษา โดยทางสมาคมฯ จะติดตามผลการตรวจรักษา

อยางตอเนื่อง



วารสารขาวแพทยสตรี  The Thai Medical Women's News๔๔

 บุคลากรผูปฏิบัติงานในคลินิก และหนวยแพทยเคลื่อนท่ี ประกอบดวยแพทย พยาบาล 

และเจาหนาที่ ดังมีรายชื่อตอไปนี้

 แพทย และแพทยประจําบานจากภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ศิริราชพยาบาล

 พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน

 พญ.ศุภวัจน นับถือเนตร ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร สิรินาวิน

 พญ.สุนิตย ฉัตรศุภกุล ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี

 พญ.ศิริวิภา พุมจิตร ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร

 พญ.ศิริวัฒน มโนธรรม พญ.ปยเนตร สุขุปญญารักษ

 พญ.สุมนา ชมพูทวีป รศ.พญ.ชนิดา กาญจนลาภ

 พญ.ภัทริยา จารุทัศน พล อ.ต.วิทยา โตบุญมี

 พญ.สุวณี สังขรัตน พญ.ลักษณา อุณาตระการ

 พญ.วศินี สุขเฉลิมชัย พญ.มินทมันตา ชินจุณัชศรีตระกูล

 พญ.กานตชนก แตมาณุ พญ.พัสวี รังสีจํารัส

 พญ.ปภานัน ยินดีอารมณ พญ.ณัฐพร วจีธรชีพสวัสดิ์

 พญ.วราภรณ ทองสราง พญ.นริศรา ศรีกุเรชา

 พญ.ธนัชพร ใบงาม พญ.พัชรี หยูเย็น

 พญ.รักษิณา วินัยธรรมกุล พญ.สุธีธร ทองตัน

 พญ.สุทธินันท โพธิสาร พญ.จารุพร ธีรกุลวานิช

 พญ.วราพร ธนุภาพอุกฤษฎ พญ.ปริณดา เราณานนท

 พญ.เมธาวี จุฬารวงศ พญ.ณิชา เวทยวิทยวัฒนา

 พญ.อธิภัทร นวลละออง พญ.ศรีวิภา แกวศรีนวล

 พญ.สุพิชา นาคเงินทอง พญ.อสมา กิจศรีเจริญชัย

 พญ.อริศญา เชื้อเงิน พญ.อรณัฐ วนาสิทธชัยวัฒน

 พยาบาลและเจาหนาที่

 คุณวัลภา อัครสกุล คุณลักขณา กุมกลํา

 คุณเอราวัณ แวมประชา คุณธนาพร ธนะคําดี

 คุณวนิดา วานิชอังกูร คุณพัลลภา ภาคานาม

 คุณอมรา ชื่นสินธุวล คุณสุภาพ นาคสถิตย

 คุณสุภัท หนูพุด คุณกมลทิพย ทับเที่ยง

 คุณฐิติพร สวัสดิ์กําจรพงศ คุณรุจิพิชศ จารุโชคอธิวัฒน

 คุณประชุม สุขประสงค คุณอมร จิตรระวัง
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 คุณลักคณา คงจิระ คุณประเทือง เจิมศรี

 คุณออนสา เงางาม คุณสุดธิดาพร วะชุม

 คุณนิตยา ชัยจารุพันธ คุณวราภรณ เฉื่อยฉํ่า

 คุณรัชดาพร ไทยครองธรรม คุณอรอนงค สวัสดิ์พาณิชย

 คุณมนัสนาฎ นวมนวล คุณณัฎฐนันท จารุกาญจน

 คุณละมอม เทพสถิต คุณพัณธิตา กลมสม

 คุณกิตสิรินทร แววคุม คุณจิราพร รูโปบล

 คุณเสาวนีย กลมสม
 ในการใหบรกิารในคลนิกิแตละครัง้ จะมสีตูแิพทย ๔ คน พยาบาล ๒ คน และผูชวย ๑๐-๑๒ คน 
เปนผูใหบริการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
 ตัง้แตเดือนมกราคม – ธนัวาคม ๒๕๖๒ มผีูมารบับรกิารตรวจ ณ คลนิกิเวชกรรมสมาคมแพทยสตรฯี 
ในวันเสารที่ ๑ และ ๓ ของเดือน รวมทั้งสิ้น ๒๑ ครั้ง งดใหบริการ ๓ ครั้ง คือ
 ๑. ในวันเสารที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เนื่องจากตรงกับวันมหาจักรีบรมราชวงศ 
 ๒. วันเสารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากตรงกับวันฉัตรมงคล 
 ๓. วันเสารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากตรงกับวันวิสาขบูชา
 นอกจากนี้ยังไดออกหนวยตรวจคัดกรองมะเร็งนอกสถานที่ ๑ ครั้ง คือ
  ทัณฑสถานหญิงกลาง ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผลการดําเนินงาน
 มีผูมารับบริการทั้งในและนอกสถานที่ จํานวน ๒,๗๒๙ ราย จําแนกเปนผูตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก จํานวน ๒,๕๓๖ ราย ผูตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม จํานวน ๒,๗๒๙ ราย มีรายละเอียด ดังนี้
 ๑. ผูไดรับการตรวจภายใน และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จํานวน ๒,๕๓๖ ราย 
อานผลไมไดจํานวน ๒ ราย เนื่องจากสไลดที่ปายสารคัดหลั่งจากปากมดลูกบางเกินไป ไดนัดคนไข
มารับการตรวจใหม โดยผลการตรวจที่อานได ๒,๕๓๔ ราย มีดังนี้
  ๑.๑. ไมพบเซลลมะเร็งปากมดลูก และไมมีความผิดปกติ ๒,๐๙๑ ราย พบผูที่มีการ
ติดเชื้อในชองคลอด ๓๙๙ ราย จําแนกเปน เชื้อราในชองคลอด ๒๔๓ ราย พยาธิในชองคลอด ๙ ราย 
และแบคทีเรีย ๑๔๗ ราย ทั้งนี้แพทยผูตรวจของสมาคมฯ ไดใหการรักษาดวยวิธีใหยาเหน็บชองคลอด 
และ/หรือใหยารับประทาน
  ๑.๒. พบความผิดปกติของเซลลปากมดลูก ๔๔ ราย มีรายละเอียด ดังนี้
   ๑.๒.๑. พบความผิดปกติเล็กนอยในเซลลระดับผิวบน (ASC-US) จํานวน ๒๖ ราย
   ๑.๒.๒. พบความผิดปกติในเซลลระดับลึก (ASC-H) จํานวน ๑ ราย
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   ๑.๒.๓. พบความผิดปกติขั้นตํ่า (LSIL) รวมกับพบมีไวรัสชนิด HPV จํานวน ๑๒ ราย
   ๑.๒.๔. พบความผิดปกติขั้นสูง (HSIL) จํานวน ๓ ราย
   ๑.๒.๕. พบเซลลมะเร็งเยื่อบุผิวดานนอกของปากมดลูก (SCC) จํานวน ๒ ราย

แผนภูมิที่ ๑ รอยละของผูปวยที่พบการติดเชื้อ และเซลลผิดปกติ

 ๒. การติดตามประเมินผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในรายที่พบเซลลผิดปกติ 

  สมาคมแพทยสตรีฯ ไดมีจดหมายนําสงผูปวยไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญ ณ สถานพยาบาล
ทีผู่ปวยมีบตัรประกนัสุขภาพถวนหนา หรอืบตัรประกนัสงัคม หรอืสทิธขิาราชการ เพือ่ขอรบัการพจิารณา
ตรวจพิเศษ เชน “Colposcopy and Biopsy” เปนการสองกลองพิเศษท่ีปากมดลูก และตัดชิ้นเนื้อ 
เพื่อการวินิจฉัยตอไป ถาผลชิ้นเนื้อหรือการตรวจพิเศษบงแนชัดวามีแนวโนมจะนําไปสูการเปนมะเร็ง
ปากมดลูกระยะเริ่มแรก ผูปวยจะไดรับการรักษาที่เหมาะสมตอไป
 จากการติดตามพบวา ผูปวยไดรับการตรวจพิเศษแลว ผลทางพยาธิสภาพเปนมะเร็งปากมดลูก 
๒ ราย สวนรายอื่น ๆ ไมพบเนื้อราย ไดรับการนัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน
  กรณีผูปวย ๒ ราย ที่พบเปนมะเร็งปากมดลูก ไดรับการรักษา ดังนี้
  • รายที่ ๑ อายุ ๕๒ ป ไดรับการรักษาโดยการฝงแร ฉายแสง และใหคีโม
  • รายที่ ๒ อายุ ๔๒ ป ไดรับการรักษา โดยการผาตัดมดลูกรังไข และเลาะตอมนํ้าเหลือง
   ในอุงเชิงกรานออก
 ๓. จากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ยังตรวจพบความผิดปกติอื่น ๆ รวมดวย ดังนี้

  • เนื้องอกมดลูก (Myoma Uteri) จํานวน ๔๒ ราย ไดรับการสงตอไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญ 
เพื่อรับการรักษาตอ, ไดรับการผาตัดมดลูก ๑๓ ราย ไดรับการรักษาโดยการใหฮอรโมน 
๔ ราย รายอื่น ๆ ยังเปนเนื้องอกที่มีขนาดเล็ก นัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน
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  • เนื้องอกรังไข (Ovarian Tumor) จํานวน ๑๕ ราย ไดรับการสงตอไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญ 
เพื่อรับการรักษาตอ ไดรับการผาตัดมดลูกและรังไข ๖ ราย, ไดรับการรักษาโดยการให
ฮอรโมน ๒ ราย รายอื่น ๆ ยังเปนเนื้องอกที่มีขนาดเล็ก แพทยนัดตรวจติดตามทุก 
๓ – ๖ เดือน

  • ติ่งเนื้อท่ีปากมดลูก (Cervical Polyp) จํานวน ๑๓ ราย ไดรับการตัดต่ิงเนื้อสงตรวจ
พยาธิสภาพ พบวาเปนติ่งเนื้อธรรมดาทั้ง ๑๓ ราย

  • แผลที่ปากมดลูก (Cervical Lesion) จํานวน ๖ ราย ไดรับการสงตอไปยังแพทย
ผูเชีย่วชาญ เพือ่รบัการรกัษาตอ , ไดรับการตัดชิน้เนือ้สงตรวจพยาธสิภาพ พบวาเปนเนือ้
ธรรมดาทั้ง ๖ ราย

  • ถุงนํ้าที่ปากชองคลอด (Bartholin’s Cyst) จํานวน ๑ ราย สงตอไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญ
ไดรับการผาตัด และใหยารับประทาน

  • เลือดออกผิดปกติทางชองคลอด (DUB = Dysfunctional Uterine Bleeding) จํานวน 
๒๖ ราย สงตอไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญ ไดรับการขูดมดลูก ๑๗ ราย , ไดรับการตัดมดลูก 
๒ ราย , ไดรับการใหยาปรับฮอรโมน ๕ ราย ที่เหลือนัดตรวจติดตาม

  • อวัยวะในอุงเชิงกรานหยอน (Pelvic Organ Relaxation) จํานวน ๖ ราย สงตอไปยัง
แพทยผูเชี่ยวชาญ ไดรับการผาตัดมดลูกออกทางชองคลอดแลว เย็บชองคลอดใหตึงเขา 
๑ ราย สวนรายอื่น ๆ ไดรับคําแนะนําใหบริหารกลามเนื้อ

  • อุงเชิงกรานอักเสบ (Pelvic Inflammatory Disease) จํานวน ๔ ราย สงตอไปยังแพทย
ผูเชี่ยวชาญ ไดรับการรักษาโดยการใหยารับประทาน

  • ปวดประจําเดือนมาก (Severe Dysmenorrhea) จํานวน ๒ ราย สงตอไปยังแพทย
ผูเชี่ยวชาญไดใหยารับประทาน

  • ติ่งเนื้อที่ปากชองคลอด (Condyloma Acuminata) จํานวน ๔ ราย สงตอไปยังแพทย
ผูเชี่ยวชาญ ไดรับการรักษาโดยใชยาจี้ที่ติ่งเนื้อ

  • ประจาํเดือนไมมา (Secondary Amenorrhea) จํานวน ๖ ราย สงตอไปยงัแพทยผูเช่ียวชาญ 
ไดรับยาปรับฮอรโมน

  • อื่นๆ ไดแก หวงที่ใสในโพรงมดลูกหมดอายุ จํานวน ๑ ราย ไดรับการถอดหวงออก 
กอนไขมันที่ขาหนีบ (Lipoma at groin) จํานวน ๑ ราย สงตอไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญ 
ไดรับการผาตัดออก
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แผนภูมิที่ ๒  ผลการตรวจภายในพบความผิดปกติอื่น ๆ จํานวน ๑๒๗ ราย และการติดตามการรักษา 
 ในป ๒๕๖๒
 

 ๔. การตรวจเตานม ทําการตรวจท้ังส้ิน ๒,๗๒๙ ราย พบสงสัยมีกอนท่ีเตานม ๘๘ ราย 

และพบมีนํ้าออกจากหัวนม (Discharge from Nipple) จํานวน ๗ ราย ไดรับการสงไปปรึกษาแพทย
ผูเชี่ยวชาญดานมะเร็งเตานมที่ผูปวยมีสิทธิในการรักษาพยาบาล เพื่อขอรับการพิจารณาการตรวจพิเศษ 
เชน Mammogram, Ultrasound ผลการตรวจมีดังนี้
  o ไมพบสิ่งผิดปกติ จํานวน ๔๐ ราย นัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน
  o พบเปนถุงนํ้า (Cyst at breast) จํานวน ๑๑ ราย ไดรับการเจาะดูดนํ้าออก ๘ ราย 
ตรวจพยาธิสภาพ ไมพบเนื้อราย สวนรายอื่น ๆ เปนถุงนํ้าขนาดเล็ก นัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน
  o พบกอนเนือ้ จาํนวน ๓๗ ราย พบวาเปนกอนขนาดเลก็ ไมมีลกัษณะเปนเนือ้ราย ๑๗ ราย 
นัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน , พบเปนกอนขนาดใหญ ๒๐ ราย ไดรับการผาตัดเอากอนเนื้อออกมา
ตรวจพยาธิสภาพ พบเปนมะเร็งเตานม ๒ ราย สวนรายอื่น ๆ  ไมพบเนื้อราย รายที่พบเปนกอนขนาดเล็ก 
และรายที่ผาตัดไมพบเนื้อราย จะนัดตรวจติดตามทุก ๓ – ๖ เดือน
  กรณีผูปวย ๒ ราย ที่พบเปนมะเร็งเตานม ไดรับการรักษาดังนี้

  • รายที ่๑ อาย ุ๕๒ ป ไดรบัการผาตัดเตานมขางทีม่เีนือ้รายออก แลวใหคโีมตออกี ๑๒ คร้ัง
  • รายที่ ๒ อายุ ๕๔ ป ไดรับการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจ
  ผลชิน้เนือ้เปนมะเรง็ ไดรบัการผาตัดกอนเนือ้ออก ตรวจทางพยาธสิภาพพบวา ยงัไมกระจาย 
นัดตรวจติดตามทุก ๓ เดือน
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ปก  ตัด ขอความ 

   การประชุมใหญสามัญประจําป วันอาทิตยท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ออก 

แกไขหนา สารบัญ แก หนา ๒๑ เปน ๒๗  

   หนา ๔๙ แกกราฟขวา เพราะมองไมชัด (แนบไฟล) 

แก หนา ๑๖,๕๒ เติม “คน” paragraph สุดทาย หลังตัวเลข ภาคเหนือ ๘ คน ภาคกลาง ๔ คน และ
ภาคใต ๓ คน 

หนา ๗๙ paragraph 2 psychology                             statements 

หนา ๘๑ ตัดคําวา บรรทัด ๔  จัดการ  บรรทัด ๕ paragraph 2 ตัดท้ิง  งาน  

หนา ๘๒ บรรทัด ๓ paragraph 2 เพิ่ม   สุข 

หนา ๙๔ ตัดคํา บรรทัดท่ี ๕ paragraph 2 ตัดคําวา  รับ    

หนา ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔,๑๐๙ 

หนา ๑๑๐ แกไขขอความท้ังหมดตามน้ี  

          ปจจุบัน สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ มีสมาชิกท้ังหมดถึงวันท่ี ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมจํานวน ๒,๒๔๑ คน เปนสมาชิกใหมในปท่ีผานมานับตั้งแต ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  รวมจํานวนท้ังหมด ๒๙ คน มีรายนามดังน้ี  

หนา ๑๐๙ คณะกรรมการ 

๑. พันตรีแพทยหญิงจันทรา 

พบกอ้น
(37ราย)

13%

ถงุนํา้(11ราย)
13%

ไมพ่บกอ้น
(40ราย)

45%

กราฟแสดงผลการตรวจเพิม่เตมิกรณีสงสยัพบกอ้นเนือ้ทีเ่ตา้นม

พบกอ้น(37ราย) ถงุน้ํา(11ราย) ไมพ่บกอ้น(40ราย)
 

 

 

ไมพ่บกอ้น(2641ราย)
97% พบกอ้นเนือ้ 

(88ราย)…

กราฟแสดงผู ้ม า ร ับ บ ร ิก า รตร วจม ะ เ ร็ ง เ ต้า นม เ บื้อ ง ต้น

ไมพ่บกอ้นเนือ้(2641 ราย) คลําพบกอ้นเนือ้(88ราย)

พบกอ้น(37ราย)
13%

ถงุน้ํา(11ราย)
13%

ไมพ่บกอ้น(40ราย)
45%

กราฟแสดงผลการตรวจเพิม่เตมิกรณีสงสยัพบกอ้นเนือ้ทีเ่ตา้นม

พบกอ้น(37ราย) ถงุน้ํา(11ราย) ไมพ่บกอ้น(40ราย)

แผนภูมิที่ ๓ การตรวจมะเร็งเตานม (๒,๗๒๙ ราย) และติดตามผูรับบริการที่คลําพบกอนที่เตานม 
 จํานวน ๘๘ ราย

คลินิกหนวยมะเร็งที่สมาคมแพทยสตรีฯ

  จะเห็นวาการใหบริการดังกลาวขางตน ไมวาจะเปนการตรวจภายใน เพ่ือตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก รวมทั้งการตรวจเตานมโดยแพทย ทําใหสามารถตรวจพบความผิดปกติ
ตั้งแตระยะเริ่มแรก สามารถปองกัน และใหการรักษาใหหายได เพื่อไมใหนําไปสูมะเร็งปากมดลูก หรือ
เตานมระยะลุกลาม ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญใหผูหญิงเสียชีวิตอยางไมสมควร และยังไดประโยชนจาก
การตรวจพบโรคอื่น ๆ เชน เนื้องอกมดลูก เนื้องอกรังไข เลือดออกผิดปกติทางชองคลอด ฯลฯ ซึ่งไดรับ
การดูแลรักษารวมกันไปดวย
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โครงการทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาแพทยสตรีชนบท

ป พศ. ๒๕๖๓

สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ

แพทยหญิงภัทริยา จารุทัศน

รายชื่อ คณะกรรมการ
 ศ.เกียรติคุณ พญ. คุณนันทา มาระเนตร  ที่ปรึกษา
 พญ. จันทรา เจณณวาสิน    ที่ปรึกษา
 Dr. George Curuby    ที่ปรึกษา
 พญ. ภัทริยา จารุทัศน     ประธานกรรมการ
 ศ. คลินิก พญ. ศิราภรณ สวัสดิวร  กรรมการ
 พญ. หทัยมาศ โคตรสมพงษ    กรรมการ
 พญ. ลลิดา วีระวิทยานันต    กรรมการ
 นาง วราภรณ เฉื่อยฉํ่า     เลขานุการคณะกรรมการ

 โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาแพทย สตรีชนบท เริ่มดําเนินการเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ 
โดยการแนะนาํของ Dr. Waltraud Diekhaus (Secretary General ขณะนัน้ ของ Medical Women’s 
International Association) แก Dr. George Curuby เพื่อนําสวนหนึ่งจากเงินมรดกของ Prof. Jason 
Roussos มามอบใหสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ไดพิจารณามอบเปนทุนการศึกษาสําหรับ 
นักศึกษาแพทยสตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย มีความมุงมั่นที่จะกลับไปทํางาน ในบานเกิดเมื่อจบการศึกษา 
ในปแรกไดมอบทุนใหนักศึกษาแพทยสตรีจากภูมิภาค ไดเรียนจนจบ ๖ ป รวม ๔ คน การมอบทุน 
ดําเนินมาตอเนื่อง ดวยการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคมแพทยสตรี เพื่อน ญาติพี่นอง และนักธุรกิจไทย 
จากทุกวงการ โดย Dr.Curuby ไดชวยประสานไปยังผูใจบุญจากอเมริกา และเงินทุนของทานเอง 
ตลอดจนแนะนําการจัดหาทุนในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีผลใหโครงการนี้ ไดมอบทุนแกนักศึกษา 
แพทยสตรีชนบทมาแลว จํานวน ๑๐๕ ทุน จาก ๑๔ มหาวิทยาลัย มีบัณฑิตแพทย จบไปแลว ๔๓ คน 
ซึ่งปฏิบัติงานที่บานเกิด 
 มีนักศึกษากําลังรับทุน ในป๒๕๖๒ รวม ๖๐ คน นักศึกษามีผลการเรียน เปนที่นาพอใจ 
มีการติดตอประสานงานกับสมาคมและผูใหทุนสมํ่าเสมอ คณะกรรมการไดจัดกิจกรรม พัฒนาความคิด 
เชือ่มความสมัพนัธและชวยเหลอืเพิม่ เมือ่มคีวามจําเปนและเหมาะสม แดนกัศกึษาแพทยในหลากหลาย 
แนวทาง เพื่อใหมีทัศนคติท่ีดี มุงมั่นที่จะรวมทํางาน รับใชสังคม สามารถเปนแบบอยางท่ีดีแกเด็กสาว
อื่นๆ ในทองถิ่นไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาเพื่อสรางอนาคตตอไป
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ปการศึกษา พศ. ๒๕๖๓
 โครงการทุนการศึกษา ฯ ไดรับการสนับสนุน เพ่ือมอบทุนแกนักศึกษาจาก Stone Family 
Foundation มอบทุน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ USD
 พญ. สุนิดา บิณฑสันต  ๑๖,๐๐๐ USD
 พญ. สุภัชชา ชาญวิเศษ  ๔๗๐,๐๐๐ บาท
 พญ. สุจิรัตน จูฑะพุทธิ  ๔๗๐,๐๐๐ บาท
 คุณจริยา มัณยัษเฐียร  ๔๗๐,๐๐๐ บาท
 นพ. รัธชัย – พญ. ยุพดี ฤทธาภรณ  ๔๗๐,๐๐๐ บาท
 และ ทุนรายป อีก รวม ๖ ทุน จากทานตอไปนี้ คิอ
 คุณ สุจิตรา หงสไกร
 คุณ ครรชิต จามรมาน
 คุณ ศักดิ์สม จามรมาน
 คุณ ศิริสิน อัสสกุล
 คุณแม อําพัน อัสสกุล
 และ พญ. นลินี ไพบูลย

 ทั้งนี้ มีผูมอบเงิน เพิ่มเติม ประกอบดวย
 พญ. มณฑิรา ตัณฑนุช  ๔๐,๐๐๐ บาท (ตอเนื่อง ๑๒ ป)
 พญ. พรทิพย เชาวรียวงษ  ๔๐,๐๐๐ บาท
 พญ. สุรางค เจียมจรรยา  ๒๐,๐๐๐ บาท
 พญ. วิภาดา เชาวกุล  ๒๐,๐๐๐ บาท
 พญ.พิมล เชี่ยวศิลป  ๒๐,๐๐๐ บาท
 คุณ จิระฉัตร ศิริจารุกุล  ๑๕,๐๐๐ บาท
 นพ. ธาดา เปยมพงษศานต  ๑๐,๐๐๐ บาท
 พญ. ผานิต ตัณฑศุภศิริ  ๑๐,๐๐๐ บาท
 คุณลักขณา กุมภลํา  ๑๐,๐๐๐ บาท (ตอเนื่อง ๑๒ ป )
 คุณสุรชัย วัฒนาพร  ๑๐,๐๐๐ บาท
 พญ. สิรนิสถ ประพันธศิลป  ๑๐,๐๐๐ บาท
 คุณ มยุรัตน ศิริธรรมวานิช  ๕,๕๐๐ บาท
 พญ. รัชวัลย เทพาวัฒนาสุข  ๕,๐๐๐ บาท
 นส. มธุรวีร วิสุทธกุล  ๕,๐๐๐ บาท
 นพ. กิจเกษม ทิพยานุรักษสกุล  ๓,๐๐๐ บาท
 พล.ต.อ. วีระ วิสุทธกุล  ๒,๐๐๐ บาท
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 นพ. มนัส คณาวงษ  ๒,๐๐๐ บาท
 มรว. จิราวดี จุฑาสมิต  ๑,๐๐๐ บาท
 พญ. สมจิตต พุมไทร  ๑,๐๐๐ บาท
 คุณ ภาธร จันทรวัฒนพงษ  ๑,๐๐๐ บาท
 นับเปนความชวยเหลือเกินคาดในชวงเวลาที่มีวิกฤติเศรษฐกิจ จากการระบาดของ COVID 19 
ทั้งนี้กิจกรรมสําคัญที่สนับสนุน ใหไดทุนการศึกษาตอเนื่องจาก donors ทั้งคนไทยและตางชาติ ในปนี้ 
คือ
 ๑. จัดใหมีการปรับปรุง เนื้อหาของโครงการใน website สมาคม ใหนาสนใจ รูปแบบทันสมัย 
และเปนปจจบุนั เนนความสาํคญัของผูมอบทนุ และประโยชนทีเ่กดิ เฉพาะบคุคล สงัคมและประเทศชาติ 
พรอมเนื้อหาคําแปลภาษาอังกฤษ
 ๒. จากการเผยแพร VDO สั้น ชุด The discoverer ความสุขของผูคนพบ จัดทําโดยกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค เรื่องราวการตอสูชีวิต ของ พญ. สายสุดา ขวัญเพชร นักศึกษาแพทย 
ผูรับทุนสมาคมแพทยสตรี ป พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๙ ไดสื่อถึงความสําคัญ ประโยชน และคุณคา 
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยการศึกษาที่สมาคมไดมอบแกเด็กหญิงชนบท ที่รักการเปนแพทย 
มีผูรับชมและรวมเผยแพรตอ 
 ในป ๒๕๖๓ ปรากฏวาไดมีนักศึกษาแพทย จาก ๑๑ มหาวิทยาลัย ๒๑ จังหวัด รวม ๓๘ ราย 
สงใบสมัครขอรับทุนจากสมาคม เปนนักศึกษาแพทยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๓ คน ภาคเหนือ 
๘ คน ภาคกลาง ๔ คน และภาคใต ๓ คน คณะกรรมการไดศกึษาความจําเปน ตลอดจนความเหมาะสม
ในการมอบทนุ ใหตรงตามเจตนาของผูใหญทีไ่ดกรุณามอบโอกาสทางการศกึษา ผานสมาคมแพทยสตรีฯ 
เพื่อสรางอนาคตแกยุวสตรีจากทองถ่ินหางไกลไดรวม ๒๒ ทุน เปน ๑๖ ทุน เต็มจํานวน และเฉพาะ
คาใชจายรายเดือน ๖ ทุน ดังรายชื่อตอไปนี้
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 รายชื่อนักศึกษาแพทยรับทุนการศึกษาป ๒๕๖๓

ลําดับที่ ชื่อ สกุล มหาวิทยาลัย ภูมิลําเนา ผูใหทุน

๑. น.ส.ปราณปริยา ทองเรือน ม.เชียงใหม เชียงใหม พญ.สุนิดา บัณฑสันต

๒. น.ส.กันตา เมธีวิวัฒน ม.ธรรมศาสตร ชัยนาท พญ.สุภัชชา ชาญวิเศษ

๓. น.ส.อาทิติยาภรณ เจริญพันธุวงศ ม.เทคโนโลยีสุรนารี บุรีรัมย พญ.สุจิรัตน จูฑะพุทธิ

๔. น.ส.จิรวรรณ ประเสริฐพงษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ชัยภูมิ คุณสุจิตรา หงสไกร

๕. น.ส.เพ็ญพิชชา พฤกษาชีพ ม.มหิดล นครราชสีมา คุณครรชิต จามรมาน

๖. น.ส.รินฤดา ทองชื่น ม.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ คุณศักดิ์สม จามรมาน

๗. น.ส.เกตนิตา แซเอี้ยว ม.วลัยลักษณ ตรัง คุณศิริสิน อัสสกุล

๘. น.ส.ปุญญิศา ทวี ม.ธรรมศาสตร สุราษฎรธานี คุณแมอําพัน อัสสกุล

๙. น.ส.อนัญญา พุดสีเสน ม.ขอนแกน รอยเอ็ด คุณจริยา มัญยัษเฐียร

๑๐. น.ส.นริศรา แหยมเกตุ ม.ธรรมศาสตร ฉะเชิงเทรา นพ.รัธชัย-พญ.ยุพดี 
ฤทธาภรณ

๑๑. น.ส.ภัสวัลย ทองเทพ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี Stone Family

๑๒. น.ส.สาหราย เฉลิมรัตนพงศ ม.มหิดล สุรินทร Stone Family

๑๓. น.ส.ปริณดา ศรีจุลฮาต ม.มหาสารคาม รอยเอ็ด Stone Family

๑๔. น.ส.เกษมณี นาเตะ ม.นเรศวร ตาก Stone Family

๑๕. น.ส.จินดารัตน แกวเมือง ม.เชียงใหม เชียงราย Stone Family

๑๖. น.ส.พรทิพย รูยืนยง ม.ขอนแกน อุดรธานี Stone Family

๑๗. น.ส.เมลิสสา หยก เชงโห ม.อุบลราชธานี อํานาจเจริญ Stone Family

๑๘. น.ส.วาเนสซา หยก เถงโห ม.อุบลราชธานี อํานาจเจริญ Stone Family

๑๙. น.ส.สิริพิชญ แสนพรม ม.มหิดล นครราชสีมา Stone Family

๒๐. น.ส.ณัฐวดี คลายจันทอง ม.มหาสารคาม นครพนม Stone Family

๒๑. น.ส.รัชนีวรรณ ไกรธรรม ม.มหาสารคาม รอยเอ็ด Stone Family

๒๒. น.ส.จุฬารัตน อภิวงค ม.เชียงใหม เชียงราย Stone Family

 ผูรับทุน มาจากครอบครัวเกษตรกร มากที่สุด รองมาเปนพนักงานรับจาง คาขาย ขาราชการ 
ตลอดจน เปนผูพิการและวางงาน
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นักศึกษาแพทย เมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒

แผนที่แสดงจํานวนนักศึกษาแพทยรับทั่วประเทศไทย

สรุป รวมทุนการศึกษาถึงป ๒๕๖๓ จึงเปนท้ังหมด ๑๒๗ ทุน มีผูสละสิทธิ ในชั้นป ๒ อยู ๒ คน 
บัณฑิตแพทย ที่ทํางานในชนบทตามสัญญาสุภาพสตรี ๔๓ คน และอยูระหวางรับทุน รวม ๘๒ คน 
ใน ๑๔ มหาวิทยาลัย
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 นับรวมยอดวงเงิน สําหรับโครงการนี้ เปนเงิน ๕๐,๐๐๑,๕๑๗ บาท 
 โดยมีผูสนับสนุนหลัก คือ Mr. และ Mrs. Stone ผูมอบเงินทุนมาตลอด ๙ ป รวมวงเงิน 
๑๙,๘๐๑,๖๓๑ บาท แกนักศึกษาแพทย ๔๕ ทุน และคุณประจักษ ต้ังคารวะคุณ โดยมูลนิธิ 
คุณแมลี้กิมเกียว มอบ ๘,๔๖๐,๐๐๐ บาท สําหรับนักศึกษาแพทย ๑๘ ทุน คิดรวมการสนับสนุนจาก 
สมาชิกสมาคม ผูเมตตาคนไทย และจากตางประเทศ ดังแสดงในภาพประกอบ
 โครงการเริ่มจากกําหนดท่ีจะคัดเลือกมอบทุน ปละ ๒ ทุน เมื่อไดเปนที่รูจักแพรหลายขึ้น 
ในนกัศึกษาแพทยตางจงัหวดั โดยรุนพีแ่ละทางมหาวทิยาลยัแนะนาํ จงึมกีารยืน่ขอการสนบัสนนุมากขึน้ 
ทกุป ซึง่เปนเรือ่งมหัศจรรย บุญบันดาล จะไดรบัเงนิทนุ เพิม่ขึน้ในสดัสวนใกลเคยีง จาํนวนนกัศกึษาทกุป 
เกิดคําถามเชิงวิจัยหลายขอ และความตั้งใจที่จะรวมกลุ มบัณฑิต ลูกสาวของสมาคมแพทยสตรี 
เพ่ือเปนแรงจงูใจ สบืตอโครงการเพือ่บานเกดิอกีหลายรปูแบบ รอเวลาทีแ่พทยหญงิลกูสาวจะแขง็แรงพอ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักถึงเจตนาของทุกทานที่มุ งหวังการสรางทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ 
เต็มศักยภาพของเด็กสาวไทยไดสําเร็จเปนแพทยหญิง ทํางานรับใชชาติและปนี้สามารถจัดสรรทุน ไดถึง 
๒๒ ทนุ เปนการเตบิโตอยางงดงามของโครงการทนุนกัศกึษาแพทยสตรใีนชนบทของทกุทาน โดยสมาคม
แพทยสตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ ที่จะไดผลิดอกออกผลตอไป 
 ขอกราบขอบพระคณุในนามของเดก็ๆ ทกุคน สาํหรบัความเมตตาตอเนือ่งจากจิตกศุล ทีม่อบมา
เพื่อวงการแพทยไทย

เงินบริจาคทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาแพทยสตรีชนบท
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 กิจกรรมหนึ่งที่สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ จัดเพ่ือเพิ่มพูน
ประโยชนทางวิชาการแกสมาชิกสมาคมฯ คือการจัดการประชุมวิชาการสัญจรปละ ๑-๒ คร้ัง สําหรับ
ในป ๒๕๖๒ ไดกําหนดจัดประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ ๑ ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และครั้งที่ ๒ 
ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ  
 ปญหาที่กําลังเพ่ิมความรุนแรงขึ้นของประชาชนชาวไทยคือความอวน มีคนจํานวนมากอยาก
ลดน้ําหนักแตไมสามารถทาํได เนือ่งดวยไมมกีาํลงัใจพอทีจ่ะควบคมุอาหารหรอืออกกาํลงักาย คาํแนะนํา
ในเร่ืองนีจ้งึมีประโยชนและจาํเปนมาก สมาคมแพทยสตรีไดรบัทราบความสนใจจาก พญ.ฤทัย วรรธนวนิจิ 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการในเรื่องที่จะใหความรูแกบุคลากรของโรงพยาบาลในเรื่องนี้ 
จึงไดเชิญวิทยากรซึ่งมีความรูในเรื่องนี้เปนอยางดีคือ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค จากศูนยจิตรักษกรุงเทพ  
โรงพยาบาลกรุงเทพสํานักงานใหญเปนวิทยากรครั้งนี้ ในหัวขอเรื่อง “จิตวิทยาการลดนํ้าหนัก และดูแล
สุขภาพ” (Change: Weight Management and Healthy Lifestyle Modification Program)  

วัตถุประสงคของโครงการเพื่อ:-
 ๑. เผยแพรความรูทางวชิาการทีท่นัสมยั ใหแก แพทยสตรี พยาบาล และบคุลากรทางการแพทย 
นอกกรุงเทพมหานคร ใหตรงกับความตองการของโรงพยาบาลจังหวัดที่จัดโครงการ
 ๒.  สนับสนุนการดําเนินงานของบุคลากรทางการแพทยทั้งในและนอกระบบบริการ
 ๓.  เผยแพรกิจกรรมเพื่อสาธารณะของสมาคมแพทยสตรีฯ แกสมาชิก และประชาชนทั่วไป
 ในวันจันทรท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการพบกันที่สมาคมแพทยสตรีฯ รับประทาน
อาหารเชา (ซาลาเปา กาแฟ) แลวเวลา ๘:๐๐ น. เดินทางจากสมาคมดวยรถไฟฟาสายสีเขียว ซึ่งเปน
สวนขยายจากสถานีแบริ่งไปยังจังหวัดสมุทรประการ นับเปนการเดินทางไปวิชาการสัญจรที่สะดวก 
ใช public transport และรวดเร็วดีมาก เมื่อพวกเราลงจากรถไฟฟาที่สถานีแพรกษา คุณอัมพันธ 
หวัหนาฝายการพยาบาล และบุคลากรจากโรงพยาบาลสมทุรปราการไดกรุณานาํรถตูมารับและชวยพาไป
ทัศนศึกษาสถานะเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของจังหวัดสมุทรปราการ ไดขึ้นไปชมหอคอยเมือง
สมุทรปราการเพือ่ชมปากอาวทะเลไทย แตเสยีดายทีใ่นวนันัน้ปญหาฝุน PM ๒.๕ ยงัรุนแรงจงึไมสามารถ
เหน็ววิบรเิวณปากแมนํา้ไดชดัเจน  ตอจากนัน้ไปเยีย่มชมพิพิธภณัฑชางเอราวณั ซ่ึงภายในและบริเวณรอบๆ 
มีความสวยงามและมีสิ่งที่นาสนใจใหชมมากมาย

รายงานการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๒ 

ประจําป ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงจริยา เลิศอรรฆยมณี
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 ชวงอาหารกลางวนั เราไปรบัประทานทีร่านอาหารรสสคุนธ ถนนศรนีครนิทร ซึง่เปนรานเกาแก 
เดิมอยูในบริเวณเรือนจําจังหวัดสมุทรปราการ แตขณะนี้ยายมาอยูที่ริมถนนศรีนครินทร โดยมีนองๆ 
แพทยสตรีของโรงพยาบาลสมุทรปราการใหเกียรติมารวมรับประทานอาหารหลายทาน 
 การประชมุเริม่เวลา ๑๓:๐๐ น. เริม่ดวย พญ.ฤทยั วรรธนวนิจิ ผูอาํนวยการเลาเรือ่งโรงพยาบาล
สมทุรปราการและการปรบัตวัในยคุ Disruption พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสนิ นายกสมาคมแพทยสตรฯี 
เลาเรือ่งพนัธกจิของสมาคมแพทยสตรฯี แลวจงึเปนการบรรยายและฝกปฏบิติัเรือ่ง จติวทิยาการลดนํา้หนกั 
และดแูลสขุภาพ (Change: Weight Management and Healthy Lifestyle Modification Program) 
โดย พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค ครั้งน้ีการจัดหองประชุมแตกตางไปจากคร้ังอื่นๆ คือ มีเสื่อสําหรับ
ออกกาํลงักายมาวางเรยีงกนัเปนแถวเตม็หองประชมุ บคุลากรของโรงพยาบาลสมทุรปราการใหความสนใจ
มารวมกิจกรรมกันอยางสนุกสนาน จํานวน ๙๘ คน เปนหญิง ๘๓ คน และชาย ๑๕ คน โดยทุกคน
แตงกายทะมัดทะแมงมารวมฟงการบรรยายและกิจกรรมตางๆ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค มีวิธีการสอน
แบบมีสวนรวม ทาํใหผูฟงไมเบือ่และสนกุสนาน ไดหดัทาออกกาํลงักายงายๆทีท่าํไดประจาํวนั มวีทิยากร
รวมมาแสดงตัวอยางอาหาร วิธีการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม (เคล็ดลับคือรับประทานได
ทุกอยางแตตองแบงรับประทานเปนปริมาณนอยลง) ตัวอยางการทํากิจกรรมอื่นๆเพื่อเบี่ยงเบน
ความสนใจไปจากการรบัประทาน (เชน งานอดิเรกตางๆ การออกกาํลังกาย) และทีพิ่เศษมากคอืมกีารใช
เรือ่งเลาจากผูท่ีเคยมปีญหาเรือ่งน้ําหนกัเกนิมากอนแลวสามารถเอาชนะใจตนไดอยางไร เปนตน ซ่ึงทาํให
ผูเขารวมกิจกรรมมีความประทับใจ มีกําลังใจ ที่จะพัฒนาตนในเรื่องการรักษาสุขภาพตอไป
 จากการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ โดยการใช QR code และประเมินเปน
จํานวนคน (รอยละ) จากผูประเมิน ๙๘ คน พบวาไดรับผลประเมินดีมากและดีมากกวารอยละ ๘๐ 
ทุกรายการ ยกเวนเวลาในการจัดการอบรม ซ่ึงผูเขารวมเห็นวาส้ันเกินไป อยากใหจัดนานขึ้น และ
อยากใหจัดอีก ดังตารางผลการประเมิน

รายการประเมิน ดีมาก
คน (%)

ดี 
คน (%)

ปานกลาง 
คน (%)

คอนขางนอย
คน (%)

นอย
คน (%)

ความรู ความสามารถ และทักษะ
ของวิทยากร

๙๕ 
(๙๖.๙)

๓ 
(๓.๑) ๐ ๐ ๐

เทคนิคในการนําเสนอของวิทยากร ๘๙ 
(๙๐.๘)

๙ 
(๙.๒) ๐ ๐ ๐

สภาพแวดลอมและการจัด
หองประชุม

๗๘ 
(๗๕.๖)

๒๑ 
(๒๔.๔) ๐ ๐ ๐
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รายการประเมิน ดีมาก
คน (%)

ดี 
คน (%)

ปานกลาง 
คน (%)

คอนขางนอย
คน (%)

นอย
คน (%)

ระยะเวลาการจัดงาน ๐ ๐ ๑๘ 
(๑๗.๖)

๕๒ 
(๕๓.๑)

๒๘ 
(๒๙.๓)

โสตทัศนูปกรณ แสง เสียง ๒๑ 
(๒๑.๔)

๖๘ 
(๖๙.๔)

๙ 
(๙.๒) ๐ ๐

ประโยชนที่ไดรับจาก
การรวมงานครั้งนี้

๙๕ 
(๙๖.๙)

๓ 
(๓.๑) ๐ ๐ ๐

การตอนรับ ลงทะเบียน ๗๘ 
(๗๙.๖)

๒๑ 
(๒๑.๔) ๐ ๐ ๐

 หลังจากจบการประชุม คณะวิทยากรและกรรมการสมาคมแพทยสตรี เดินทางกลับสมาคมฯ 
ทางรถไฟฟาอยางสะดวกสบาย ประหยัด และไดรับความประทับใจ ซึ่งประธานวิชาการขอขอบพระคุณ 
พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ และ พญ.มยุรา กุสุมภ ในความอนุเคราะหเปน
อยางสูง
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน 

ภายใตยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนระดับชาติ 

ของสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

ป ๒๕๖๓-๒๕๖๔  (ปท่ี ๓)

สมาคมฯ เริ่มโครงการนี้ เมื่อป ๒๕๖๐ ดวยวัตถุประสงค  
 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหาต้ังครรภในวัยรุนท่ีไมพรอม ภายใตยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน

ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ เพื่อใหมีการบูรณาการใน ๕ กระทรวงหลัก ในการแกไขปญหา โดยแบง

การดําเนินงานเปนระยะดังนี้

 - ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑

 - ป พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

 - ป พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔

การดําเนินงานป  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑
 สมาคมฯ ขอรับทุนจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเริ่มดําเนินโครงการนี้ที่จังหวัดนครสวรรค 

โดยมี พญ.สุรางครัตน วรรธนะภูติ เปนประธานโครงการฯ

 ๑. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากโมเดลตัวอยางใน ๒ จังหวัด คือ โมเดลศาลายา จังหวัด

นครปฐม และโมเดลประจวบคีรีขันธ เพื่อไดบทสรุปในการดําเนินการสําหรับจังหวัดนครสวรรค

 ๒. เขาศกึษาเรยีนรูและชวยสนบัสนนุทางดานวิชาการในเร่ืองการเรียนการสอนทักษะชวีติใหกบั

ครูของโรงเรียนในอําเภอนํารอง ๔ อําเภอ ของจังหวัดนครสวรรครวมกับสมาคมโรตารี นครสวรรค

 ๓. เขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการ การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

จังหวัดนครสวรรค เพื่อรับฟงและเสนอแนะ รวมท้ังติดตามผลโดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตนครสวรรค

 ๔. เขารวมประชุมในสวนกลางโดยรวมกับคณะกรรมการประสานยุทธศาสตรขับเคลื่อน

การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ เริ่มตั้งแตป พ.ศ.๒๕๖๐ และสมาคมฯ ไดรับ

การแตงตั้งเปนคณะกรรมการ เมื่อธันวาคม ๒๕๖๒
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ประชุมรวมกับคณะกรรมการประสานยุทธศาสตรขับเคลื่อนโครงการปองกันและแกไขปญหา

การตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ  วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ดูงานโมเดลศาลายา จังหวัดนครปฐม  

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ดูงานโมเดลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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เขาพบผูวาราชการ จังหวัดนครสวรรค และประชุมทีม สสจ. เมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประชุมกับทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สมาคมแพทยสตรีฯ รวมกับสโมสรไลออนสรวมจัดอบรมครูและเจาหนาที่หลักสูตรทักษะชีวิต 

จังหวัดนครสวรรค วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
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การดําเนินงานป  พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

 ๑. เขารวมประชมุกบัคณะกรรมการประสานยทุธศาสตรขบัเคลือ่นการปองกนัและแกไขปญหา

การตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ เพ่ือหาประเด็นในการสนับสนุน และเสนอแนะใหมีการบริหารจัดการ

ประสานงานตามยุทธศาสตรบูรณาการกับทีมอนุกรรมการจังหวัด

 ๒. รวมเปนคณะกรรมการดานวิชาการในการประชุมระดับชาติในเรื่องทองวัยรุน เมื่อเดือน

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

 ๓. เย่ียมชมและติดตามประเมินผลการทํางานของโครงการทองวัยรุน จังหวัดนครสวรรค 

โดยเปรียบเทียบผลงานกับ ป ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ในวันที ่๖-๗ สงิหาคม ๒๕๖๒ เริม่วางแผนในการดําเนินงาน

ของโครงการ โดยนําประเด็นของปญหา เพื่อการบูรณาการของ ๕ กระทรวง

 ๔. เขาเยี่ยมพบผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ และรวมประชุมกับคณะอนุกรรมการปองกันและ

แกไขปญหาการตัง้ครรภในวยัรุน จงัหวดัอตุรดติถ ในวนัที ่๗-๘ ตลุาคม ๒๕๖๒ เพือ่ประเมนิผลการทาํงาน

และสนับสนุนการบูรณาการ

 ๕. ดงูานการดาํเนนิงานโครงการทองวยัรุนตนแบบ จ.นครราชสมีา (โคราช) รวมกบัอนกุรรมการ

ที่ปรึกษาอิสระ และทีมทํางานของจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งเริ่มเสนอเขามาเปน

โครงการจังหวัดที่ ๒ ของโครงการสมาคมฯ

 ๖. ประสานงานและดําเนินงานเพื่อติดตามผลโดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค 

และไดรวมนําเสนอโครงการนี้ตอ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
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ประเมินผลการทํางานในป ๒๕๖๐-๒๕๖๒

เขาพบผูวาราชการ จังหวัดนครสวรรค เพ่ือเสนอแนวทางใหมของ

โครงการต้ังครรภวัยรุนฯ จังหวัดนครสวรรค วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

รวมประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน จังหวัดนครสวรรค

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เขาพบทีมบริหารวิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
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ดูงาน โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน จังหวัดอุตรดิตถ

วันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

      

การดําเนินงานป  พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔  (ป Covid 19)

 ๑. วางแผนเพื่อการบูรณาการของภาคีเครือขาย ๕ กระทรวง ในโครงการที่จังหวัดนครสวรรค

โดยประชมุกบัคณะกรรมการประสานยทุธศาสตรขบัเคลือ่น เพือ่ใหจงัหวดันครสวรรคเปนโมเดลตัวอยาง 

โดยมศีกึษาธกิารเปนทีมนาํรวมกบัทีมสาธารณสขุ และภาคเีครอืขายอ่ืนๆ โดยหยบิยกปญหาสาํคัญทีค่วร

แกไข กําหนดชื่อโครงการ “เด็กวัยรุนตองไมทอง ถาทองตองไดเรียนตอที่เดิม”

 ๒. เขาพบผูวาราชการจังหวัด เพื่อนําเสนอแนวคิดในการดําเนินงานตามโครงการนี้ เพื่อให

ครอบคลมุทัง้จงัหวดั ซ่ึงไดรบัการเหน็ชอบและประชมุรวมกบัคณะอนุกรรมการจังหวัด โครงการทองวยัรุน

ของจงัหวดั เพือ่การวางแผนและดาํเนนิการ เพ่ือเปนโมเดลตัวอยางดําเนนิงานโดยศกึษาธกิารเปนคร้ังแรก 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว

 ๓. สสส. ไดอนุมัติเงินทุนอุดหนุนโครงการจังหวัดนครสวรรค เพื่อใหไดโมเดลตัวอยางในระยะ

เวลา ๓ ป (๒๕๖๓-๒๕๖๕)

 ๔. ประชุมรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค เพ่ือใหเปนพ่ีเล้ียงและ

ติดตามผลการดําเนินงานตลอดทั้งโครงการ 

 ๕. วางแผนใหทีมโครงการของจังหวัดอุตรดิตถ นําเสนอผลการทํางานในปที่ ๒๕๖๒-๒๕๖๓  

เพือ่ดาํเนนิงานในแนวทางเดยีวกนักบัจังหวดันครสวรรค ในแงเดก็ทองตองไดเรยีนตอเชนกัน เพือ่วางแผน

ในป ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ตอไป

เขาพบผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค และทีม สสจ. เพื่อนําเสนอวิธีดําเนินการใหมและติดตามผล

วันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
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ประชุมเพื่อบูรณาการกับทีมศึกษาธิการ และทีมสาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาระบบการดําเนินงานของโครงการ จังหวัดนครสวรรค เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

รวมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ทรงเปดศูนยการแพทยมหิดลบํารุงรักษ 

จังหวัดนครสวรรค และไดนําเสนอ

โครงการตั้งครรภวัยรุน จังหวัดนครสวรรค

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

ดูงานและประชุมปรับโครงการบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

จังหวัดนครสวรรค วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
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รวมประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน จังหวัดนครสวรรค 

ภายใตชื่อโครงการ “วัยรุนตองไมทอง ถาทองตองไดเรียนตอที่เดิม” วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

 ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา  มาระเนตร ที่ปรึกษาโครงการของสมาคมฯ  

 แพทยหญิงสมสิริ สกลสัทยาทร   ประธานโครงการสมาคมฯ

 พันตรีแพทยหญิงจันทรา เจณณวาสิน นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ 

 แพทยหญิงมยุรา  กุสุมภ เลขาสมาคมฯ

 แพทยหญิงสุรางครัตน วรรธนะภูติ ประธานโครงการ จ.นครสวรรค

 แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ประธานโครงการ จ.อุตรดิตถ   
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รายงานกิจกรรมชมรมผูสูงอายุแพทยสตรีอุปถัมภ

แพทยหญิงคุณ สวรรยา  เดชอุดม

 สมาคมแพทยสตรแีหงประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภ ไดดาํเนนิกจิกรรมอนัเปนประโยชน
ตอนสิติ-นกัศกึษาแพทยสตรี สตรผีูสงูวยั และบคุลากรทัว่ไปในการตรวจรางกาย เฝาระวงัมะเรง็ในสตรี
ทัว่ไป หลายประการ  ผูสงูอายเุปนกลุมเปาหมายหนึง่ท่ีสมาคมแพทยสตรฯี ไดใหการสงเสรมิและสนบัสนนุ
ใหมกีารจดัตัง้เปนชมรมผูสูงอายแุพทยสตรอีปุถมัภ เพ่ือการอยูรวมกนัเปนสังคมของผูสูงอาย ุ ทาํกจิกรรม
อนัเปนประโยชนตอตนเอง และสวนรวมอยางตอเนือ่งมาเปนเวลา ๒๔ ปแลว
 คณะกรรมการสมาคมแพทยสตรฯี เปนทีป่รกึษาของชมรมผูสงูอายแุพทยสตรอีปุถมัภมาโดยตลอด 
ณ. ปจจบุนัชมรมฯ ดาํเนินงานดวยคณะกรรมการผูสงูอาย ุจาํนวน ๑๙ คน  โดยมนีางปาลกิา งามปฏพิทัธพงศ 
เปนประธานกรรมการ ประกอบดวยสมาชกิ ๒๕๐ คน คณะกรรมการชมรมผูสงูอายแุพทยสตรอีปุถมัภ 
ไดดาํเนินกจิกรรมเปนประจาํอยางตอเนือ่ง สามารถพฒันาชมรมใหเขมแขง็ และพรอมเพรยีง ตลอดจน
เขารวมกจิกรรมกบัองคกรอืน่ ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน
 กจิกรรมของชมรมผูสงูอายแุพทยสตรอีปุถมัภทีด่าํเนนิการ มดีงันี้
 • กจิกรรมทีผู่สงูอายรุวมกนัปฏบิตัเิปนประจาํทกุวนัองัคาร และวนัศกุร เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองโถงชั้น ๑ สมาคมแพทยสตรีฯ โดยมีสมาชิกเขารวมกิจกรรมครั้งละประมาณ ๖๐-๘๐ คน  
เปนกิจกรรมเพือ่สรางเสรมิสขุภาพกาย ใจ ตามนโยบาย ๓ อ. ดวยการสวดมนต ปฏบิตัธิรรม ฝกจิตใหสงบ  
ออกกาํลงักายตามจงัหวะเพลงโดยพรอมเพรียงกนั ขบัรอง และแสดงการละเลนตาง ๆ 
 • กจิกรรมในวนัสาํคญัตาง ๆ และสืบสานประเพณวัีฒนธรรม เชน จัดกจิกรรมเทิดพระเกยีรติ
วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ งานสังสรรควันปใหม ยกเวนประเพณีรดนํ้าในวันสงกรานตไมไดจัด 
เนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด-๑๙ จําเปนตองงดกิจกรรมชมรมฯ ๔ เดือน ต้ังแตเดือนมีนาคม 
ถงึมถินุายน ๒๕๖๓
 • สมาชิกชมรมผูสูงอายุฯ ไดรับการตรวจสุขภาพ และตรวจเลือดประจําป โดยศูนยบริการ
สาธารณสุข ๑๐ สุขุมวิท สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่มาใหบริการ ณ อาคารแพทยโกศลของ
สมาคมแพทยสตรฯี
 • ประธานชมรมฯ ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการสหพันธชมรมผูสูงอายุ กรุงเทพมหานคร 
ณ ศาลาวาการกรงุเทพมหานคร ในฐานะประธานชมรมผูสงูอาย ุกลุม ๓  ทุก ๓ เดอืน 
 • ประธาน และสมาชกิชมรมฯ จาํนวน ๓ คน  เขารวมประชมุสญัจรกลุม ๓  ของสหพนัธชมรม
ผูสูงอายุ กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ณ เขตสวนหลวง โดยมีชมรมผูสูงอายุศูนยบริการ
สาธารณสขุ ๓๗  เปนเจาภาพวนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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 • ผูแทนชมรมฯ จาํนวน ๘ คน เขารวมงาน Thailand Social Expo 2019 จดัโดยกระทรวง
การพัฒนาสงัคม และความม่ันคงของมนุษย วนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 • ผูแทนชมรมฯ จาํนวน ๓๐ คน เขารวมสนทนาธรรม พญ.ดร.อมรา มลลิา เรือ่ง “ธรรมเพือ่ชีวติ” 
ณ หองประชมุประสงค-สุดสาคร ตูจนิดา ช้ัน ๓ สมาคมแพทยสตรีฯ เมือ่วันที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 • ผูแทนชมรมฯ จาํนวน ๒๐ คน เขารวมถวายเทียนพรรษา ณ วดัใต จัดโดยชมรมเกษมสุข
สวนลมุพิน ีเมือ่วนัที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 • ประธานชมรมฯ ในฐานะประธานกลุม ๓ ของสหพนัธชมรมผูสงูอาย ุกรงุเทพมหานคร เขารวม
ประชมุแบงกลุมการแขงขันกฬีา ณ อาคารกฬีาเวศน ๒ เมือ่วนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 • ผูแทนชมรมฯ จํานวน ๕๐ คน เขารวมโครงการเสรมิสรางทกัษะชวีติ เพือ่จติสดใสของผูสูงอายุ 
ณ ศูนยวทิยาศาสตร เพือ่การศกึษาเอกมยั จดัโดย สมาคมสตรอุีดมศกึษาแหงประเทศไทยฯ เมือ่วนัที ่๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒
 • ประธานชมรมฯ ในฐานะประธานกลุม ๓ และกรรมการชมรมฯ รวม ๓ คน เขาประชมุสญัจร 
กลุม ๓ โซนกรงุเทพใต ครัง้ที ่๕/๒๕๖๒ ณ หองประชุมชัน้ ๗ ศนูยบรกิารสาธารณสขุ ๔๑ คลองเตย เมือ่
วนัที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๖๒
 • ผู แทนชมรมฯ จํานวน ๓๐ คน เขารวมสนทนาธรรม โดยพญ.ดร.อมรา มลิลา เรื่อง 
“ณ ปจจุบันขณะ” ณ หองประชุมประสงค-สุดสาคร ตูจินดา ชั้น ๓ สมาคมแพทยสตรีฯ เมื่อวันท่ี 
๕ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
 • ผูแทนชมรมฯ จํานวน ๓ คน เขารวมกจิกรรมผูสงูอายสุากล จดัโดยสหพนัธชมรมผูสงูอายุ 
กรงุเทพมหานคร และสาํนักอนามยั ณ สนามกฬีาไทย-ญีปุ่น ดนิแดง เมือ่วนัท่ี ๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๒
 • สมาชิกชมรมฯ จาํนวน ๒๐ คน รวมงานทอดกฐนิ ณ พทุธจตปุารสิาอทุยาน จงัหวัดนครปฐม 
เมือ่วันที ่๒๓ ตลุาคม ๒๕๖๒
 • ผูแทนชมรมฯ จาํนวน ๑๕ คน เขารวมกจิกรรมสญัจร เพ่ือผูสงูอายขุองกลุม ๓ โซนกรงุเทพใต 
“อาวุโสโกเกา” ณ อทุธยานเบญจศริ ิและสงการแสดง ๒ ชดุ จดัโดยศูนยบรกิารสาธารณสขุ ๑๐ สขุมุวทิ 
เมือ่วันที ่๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๒
 • ผูแทนชมรมฯ จํานวน ๒ คน เขารวมโครงการพัฒนาเครือขาย ชมรมผูสูงอายุ จัดโดย
สาํนกัวทิยาศาสตรการกฬีา กรมพลศกึษา ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรงุเทพ เมือ่วนัที ่๒๗-๒๙ พฤศจกิายน 
๒๕๖๒
 • ผูแทนชมรมฯ จาํนวน ๒๐ คน เขารวมกจิกรรมรณรงคสัปดาห วัดเอดสโลก ณ ลานทางเชือ่ม
บทีเีอส เกตเวย เอกมัย จดัโดยสาํนกังานเขตคลองเตย เมือ่วันที ่๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๒
 • ผูแทนชมรมฯ จํานวน ๕ คน เขารวมงานโครงการจัดงานประสานความรวมมอื ในการสงเสริม
การออกกําลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการของประชาชนระหวางสวนราชการ ๒๐ กระทรวง และ 
๕ หนวยงานของรัฐ ณ หองปริน๊ ๓ โรงแรมปริน๊พาเลซ ช้ัน ๑๑ กรุงเทพมหานคร เมือ่วนัที ่๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒
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 • ผูแทนชมรมฯ จํานวน ๕ คน เขารวมถอดบทเรียนเรื่อง “การใหบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การชวยเลิกบุหรี่ และการควบคุมยาสูบในชุมชน” ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป จัดโดยเครือขาย
วชิาชีพสขุภาพ เพือ่สงัคมไทยปลอดบหุรี ่แพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ เมือ่วนัที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒
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 การประชุมน้ีเปนการประชุมออนไลนในโอกาสระลึกถึง การครบรอบ ๒๕ ป ของปฏิญญา

ปกกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี (Beijing Declaration and Platform for 

Action - BPfA) ในวนัที ่๒๒ สงิหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ -๒๑.๓๐ น. เริม่เปดการประชมุในเวลาประมาณ 

๑๙.๐๐ น. (เวลาเมืองไทย) ผูเขารวมประชุมจากหลายๆประเทศ หลายๆทวีปมีเวลาประชุมทั้งชวงเชาตรู 

สายๆ จนถงึชวงเยน็ การประชมุนีด้าํเนนิรายการโดย Dr. Padmini Murthy – Secretary General MWIA 

เริ่มการกลาวตอนรับโดย Dr. Eleanor Nwadinobi – President of MWIA แสดงความยินดีที่สมาชิก

จากหลายๆภูมิภาคไดมาพบกัน เนื่องจากสถานการณของโควิด-๑๙ การพบกันทางออนไลนนี้ทําให

มีผูเขารวมไดมากถึงประมาณ ๖๐ คน การทํางานของแพทยสตรีในชวงเวลาที่มีวิกฤติของการระบาด

ของโรคเปนที่ประจักษ อีกทั้งการยังคงทํางานเพื่อความกาวหนา สิทธิ สวัสดิภาพความเปนอยูที่ดีของสตรี 

และเด็กก็ยังคงดําเนินการตอไป นับเปนการทํางานที่มีประสิทธิภาพยิ่ง ขอใหสมาชิกจากทุกประเทศ

มีสวัสดิภาพความปลอดภัย และคงมีโอกาสในการจัดประชุมเพื่อพบกันในอนาคต 

 Dr. Florence Manguyu (Past President MWIA) ไดกลาวปาฐกถาพิเศษ ‘Refl ection on 

Beijing to Beijing Plus 25’ ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปของปฏิญญา และแผนปฏิบัติการกรุงปกกิ่ง 

โดย ปฏิญญา และแผนปฏิบัติการกรุงปกกิ่ง (BPfA) ไดรับการรับรองดวยเสียงเปนเอกฉันทในวันที่ ๑๕

กันยายน ๒๕๓๘ โดยผูแทนจาก ๑๘๙ ประเทศ ระหวางการประชุมสุดยอดโลกครั้งที่สี่วาดวยสตรี

ที่กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน BPfA เปนปฏิญญาที่นานาชาติเห็นชอบรวมกัน ยืนยันและตอยอด

จากอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ถือเปนกาวยางที่สําคัญของสตรีโลก 

เปนแมพิมพของสิทธิสตรี ซึ่งจําแนกใหเห็นประเด็นสําคัญในเรื่องความไมเทาเทียม อันเปนอุปสรรค 

ทําใหไมสามารถบรรลุสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรี ความเทาเทียมทางเพศ สันติภาพ และความมั่นคง 

และการปลอดจากความยากจน 

เร� องเลาจากการประชุม

Medical Women’s International Association

หัวขอ Women Doctors Around the World: 

Advocates for Women’s Empowerment

 แพทยหญิงดรุณี พุทธารี
 แพทยหญิงปยเนตร สุขุปญญารักษ
 พันตรี แพทยหญิงจันทรา เจณณวาสิน
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 BPfA ครอบคลุมหัวขอสําคัญ ๑๒ ประการ ไดแก (๑) สตรีและความยากจน (๒) การศึกษา
และการอบรม สําหรับสตรี (๓) สตรีและสุขภาพ (๔) ความรุนแรงตอสตรี (๕) สตรีและการขัดกันดวย
อาวุธ (๖) สตรีและเศรษฐกิจ (๗) สตรีกับอํานาจในการตัดสินใจ (๘) กลไกเพื่อสนับสนุนความกาวหนา
ของสตรี (๙) สิทธิมนุษยชนของสตรี (๑๐) สตรีและสื่อ (๑๑) สตรีและสิ่งแวดลอม (๑๒) เด็กผูหญิง 
ประเด็นเหลานี้ถือวามีความสําคัญอยางมากและตองไดรับความใสใจ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมระหวาง
เพศและสิทธิมนุษยชนของสตรี ในมิติทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม การเมืองและสังคม 
เพือ่แกไขปญหาตามขอกงัวลท่ีสาํคญัเหลาน้ี ไดมกีารวางโรดแมพเพือ่กาํหนดวตัถปุระสงคเชงิยทุธศาสตร 
และปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรมเพื่อแกไขปญหาของสตรี ถึงแมวา BPfA จะไมมีผลบังคับใชตาม
กฎหมาย แตเปนการยืนยันสิทธิมนุษยชนของสตรี และเรียกรองใหรัฐบาลและหนวยงานอื่นๆ แสดง
พันธกิจท่ีจะบรรลุ และดําเนินการอยางเต็มท่ีตามโรดแมพท่ีกําหนดไวใน BPfA โดยมีขอกําหนดตางๆ 
เพื่อใหมีการระดมทรัพยากรสําหรับความกาวหนาของสตรี การพัฒนาศักยภาพเชิงสถาบันเพ่ือ
สนับสนุนความกาวหนาของสิทธิสตรี การใหโอกาสที่เทาเทียมและการมีสวนรวมอยางเทาเทียมของ
สตรีในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของหนวยงานกําหนดนโยบายทุกระดับ และการจัดทํากลไกเพื่อใหมี
การตรวจสอบไดจากสตรีทั่วโลก
 หลังจากนั้นเปนการกลาวถึงบทบาทของการทํางานจากแตละองคกร และการดําเนินงาน
ที่ผานมาเกี่ยวกับสิทธิสตรีจาก Dr. Satty Gill Kewsani – MWIA Main NGO representative to 
United Nations และ Dr. Shelley Ross – Past President และ Former Secretary General MWIA
การรายงานผลการดําเนินงานโดยผูแทนจากทวีปตางๆ ในงานสวนที่เกี่ยวของกับ BPfA 
 สําหรับ Central Asia region ประกอบดวยสมาคมแพทยสตรีจากประเทศอินเดีย และ
ประเทศไทย – Dr. Mandakini Megh (Vice President – Central Asia) ไดนําเสนอเกี่ยวกับบทบาท
สตรีจากสมาคมแพทยสตรีทั้งสองประเทศในหนวยงานตางๆ  ทั้งการนําองคกร และบทบาทการดําเนิน
งานที่เกี่ยวของกับ BPfA ขางตน สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ไดมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
ปฏิญญาปกกิ่ง ดังนี้ 
 ๑. ดานสตรีและสุขภาพ โครงการการคัดกรองเพื่อคนหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม
ในสตรีตั้งแตแรกเริ่มที่คลินิกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ เดือนละ ๒ ครั้ง และการจัดกิจกรรม
รวมกับชมรมผูสูงอายุเพื่อสนับสนุนใหผูสูงอายุมีกิจกรรมในการสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมทางสังคม
 ๒. ดานการศึกษาและการฝกอบรมสําหรับสตรี กลไกสนับสนุนความกาวหนาของสตรี 
และสตรีกับอํานาจในการตัดสินใจ ผานทางโครงการทุนการศึกษานักศึกษาแพทยสตรี สนับสนุน
ทางดานการศึกษาใหแกนักศึกษาแพทยสตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพยและตั้งใจจะกลับไปปฏิบัติงาน
ทีภ่มูลิาํเนาตนเองหลงัจากจบการศกึษา และโครงการอบรม Medical Women’s Leadership Program 
เพื่อสนับสนุนแพทยสตรีทางการฝกอบรมตอเนื่องทางการเปนผูนํา มีความกาวหนาและการตัดสินใจที่ดี 
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 ๓. ดานเดก็ผูหญงิและสิทธมินษุยชนของสตร ีผานทางโครงการสงเสริมและสนบัสนนุหนวยงาน

ภาครัฐ ในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในสตรีวัยรุน-วัยเรียน ที่ดําเนินมาอยางตอเนื่อง 

ครอบคลมุถึงความเขมแขง็ของชมุชน บูรณาการการทาํงานระหวางหนวยงานทาํใหเกดิกลไกการปองกนั

และพิทักษสิทธิทางการศึกษาของเด็กผูหญิง 

 นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆของทางสมาคมฯที่จะดําเนินการในโอกาสครบรอบ ๖๐ ป

ของการกอตั้งสมาคมฯ ที่สนับสนุนปฏิญญาปกกิ่งนี้ 

 ในชวงทายของการประชุมมีการสรุปโดยรวมวา สมาคมแพทยสตรีนานาชาติไดมีความรวมมือ

จากทุกภูมิภาคที่จะสนับสนุนการทํางานตามปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติการเพ่ือความกาวหนา

ของสตรีอยางตอเน่ือง นับเปนความรวมมือและเครือขายการทํางานที่เขมแข็งมีประสิทธิภาพ หวังวา

ในแตละประเทศและภูมิภาคจะไดมีโอกาสพบกันในการประชุมครั้งตอไป ขอใหทุกทานภูมิใจใน

การทํางานเพื่อสตรีและเด็กอยางตอเนื่องตอไป
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โครงการ “Medical Women’s Leadership Program” 

รุนที่ ๓ 

รองศาสตราจารยแพทยหญิงวารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท

 โครงการ “Medical Women’s Leadership Program” รุนที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๒ ถึง 

๒๕๖๓ ไดปดโครงการไปเรียบรอย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผานมา โดยมีแพทยสตรีสมัครเขามา

รวมกิจกรรมเริ่มตนทั้งหมด ๔๖ คน และผานเกณฑการเขารวมกิจกรรมอยางนอยรอยละ ๗๐ 

๒๙ คน เขารวมกิจกรรมนอกสถานท่ี และนาํเสนอแลกเปลีย่นประสบการณการเรยีนรูและการพฒันางาน 

๑๕ คน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของสมาชิกแพทยสตรีในทุกชวงวัยให

สามารถบรูณาการ ความรูและทกัษะตางๆ เพือ่เปนผูนาํใหกับตนเอง สามารถบรหิารชีวติทีส่มดลุระหวาง

ชีวิตสวนตัว ครอบครัวและวิถีชีวิตของการเปนแพทย มีความสามารถในการที่จะเรียนรูและเทาทัน 

ปรับตัวเพื่อตอบสนอง ตอความทาทายและปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิต 

 โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก แพทยสตรี ไมจํากัดอายุและประสบการณ เปนการจัดการอบรม

แบบตอเนื่องทุก ๑ เดือน ในวันเสารสัปดาหแรกของเดือน รวม ๑๒ ครั้ง เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 

ณ หองประชมุประสงค-สดุสาคร ตูจนิดา ชัน้ ๓ สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภ 

เปดโครงการครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อทําความรูจักกัน ระหวางผูเรียนกับรุนพี่

ที่ผานหลักสูตรรุนที่ ๑ และ ๒ และอาจารยกรรมการบริหารของสมาคม เปนกิจกรรมละลายพฤติกรรม 

เพ่ือทําความเขาใจบุคลิกลักษณะภายในที่แตกตางของแตละคน ตลอดจนเปดโอกาสใหสมาชิก

แตละทานไดแบงปนประสบการณ ความเชี่ยวชาญ ผลงานและความภาคภูมิใจ ในหัวขอ ใครเปนใคร 

ใน Leadership Program: Sharing vision, building connection โดยมีอาจารยพี่เลี้ยง หรือ 

Leadership facilitators และ ทีมงาน Matchpoint มาชวยทํากิจกรรม สวนหัวขออื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

เปนหัวขอที่เนนใหความสําคัญกับการพัฒนาชีวิตดานใน ไมวาจะเปนเรื่องของ Work life balance, 

การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ การฝกสติและการมองเห็นตัวเอง ไดแก Contemplative education 

and transformative leadership in medicine ตามดวย ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับผูนําในยุค disruption, การสรางการมีสวนรวมของคนหลากหลาย Generation เปนตน

 ในชวงกลางของการฝกอบรมไดมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ 

โดยทีมงานอาจารย พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค หัวหนาศูนยจิตรักษ ใหเกียรติมาเปนวิทยากร และเปน

การทาํกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูท่ีสนุกสนาน เพือ่ใหแพทยสตรรีูวธีิจัดการใจตวัเองเวลาตองเผชญิปญหา
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วิกฤต ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในการทํางาน ในหัวขอเรื่อง Dealing with sentinel events; patients’ 

unexpected death, serious physical or psychological injury 

 หัวขออื่นๆที่เปนไฮไลทของกิจกรรมไดแกการเรียนรูความสําคัญและทักษะ coaching เบื้องตน 

ในหัวขอ Leadership Coaching ตามดวยทักษะการฟงและการเขาใจผูอื่น การมองเห็นตัวเอง 

เร่ือง Theory U แนวทางการดูแลสุขภาพดวยวิถีของ Mind-body energy medicine ตลอดจน

ความกาวหนาทางวชิาการดานการทาํงานของสมอง ในมุมมองของผูนาํการเปลีย่นแปลง (Neuroscience 

of leadership) เมื่อเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๓

 หลงัจากนัน้ เนือ่งจากวกิฤตการณ COVID-19 จึงทําใหตองหยุดการสัมมนาในหองเปนการชัว่คราว 

และเลื่อนการจัดกิจกรรมหัวขอสุดทายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสุขภาพ ใหมาเปนรูปแบบ 

online ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งพบวาการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้สรางความประทับใจ และ

กระบวนการเรียนรูใหกับสมาชิกผูเขารวมการสัมมนา ไมยิ่งหยอนไปกวาการจัดในรูปแบบของ off line 

โดยเห็นไดจากการมีสวน ซักถามปญหาอยางตอเนื่อง ระหวางสมาชิกและวิทยากร พบวาการจัดสัมมนา

ในรูปแบบออนไลน ชวยประหยัดคาใชจาย ชวยใหสมาชิกหลายคนเขามารวมเรียนรูไดเปนอยางดี 

ดังนั้นแมวาจะพบอุปสรรคขอจํากัดวิกฤตโควิด ๑๙ แตในที่สุดก็สามารถผลักดันใหเกิดกิจกรรม 

นอกสถานที่มีการรวมตัวกัน ในการจัดกิจกรรมครั้งสุดทาย เพ่ือกระชับสัมพันธตามที่วางแผนเอาไว 

โดยเลือ่นวนัยายมาจดัในชวงเวลาทีรั่ฐบาลมมีาตรการผอนปรน ใหสามารถจดักิจกรรมได โดยไมสงผลกระทบ 

โดยจัดใหมีกิจกรรมที่ภูมิภูเบศร ซึ่งเปนศูนยเรียนรูดานแพทยแผนไทยและสมุนไพรของโรงพยาบาล

เจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีโดยมี พญ.โศรยา ธรรมรักษ ซ่ึงเปนสมาชิกรุน ๓ พึ่งยายมา

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ในปนี้ไดจัดกิจกรรมเปนเวลาทั้งหมด 

๓ วัน ๒ คืน ระหวางวันที่ ๓๑ กรกฎาคมถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในหัวขอ สุขภาพดี วิถีไทย ภายใต

ธีมงาน คนสําราญงานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย มีการเรียนรู การดูแลสุขภาพวิถีไทย การนวดผอนคลาย 

สุคนธบําบัด การใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ รวมกับการเขาพักทํากิจกรรมในชวงเย็นที่โรงแรม

ทวารวดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีกิจกรรมงานเล้ียงสังสรรค รวมกับการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยสมาชิก

รุนที่ ๓ และอาจารยกรรมการบริหารของสมาคม ในรูปแบบ Ted Talk โดยสมาชิกรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูคนละ ๑๐-๑๕ นาที และยังจัดใหมีกิจกรรมการระดมสมองเพื่อพัฒนาหลักสูตรผูนําแพทยสตรี 

รุนที่ ๔ ตอไป โดยมีผูเขารวมงานทั้งหมด ๔๐ คน แบงเปนสมาชิกทั้งหมด ๑๕ คน กรรมการสมาคม

และศิษยเกาหลักสูตรผูนําแพทยสตรี ทั้งหมด ๑๗ คน และผูติดตามอีกทั้งหมด ๘ คน ผลที่ไดรับจาก

การจดักจิกรรมครัง้นีค้อืการยกระดบัสมัพนัธภาพระหวางแพทยสตรใีนเครอืขาย แนวทางและแผนพฒันา

โครงการผูนําแพทยสตรีและสมาคมแพทยสตรีในอนาคต โดยจากการระดมสมอง สมาชิกใหขอคิดเห็น

หัวขอทีอ่ยากใหมกีารจดัการเรยีนรูเพิม่เตมิ ไดแก การพฒันาความฉลาดทางอารมณ ความคดิสรางสรรค

การคิดนอกกรอบ ความยืดหยุนปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว Agility & Resilience 
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การเจริญสติในชีวิตประจําวัน ทักษะการสื่อสาร การทํางานกับคนหลากหลายรูปแบบ (Diversity and 

cocreation) work life balance การดูแลทางดานการเงิน financial planning coaching skill 

การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดในท่ีสาธารณะ Ikigai ทักษะสารสนเทศทางการแพทย การจัดการ

กับความขัดแยง การปกปองบุคลากรในแงกฎหมาย ตัวอยางวิทยากรที่สมาชิกรวมกันแนะนํา ไดแก

พญ.คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท อาจารยแสวง บุญเฉลิมวิภาส นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน Coach พากร 

อัตตนนท อาจารย นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร อาจารย นพ.อุดม คชินทร พระอาจารยไพศาล วิสาโล 

คุณพศิน อินทรวงค พระมหาวรพจน เปนตน อาจจะมกีารใหสมาชกิรวมออกคาใชจายบางสวนเพือ่สะสม

เปนในการทํากิจกรรม Outing ในตอนทาย 

 คําแนะนําอ่ืนๆของสมาชิกไดแก อยากใหมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ในชวงกลางของการจัด

อบรม เพื่อใหสมาชิกมีสัมพันธภาพท่ีใกลชิดและแนนแฟนต้ังแตเนิ่นๆ จะทําใหมีโอกาสท่ีสมาชิกจะมา

อบรมอยางตอเนื่องมากยิ่งขึ้น ควรจะใหมีกิจกรรม Ted Talk ที่มีการทยอยนําเสนออยางตอเนื่อง

ตั้งแตชวงแรกๆ โดยมีการแนะนําหรือมีตัวอยางของการนําเสนอ Ted Talk ที่มีประสิทธิภาพ 

โดยวิทยากรตนแบบเปนตัวอยาง โดยอาจจะเปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการนําความรูที่ไดไปปรับใช

ในสถานการณจริง แลวถาเปนไปไดควรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรวมกัน เปนตน 
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  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร

“IKIGAI Coaching for Medical Leaders/Educators”

รองศาสตราจารยแพทยหญิงวารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท 

 เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ไดมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร IKIGAI 

Coaching for Medical Leaders/Educators ทีส่มาคมแพทยสตรแีหงประเทศไทย ภายใตความรบัผดิชอบ

ของ แพทยหญิงวารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท ซ่ึงเปนกรรมการบริหาร และประธานหลักสูตร 

ผูนําแพทยสตรี (Medical Women Leadership Program)  

 เหตุที่ทางสมาคมแพทยสตรีไดผลักดัน ใหมีการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้เกิดข้ึนจากการตระหนัก

ถึงปญหาที่ระบบการศึกษาของประเทศไทย รวมถึงการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษากําลังพบวิกฤต

ที่เกิดจากภาวะ  Information overload จากการกาวกระโดดของปริมาณขอมูลและความรูที่มีมากมาย 

ที่โถมกระหนํ่าเขามาในหลักสูตรการเรียนแพทยและนักศึกษาทางดานสาขาวิทยาศาสตรการแพทย 

ในทุกๆดาน ทําใหผูเรียนเกิดความเครียด เบื่อหนาย แปลกแยกจากความหมายท่ีแทจริงของการเรียนรู

สถาบันวิชาการสวนใหญใหความสําคัญและเนนการแขงขันสรางความเปนเลิศทางวิชาการ แตขาด

ความเชี่ยวชาญในความเปนมนุษย ทําใหนักศึกษาไมสามารถมองเห็นเปาหมายที่ยิ่งใหญของการเรียนรู 

ไมรูวาความฝนของตัวเองคืออะไร เรียนไปเพ่ืออะไร จะสรางความเปล่ียนแปลงใหกับโลกใบนี้ไดอยางไร 

และดวยความคาดหวังตางๆ ของคนรอบขางและสังคม ทําใหนักเรียนหลายคนอาจจะทําทุกวิถีทางให

ตัวเองเปนคนเกงและคนดี แตไมมีความสุข สุดทายกลายเปน burn out เขาสูภาวะหมดไฟ เรียนจบไป 

แตไมเห็นความหมายของงาน ไมสามารถจัดการอารมณ ไมเขาใจตัวเอง ไมเขาใจมนุษย  เพราะมุงเนน

ความสําคัญของการรักษา แตไมเหลือพลังในการเยียวยาจิตใจ เพราะกอนที่เราจะเยียวยาจิตใจคนอื่นได 

เราจําเปนตองเห็นความเปนมนุษยในตัวเราเองกอน หลักสูตรนี้จะชวยใหเรากลับเขามาสํารวจจิตใจ 

รับรูความเปนไปดานในของตัวตน 

 IKIGAI (อิคิไก) คือ กระบวนการสืบคนหรือศาสตรที่ชวยคนหาเหตุผลในการตื่นมาใชชีวิตของเรา

ในทุกๆ วัน หรืออีกนัยยะคือการใชชีวิตอยางมีความหมายนั้นเอง ซ่ึง IKIGAI นี้เปนสิ่งซอนอยูภายใน

ตัวเรา ซ่ึงตองใชความชางสังเกต การสะทอนยอนคิด การทบทวนใครครวญ และความใสใจอดทน 

ในการคนหา  สวนคนที่มีอิคิไก ทุกๆ เชาที่ตื่นขึ้นมา พวกเขารูวามีชีวิตแตละวันไปเพ่ืออะไร พวกเขา

จะใชชีวิตในวันใหมอยางสุขสงบ แตทรงพลัง มีความพึงพอใจ และมั่นคงจากภายใน ผลวิจัยระบุวา 



วารสารขาวแพทยสตรี  The Thai Medical Women's News๗๘

ความรูสึกเหลานี้มีผลตอสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาว ซึ่งแตกตางจากคนที่เพียงแตประสบความสําเร็จ

ในการทํางาน อาจจะมีชีวิตที่ดี มีเงินมากมายแตหาคุณคาความหมายไมเจอ 

 การคนพบ ‘อิคิไก’ ความหมายหรือคุณคาในชีวิตของตัวเองสามารถทําได หลายวิธีหนึ่งในนั้น

อาจจะเกิดจากการ คนหาจุดรวมของวงกลม ๔ วง คือ ๑. ฉันทะหรือสิ่งที่เรารัก มีความสุขที่ได

ลงมือทํา ๒. สิ่งท่ีเราทําไดดีหรือเปนความถนัด ๓. ส่ิงที่ทําแลวไดเงินหรือมีคนยอมจายเงินใหเรา และ 

๔. สิ่งนั้นตอบโจทยหรือแกปญหาใหกับโลกใบนี้ 

 ซึ่งการคนหาคําตอบเหลานี้อาจจะไมไดตรงไปตรงมามากนัก หลายครั้งตองอาศัยผู ที่มี

ประสบการณในการชวยใหผู เรียนเกิดความตระหนักรู โดยใชทักษะเรื่องของโคชชิ่งในการชวยให

แตละคนสามารถตอบคําถามสําคัญแหงชีวิต และชวยมองหาหนทางที่จะเชื่อมโยงตอยอด จากจุดที่เปน

งานประจาํทีท่าํไปวนัๆ ใหไปสูงานในฝนทีมี่ความหมาย เนือ่งจากสมาชกิสมาคมแพทยสตรีทีต่องทาํงาน

รวมกับผูอ่ืน หลายทานเปนนักวิชาการ อาจารย หัวหนางาน ที่จะตองกระตุนใหเกิด learning 

organization ในทุกๆระดับ จึงอาจกลาวไดวาแพทยสตรีมีหนาที่เปรียบเสมือนกับเปน medical 

educator และ leader ไปในตัว นอกเหนือจากการทํางานใหบริการรักษาพยาบาลผูปวย 

 หลักสูตรนี้จึงชวยใหอาจารย นักการศึกษา หัวหนางาน ที่ดูแลบุคลากรในระบบสุขภาพ 

ไมวาจะเปนแพทยพยาบาล เภสัชกรและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ ใหสามารถชวยใหผูเรียน นักศึกษา 

และผูที่อยูภายใตการดูแล ไดรูจักและเขาใจตัวเอง เพื่อชวยใหผูเรียนมีแนวทางในการเลือกเสนทาง

วิชาชีพ หรือเนื้องาน ที่เหมาะกับตัวเองในอนาคต นอกจากนี้ยังไดเปนการเปดพื้นที่ใหอาจารยแพทย

รุนพี่ในสมาคม ที่ผานประสบการณการทํางานหลากหลายสาขาวิชาชีพ ที่พรอมจะแลกเปล่ียนเรียนรู 

แบงปนมุมมองความคิด เพื่อชีวิตท่ีมีคุณคาใหกับผูเรียน เพราะไมมีของขวัญอะไรที่จะยิ่งใหญไปกวา 

ความเชี่ยวชาญ

สิ่งที่เกง สิ่งที่โลกตองการสิ่งที่โลกตองการสิ่งที่เกง

ความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญ

ความ
หลงใหล พันธกิจ

อิคิไก

สิ่งที่รัก

อาชีพ

สิ่งที่มีคนยอมจายเงินใหเรา
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การชวยใหลูกศิษยรู จัก เขาใจตัวเอง ไดทํางานที่สอดคลองระหวางตัวตนที่แทจริง (authentic 

self-expression) และสรางโลกในแบบที่ตนเชื่อ ไดมีโอกาสใชชีวิตไปในการทํางานที่มีคุณคา สามารถ

เติบโตกับงาน เบิกบานกับการชวยเหลือเพื่อนมนุษยควบคูกันไป

 ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ การโคชอิกิไก ท่ีผสมผสานการคิดเชิงออกแบบ ความเขาใจในศาสตร

ดานสมอง จิตวิทยาคลื่นลูกท่ีสอง และ Appreciative Inquiry เพ่ือเปลี่ยน อิกิไก เปนอาชีพ 

และสรางชีวิตแบบมี อิกิไก โดยผูผานการอบรมสามารถที่จะ ๑. คนหาความหมายของชีวิต หรือ อิคิไก 

ของตัวเอง ๒. ทราบแนวทางในการทํา Ikigai coaching ใหกับผูอื่น โดยผูที่เขารวมสัมมนาประกอบ

ไปดวย อาจารยแพทยและอาจารยสาขาวิทยาศาสตรการแพทย รวมทั้งผูที่มีพ้ืนฐานดานการโคชเพ่ือ

การทํางานเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย โดยมีผูเขารวมโครงการทั้งหมด ๒๕ คน ในเวลา ๒ วันโดยมี

วิทยากรหลัก  คืออาจารย ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ และ รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท  

ซึง่รายไดจากคาลงทะเบียนและการจัดกจิกรรมนาํไปสนบัสนนุกจิการของสมาคมแพทยสตรแีหงประเทศไทย 

ในการจัดหลักสูตรพัฒนาผูนําแพทยสตรีในรุนถัดไป

 สําหรบัเน้ือหาท่ีเก่ียวของประกอบไปดวย IKIGAI ทีม่าและพฒันาการ เพือ่เปลีย่นอกิไิกเปนอาชพี

สรางชีวิตแบบมีอิกิไก ความเชื่อมโยงกับจิตวิทยาบวก (Positive psycchology)  การใชคําถามเชิงบวก

คนหา IKIGAI ตามกรอบ IKIGAI canvas การเขียน Ikigai statements การคนหาสิง่ทีร่กัและเกง เพือ่เชือ่มโยง

มาแกปญหาองคกร หรือชุมชนการสราง Ikigai Statement, แกะรอย PERMA Model for wellbeing: 

Living a meaningful life by purposeful hobbies การเรียนรูอดีต เขาใจปจจุบัน พลิกผันอนาคต, 

แนวทางการตอยอด Ikigai นําไปใชจริง 

 กิจกรรมไดรับความรวมมือและความสนใจจากผูเขารวมการฝกอบรมเปนอยางดีโดยมีผูสมัคร

เขามาเรยีนรู จากหลากหลายวชิาชพีไมวาจะเปนแพทยบคุลากรทางการแพทยและนักธรุกิจ เจาของกิจการ 

สาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย เปนจํานวนทั้งหมด ๒๕ คน หลังจาก

อบรมเสร็จแลวมีการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณการนําไปใชแบบไมเปนทางการ

ผานทาง LINE Group อยางตอเนื่อง คาดวาจะมีการจัดกิจกรรมนี้เพิ่มเติม เพื่อเปนประโยชนตอ

วงการแพทยสตรีในอนาคตตอไป
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เคล� อน “สนามเด็กเลนสรางปญญา” สูภาคเอกชน

ศาสตราจารยคลินิก แพทยหญิงศิราภรณ  สวัสดิวร

ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงสยมพร  ศิรินาวิน

 หลังจากการประชุมใหญสมาชิกสมาคมแพทยสตรี ป พ.ศ.๒๕๖๒ ไมนาน การประสาน

การขับเคลื่อนสนามเด็กเลนสรางปญญาสูภาคเอกชน สามารถนําสูการลงนาม ขอตกลงรวมกันท่ีจะ

พัฒนาสนามเด็กเลนฯและการเลนของเด็กๆ ในพื้นที่โครงการบานจัดสรรของบริษัทพฤกษา บริเวณ

ถนนเทพารักษ โดยมีพิธีลงนามที่ อาคารเพิรล ถนนพหลโยธิน หนวยงานรวมลงนาม คือ สมาคม

แพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวิมุต และบริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ โดยไดรับคําปรึกษาจาก อาจารย ดิสสกร กุนธร 

ประธานมูลนิธิสนามเด็กเลนสรางปญญา และ ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด ผูเชี่ยวชาญดานประสาทวิทยา

และการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู และกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

 ทําไมสมาคมฯ ผลักดันเรื่องนี้ 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ พญ.สยมพร ศิรินาวิน กรรมการที่ปรึกษาของสมาคมฯ ไดนําเสนอ สมาคมแพทย

สตรีแหงประเทศไทยฯ ใหรวมสนับสนุนประเด็น “การพัฒนาพื้นที่เลนสรางเสริมสุขภาวะฯ” เพื่อ

พจิารณาเปนนโยบายสาธารณะระดบัชาติในสมชัชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที ่๑๐ คณะกรรมการสมาคม

เห็นพองตองกันวา การสนับสนุนการเลนของเด็ก เปนกลยุทธสําคัญในการพัฒนาสุขภาพกาย ใจ 

อารมณ ตลอดจนทักษะทางสังคมและสติปญญา การดูแลสุขภาพเด็กในสังคมเปนหนึ่งในพันธกิจ

เพื่อสังคมที่สําคัญของสมาคม ตอมา นโยบายดังกลาวไดรับการรับรองและมีการขับเคลื่อนใหเกิดขึ้น

ในภาคสวนตางๆของรัฐ และสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามาดําเนินการ

 พ.ศ. ๒๕๖๑ พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร กรรมการสมาคมฯ ไดเขารวมประชุมกับ คณะกรรมการ

โรงพยาบาลวิมุต และเสนอการใหความสําคัญพื้นที่สรางเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล ในโอกาสเดียวกัน 

ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ ท่ีปรึกษาโครงการการดําเนินการศูนยเรียนรูสถานพัฒนาเด็กนมแมและการเรียนรู

แบบบูรณาการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดเสนอแนะให

นําเสนอเพื่อดําเนินการในหมูบานจัดสรรของบริษัทพฤกษา สมาคมฯ จึงไดนําเสนอประธานบริหารของ

บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจํากัด (คุณ ทองมา วิจิตรพงศพันธุ) ซึ่งทานไดเห็นประโยชนตอสุขภาวะของ

เด็กๆ ในหมูบาน และไดพิจารณาใหการสนับสนุนแนวคิด และอนุมัติใหดําเนินการจัดสราง เบื้องตน
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สนามเด็กเลนในหมูบานท่ีกําลังสรางข้ึนใหมบริเวณถนนเทพารักษ สมุทรปราการ สมาคมแพทยสตรีฯ 

มีนโยบายการสนับสนุนการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อยูแลว จึงอาสาเปนเจาภาพในการประสานกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข ไดเขารวมในการขับเคลื่อนสูภาคเอกชนเปนแหงแรก 

 ทําไมจึงเรียกวา “สนามเด็กเลนสรางปญญา”
 “สนามเดก็เลนสรางปญญา” เปนสนามเดก็เลนทีมุ่งใหเด็กไดเลนอยางเปนอสิระและสรางสรรค 

ดวยสิ่งแวดลอมและอุปกรณในธรรมชาติท่ีหาไดงาย เพื่อการพัฒนาการเลนที่เด็กๆ เขาถึงไดงาย 

เปนธรรมชาต ิคิดพลกิแพลงการเลนได และปลอดภยั นาํสูการพฒันาสขุภาวะดวยแนวคิด “การเลนตาม

รอยพระยุคลบาท” โดยผูออกแบบสนามเด็กเลนสรางปญญาไดนอมนําหลักการการอบรมเล้ียงดู

พระโอรสและพระธิดา ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จยา โดยสมเด็จยา ทรงสอนใหเลนดวยอุปกรณงายๆ เชน 

เลนกองทราย เลนปนตนไม เลนปนเชือก และใหเลนใกลชิดกับธรรมชาติ (http://www.okmd.or.th/

bbl/articles/597/bbl-book-lean-play-majesty-bhumibol-adulyadej-king-of-thailand-rama-9)

 การเลนสรางปญญาและทักษะสังคมอยางไมรูตัว 
  การเลนเปนสวนสาํคญัยิง่ของชวีติเดก็ ทัง้ดานสุขภาพและการเรียนรู ในเด็กปฐมวยั (ประเทศไทย

นับแตปฏิสนธิถึงอายุ ๖ ป) “การเรียนรูผานการเลน” เปนเรื่องสําคัญที่ตองชวยกันพัฒนาใหบังเกิดเปน

รูปธรรม จากการไดเลน เด็กตองอยากเลน มีเพื่อนเลนดวย และสนุก ถาดูจากภาพประกอบ จะเห็นวิธี

เลนผานการปนปาย หอยโหน เตี้ย สูง ยาก งาย ขึ้นกับวาทําเพื่อเด็กกลุมอายุใด และมีวิธีสรางปญญา

ที่หลากหลาย ดวยวัสดุอุปกรณที่หางายและเปนธรรมชาติ เมื่อเด็กสนุก เด็กก็จะเกิดความรูสึกเคารพ

กติกา เพราะถาเขาไมเคารพกติกา เขาก็จะไมสนุก เปนตัวอยางหนึ่งจากผลการเลน งานวิจัยทาง

การแพทยยนืยนัวาการเลนมสีวนสาํคญัเปนอยางมากตอการพฒันาสมอง โดยการเลนจะกระตุนใหมกีาร

เพิ่มขึ้นของการสงสัญญาณประสาท และเพิ่มการประสานงานระหวางเซลลสมองกับการทํางานของ

รางกายไดดีข้ึน การเลนจึงมีความสําคัญและมีคุณคามหาศาลที่จะตอยอด ทําใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี

ทั้งดานรางกาย จิตใจ ปญญา อารมณ สังคม มีวินัย มีความคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค และ

การปรับตัว ลดอุบัติเหตุ รวมทั้งยังมีบทบาทในการปองกันและรักษา ปญหาดานพัฒนาการ อารมณ 

ความสัมพันธกับผูอื่น 
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 ขอขอบคุณ การศึกษาดูงาน จากผูคิดริเริ่ม และผูเปนเจาภาพระดับประเทศ 
 สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ โดย พญ.สยมพร ไดประสานการใหทีมสถาปนิก บริษัท

พฤกษาฯ เขารวมศกึษาดงูานสนามเดก็เลนสรางปญญา ทีแ่รก คอื ทีบ่านอาจารยดิสสกร กนุธร ทานเปน

สถาปนิกผูทุมเทการพฒันาสนามเดก็เลนในแนวนี ้มาอยางตอเนือ่งกวา ๑๐ ป โดยเริม่ทีบ่านของทานเอง

และโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทองเพื่อเปนตนแบบ จนปจจุบันมีสนามเด็กเลนในแนวนี้ ในโรงเรียน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชน และโรงพยาบาล กระจายอยูท่ัวประเทศหลายรอยแหง เราไดไปเยี่ยมที่

บานทานซ่ึงแปลงเปนสนามเด็กเลน (ดูจากภาพ) ตองขอขอบพระคุณ อาจารยบังอร บัวเมือง ผูชวย

ประสานและใหคําแนะนําอยางดีย่ิง อีกที่ท่ีเราไปศึกษาดูงานคือ สนามเด็กเลนสรางปญญา สถาบัน

พัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ ถนนติวานนท พญ.นนธนวนัณท สุนทรา ผูอํานวยการสถาบันฯ ไดให

การตอนรับและไดพบ ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด ซ่ึงไดชวยเสริมใหเราเห็นความสําคัญ และเทคนิค

ในการพัฒนาสนามเด็กเลนใหเหมาะกับวัยของเด็ก ที่นี่ไดชี้ประเด็น การตองมีผูดูแลความปลอดภัย 

และเกื้อหนุนการเลน อีกที่ที่เราไปศึกษาดูงานคือ โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง ตรงขามสมาคมฯของเรา 

(ซึ่งไดสรางแรงบันดาลใจ ให อาจารยศิราภรณ ไปปรับแกแบบสนามเด็กเลน ของสถานพัฒนาเด็กนมแม 

และการเรียนรูแบบบูรณาการ ที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยพามาดูท่ีนี่เชนกัน) 

ขอขอบพระคณุ อาจารยธนาลยั ลมิปรตันคีรี ผูอํานวยการโรงเรียน ท่ีชวยอาํนวยความสะดวกและอธบิาย

ความเปนมา และทราบวาเปนสนามเด็กเลนที่อาจารยดิสสกร เปนผูออกแบบและจัดทําให ดูจากภาพ 

สามารถจินตนาการ ไดเลยวาเด็กจะมีความสุข และสนุกมากขนาดไหน  

ศึกษาดูงาน สนามเด็กเลนสรางปญญา บานอาจารยดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเลน

สรางปญญา 
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ศึกษาดูงานที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ

ศึกษาดูงานที่โรงเรียน อนุบาลวัดธาตุทอง 



วารสารขาวแพทยสตรี  The Thai Medical Women's News ๘๕

จากวันลงนาม MOU ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๒ สูวันแหงความสําเร็จ

  นายธีรเดช เกิดสําอางค ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมธุรกิจทาวนเฮาส บริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และ นพ.สันติ เอื้อนรเศรษฐ ผูอํานวยการโรงพยาบาลวิมุต อินเตอร

เนช่ันแนล จํากัด รวมกับ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ 

พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการเรียนรูตามหลักฉันทศึกษา ผานการเลนตาม

แนวทาง "สนามเด็กเลนสรางปญญา" 

 ขอขอบคุณ 
 นพ.สันติ เอื้อนรเศรษฐ ผูอํานวยการโรงพยาบาลวิมุตฯ ที่ชวยประสานกับทีมงานสถาปนิก

และทีมงานกอสรางของหมูบาน นําโดย คุณธีรเดช เกิดสําอางค ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมธุรกิจ

ทาวนเฮาส บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนประธานลงนาม MOU ที่ไดยอม

ปรับเปลี่ยนจากการจัดสนามแบบเดิม ท่ีสวนใหญเปนเครื่องเลนสําเร็จรูป สามารถติดต้ังเสร็จโดยเร็ว 

ตองมาเริ่มตนกันใหมตั้งแตหาผูรับจางจัดทํา โดย อาจารย บังอร บัวเมือง ไดแนะนําทีมชางซึ่งทํา

สนามเด็กเลนสรางปญญาตนแบบ ไดทราบวากวาจะสําเร็จใชเวลานานหลายเดือน การไดรวมกันทํางาน 

ไดเรียนรูรวมกัน จากผูคิดริเริ่ม ผูมีประสบการณการกอสราง ผูที่เปนเจาภาพในการขับเคลื่อนระดับ

ประเทศ ทําใหสนามเด็กเลนแหงนี้ มีสภาพที่พรอมใหเด็กๆ ไดเขามาตัดสินใจเลือกเองวาอยากจะเลน

แบบไหน ทาทายขนาดใด และพรอมที่จะทําความเขาใจกับพอแม ผูเล้ียงดูเด็ก ใหเขาใจขบวนการ

เลี้ยงดูเด็กที่จะใชการเลนเปนตัวนําใหเกิดการเรียนรู ที่เปนรูปธรรม และก็สําเร็จ
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 การจัดสราง ‘สนามเด็กเลนสรางปญญา’ ในหมูบานภาคเอกชน ท่ีสมาคมแพทยสตรีแหง

ประเทศไทย ไดรวมประสานการดําเนินงานตามท่ีไดเลามา สมาคมฯ มีความหวังวา เม่ือสถานการณ

การระบาดของโรคไวรสัโควดิผานพนไป พ้ืนทีเ่ลนในลกัษณะนี ้จะเปนทีเ่ดก็ๆ และครอบครวั ใชเปนทีเ่ลน 

ที่จะชวยพัฒนาทักษะความสามารถของเด็กๆในดานตางๆ สรางสายสัมพันธครอบครัวท่ีเปนไปอยาง

ธรรมชาติ สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นจากการมีพื้นที่เชนนี้ จะไดรับการตอยอดจากหมูบานภาคเอกชนอื่นๆ อยาง

ตอเนื่อง ควบคูไปกับการขยายใหมีการจัดสรางในพ้ืนท่ีเลนอ่ืนๆ เชน สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในชมุชน เพือ่ใหเดก็ไทยทกุคนสามารถเขาถงึการเลนอยางอสิระและสรางสรรคเปนธรรมชาติ เหมาะสม

และปลอดภัย อันจะนําไปสูการสรางเสริมสุขภาวะ และมีความเสมอภาค เปนไปตามพระราชบัญญัติ

คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ วาดวยเรื่องการปฏิบัติตอเด็ก
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แพทยสตรีตัวอยาง ประจําป ๒๕๖๓

ประวัติการศึกษา

ป พ.ศ. ปริญญา/ประกาศนียบัตร สถานศึกษา

๒๕๐๗ แพทยศาสตรบัณฑิต   คณะแพทยศาสตรพยาบาล ศริริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๐๘ ประกาศนียบัตรชั้นสูง คณะแพทยศาสตรพยาบาล ศริริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๑๔ Certificate, Fellowship of the Australian 
College of Allergy

The Australian College of Allergy

๒๕๑๕ Certificate, Training in Otorhinolaryngology 
and Allergy

The Royal Victorian Eye and Ear 
Hospital, Melbourne University

๒๕๑๖ อนุมัติบัตรผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรม
สาขาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา

แพทยสภา

๒๕๒๑ Certificate, Fellowship of 
the International College of Surgeons

the International College of Surgeons

การทํางาน

ป พ.ศ. ตําแหนง สถานที่ทํางาน
๒๕๑๖-๒๕๔๐ หัวหนาหนวยโรคภูมิแพ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
๒๕๓๗-๒๕๕๑ ศาสตราจารย ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
๒๕๓๙-๒๕๔๖ หัวหนาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
๒๕๔๖-๒๕๕๑ ตออายุราชการ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. แพทยหญิง ฉวีวรรณ บุนนาค

ชื่อ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. แพทยหญิง ฉวีวรรณ บุนนาค 
อายุ  ๗๗ ป 
ตําแหนง ที่ปรึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
สถานที่ทํางาน ภาควชิาโสต นาสกิ ลารงิซวทิยา คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล

 ที่ปรึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
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ผลงานที่สําคัญ

ป พ.ศ. ผลงาน

๒๕๔๑-๒๕๔๔ ประธานคณะกรรมการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ระดับชาติเรื่องแนวทางการตรวจ
รักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ 

๒๕๔๔-๒๕๔๙ นายกสมาคมแพทยโรคจมูก(ไทย) ปจจุบันเปนกรรมการผูกอตั้ง (founder member)

๒๕๔๔-๒๕๔๖ ประธานคณะกรรมการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ระดับชาติเรื่องแนวทางการดูแล
รักษาโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลันในคนไทย

๒๕๔๖-ปจจุบัน กรรมการคัดเลอืกผูสมคัรขอรบัทุน มลูนธิ ิ“อานนัทมหดิล” ของคณะแพทยศาสตร ศิรริาช
พยาบาล  (เปนครั้งคราว)

๒๕๔๖ ประธานคณะทํางานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแหงชาติ สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ
โรคภูมิแพและโสต ศอ นาสิกวิทยา กระทรวงสาธารณสุข  

๒๕๔๖-๒๕๔๙ นายกสมาคมโรคภูมแิพ และอมิมโูนวทิยาแหงประเทศไทย ปจจบุนั คอื สมาคมโรคภมูแิพ 
หืดหอบและวิทยาภูมิคุมกันแหงประเทศไทย

๒๕๔๙-๒๕๕๑ ประธานคณะกรรมการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ระดับชาติเรื่องแนวทางการดูแล
รักษาโรคริดสีดวงจมูกในคนไทย

ระดับนานาชาติ 

ป พ.ศ. ผลงาน

๒๕๓๙-๒๕๕๐ Executive committee Board member of the Asian Research Symposium in 
Rhinology Organization 

๒๕๓๙-๒๕๔๒ Advisory editorial board of Korean Journal of Rhinology

๒๕๔๕-๒๕๕๐ Executive committee of the Asia-Pacific Association of Allergology and 
Clinical Immunology (APAACI) 

๒๕๔๕-๒๕๕๘ Executive board of World Allergy Organization (WAO) และรวมเปนคณะกรรมการ
ประชมุวชิาการ World Congress 2007 ของ WAO และ APAACI ณ ศนูยการประชุม
แหงชาตสิริกิติิ ์ป ๒๕๕๐ 

๒๕๔๕ External Assessors of Malaya University สําหรับผูขอตําแหนงวิชาการครั้งคราว

๒๕๔๖ Advisory committee member คณะทํางานจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติเรื่อง Allergic 
rhinitis and its impact on asthma ขององคการอนามัยโลก

๒๕๔๖-๒๕๔๗ Editorial board, Allergy and Clinical Immunology International. วารสารของ WAO

๒๕๕๑- ปจจุบัน Editorial board, Asia Pacific Allergy. วารสารของ APAAACI

๒๕๕๓-๒๕๕๘ Editorial-in-Chief, Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. วารสาร
ของสมาคมโรคภูมิแพ หืดหอบและวิทยาภูมิคุมกันแหงประเทศไทยและเปนวารสาร
ที่ไดรับรางวัล TCI-Scopus-IRF Awards ครั้งที่ ๒ ประเภท International Journal 
ประจําป ๒๕๕๗
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ป พ.ศ. ผลงาน

๒๕๕๕-ปจจุบัน - WAO Special Committee on Aeroallergens 
- WAO Author group of the position paper on “Risk and safety requirement 

for diagnostic and therapeutic procedures in allergology.
- Co-author to develop a brief consensus statement endorsed by WAO, 

AAAAI, ACAAI and EAACI “an International Consensus (ICON) on Chronic 
Rhinosinusitis” Published: World Allergy Organization Journal (2014):1-28. 
Open Access

๒๕๕๖-ปจจุบัน Editorial-in-Chief, Asian Rhinology Journal วารสารของ ARSR

รางวัลที่เคยไดรับ

ป พ.ศ. เกียรติยศ/รางวัล หนวยงาน/องคการ ผูมอบ

๒๕๔๒ อาจารยดีเดนทางคลินิก 
รางวัลทุนเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

๒๕๔๓ อาจารยเปนแบบอยางดีเดนในดานคุณธรรม                  
รางวัลโลเกียรติคุณ     

แพทยสภา

๒๕๔๓-๒๕๕๗ รางวัลบุคลากรดีเดน ป ๒๕๔๓, ๒๕๔๔, ๒๕๔๕,  
๒๕๕๕, ๒๕๕๗

คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

๒๕๕๗ รางวัล มหิดลทยากร สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ

๒๕๖๐ รบัพระราชทานเหรยีญดษุฎมีาลา เขม็ศลิปวทิยา 
สาขาแพทยศาสตร ประจําป ๒๕๖๐

รับพระราชทานจาก
สมเด็จพระเจาอยูหวัฯ รัชกาลท่ี ๑๐

๒๕๖๑ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
โรคจมูกและโรคภูมิแพ ประจําป ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

งานคนควาประดิษฐกรรม

 ๑. Siriraj Sinus Holder. ตีพิมพในวารสาร Rhinology 1990,34:125-127. Siriraj Sinus 

Holder เปนเครื่องมือสําหรับยึดจับ specimens ใชในหัตถการเกี่ยวจมูกและไซนัส

 ๒. แบบสอบถามคุณภาพชีวิตผูปวยโรคจมูกและตาอักเสบ(ฉบับภาษาไทย) ตีพิมพในวารสาร 

Asian Pacific J Allergy Immunol 2004,22:69-79.

 ๓. อนสุทิธบิตัร อปุกรณเตมิอาหารเพาะเลีย้ง เลขทีค่าํขอ ๐๓๐๓๐๐๐๐๕๔ วนัทีอ่อกอนุสทิธบิตัร 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 ๔. สิทธิบัตรการประดิษฐ สูตรอาหารเพาะเลี้ยงไรและกรรมวิธีการประดิษฐ เลขที่ ๙๙๑๒๐ 

วันที่ประกาศโฆษณา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
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 ๕. ความลับทางการคานํ้ามันหอมระเหยกําจัดไรฝุน เลขที่ ลค.๖๑๕๙ ใหไว ณ วันที่ ๗ ตุลาคม 

๒๕๕๔ 

 ๖. อนสุทิธบิตัร กรรมวธีิผลตินํา้ยาสกดัจากสารกอภมูแิพจากแมลงสาบ เลขทีค่าํขอ ๑๔๐๓๐๐๑๕๑๒ 

วันที่ออกอนุสิทธิบัตร ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เลขที่ ๙๖๘๔

 ๗. อนสุทิธบัิตร กรรมวธิผีลตินํา้ยาสกดัจากสารกอภมูแิพจากเชือ้รา เลขท่ีคาํขอ ๑๔๐๓๐๐๑๕๑๓ 

วันที่ออกอนุสิทธิบัตร ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เลขที่ ๙๖๘๕

 ๘. อนสุทิธบัิตร กรรมวธิผีลตินํา้ยาสกดัจากสารกอภมูแิพจากเรณขูองหญา เลขทีค่าํขอ ๑๔๐๓๐๐๑๕๑๒ 

วนัที่ออกอนุสิทธิบัตร ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เลขที่ ๙๖๘๖

 ๙. อนสุทิธบัิตร กรรมวธิกีารสกดัสารกอภมูแิพสาํหรบัวคัซนีโรคภมูแิพไรฝุน เลขทีค่าํขอ ๑๐๐๓๐๐๐๒๗๕

วันที่ออกอนุสิทธิบัตร ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เลขที่ ๙๘๘๑

         ๑๐. อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีผลิตนํ้ายาสกัดจากสารกอภูมิแพจากขนสุนัขและแมว เลขที่คําขอ 

๑๔๐๓๐๐๑๕๑๑ วันที่ออกอนุสิทธิบัตร ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เลขที่ ๑๑๔๘๕

         ๑๑. อนสุทิธบิตัร วคัซนีโรคภมูแิพไรฝุนชนดิหยอดทางปาก เลขทีค่าํขอ ๑๖๐๓๐๐๑๘๑๑ วนัทีอ่อก

อนุสิทธิบัตร ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เลขที่ ๑๔๑๐๐

  อาจารยเปนผูกอตัง้และหวัหนาหนวยโรคภูมแพทางหู คอ จมกูเปนครัง้แรกในประเทศไทย ไดรวมกบั

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยบุญเจือ ธรณินทร ภาควิชาเภสัชวิทยาจัดเตรียมนํ้ายาทดสอบภูมิแพ

และวัคซีนโรคภูมิแพขึ้น และเปนหัวหนาชุดโครงการวิจัยที่มีประโยชนมากมาย เชน โครงการพัฒนา

การผลิตวัคซีนสําหรับโรคภูมิแพที่ไดมาตรฐานจากไรฝุน ผลการวิจัยทําใหมีสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ

เซ็นสัญญาความรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อผลิตเชิงพานิช ขณะนี้กําลังดําเนินการขึ้นทะเบียนเพื่อผลิตและ

จาํหนาย จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และไดดําเนนิการรวมกบัเอกชน

ผลติชุดทดสอบภมูแิพ “Aller Vac Test” ออกจาํหนายครัง้แรกในปพ.ศ. ๒๕๕๖ และไดดาํเนนิการเซ็นสญัญา 

อนญุาตใหใชสทิธแิละถายทอดเทคโนโลยใีนการผลิตนํา้ยาสกัดสารภมูแิพ ๘ ชนดิ ใหกบัภาคเอกชน เมือ่วนัที่ 

๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเปนหวัหนาชดุโครงการวจัิย Harmonization phase out of MDI using and 

CFC as propellant in Thailand ผลจากการวิจัยทําใหประเทศไทยประกาศยกเลิกการนําเขา

ยาพนสูดสําหรับรักษาโรคหืดและถุงลมโปงพอง ที่ใชสาร CFC ในป พ.ศ.๒๕๔๙ 

     นอกจากนี้ เปนผูริเริ่มและเปนประธานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับ Free University of 

Brussels ประเทศเบลเยี่ยม ปละครั้ง ๆ ละ ๕ วัน ตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๓๔ จนถึงปจจุบัน รวม ๒๕ ครั้ง 

โดยมีการอบรมใชเครื่องมือที่ทันสมัย เชน Endoscope, Microdebrider, 3D navigation เปนตน



วารสารขาวแพทยสตรี  The Thai Medical Women's News ๙๑

ชื่อ  แพทยหญิงเจรียง  จันทรกมล
อายุ  ๗๓ ป 
ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก
สถานที่ทํางาน   โรงพยาบาลบางประกอก ๙  อินเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร  
ประวัติการศึกษา
 คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป พ.ศ.๒๕๑๖
ประสบการณการทํางาน
 กรรมการผูอํานวยการโรงพยาบาลในเครือบางประกอก ซึ่งประกอบดวย
 ๑) โรงพยาบาลบางปะกอก ๑  
 ๒) โรงพยาบาลบางปะกอก ๓  
 ๓) บางปะกอกคลินิกเวชการ  
 ๔) โรงพยาบาลบางปะกอก ๘  
 ๕) โรงพยาบาลบางประกอก ๙ อินเตอรเนชั่นแนล 
 ๖) โรงพยาบาลบางปะกอก  รังสิต ๒ 
 ๗) โรงพยาบาลบางประกอกสมุทรปราการ  
 ๘) โรงพยาบาลปยะเวท    
รางวัลเกียรติคุณ
 • บริหารงานโรงพยาบาลบางปะกอก ๑ จนไดรบัรางวลับรกิารยอดเยีย่มประเภทสถานพยาบาล 
ประจําป ๒๕๓๘ จาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
 • บริหารงานโรงพยาบาลบางปะกอก ๓ จนไดรับรางวัลสถานพยาบาลพัฒนาประกันสังคม
ดีเดน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจําป ๒๕๔๒ จากสํานักงานประกันสังคม
 • ผูบริหารโรงพยาบาลเอกชนดีเดน จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแหงประเทศไทย 
ประจําป ๒๕๕๒
 • ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน จากสมาคมศิษยเกาแพทยจุฬาลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 
ประจําป ๒๕๕๓
 • ไดรับรางวัลสตรีนักบริหารดีเดน สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเดน ประจําป ๒๕๕๔ 
จากกระทรวงแรงงาน
 • ไดรับรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเดน หอการคาไทย ประเภทธุรกิจการแพทยในวาระ “ฉลอง
ครบรอบ ๘๐ ป หอการคาไทย” ประจําป ๒๕๕๕
 • ไดรับประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติในฐานะเปนผูที่มีผลงานในการนําความรู
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสรางสรรคประโยชนตอสังคม จากวุฒิสภา ประจําป ๒๕๕๖

แพทยสตรีตัวอยาง ประจําป ๒๕๖๓

แพทยหญิงเจรียง  จันทรกมล
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 • ไดรบัพจิารณาคดัเลอืกเขารบัโลประกาศเกยีรตคิณุเปน “บคุคลตัวอยางในภาคธรุกจิการแพทย”  
ในโครงการ “บุคคลคุณภาพแหงป ๒๐๑๓” จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป ๒๕๕๖

การอุทิศตนตอสังคม
 • อดีตนายกสมาคมศิษยเกาแพทยจุฬาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ๔ สมัย (สมัยที่ ๑ 
พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๙, สมัยที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑, สมัยท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗, สมัยท่ี ๔ 
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)
 • กรรมการและประธานคณะทํางานชุดที่ ๑ ซึ่งเปนคณะทํางานรณรงคหาทุนจากผูบริจาค
ชั้นผูนําสูงสุด และผูบริจาครายใหญ ในโครงการกอสรางอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
 • กรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • อดีตกรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ประธานคณะกรรมการจดัหาทนุครบรอบ ๕๐ ป คณะแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
 • ประธานฝายหาทุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • อดีตรองประธานสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแหงประเทศไทย ๒ สมัย ปจจุบันกรรมการ
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแหงประเทศไทย
 • กรรมการประเมินภาควิชาในคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • จัดงานการกุศล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และมูลนิธิคณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในโอกาสตางๆ
 • นําโรงพยาบาลในเครือฯ เขารวมโครงการผาตัดผูปวยโรคหัวใจ จํานวน ๙ ราย รวมเฉลิม
พระเกียรติถวายองครัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๗๒ พรรษา ในป พ.ศ.๒๕๔๒
 • จดัทําโครงการ “ผาตดัผูปวยโรคหวัใจ ๕๑ ราย ถวายไท ๕๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ” 
โดยโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกไดทําการผาตัดหัวใจแดผูปวยที่ดอยโอกาส โดยไมคิดคาใชจายใดๆ 
ในป พ.ศ.๒๕๔๕
 • จัดทําโครงการ “ผาตัดผูปวยโรคหัวใจเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ ราย ถวายองคมหาราชินี ๗๒ 
พรรษา”
 • จัดทําโครงการ “ผาตัดผูปวยดอยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ราย ถวายเปนพระกุศลแด
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ”
 • จัดทําโครงการ “ผาตัดขอเขาเทียมเฉลิมพระเกียรติ ๕๐๐ ราย ถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เน่ืองในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา”  
ในป พ.ศ.๒๕๕๐
 • จัดทําโครงการ “ผาตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ ๕๐๐ ราย ถวายองคมหาราชินี ๘๐ พรรษา  
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เน่ืองในวโรกาสที่จะ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา”  ในป พ.ศ.๒๕๕๕
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แพทยสตรีดีเดน ประจําป ๒๕๖๓

การศึกษา 

ป พ.ศ. ปริญญา/ประกาศนียบัตร สถานศึกษา

๒๕๓๙ แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) คณะแพทยศาสตรพยาบาล ศริริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๔๐ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร
การแพทยคลินิกสาขาอายุรศาสตร

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒๕๔๓ วฒุบิตัรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วชิาชพีเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒๕๔๖ อนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตรครอบครัว

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๔๗ อนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย แพทยหญิงยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา (ดานบริหาร)    

ชื่อ   รองศาสตราจารย แพทยหญิงยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา  
ตําแหนงปจจุบัน
 - รองคณบดีฝายศูนยความเปนเลิศ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
      ปฏิบัติหนาที่ตั้งแต ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ถึงปจจุบัน
 - รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยการเรียนรูผูสูงอายุ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
    ปฏิบัติหนาที่ตั้งแต ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงปจจุบัน
 - หัวหนาศูนยความเปนเลิศดานการดูแลแบบประคับประคอง                                                       
       คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต ๒๕๖๒ ถึงปจจุบัน
 - กรรมการบริหารคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
 - กรรมการประจําคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
 - อาจารยภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน เริ่มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล                                                  
   ตั้งแตวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ ถึงปจจุบัน

รองศาสตราจารย แพทยหญิงยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา (ดานบริหาร)    
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ประสบการณและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ

 • ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award (TQA)
 • ผูเยี่ยมสํารวจและวิทยากรสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
  (The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) (HAI surveyor)
 • ผูประเมินตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร ของ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
 • ผูประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
  (องคการมหาชน)
 • ผูประเมิน และวิทยากร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
  (Education criteria for performance excellence (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผูประเมินเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียนระดับหลักสูตร (ASEAN University 

 Network Quality Assurance (AUN-QA) ภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผูประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ของสํานักงาน

 คณะกรรมการอุดมศึกษา

เกียรติประวัติ การไดรับรางวัลทั้งในและตางประเทศ ดังนี้
 • โลเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับอาจารยแพทย โดยแพทยสภา ประจําป ๒๕๖๓
 • รางวัลบุคคลตัวอยาง สาขาการแพทยและสาธารณสุข โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจําป ๒๕๖๒ 
 • รางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย โดยคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจําป ๒๕๖๒
 • รางวัลผูบริหารดีเดนแหงป โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจําป ๒๕๖๒  
 • รางวัลบุคคลตนแบบ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ป 
  โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป ๒๕๖๒ 
 • รางวัลคนดีศรีมหิดล โดยสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภพระบาท
  สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ประจําป.๒๕๖๐
 • รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน ตําแหนงประเภทวิชาการ ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานติดตอกัน
  เกินกวา ๑๐ป โดยคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจําป ๒๕๖๐
 • รางวัลบุคลากรผูสรางชื่อเสียงใหแก คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจําป ๒๕๖๐ 
 • รางวัลบุคคลดีเดนดานการสนับสนุนวิชาการ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙ 
 • รางวัลบุคลากรผูสรางชื่อเสียงใหแกคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจําป ๒๕๕๙   
 • รางวลัผูหลอเลีย้งคณุภาพและแรงบนัดาลใจ สถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล ประจําป ๒๕๕๔
 • รางวัลบุคลากรผูสรางชื่อเสียงใหแกคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจําป ๒๕๕๔        
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ผลงานดีเดนดานงานบริหารและงานบริการ ผลงานอันเกิดประโยชนแกประชาชนและผลงานทาง

วิชาการหรืองานวิจัยที่เปนประโยชนตอสังคม

 รองศาสตราจารย แพทยหญงิยวุเรศมคฐ สทิธชิาญบญัชา ประพฤติปฏิบติัตน โดยใชหลักธรรม 

๔ ประการ และกรอบแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพดวยเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand 

Quality Award : TQA) ในการปฏิบัติหนาที่และการบริหารงาน ประกอบดวย หลักการครองตน 

ครองคน ครองงาน และหลกัธรรมาภบิาล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารตนเอง บริหารคน และบริหารงาน 

ดังนี้ 

 ๑.  หลักการครองตน เปนคนจิตใจดี มีนํ้าใจ มีความซื่อสัตย สุจริต มีความตั้งใจในการ

บริหารงาน เพ่ือประโยชนตอภาควิชาฯ ตอคณะฯ และตอสังคม ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีสะทอน

คานิยม MAHIDOL มีระเบียบวินัยในตนเอง คิดดี ทําดี ใหเกียรติ เปดกวาง รับฟงและเคารพในศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษยของบุคคลทุกระดับชั้น มีความมุงมั่นต้ังใจในการทําหนาท่ีใหประสบความสําเร็จ 

จนไดรับรางวัลคนดีศรีมหิดล ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ จาก สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล 

ในพระบรมราชูปถัมภ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย

ดีเดน ตําแหนงประเภทวิชาการ ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานติดตอกันเกินกวา ๑๐ ป ประจําป ๒๕๖๐ ของ

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

 ๒. หลักการครองคน เปนคนคิดดี ทําดี มีคุณธรรมตอผูรวมงานและใหเกียรติตอผูรวมงาน

ทุกระดับ เปนท่ีรักและศรัทธาของผูรวมงาน สงเสริมการสรางส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

เมื่อครั้งดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน หองฉุกเฉินถือเปนหนวยบริการที่มีความเครียด

และความกดดันสูงตอผูปฏิบัติงาน โดยมีการศึกษาในตางประเทศพบวา บุคลากรในแผนกฉุกเฉิน

มีอัตราการเกิดภาวะหมดไฟในการทํางาน (Burnout) สูงสุดเมื่อเทียบกับผูปฏิบัติงานในหนวยบริการ

หรือสาขาอื่นๆ จากการดูแลบุคลากรดวยความเขาใจ การสรางสิ่งแวดลอมที่เปนกัลยาณมิตร การใช

เครื่องมือคุณภาพเปนกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ เพ่ือสงเสริมความปลอดภัยในการดูแลผูปวย

และการปฏิบัติงานดานอื่นๆ แบบไมกลาวโทษ (Blame free culture) คือ ไมเพงโทษผูปฏิบัติงาน

เมื่อเกิดภาวะไมพึงประสงค แตเนนการทบทวนหาสาเหตุเพื่อการเรียนรูและปรับปรุงเชิงระบบ นําไปสู

การบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติงาน สงผลใหบุคลากรมีสภาวะทางจิตใจที่ดี มีความสุข สามารถ

สรางผลการดําเนินการที่ดีและนวัตกรรม ใหแก ภาควิชาฯ และคณะฯ ไดอยางตอเนื่อง จนไดรับรางวัล

ดานนวัตกรรมการบริการถึง ๔ รางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และไดรับ

การรบัรองมาตรฐานเฉพาะโรคหรอืระบบ (Disease Specific Certification - DSC) โรคหลอดเลือดสมอง 

เปนหนึ่งใน ๘ สถาบันแรกๆของประเทศไทยในป พ.ศ.๒๕๕๗ สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหแกหนวยงาน

อื่นๆ ทั้งในและนอกคณะฯ จนกระทั่ง รองศาสตราจารย แพทยหญิงยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา ไดรับ

รางวลัผูหลอเลีย้งคณุภาพและแรงบันดาลใจ จากสถาบนัรบัรองคณุภาพสถาน พยาบาล (องคการมหาชน) 
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ในป พ.ศ.๒๕๕๔ และไดรับเชิญใหไปเปนวิทยากรในการแบงปนประสบการณในการพัฒนาคุณภาพ 

ภายใตกรอบแนวคิด “งานไดผลคนเปนสุข”แกหลายหนวยงานทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ อยูเสมอ 

นอกจากนี้ภายใตการนําของ รองศาสตราจารย แพทยหญิงยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา ไดสงเสริมความ

เจรญิกาวหนาของบุคลากรทกุระดบั สงผลใหบคุลากรทกุระดบัมคีวามเจรญิกาวหนาในตาํแหนงวชิาการ 

เติบโตในสายงานของตนเองอยางเหมาะสมจนปจจุบันภาควิชาฯ มีตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวย

ศาสตราจารยจนถึงรองศาสตราจารยดานเวชศาสตรฉุกเฉินสูงสุดของประเทศไทย และสามารถสราง

ความสามัคคี ความรวมมือในการปฏิบัติงานเพื่อมุงไปสูเปาหมายของภาควิชาฯ และคณะฯ ดังคํากลาว 

“คนสําราญ งานสําเร็จ”

 ๓.  หลักการครองงาน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รักและเห็นคุณคาของงาน รักความสําเร็จ 

มีวิสัยทัศนกวางไกล และดวยมหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันที่มีพันธกิจในดานการเรียนการสอน 

การวิจัย การใหบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารงาน การปฏิบัติการจึงตอง

ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติการ และสงเสริม

มหาวทิยาลยัใหบรรลเุปาหมายตามท่ีกาํหนดไว รองศาสตราจารย แพทยหญงิยวุเรศมคฐ สทิธชิาญบญัชา 

ไดขวนขวายพัฒนาตนเองและบุคลากรในหนวยงาน ดวยการสงเสริมการฝกอบรมดานการพัฒนา

คุณภาพมาอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนความรูและทักษะที่สําคัญนอกเหนือจากความรูและทักษะทางวิชาการ

หรือวิชาชีพ เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงานตามพันธกิจของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย

มหดิล ไดอยางมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จนปจจุบนัภาควชิาฯ มบีคุลากรทีผ่านการอบรมเกณฑคุณภาพ

ตางๆ และเปนผูตรวจประเมินในระดับตางๆ เชน ระดับมหาวิทยาลัย ไดแก MU EdPEx Assessor, 

MU AUNQA Assessor ผูตรวจประเมินนอกมหาวิทยาลัย เชน HA Surveyor, TQA Assessor 

และผู ตรวจประเมิน EdPEx ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมสูงสุดเมื่อเทียบกับ

ทุกภาควิชาในคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกภาควิชาเวชศาสตร

ฉุกเฉินในประเทศไทย สงผลใหภาควิชาฯ สามารถขับเคลื่อนการดําเนินการและพัฒนางานที่รับ

มอบหมายตามพนัธกจิของคณะฯ อยางตอเนือ่งจนบรรลเุปาหมาย ไดรบัรางวลัในดานตางๆ อยางตอเนือ่ง 

และมีผลการดําเนินการอยูในระดับชั้นนําของคณะฯ และของประเทศ และเมื่อไดมารับตําแหนง

รองคณบดีฝายศูนยความเปนเลิศ ก็ไดบริหาร กํากับการดําเนินการของศูนยความเปนเลิศตางๆ ใหมีผล

การดําเนินการท่ีสามารถตอบสนองพันธกิจของคณะฯ และเปนตนแบบในการใหบริการโรคซับซอน

ในระดับประเทศท่ีมีผลการดําเนินการเทียบเทามาตรฐานสากล โดย รองศาสตราจารย แพทยหญิง

ยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา ไดรับรางวัลรางวัลบุคคลดีเดนดานการสนับสนุนวิชาการ ประจําป 

พ.ศ.๒๕๕๙ จาก สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ มอบโดย ศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ 

นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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 ๔. หลักธรรมมาภิบาล รองศาสตราจารย แพทยหญิงยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา ปฏิบัติหนาที่

ในทุกบทบาทที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จ อยางมีธรรมาภิบาล โดยใชหลักนิติธรรม 

หลกัคุณธรรม/เมตตาธรรม หลกัความโปรงใส หลักการมสีวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม เปนแบบอยางท่ีดีใหแก เพื่อนรวมงานและนักศึกษา 

ไมมีประวัติเสื่อมเสียในดานคุณธรรมจริยธรรมตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสงเสริมให

บุคลากรในสังกัดประพฤติ ปฏิบัติตนดี มีคุณธรรมจริยธรรมสูง จนบุคลากรในภาควิชาฯไดรับรางวัล

บุคลากรดีเดน หลายทาน และรองศาสตราจารย แพทยหญิง ยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา ไดรับรางวัล

เกียรติยศตางๆหลายรางวัล ไดแก โลเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับอาจารยแพทย จาก

แพทยสภา พ.ศ.๒๕๖๓ รางวัลบุคคลตัวอยางแหงป พ.ศ.๒๕๖๓ สาขาการแพทยและสาธารณสุข 

จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย รางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย จากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

พ.ศ.๒๕๖๒ รางวัลผูบริหารดีเดนแหงป ประจําป ๒๕๖๒ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย รางวัลบุคคลตนแบบ 

เนือ่งในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป วนัพระราชทานนาม ๑๓๑ ป มหาวทิยาลยัมหดิล จากมหาวทิยาลยัมหดิล

เมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ รางวัลคนดีศรีมหิดล ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ จากสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย

มหดิล ในพระบรมราชูปถัมภ พระบามสมเดจ็พระเจาอยูหวัภมูพิลอดลุยเดช รางวลัพนกังานมหาวิทยาลยั

ดีเดน ตําแหนงประเภทวิชาการ ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานติดตอกันเกินกวา ๑๐ ป ประจําป ๒๕๖๐ 

ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และไดรับรางวัลบุคลากรผูสรางช่ือเสียงใหกับคณะฯ 

๓ ครั้ง ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐
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แพทยสตรีดีเดน ประจําป ๒๕๖๓

รองศาสตราจารยแพทยหญิงสุพินดา คูณมี (ดานวิชาการ)

ชื่อ รองศาสตราจารยแพทยหญิงสุพินดา คูณมี

ตําแหนง ประธานวิชาการราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย 

สถานที่ปฏิบัติงาน ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน

ประวัติการศึกษา :
 - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๓๕
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๖
 - วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 
  แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๓๙

ประวัติการทํางาน :
 - อาจารยประจําภาควชิาพยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๓๕
  จนถึงปจจุบัน 
 - ผูตรวจประเมินแหงชาติ (TQA) สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จนถึงปจจุบัน
 - ผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) สป.อว. (ดานการอุดมศึกษา) สํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปจจุบัน

การทํางานดานบริหาร :
 • ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ป ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑
 • หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙
 • ผูชวยคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
 • ประธานคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภา ป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
 • ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานหองปฏิบัติการพยาธิวิทยา ราชวิทยาลัยพยาธิ

แพทยแหงประเทศไทย ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
 • รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสื่อสารองคกร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
 • คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพภายนอก สมาคมเซลลวิทยาแหงประเทศไทย ราชวิทยาลัย

พยาธิแพทยแหงประเทศไทย ป ๒๕๕๑ ถึงปจจุบัน
 • ประธานฝายวิชาการ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย ป ๒๕๕๙ ถึงปจจุบัน
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ผลงานดานพยาธิวิทยากายวิภาค
 รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุพินดา คูณมี เปนผูรวมกอตั้งหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบาน 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘ เพราะหลังจบการ
ศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตแลว ไดรับทุนไปศึกษาตอทันที ในหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบาน 
ที่ภาควิชาพยาธิวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อจบการฝกอบรมแลว ไดกลับมาทํางานภาควิชา 
พบสภาพปญหาภาระงานลนมือ ผู รับบริการไมพึงพอใจ พยาธิแพทยทํางานดวยความกดดัน 
และขาดโอกาสในการเติบโตในวิชาชีพ แมเปดรับสมัครอาจารยใหม แตกลับไมมีแพทยมาสมัคร ทําให
ตําแหนงอาจารยของภาควิชามีอัตราวางเปนเวลานานเกือบยี่สิบป ประกอบกับอาจารยในภาควิชา 
ไดรวมกันพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานใหเปนไปตามมาตรฐานของแพทยสภา เมื่อ
ปพ.ศ. ๒๕๕๑ ไดรบัตาํแหนงหวัหนาภาควชิา โจทยทีสํ่าคญัยงัเปนเรือ่งลูกคาไมพึงพอใจ จากการรอคอย
ผลชิ้นเนื้อที่ลาชา จึงไดนําทฤษฎีการจัดการ Theory of Constraints (TOC) มาใชในการแกปญหา 
จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณของภาควิชาไดอยางพลิกโฉม หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบาน 
สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค จึงไดรับความสนใจจากแพทยรุนใหม จนตองขยายศักยภาพการฝกอบรม
ถึงสามครั้ง และปจจุบันสามารถบรรจุอาจารยพยาธิแพทยรุนใหมเต็มอัตราที่ถือครองได ขณะเดียวกัน
ยังเปนผูนําเทคโนโลยีดานดิจิทัล โดยหางบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องสแกนสไลด เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
เปนการปรับรูปแบบจากการดูกลองจุลทรรศนมาเปนการศึกษาผานจอคอมพิวเตอรหรือมือถือได 
ทําใหการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยาของนักศึกษาแพทยหรือนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
มีความนาสนใจมากขึ้น ในดานงานบริการพยาธิวิทยา ไดพัฒนาเทคนิคชั้นสูงเพื่อการวินิจฉัยโรค
ทางพยาธิวิทยา ที่นําไปสู การรักษาผู ปวยแบบจําเพาะรายได ไดแก การตรวจสารชีวภาพหรือ 
biomarker (ER, PR, HER2) ในชิ้นเนื้อผูปวยมะเร็งเตานม KRAS ในมะเร็งลําไส การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกดวย HPV DNA testing เปนตน
 รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุพินดา คูณมี ตระหนักถึงความสําคัญในการทํางานรวมกับ
สหวิชาชีพ ประกอบกับปญหาความขาดแคลนพยาธิแพทย ยังเปนปญหาในระบบสาธารณสุขของ
ประเทศกําลังพัฒนา จึงไดคิดคนนวัตกรรม “ปทุมรักษา” เปนภาชนะบรรจุช้ินเนื้อที่ติดตั้งระบบ 
Internet of Things (IoT) มาใชในการติดตามชิ้นเนื้อจากหองผาตัด ขนสงไปยังหองปฏิบัติการทาง
พยาธิวิทยา ผานระบบคลาวดหรือ Application บนมือถือ ทําใหการตรวจสารชีวภาพถูกตองแมนยํา 
และนําไปสูการรักษาผูปวยมะเร็งเตานมแบบจําเพาะราย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเริ่มใชงานใน
โรงพยาบาลรอยเอ็ด โรงพยาบาลกาฬสินธุ ปจจุบันไดรวมกับสมาคมโรคเตานมแหงประเทศไทย 
ขยายการใชงานในโรงพยาบาลครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ประมาณ ๓๐ แหง และวินิจฉัย
ชิ้นเน้ือผู ปวยจํานวนมากกวา ๑,๐๐๐ ราย จนไดรับการสัมภาษณออกอากาศรายการโทรทัศน
ไทยพีบีเอส เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จากการรับบริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อมะเร็ง
เตานม เพิ่มโอกาสใหผูปวยไดรับการรักษามะเร็งเตานมของโรงพยาบาลกาฬสินธุและโรงพยาบาล
รอยเอ็ด ซ่ึงแมขาดแคลนพยาธิแพทยและไมมีหองปฏิบัติการพยาธิวิทยา สามารถทําการรักษาไดอยาง
รวดเร็ว เทียบเทากับโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย ผูปวยมีคุณภาพชีวิตและผลการรักษาที่ดีขึ้น
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 ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุพินดา คูณมี ไดรวมทํางานใหกับสมาคม
เซลลวิทยาแหงประเทศไทย และรวมเขียนผลงานวิชาการในโครงการการประกันคุณภาพภายนอก
ดานเซลลวิทยานรีเวชฉบับแรกของประเทศไทย จนไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ และ
รวมจัดทําคําแนะนําสําหรับหองปฏิบัติการพยาธิวิทยา ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ ใหกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย จนเมื่อปพ.ศ. ๒๕๕๗ 
ไดทํางานดานจิตอาสา โดยรวมกับพยาธิแพทย ผูเชี่ยวชาญระดับโลก (International Academic of 
Pathology หรือ IAP) ไปสอนแพทยประจําบานที่ประเทศฟจิ ประเทศกัมพูชา และประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุพินดา คูณมี ไดรวมกับพยาธิ
แพทยในภาควิชาและพยาธิแพทยจากมหาวิทยาลัย British of Columbia เมือง Vancouver 
ประเทศคานาดา จัดระบบการใหคําปรึกษาการวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยาผาน Application บนมือถือ 
ปจจบุนัมสีมาชกิจากหลายประเทศเขารวมกิจกรรม เชน ประเทศไทย ประเทศโรมาเนยี ประเทศกัมพูชา 
และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนตน ทําใหแพทยประจําบานของภาควิชา
และพยาธิแพทยไทยในจังหวัดตางๆ มีความมั่นใจในการวินิจฉัยโรค รวมกับการพัฒนาศักยภาพ
อยางกาวกระโดด และสามารถทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศได

ผลงานที่ไดรับรางวัลและจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
 ๑. ผลงานนวัตกรรมไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและนําไปผลิตเชิงพาณิชย 
จํานวน ๒ ผลงาน ไดแก กลองสําหรับใสชิ้นเนื้อ (อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๙๒๕๖ เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
และระบบตดิตามการรบัสงตวัอยางเพือ่ตรวจวเิคราะหผานเครือขายไรสาย (อนสิุทธบิตัร ๑๙๐๓๐๐๐๒๔๓
ยื่นเมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒)
 ๒. ผลงานนวัตกรรมปทุมรักษาไดรับรางวัลชนะเลิศในงาน Thailand Startup for Life 
Sciences 2019 จัดโดยศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) หรือ TCELS 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
ปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
 ๓. ผลงานนวัตกรรมปทุมรักษาไดรับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม ประเภทที่กอใหเกิดประโยชน
เพื่อสังคม ในงาน 7 Innovation Awards 2020 จัดโดยบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) รวมกับ
องคกรตางๆ ไดแก สวทน. สวทช. สนช.สอท. SET สป.วท. สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สมาคมหนวยบมเพาะธุรกิจและ
อุทยานวิทยาศาสตรไทย (เดิมกําหนดจัดเม่ือ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ภิรัช ฮอลล ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ) 
 ๔. ผลงานนวัตกรรมชุด PPE Recycle แบบใชซํ้าได ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในงาน Demo Day: 
Life Sci. Level Up Challenge 2020 ในโครงการกิจกรรมสงเสริมและบมเพาะนักวิจัยและบริษัท 
Start up ดานเทคโนโลยีการแพทยและสุขภาพ จัดโดยศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร 
(องคการมหาชน) หรือ TCELS กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับ
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ลานเจริญนคร 
หางไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ  แพทยหญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
อายุ  ๕๘ ป
วุฒิการศึกษา 
 -  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ป ๒๕๒๘
 - วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา 
  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ป ๒๕๓๓
 - อนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรปองกัน 

แขนงสาธารณสุข แพทยสภา ป ๒๕๕๔

ประวัติการรับราชการ
 -  เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๘ โรงพยาบาลบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
 -  รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
  (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘)
 -  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙) 
 - ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ปจจุบัน) 
 - กรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลทั่วไป 
  (คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๐๓๘/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒)

การฝกอบรม 
 - หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
   - หลักสูตรนักบริหารสาธารณสุขระดับสูง นบส. รุนที่ ๒๙ 
 - อบรมระยะสั้นเวชศาสตรครอบครัว เพื่อปฏิบัติงานใน PCC
 - สัมมนาวิชาการเรื่อง “กลยุทธการจัดซื้อจัดจางใหหางไกลความเสี่ยง”
 - อบรมสัมมนา Healthcare Technology Summit 2019
 - ประชมุสมัมนาวิชาการ “การบรหิารจดัการโรงพยาบาล Hospital Management Forum ครัง้ที ่๕” 

เรื่อง Precision Public Health & Precision Medicine “การสาธารณสุขแมนยําและการแพทย
แมนยํา” 

 -  อบรมหลักสูตร Hospital Performance Analytic Management
 -  อบรมหลักสูตร Hospital Claim Reimbursement Management
 -  อบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาลสําหรับผูบริหาร”
 - สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “จัดหาดี เพื่อไมใหมีอุทธรณ”
 - สัมมนา “Safe and Healthy Workplace” เวลาการทํางานสุขภาพ และความปลอดภัย

แพทยสตรีดีเดน ประจําป ๒๕๖๓

แพทยหญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน (ดานบริการการแพทยและสาธารณสุข) 
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ผลงานเดน             
 นับตั้งแตกอตั้งโรงพยาบาลศรีสะเกษมา เปนเวลา ๗๒ ป แพทยหญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรวัฒน เปน
ผูอํานวยการหญิงของโรงพยาบาลคนแรก และไดมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอยางรวดเร็วแบบกาวกระโดด 
ครอบคลุมทุกระบบทั้งระบบบริหารและระบบบริการ  
 ๑. เปาหมายแรก คือ การพัฒนาโรงพยาบาลศรีสะเกษจากโรงพยาบาลท่ัวไป ยกระดับใหเปน
โรงพยาบาลศูนย หลังจากนั้นไดพัฒนาในหลายๆ ดาน โดยการเพ่ิมหองผาตัดท่ีอาคารใหม เพ่ิมจํานวน
เตียง ICU เพือ่รองรับผูปวย พฒันาระบบการดแูลผูปวยและเวชระเบยีนจนกระทัง่ม ีCMI เพิม่ขึน้ และพฒันา
ดานอื่นๆ เพื่อใหการบริการผูปวยมีประสิทธิภาพสูงสุด จนทําใหโรงพยาบาลศรีสะเกษไดรับการยกระดับ 
เปนโรงพยาบาลศูนยขนาด ๗๑๐ เตียงไดสําเร็จ      
 ๒. สรางระบบบริหารที่มีแนวทางอยางชัดเจน สามารถนําพาแพทยหลายคน เขามารวมพัฒนา
และบรหิารโรงพยาบาลเปนจาํนวนมาก อยางไมเคยมมีากอน โดยมกีารแตงตัง้เพิม่ขึน้ ไดแก รองผูอาํนวยการ
ดานผลิตบุคลากรทางการแพทย ผูชวยผูอํานวยการดานพัสดุ ผูชวยผูอํานวยการดานตรวจสอบภายใน 
ผูชวยผูอํานวยการดานบริหารทรัพยากร ทําใหสามารถพัฒนาโรงพยาบาลอยางเปนระบบและชวยเหลือกัน
เปนทีม ชวยกันแกปญหาและพัฒนางานระบบงานโรงพยาบาลใหดียิ่งขึ้น     
 ๓. ดานบรกิาร แพทยหญงิเพิม่ศริ ิ ไดเปนผูนาํทีน่าํพาชาวจังหวดัศรีสะเกษผานพนวิกฤตโรคระบาด
ไวรัสโควิด ๑๙ ไดอยางดีเยี่ยม ทําใหโรงพยาบาลศรีสะเกษเปนโรงพยาบาลในกลุมแรกที่รักษาผูปวยติดเชื้อ
ไวรัสโควิด ๑๙ หาย และไมพบผูปวยติดเช้ือรายใหมอีก โดยมีการพัฒนาตั้งระบบ EOC โดยแบงเปน
ดานตางๆ ดังนี้
  ๓.๑ ดานบริการ มีการจัดเตรียมการคัดกรองผูปวยและเจาหนาท่ีทุกคน กอนเขามาทํางาน
ที่โรงพยาบาล มีการจัดต้ังคลินิก ARI เพื่อแยกผูปวยที่มีอาการของไขหวัดออกจากผูปวยทั่วไป เพ่ือลด
การติดเชื้อ และรักษาไดอยางทันทวงที มีการจัดตั้งหองแลป สําหรับตรวจ CPR  COVID 19 เพื่อใหสามารถ
สงตรวจไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว คนพบผูปวยที่เปนโรคอยางรวดเร็ว และรักษาไดอยางทันทวงที  
      ๓.๒ ดานโครงสราง มีการจัดต้ังหอผูปวยแยกโรคอยางรวดเร็วทันสถานการณ เพื่อใหทันตอ
การรักษาผูปวยโควิด ๑๙ ที่อาจจะระบาดอยางรวดเร็ว โดยมีการสรางหอผูปวยแยกโรค หองความดันลบ 
หอง ICU ความดันลบ ปรับปรุงหองพิเศษใหเปนหองแยกโรค ไดอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ   
  ๓.๓ ดานอุปกรณปองกันตัวสําหรับบุคลากร มีการจัดตั้งทีม เพื่อมาดูแลอุปกรณ PPE สําหรับ
บุคลากรโดยเฉพาะ เพื่อใหมีการใชอยางเหมาะสม และปลอดภัยตอบุคลากร     
  ๓.๔ ดานบุคลากร ไดจัดตั้งทีมสําหรับเตรียมบุคลากรใหเพียงพอตอการใหบริการ กรณีมีการ
ระบาดหนัก จัดสรรเจาหนาที่ทั้งพยาบาล พนักงานบริการ แพทย เภสัชกร เจาหนาท่ีเอกซเรย รวมถึง
เจาหนาที่อื่น ใหเพียงพอตอการใหบริการทั้งตึกแยกโรคและ หองความดันลบ     
   ๓.๕ ดานการสือ่สารมกีารจัดตัง้ทมีท่ีใหความรูขาวสารแกบคุลากรและประชาชนทัว่ไปใหถกูตอง
และรวดเร็ว โดยมีการประชุมทีมและติดตามอยางใกลชิดตลอดเวลา เพื่อรับทราบปญหาและแกไขปญหา
ใหทันทวงที            
 ๔. พฒันาระบบ Smart Hospital โดยใชเทคโนโลยชีวยพฒันาโรงพยาบาลโดยเฉพาะอยางยิง่ระบบ 
smart queue ซึ่งทําใหผูปวยสามารถลงทะเบียนตั้งแตอยูที่บาน ไมตองรีบมาแตเชา เพื่อมาลงทะเบียน
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หนาหองบัตร ลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอย ระบบ Smart queue หลังจากลงทะเบียนจาก
ที่บานเมื่อมาถึงโรงพยาบาล จะมีการแจงเตือนเมื่อใกลถึงคิวนัดหมาย ผูปวยสามารถทําภารกิจอยางอื่น 
จนใกลถึงเวลานัดหมาย เมื่อระบบมีการแจงเตือน จึงมารอหนาหองรอพบแพทยและระบบ Smart queue 
ยังชวยแจงเตือนเมื่อใกลถึงเวลารับยา ซึ่งผู ปวยไมจําเปนตองไปนั่งรอหนาหองยา นอกจากนี้ผู ปวย
ยังสามารถรับยาทางไปรษณียโดยการสงยาถึงบาน หรือสามารถเลือกรับยาที่รานยาใกลบาน หรือ รพ.ส.ต. 
ใกลบานได เปนการลดความแออัดและเพิ่มความสะดวกสบายใหผูปวยอยางยิ่ง     
 ๕. ดานวสิยัทศัน แพทยหญงิเพิม่ศริ ิมวีสิยัทัศนกวางไกลในการเพิม่ศกัยภาพโรงพยาบาลศรสีะเกษ
เพื่อลดการสงตอไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โดยการพัฒนาดานโรคหัวใจใหสามารถทําการสวน
หัวใจไดเอง และการพัฒนาดานการผาตัดสมอง ทําใหสามารถรักษาผูปวยไดเอง เนื่องจากมีบุคลากร
ที่เพียงพอทั้งอายุรแพทยโรคหัวใจที่สามารถสวนหัวใจไดและศัลยแพทยระบบประสาท ซึ่งลวนเปนบุคคล
พรอมที่จะทํางานเพื่อชาวจังหวัดศรีสะเกษเอง ขาดเพียงอุปกรณเครื่องมือแพทย และสถานที่หองผาตัด
หอง ICU สําหรับโรคหัวใจ แพทยหญิงเพิ่มศิริ จึงไดริเริ่มการทอดผาปา เพื่อขอความรวมมือจาก พอคา
ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีกําลังทรัพย เขามาชวยเหลือ และรวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยต้ังเปาหมายเปนโรงพยาบาลศรีสะเกษครบรอบ ๗๐ ป ๗๐ ลาน ซึ่งไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดีเยี่ยม จากทั้งภาคประชาชนและพอคา เนื่องจากแพทยหญิงเพิ่มศิริ ไดเคยเขา
ชวยเหลือชุมชนในรูปแบบตางๆ มากอน จึงทําใหไดรับความรวมมือและชวยเหลือจากภาคประชาชน
เปนอยางดี ไดงบประมาณสําหรับสรางหองสวนหัวใจ (Cath Lab) และอุปกรณการผาตัดของแพทยผาตัด
ศัลยกรรมประสาท ทําใหสามารถผาตัดและชวยเหลือประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษไดเปนจํานวนมาก
 ๖.  ดานความเปนผูนาํ แพทยหญงิเพิม่ศิร ิ มคีวามเปนผูนําอยางเต็มเปยม มีความเดด็ขาดในการเปน
ผูนํา ในขณะเดียวกันก็รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความมุงมั่นในการพัฒนางานตางๆ มีทักษะในการแก
ปญหาไดอยางราบรืน่ มคีวามใจกวาง และยงัมคีวามโอบออมอารีทาํใหผูบริหารระดับตางๆ ใหความรวมมือ 
และเปนตนแบบใหผูบรหิารคนอืน่ แมจะมคีวามเด็ดขาด แตกม็คีวามออนโยน มนีํา้ใจชวยเหลอืผูอืน่อยูเสมอ   
ทําใหเปนที่รักของบุคลากรทุกคน มีคุณสมบัติครบถวนของผูนํา      
 ๗. ดานการยอมรับจากภาคประชาชน ผลงานของแพทยหญิงเพ่ิมศิริ เปนท่ีประจักษชัดนอกจาก
ภายในโรงพยาบาลเองแลว ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ตางก็ชื่นชม และศรัทธาในตัวแพทยหญิง
เพิ่มศิริ ที่นําพาพัฒนาโรงพยาบาลศรีสะเกษใหกาวหนาอยางชัดเจนจึงไดมอบรางวัล คนดีศรีสะเกษ 
จากสภาวัฒนาธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปนคร้ังแรกท่ีผูรับรางวัลไมใชชาวจังหวัดศรีสะเกษเอง เนื่องจาก
ประชาชนตางภาคภูมิใจที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลไดชวยเหลือประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษมากมาย
เปนที่พึงของประชาชนทุกคน         
 ๘.  ดานความเสียสละ ตลอดระยะเวลา ๔ ป แพทยหญิงเพิ่มศิริ ไดพัฒนาหลายสิ่งหลายอยาง
ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ อยางเปนรูปธรรมชัดเจน โดยไมเคยมีทาทีเหนื่อยลาใหใครเห็นมากอน ทั้งที่
เจอปญหาอุปสรรคมากมาย ก็ไมเคยยอทอ มีแตความมุงมั่นใหเห็นตลอดเวลา ทําใหเจาหนาท่ีทุกคน
มีความพยายามอยางมุงมั่น ตลอดระยะเวลา ๔ ปที่แพทยหญิงเพิ่มศิริ เสียสละใหโรงพยาบาลศรีสะเกษ
โดยไมเคยยอทอ ทั้งที่หางไกลจากครอบครัวและเครือญาติ 
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แพทยสตรีที่ ไดรับการเชิดชูเกียรติ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

 ๑. ศ.น.ท.หญิง พญ. ศิรินทรา สิงหรา ณ อยุธยา รับรางวัลสตรีดีเดนในเวที/เครือขายระดับสากล 
บุคคลภาครัฐ ในวันสตรีสากล จากกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ประจําป ๒๕๖๓

 ๒. ศ.กติตคิณุ พญ. คณุหญงิ กอรปจติต ลมิปพยอม รับรางวัล Presidential Award 2020 
จาก International Menopause Society 

 ๓. ศ.เกียรติคุณ พญ. อําไพพรรณ จวนสัมฤทธ  ไดรับแตงตั้งใหเปน WFH Board of Directors, 
Federation of Hemophilia (WFH) 

   ป ๒๐๑๘-๒๐๒๐
 ๔. ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธ  รับรางวัล Distinguished Activity Award 

จาก World Sleep Society ประจาํป ๒๕๖๒
 ๕. ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ  รับรางวัลสตรีนักวิชาการ ดานแรงงานดีเดน 

จากกระทรวงแรงงาน ประจําป ๒๕๖๓
 ๖. รศ. พญ. ยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา  รับโลเกียรติคุณ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

สําหรับอาจารยแพทย แพทยสภา ประจําป ๒๕๖๓
 ๗. พญ.จิราภรณ อรุณากูล  รับรางวัลอรรถนารีศวร ประเภทบุคคล เพื่อผูทํางาน

ดานความหลากหลายทางเพศ จากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงขาติ สมาคมฟาสีรุง และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป ๒๕๖๓ 

 ๘. รศ.พญ. โฉมพิลาศ จงสมชัย  รับโลเกียรติคุณ อาจารยแพทยทีส่นบัสนนุ
การเรียนการสอนและการสอบชัน้คลินกิดีเดน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป ๒๕๖๒ 

 ๙. ผศ.ดร. พญ. มยรุ ี หอมสนทิ รับรางวลัเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธบิดี 
รางวลัดีเดนระดับคลินกิ ประจําป ๒๕๖๒ 

   คณะแพทยศาสตร ศริิราชพยาบาล
๑๐. ผศ. พญ. สวุนติย ธรีะศักดิว์ทิยา รับรางวลัดีเดนระดับคลินกิ 

รางวลัเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธบิดี ประจําป ๒๕๖๐ 
   คณะแพทยศาสตร ศริิราชพยาบาล
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๑๑. รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย รับรางวัลครูแพทยแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๒
   กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
๑๒. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ  ไดรับการแตงตั้งเปนอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและ
   การแพทยทางเลือก ป พ.ศ.๒๕๖๓
   ไดรับการแตงตั้งเปนผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
   เขตบริการสุขภาพที่ ๕ ป พ.ศ.๒๕๖๒
๑๓. พญ. วิพรรณ  สังคหะพงศ ไดรับการแตงตั้งเปนผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

เขตบริการสุขภาพที่ ๗ ป พ.ศ.๒๕๖๒
๑๔. รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย ป พ.ศ.๒๕๖๓
๑๕. ศ.พญ. เพลินจันทร เชษฐโชติศักดิ์ รับรางวัลอายุรแพทยดีเดน ประจําป ๒๕๖๓ 
   จากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
๑๖. ศ.เกียรติคุณ พญ. วรรณี นิธิยานันท รับรางวัลอายุรแพทยดีเดน ประจําป ๒๕๖๓ 

จากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
๑๗. รศ.พญ. ศิริรัตน อนุตระกูลชัย รับรางวัลอายุรแพทยดีเดน ประจําป ๒๕๖๓ 

จากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
๑๘. พญ.ชัญวลี ศรีสุโข รับรางวัลสตรีดีเดน จังหวัดพิจิตร ป ๒๕๖๓
๑๙. พญ. ปาจรีย  อารีรบ ไดรับการแตงตั้งเปนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 

ป พ.ศ.๒๕๖๓
๒๐. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร  ไดรับการแตงตั้งเปนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ป พ.ศ. ๒๕๖๓
   ไดรับการแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ วิชาชีพแพทย

คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย  ป พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๑. พญ.เบญจพร ปญญายง ไดรับการแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ วิชาชีพจิตวิทยา 
คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย  ป พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๒. พญ.ปริชวัน จันทรศิริ ไดรับการแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิ วิชาชีพจิตวิทยา 
คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย  ป พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๓. ศ. เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค วสันต     รับรางวัลบุคลากรตนแบบ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป 
วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ป มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําป ๒๕๖๓
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คณะที่ปรึกษากรรมการสมาคมฯ ชุดที่ ๓๓

(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓)

 ๑. ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร  ตูจินดา

 ๒. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมปอง รักษาศุข

 ๓. พญ.สุวณี รักธรรม

 ๔. รศ.พญ.พรพันธุ บุณยรัตพันธุ

 ๕. พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ

 ๖. รศ.พญ.กัลยา บํารุงผล

 ๗. ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตูจินดา

 ๘. พญ.ดารณี วิริยกิจจา

 ๙. ศ.คลินิก พญ.ประไพพรรณ ศุภจัตุรัส

 ๑๐. พญ.ประมวล สุนากร

 ๑๑. ศ.คลินิก พญ.มานี  ปยะอนันต

 ๑๒. ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณสาคร ธนมิตต

 ๑๓. ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ.สุจิตรา นิมมานนิตย

 ๑๔. รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร

 ๑๕. ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ

 ๑๖. ศ.เกียรติคุณ พญ.ทานผูหญิงเพ็ญศรี   ภูตระกูล

 ๑๗. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ

 ๑๘. พญ.เรณู ศรีสมิต

 ๑๙. พญ.ศุภวัจน นับถือเนตร

 ๒๐. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผาสวัสดิ์

 ๒๑. พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร

 ๒๒. ผศ.พญ.อรศรี รมยะนันทน

 ๒๓. พญ.อารยา ทองผิว

 ๒๔. ศ.กิตติคุณ พญ.สนใจ พงศสุพัฒน

 ๒๕. ศ.เกียรติคุณ พญ.ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ   เกษมสันต
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 ๒๖. ศ.เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ

 ๒๗. พญ.ดร.อมรา มลิลา

 ๒๘. พญ.เบญจมาศ พิศาลสารกิจ

 ๒๙. พญ.ปยรัตน นิวาตวงศ

 ๓๐. พญ.สุตาพร สวัสดิเสวี

 ๓๑. ศ.เกียรติคุณ พญ.อรุณี ทรัพยเจริญ

 ๓๒. รศ.ดร.พญ.อรพินท สิงหเดช

 ๓๓. รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน

 ๓๔. ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค วสันต

 ๓๕. ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร  ศิรินาวิน

 ๓๖. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ

 ๓๗. พญ.ปยเนตร สุขุปญญารักษ

 ๓๘. ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา  มาระเนตร

 ๓๙. พญ.รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา

 ๔๐. พญ.ปทมา ริมมากุลทรัพย
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คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ ชุดที่ ๓๓

(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓)

 ๑. พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน นายกสมาคมแพทยสตรีฯ

 ๒. พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑

 ๓. ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒

 ๔. พญ.มยุรา กุสุมภ เลขาธิการ

 ๕. น.ต.หญิงปอฤทัย บุรพรัตน เหรัญญิก

 ๖. พญ.ประภาพร ปยะบวรนันท ประธานฝายปฏิคม

 ๗. พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ ประธานฝายทะเบียนสมาชิก

 ๘. ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี ประธานฝายวิชาการ

 ๙. พญ.ดรุณี พุทธารี ประธานฝายตางประเทศ

 ๑๐. พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล ประธานฝายคลินิกบริการ

 ๑๑. พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ประธานฝายพัฒนาสังคม

 ๑๒. พญ.เบญจพร ปญญายง ประธานฝายวารสาร

 ๑๓. พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ประธานฝายประชาสัมพันธ 

 ๑๔. พญ.ภัทริยา จารุทัศน ประธานโครงการทุนนักศึกษาแพทยสตรี 

 ๑๕. รศ.พญ.วารุณี  พรรณพานิช วานเดอพิทท ประธานโครงการอบรม Leadership

 ๑๖. พญ.สุรางครัตน วรรธนะภูติ กรรมการกลาง

 ๑๗. พญ.สิรนิสถ ประพันธศิลป กรรมการกลาง

 ๑๘. พญ.ประนอม คําเที่ยง กรรมการกลาง

 ๑๙. รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค กรรมการกลาง

 ๒๐. พ.ต.หญิง พญ.ดนยา จันทรสิงหกุล กรรมการกลาง

 ๒๑. พญ.หทัยมาศ โคตรสมพงษ กรรมการกลาง

หมายเหตุ คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ ชุดที่ ๓๒ ยังมีผลทางกฎหมายถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตามคํารับรองของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการชุดที่ ๓๓ ปฏิบัติหนาที่ ระหวางปพ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓
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คณะกรรมการคดัเลอืกแพทยสตรดีีเดน แพทยสตรีตวัอยาง และงานวจัิย

ประจําป  ๒๕๖๓

 ๑. พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน ประธาน

 ๒. พญ.มยุรา กุสมุภ กรรมการ

 ๓. พญ.เรณู ศรีสมิต กรรมการ

 ๔. พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล กรรมการ

 ๕. พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนการศึกษา และกิจการนักศึกษาแพทยสตรี

ประจําป ๒๕๖๒

 ๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา  มาระเนตร ที่ปรึกษา

 ๒. พ.ต.พญ.จันทรา  เจณณวาสิน ที่ปรึกษา

 ๓. Dr.George   Curuby ที่ปรึกษา

 ๔. พญ.ภัทริยา   จารุทัศน ประธานกรรมการ

 ๕. รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ   สวัสดิวร กรรมการ

 ๖. พญ.หทัยมาศ   โคตรสมพงษ กรรมการ

 ๗. พญ.ลลิดา    วีระวิทยานันต กรรมการ

 ๘. นางวราภรณ   เฉื่อยฉํ่า เลขานุการ
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รายงานจากฝายทะเบียน

แพทยหญิง ดร.สุวิณา  รัตนชัยวงศ

          ปจจุบัน สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ มีสมาชิกทั้งหมดถึงวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมจํานวน ๒,๒๔๑ คน เปนสมาชิกใหมในปที่ผานมานับตั้งแต ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  รวมจํานวนทั้งหมด ๒๙ คน มีรายนามดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล
เลขที่

สมาชิก
สถานที่ทํางาน

๑ พญ.ภาวินี  อินทกรณ ๒๒๑๓ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

๒ พญ.มัลลิกา  โมกขะสมิต ๒๒๑๔ โรงพยาบาลเวียงหนองลอง

๓ พญ.ภาวิณี  รุงทนตกิจ ๒๒๑๕ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

๔ พญ.วารี  ไพศาลสินทรัพย ๒๒๑๖ โรงพยาบาลเกษมราษฎร บางนา

๕ พญ.นาตยา  มิลล ๒๒๑๗ โรงพยาบาลบึงกาฬ

๖ พญ.ดวงพร  อัศวราชันย ๒๒๑๘ โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแกน

๗ ดร.พญ.ประกายทิพ  สุศิลปรัตน ๒๒๑๙ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

๘ รศ.พญ.สมบูรณ  ธรรมเถกิงกิจ ๒๒๒๐ โรงพยาบาลศิริราช

๙ พญ.สุพิน  แทนศิริ ๒๒๒๑ เกษียณ

๑๐ พญ.สมรักษ  วงศสังข ๒๒๒๒ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

๑๑ พญ.วัลลี  สัตยาศัย ๒๒๒๓ คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร

๑๒ พญ.นัทจิรา  จียาศักดิ์ ๒๒๒๔ ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

๑๓ พญ.จักจิตกอร  สัจจเดว ๒๒๒๕ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

๑๔ พญ.วัชราภรณ  เลาวงษ ๒๒๒๖ โรงพยาบาลกลวยนํ้าไท

๑๕ พญ.ดวงกมล  วงษสวรรค ๒๒๒๗ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

๑๖ พญ.เนตรนภา  ยังรอต ๒๒๒๘ โรงพยาบาลสุขุมวิท 
และโรงพยาบาลกรุงเทพ
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ลําดับ ชื่อ-สกุล
เลขที่

สมาชิก
สถานที่ทํางาน

๑๗ พญ.เรขา  กลลดาเรืองไกร ๒๒๒๙ โรงพยาบาลกลวยนํ้าไท

๑๘ พญ.ทิพวรรณ  เวียนมานะ ๒๒๓๐ โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแกน

๑๙ พญ.จงรักษ  คําคง ๒๒๓๑ โรงพยาบาลขอนแกน จ.ขอนแกน

๒๐ พญ.มิ่งขวัญชนก  หมุนลี ๒๒๓๒ โรงพยาบาลกาฬสินธุ

๒๑ พญ.พิชชาพร  ไพโรจน ๒๒๓๓ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๒ พญ.สิรินาถ  แสนนาวิน ๒๒๓๔ โรงพยาบาลศูนยขอนแกน

๒๓ น.ท.หญิง พญ.อุบลวัณณ จรูญเรืองฤทธิ์ ๒๒๓๕ ทํางานอิสระ

๒๔ พญ.รัตนาพรรธณ จันทรอุบล ๒๒๓๖ สถาบันประสาทวิทยา

๒๕ พญ.นภารัตน สุขเกลี้ยง ๒๒๓๗ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

๒๖ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา ๒๒๓๘ สนง.ธุรการศูนยสนับสุนพันธกิจและ
ศูนยความเปนเลิศ คณะแพทยศาสตร 
รพ.รามาธิบดี

๒๗ รศ.พญ.สมลักษณ จึงสมาน ๒๒๓๙ คณะแพทยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
(องครักษ)

๒๘ ศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ๒๒๔๐ คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

๒๙ พญ.มนัญญา วรรณไพสิฐกุล ๒๒๔๑ โรงพยาบาลบานโปง

ขอเชิญสมัครเขารวมเปนสมาชิกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยฯ ไดที่ www.tmwa.or.th
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การประกวดตราสัญลักษณ ครบรอบ ๖๐ ป

สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย 

แพทยหญิงเบญจพร ปญญายง

 สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ฯ จะจัดงานฉลองครบรอบ ๖๐ ป ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ไดจัดการประกวดตราสัญลักษณ (โลโก) ขึ้น เพื่อใชในกิจการฉลองดังกลาว โดยมีผูสนใจสงผลงานเขา
ประกวดตราสัญลักษณ จํานวนทั้งสิ้น ๕๕ ชิ้น คณะกรรมการประกวดโลโกไดตัดสินผลงาน ดังนี้ 
 ผูชนะเลิศ  คือ น.ส. รวิวรรณ  คงลา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 ผูที่ไดรับประกาศนียบัตรชมเชย จํานวน ๑๒ ราย ไดแก 

ลําดับที่ เลขรหัส ชื่อ-สกุล

๑ ๐๐๙   นาย สมชาย นิลแกว

๒ ๐๑๑   นาย พนม บุญศิลป

๓ ๐๒๑   นาย อนุสิทธิ์ นันทพรม

๔ ๐๒๔   น.ส. สุนิษา    เจนการะกูล

๕ ๐๒๘   นาย พิสุทธิ์ กองกิจ

๖ ๐๓๑   นาย รุงโรจน แสงพันธ

 ๗ ๐๓๓   นาย บํารุง อิศรกุล

๘ ๐๓๖   นาย จิรวัฒน สิตรานนท

๙ ๐๓๙   น.ส. มณฑิตา เอกคณะ

๑๐ ๐๔๒   นาย พนธกร พงศสถิตสิริ

๑๑ ๐๔๔   น.ส. มัณฑนา ปญญาพร

๑๒ ๐๕๔   พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ
   
คณะกรรมการเพื่อตัดสินผลงานประกวดตราสัญลักษณ (โลโก)
 ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงทานผูหญิงเพ็ญศรี  ภูตระกูล ประธานกรรมการ
 แพทยหญิงสมสิริ   สกลสัตยาทร กรรมการ
 แพทยหญิงภัทริยา  จารุทัศน กรรมการ
 อาจารยไพรวัลย  ไชยรัตน  กรรมการ
 แพทยหญิงเบญจพร  ปญญายง  กรรมการและเลขานุการ
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รายนามผูสนับสนุนวารสารขาวสารแพทยสตรี

ฉบับครบรอบ ๖๐ ป สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย ดังนี้

 1. โรงพยาบาลบางปะกอก ๙ อินเตอรเนชั่นเนลและโรงพยาบาลปยะเวท ๒๕,๐๐๐  บาท

 2. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ๒๐,๐๐๐  บาท

 3. โรงพยาบาลมนารมย  ๑๐,๐๐๐  บาท

 4. บริษัทกรีฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด ๑๐,๐๐๐  บาท

 5. สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก  ๕,๐๐๐  บาท

 6. บริษัทเทคโนเมดิคัล จํากัด  ๕,๐๐๐  บาท

ขอขอบคุณ

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

สนับสนุนเครื่องสําอางคแกสมาคม

ขอขอบคุณ

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด














