ศ.เกียรติคุณ แพทย์ หญิงวัณเพ็ญ บุญประกอบ
แพทย์ สตรีตวั อย่ าง 2559

การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
เตรี ยมอุดมศึกษา
อุดมศึกษา

โรงเรี ยนสตรี ศรี บารุ ง
โรงเรี ยนมาแตร์เดอี วิทยาลัย
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา จังหวัดพระนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
Fellow in General Psychiatry; Child and Adolescent Psychiatry,
Western Psychiatric Institute and Clinic, University of Pittsburgh,
Pennsylvania U.S.A

ปริ ญญาบัตร และหนังสื ออนุมตั ิ
๒๕๕๔
แพทยศาสตร์ ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
๒๕๓๒
หนังสื ออนุมตั ิ จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่ น
๒๕๒๘
หนังสื ออนุมตั ิ กุมารเวชศาสตร์
๒๕๑๘
หนังสื ออนุมตั ิ จิตเวชศาสตร์
๒๕๑๓
Certificate General Psychiatry and Child Psychiatry
๒๕๐๔
ประกาศนียบัตรแพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์
๒๕๐๒
แพทยศาสตร์บณั ฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยสภา
แพทยสภา
แพทยสภา
University of Pittsburgh, USA
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หน้ าที่ราชการและตาแหน่ งบริหาร
๒๕๐๖ - ๒๕๓๙
อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๒๕๑๓ - ๒๕๓๙
หัวหน้าหน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

๒๕๓๔
๒๕๔๐
๒๕๓๔ - ๒๕๕๓
๒๕๓๙ - ปัจจุบนั
๒๕๔๐ - ปัจจุบนั
๒๕๔๔ - ปัจจุบนั
๒๕๔๗ - ปัจจุบนั
๒๕๔๙ - ปัจจุบนั
๒๕๕๐ - ปัจจุบนั
๒๕๕๒ - ปัจจุบนั

ศาสตราจารย์จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่ น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
กรรมการดาเนินการสอบสัมภาษณ์ และตรวจสุ ขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาล
วิทยากรในการสัมมนาอาจารย์เพื่อสร้างนักศึกษาแพทย์ในอุดมคติ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบตั ิในการพัฒนาโครงการแพทย์ประจาบ้าน คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยากรการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ “ทักษะการสื่ อสารและการให้คาปรึ กษาใน
เวชปฏิบตั ิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่ปรึ กษาอนุกรรมการและวิทยากรโครงการหลักสู ตรฝึ กอบรมพี่เลี้ยงเด็กศูนย์
รับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
อาจารย์พิเศษ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสู ตรปริ ญญาโทสาขาจิตวิทยา
คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรรมการดาเนินการศูนย์การรักษาแบบประคับประคอง Palliative care คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อนุกรรมการชมรมแพทย์อาวุโส

ตาแหน่ งอื่นๆ นอกคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
๒๕๒๙ - ๒๕๔๓
ประธานชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่ น
๒๕๓๐
ประธานกรรมการก่อตั้งการฝึ กอบรมแพทย์สาขาจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่ น
๒๕๓๐ - ๒๕๕๑
กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ ทวั่ ไป
๒๕๓๓ - ๒๕๔๔
ประธานคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่ น
๒๕๔๑ - ๒๕๕๐
ที่ปรึ กษากรมสุ ขภาพจิต ด้านวิชาการ กระทรวงสาธารณสุ ข
๒๕๓๗ - ๒๕๔๐
กรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
๒๕๔๕ - ๒๕๕๒
กรรมการการฝึ กอบรมและสอบสาขาจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่ น
๒๕๒๔ – ๒๕๕๗
กรรมการมูลนิธิพิทกั ษ์สิทธิเด็ก
๒๕๒๘ - ปั จจุบนั
อนุกรรมการสาขาจิตเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
๒๕๔๑
กรรมการในคณะกรรมการกลางศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง
๒๕๔๒
ผูเ้ ชี่ยวชาญของศาลทางจิตเวชเด็ก กระทรวงยุติธรรม
๒๕๔๒ - ๒๕๕๐
กรรมการมูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว
๒๕๔๔ - ๒๕๔๗
กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕๔๕ - ๒๕๔๘
ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

๒๕๔๘ - ปัจจุบนั
๒๕๕๒ - ปัจจุบนั
๒๕๔๗
๒๕๔๗ - ปัจจุบนั

๒๕๔๗ - ปัจจุบนั
๒๕๔๙ - ปัจจุบนั
๒๕๔๙ - ปัจจุบนั
๒๕๔๙

๒๕๔๙ - ปัจจุบนั
๒๕๔๙ - ปัจจุบนั
๒๕๕๐ - ๒๕๔๒
๒๕๕๐

๒๕๕๑ - ๒๕๕๒
๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
๒๕๔๖ - ปัจจุบนั
๒๕๒๕ - ปัจจุบนั
๒๕๑๗ - ปัจจุบนั

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลทางวิชาการระดับศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึ กษากรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่ น
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเฉพาะกิจฯ สาขาแพทยศาสตร์ พิจารณาคุณสมบัติและ
ผลงานของบุคคลด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม
อาจารย์พิเศษสอนจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่ นและพัฒนาบุคลิกภาพ แก่แพทย์
ประจาบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ ทวั่ ไป และจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่ น ภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยมงกุฎเกล้า
ที่ปรึ กษาและอาจารย์พิเศษ สถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาจิตเวช
ศาสตร์ เด็กและวัยรุ่ นกรมสุ ขภาพจิต
ที่ปรึ กษาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึ กษาคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาจิตเวชศาสตร์ ทวั่ ไป
กรรมการที่ปรึ กษาโครงการในกากับกรมสุ ขภาพจิต ภายใต้แผนการลงทุน
กระทรวงสาธารณสุ ข ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ปี งบประมาณ
๒๕๔๙-๒๕๕๔
กรรมการในคณะอนุกรรมการ Adolescent Health ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
กรรมการในคณะอนุกรรมการ “Communication skill” ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี ไทย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ประธานจัดการประชุมวิชาการ นานาชาติ ภาคพื้นเอเชีย แปซิ ฟิก ครั้งที่ ๑
“Suicide Prevention Through Collaboration Asia pacific Perspective, October
๒๕๔๗
อนุกรรมการร่ างข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การทาศัลยกรรมแปลงเพศ
กรรมการที่ปรึ กษาแพทย์สตรี แห่งประเทศไทย
แพทย์ที่ปรึ กษาประจางานส่ งเสริ มศักยภาพทางการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรี ยนจิตรลดา
วิทยากรบรรยายเรื่ อง “การเลี้ยงดูเด็กปั ญหาจิตเวชเด็กทางอารมณ์ พฤติกรรม
เชาน์ปัญญา สังคม การเรี ยน แก่โรงเรี ยนในกรุ งเทพมหานคร
วิทยากรในการประชุมวิชาการ การสัมมนา การประชุมฝึ กอบรม ฯลฯ เกี่ยวกับ
พัฒนาการบุคลิกภาพ ปั ญหาจิตเวชเด็ก และวัยรุ่ น การพัฒนาและปั ญหา
ครอบครัว เกี่ยวกับด้านจิตสังคม และปั ญหาจิตเวชเด็กและวัยรุ่ นแก่คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาล โรงเรี ยน ศาล องค์กรเกี่ยวกับเด็กทั้งในเขต
กรุ งเทพมหานคร และต่างจังหวัด

๒๕๒๐ - ๒๕๕๕
๒๕๒๕ - ๒๕๕๕

๒๕๕๙ - ปัจจุบนั

รางวัลทีไ่ ด้ รับ
๒๕๔๐
๒๕๔๒
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๙
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖

เป็ นวิทยากรเผยแพร่ เรื่ องพัฒนาการเด็กทางบุคลิกภาพ และปั จจัยเกี่ยวข้องและ
ปัญหาเด็กทางจิตเวช ทางวิทยุ โทรทัศน์ และนิตยสาร
ตอบปั ญหาด้านสุ ขภาพจิต ปั ญหาด้านจิตเวชศาสตร์ ของเด็ก การพัฒนาเลี้ยงดู
เด็ก บทบาทพ่อแม่ครอบครัว ในนิตยสาร “รักลูก” และ ในนิตยสาร “ทอฝัน
ปั นรักตั้งแต่ ๒๕๔๗ - ๒๕๕๕
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลทางวิชาการ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลจิตแพทย์ดีเด่น สาขาความเป็ นครู สมาคมจิตแพทย์
รางวัลปาฐกถาเกียรติยศหลวงวิเชียรแพทยาคม ประชุมวิชาการประจาปี ราชวิทยาลัย
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย
รางวัลปาฐกถาประสงค์ตจู้ ินดา
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมฯ
รางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร มูลนิธิ
ศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์
รางวัลกุมารแพทย์อาวุโสดีเด่น ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
รางวัลนักเวชศาสตร์ ป้องกันดีเด่น ระดับชาติ แขนงเวชศาสตร์ ป้องกันคลินิค สมาคม
เวชศาสตร์ ป้องกันแห่งประเทศไทย
รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
“ดาราอวอร์ด” รางวัลสาหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วย “หัวใจโพธิสัตว์” เสถียรธรรม
สถาน
รางวัลเกียรติคุณเซอร์ เวียม ชมรมศิษย์อูร์สุลินประเทศไทย

ผลงานทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ แล้ว
- ตาราเกี่ยวกับจิตเวชเด็กและวัยรุ่ น และพัฒนาการเด็ก ในหนังสื อจิตเวชศาสตร์ ทวั่ ไป จิตเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่ น หนังสื อทางกุมารเวชศาสตร์ รวม ๔๒ เรื่ อง
- บทความในวารสารต่างประเทศ ๒ เรื่ อง
- บทความในวารสารในประเทศ ๕๗ เรื่ อง
- บทความในหนังสื อ และพิมพ์เป็ นเล่มสาหรับประชาชนเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก พัฒนาการและการ
ช่วยเหลือจัดการปั ญหาของเด็ก ๑๔ เรื่ อง
- ตอบปั ญหาประจาเกี่ยวกับพัฒนาการ และจิตเวชเด็กแก่ นิตยสารประจาเดือน “รักลูก” มากกว่า ๒๐
ปี และแก่นิตยสาร “ทอฝัน ปันรัก”
- ร่ วมเขียนตาราเกี่ยวกับการให้คาปรึ กษา 2 เรื่ อง
- ร่ วมเขียนหนังสื อจริ ยธรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

