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ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์
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แพทย์ สตรีตัวอย่ าง 2560
ชื่อ

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์

อายุ

82 ปี

ตาแหน่ ง ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
สถานที่ทางาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน
พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
ประวัตกิ ารศึกษา
ปี
2497-2503

สถานศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปริญญา/ประกาศนียบัตร
แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
2503-2504

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แพทย์ฝึกหัด

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
2504-2505

Lincoln Hospital, New York, U.S.A.

Certificate in Pediatric
Resident

2505-2506
2507-2508
2505-2508

Saint Louis Children's Hospital, Washington
University, U.S.A.

Certificate in Pediatric
Resident

The Children’s Mercy Hospital, Missouri

Certificate in Pediatric

University, U.S.A.

Resident and Chief Resident

Lincoln Hospital, New York; Saint Louis

Diploma American Board of

Children's Hospital, Washington University ; The Pediatrics
Children’s Mercy Hospital, Missouri University
U.S.A.
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2508-2510

Fellow in Pediatric Metabolism, Saint Louis

Certificate in Pediatric

Children’s Mercy Hospital, Missouri University,

Metabolism

U.S.A.
2519

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

อนุมตั ิบตั ร

2547

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

อนุมตั ิบตั ร สาขาโรคทางเดิน
อาหารและโรคตับในเด็ก

ประวัตกิ ารทางาน (เฉพาะที่สาคัญโดยย่ อ)
ปี
ตาแหน่ง
2511-2517 อาจารย์
2511-2514
2514-2539
2517-2524
2520-2524
2524-2536
2536-2539
2527-2531
2531-2535
2533-2535

หัวหน้ าหน่วยฟลูอิดและอีเล็คโทรลัยต์
หัวหน้ าหน่วยระบบทางเดินอาหารและฟลูอิดและ
อีเล็คโทรลัยต์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ระดับ 10
ศาสตราจารย์ระดับ 11
รองหัวหน้ าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
และรักษาการแทนหัวหน้ าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

รางวัลที่เคยได้ รับ
ปี
เกียรติยศ/รางวัล
2524
ประกาศนียบัตรชมเชยในการทาวิจยั ประจาปี 2523
เรื่ อง “การให้ น ้าเกลือทางปากรักษาโรคอุจจาระร่วง
โดยให้ น ้าเกลือที่เตรี ยมจากเกลือแกงและน ้าตาลทราย”

สถานที่ทางาน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงาน/องค์การ ผู้มอบ
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
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2528
2543

รางวัลสาขาการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาวิจยั
เรื่ องอุจจาระร่วง เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน”
โล่รางวัลผู้สนับสนุนงานประชาสงเคราะห์ดีเด่น

2548

รางวัล Life Time Achievement Award in Diarrheal
Diseases

2550
2552
2554

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล บี-บราวน์
ปริ ญญาแพทยศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
รางวัลกุมารแพทย์ดีเด่นจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ใน
วาระราชวิทยาลัยก่อตังครบ
้
50 ปี
ศิษย์เก่ามหิดลดีเด่น มหิดลทยากร

2555

มหาวิทยาลัยมหิดล
กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม
Asian Society Conference on
Diarrheal Diseases 2006 Committee
(ASCODD)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศ
ไทย
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับนานาชาติ
ประธานฝ่ ายวิชาการและเลขาธิการจัดการประชุม 3rdAsian Conference on Diarrheal
2538
Diseases (ASCODD)
2545
ประธานกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร 4thTeaching Workshop of Asian PanPacific Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
(APPSPGHAN) วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2545 ณ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
2549
ประธานจัดการประชุม 11th Asian Conference on Diarrheal Diseases
วันที่ 9-11 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมรามาการ์ เด้ นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
2547 - 2550 Member of Advisory Board of Enteric Infection and Waterborne Diseases ของ WHO
2551–ปั จจุบนั Member of WHO Regional Technical Advisory Group on Integrated Control
of Acute Diarrheal and Respiratory Diseases (RTAG-ICDR)
2541 - 2549 Council Member of Asian Pan-Pacific Society of Pediatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition (APPSPGHAN)
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ผลงานด้ านการศึกษา
เคยรับผิดชอบงานด้ านการศึกษาดังต่อไปนี ้
 รับผิดชอบด้ านการศึกษาของนักศึกษาทุกชันปี
้ และเป็ นประธานอนุกรรมการการศึกษาของภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ ดูแลทังระดั
้ บปริญญาและการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน
 เป็ นอาจารย์พิเศษของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยสอน
นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 เกี่ยวกับปั ญหาที่พบบ่อย และทักษะการตอบคาถามแก่พอ่ แม่เพื่อให้ สามารถ
ดูแลเด็กๆอย่างมีคณ
ุ ภาพ
 เป็ นอนุกรรมการพิจารณาข้ อสอบ MCQ ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ผลงานด้ านการวิจัยและด้ านการเผยแพร่ องค์ ความรู้ ด้านงานวิจัยสู่การปฏิบัติ
งานวิจยั ที่โดดเด่นที่สดุ ของ ศ. เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์ คือ การคิดค้ นสูตรสารน ้าทางปาก
ที่เตรี ยมได้ เองเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันตังแต่
้ แรกที่บ้าน ตลอดจนทาการวิจยั ต่อเนื่องครบ
วงจรได้ สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขทาการเผยแพร่การใช้ สารน ้าทางปากที่เตรี ยมได้ เองที่บ้านและโอ อาร์
เอส โดยการประชุมปฏิบตั ิการด้ านโรคอุจจาระร่วง ซึง่ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
อย่างสม่าเสมอรวม 12 ครัง้ ซึง่ ถือเป็ นมาตรการหลักในการรักษาโรคอุจจาระร่วง ส่งผลให้ อตั ราป่ วยหนัก อัตรา
การครองเตียงจากโรคอุจจาระร่วงที่โรงพยาบาลทัว่ ประเทศลดลง อัตราตายลดลง เป็ นประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่างมาก
ผลงานวิชาการเป็ นที่ยอมรับทัง้ ในและต่ างประเทศ
ศ. เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์เป็ นจานวน 65 ชิ ้น
และตาราจานวน10 เล่ม
ผลงานการดูแลผู้ป่วย
ศ. เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์ ให้ บริการดูแลผู้ป่วยอย่างเอาใจใส่ และมีความเมตตานอกจาก
ตังใจดู
้ แลรักษาให้ หายจากการเจ็บป่ วยแล้ วยังจุนเจือผู้ป่วยที่ขาดทรัพย์โดยได้ ตงกองทุ
ั้
นสาหรับผู้ป่วยยากไร้
การรับใช้ สังคม
ศ. เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์ อุทิศเวลารับใช้ สงั คม อาทิ เช่น
 เดินทางไปสอนให้ ความรู้ และอภิปรายผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ในต่างจังหวัดในทุกภาคของประเทศ
 เป็ นคณะกรรมการพิจารณารับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ พ.ศ. 2522-ปั จจุบนั

