
              “แพทย์สตรีตัวอย่าง”  
                      ศาสตราจารย์เกียรติคณุ พลโทหญิง แพทย์หญิง ทิพย์  ศรีไพศาล 
 
ช่ือ    ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ พลโทหญิง แพทย์หญิง ทิพย์  ศรีไพศาล   
สถานที่ท างาน  มลูนิธิกมุารโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า ในพระอปุถมัภ์พระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าพชัรกิตยิาภา โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า   
     
2.  ประวัตกิารศึกษา  

    ปี       วุฒกิารศึกษา สถานศึกษา 
   

2504 - 2510 ปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2514 Certificate, Pediatric Residency Training Bay State Med. Center 
  Massachusetts, USA. 
2515  Certificate, Chief Resident (Ped.) Bay State Med. Center 
  Massachusetts, USA. 
2516 Certificate, Pediatric Hematology-Oncology Montreal Children’s Hospital 
  McGill University, Canada    
2517 Certificate, Hematology (Med.) Montreal General Hospital, 
  McGill University, Canada 
2516 Diplomate American Board of Pediatrics  สหรัฐอเมริกา 
2517 Diplomate American Board of Pediatric   สหรัฐอเมริกา 
 Hematology-Oncology 
2520 Fellow, American Academy of Pediatrics สหรัฐอเมริกา 
 (F.A.A.P)   
2523 หนงัสืออนมุตัผิู้ เช่ียวชาญสาขากมุารเวชศาสตร์    แพทยสภา 
2527 หนงัสืออนมุตัผิู้ เช่ียวชาญสาขาโลหิตวิทยา  แพทยสภา 
2545 หนงัสืออนมุตัผิู้ เช่ียวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 

 
3.  ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 2558  ผู้ทรงคณุวฒุิ สภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 
 2546 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสต ร์  

พระมงกฎุเกล้า 
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 2545-ปัจจบุนั อาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุิ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ท่ีปรึกษา วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุ
เกล้าและโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า (สอนตัง้แรกรุ่นแรก พ.ศ.2520-ปัจจบุนั)   

      -  สอนนกัเรียนแพทย์ทหารวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้าทกุชัน้ปี  
         (ปี 2, 3, 4, 5, 6) ท่ีหมนุเวียนมาปฏิบตังิานท่ีภาควิชากมุารเวชศาสตร์  
        โดยสอดแทรกเร่ือง Medical Ethics & Professionalism    
     -  สอนและฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านกมุารเวชศาสตร์และโลหิตวิทยา 

 2540-ปัจจบุนั ประธานด าเนินการฝึกอบรม สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเดก็ ภาควิชากมุารเวช
ศาสตร์ และกองกมุารเวชกรรม วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้าและโรงพยาบาล
พระมงกฎุเกล้า 

     2541-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการมลูนิธิโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า ในพระราชปูถมัภ์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 
4.  ประวัตกิารท างาน 

   ปี       ต าแหน่งหน้าที่        ช่ือหน่วยงาน 

 2546 ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 
2544 พลโทหญิง กองทพับก 
2543 - 2544 พลตรีหญิง, ผู้อ านวยการกองการศกึษา วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 
2540 - 2543 พนัเอก (พิเศษ), รองผู้อ านวยการวิทยาลยั   วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 
 แพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า (ฝ่ายบริหาร) 
2538  ศาสตราจารย์ (เป็นศาสตราจารย์คนแรก)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 
2536 - 2539 พนัเอก (พิเศษ), หวัหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา  วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 
2532 - 2536 พนัเอก (พิเศษ), ผู้อ านวยการกองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 
2523 - 2532 พนัโท / พนัเอก, หวัหน้าหนว่ยโลหิตวิทยา   วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 
 ภาควิชากมุารเวชศาสตร์    
2519 - 2523 ร้อยเอก / พนัตรี, อาจารย์ภาควิชากมุาร  วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 
 เวชศาสตร์    

  
5.   ต าแหน่งหน้าที่อ่ืนๆ   
       •  องค์การฮีโมฟีเลียโลก 

 2547-2553 Director, The Global Alliance for Progress (GAP) in Hemophilia ขององค์การฮี
โมฟีเลียโลก (World Federation of Hemophilia), Canada 
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• กรรมการบริหารของแพทยสภา / ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย / สภาวิจัย
แห่งชาติ 

 2540-2560 ประธานกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม 
สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเดก็ ของแพทยสภา  

 2540-2560 ประธานอนกุรรมการพฒันาหลกัสตูร สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเดก็ ของราช
วิทยาลยักมุารแพทย์แหง่ประเทศไทย 

 2540-2557 กรรมการคณะท างานกลุม่โรคเก่ียวกบัโลหิตวิทยา ในโครงการแผนกลยทุธ 
การวิจยั สาขาวิจยัสขุภาพ ของสภาวิจยัแหง่ชาติ 

 2540-ปัจจบุนั ผู้ตรวจวิทยานิพนธ์แพทย์ประจ าบ้านสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเดก็ เพ่ือวฒุิบตัร
สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเดก็ ของราชวิทยากมุารแพทย์แหง่ประเทศไทย 

• กรรมการบริหารของมูลนิธิ 
 2549-ปัจจบุนั ประธานมลูนิธิกมุาร โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า ในพระอปุถมัภ์ของพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา 
 2560-ปัจจบุนั ประธานมลูนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแหง่ประเทศไทย 

 2543-ปัจจบุนั รองประธานชมรมผู้ ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแหง่ประเทศไทย  
 2546-ปัจจบุนั กรรมการมลูนิธิอนรัุกษ์พระราชวงัพญาไท และกรรมการชมรมคนรักวงัพญาไท 
 2551-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาชมรมโรคมะเร็งในเดก็แหง่ประเทศไทย 

• สมาคมโลหติวิทยาแห่งประเทศไทย 
 2549 Advisory Board, The Organizing Committee ในงานประชมุ The XXXII  World 

Congress of the International Society of Hematology   
 2545-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแหง่ประเทศไทย 
 2540-2545 นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  
 2545-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการวิชาการสมาคมโลหิตวิทยาแหง่ประเทศไทย 
 2545-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการเผยแพร่วิชาการแก่ชมุชน สมาคมโลหิตวิทยาแหง่ประเทศ

ไทย 
 2554-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ Palliative Care สมาคมโลหิตวิทยาแหง่ประเทศไทย 

• โรงพยาบาลเดก็ สมิตเิวชศรีนครินทร์ 
 2546-ปัจจบุนั ผู้อ านวยการศนูย์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเดก็ โรงพยาบาลเดก็สมิตเิวช 

ศรีนครินทร์ 
• ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 2548-2556 ร่วมผลักดัน  “โครงการการดูแลโรคเฉพาะฮีโมฟีเลีย” ของ สปสช. ให้ผู้ ป่วย
ได้รับแฟคเตอร์เข้มข้น (Factor Concentrate) ไปฉีดท่ีบ้านท าให้เลือดหยุดเร็ว ลดความจ าเป็นท่ีต้องนอน
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โรงพยาบาล ท าให้ผู้ ป่วยและครอบครัวมีคณุภาพชีวิตดีขึน้ ผลกัดนัให้บรรจเุข้าในบญัชียาหลกัแห่งชาติ  และเป็น
อนกุรรมการตรวจสอบคณุภาพและประเมินผลการให้บริการดแูลรักษาและป้องกนัโรคฮีโมฟีเลีย 
 2548-2554 กรรมการด าเนินการจดัหาพสัดกุารซือ้ยาเพ่ือผู้ ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย 
 2552-2557 ร่วมผลกัดนัให้มีการผลิตยาขบัเหล็กส าหรับผู้ ป่วยโรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย (GPO-L1) 
ในประเทศไทย ลดการน าเข้ายาขบัเหล็กราคาแพงจากต่างประเทศ   เป็นความก้าวหน้าท่ีส าคญัในการพัฒนา
คณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคโลหิตธาลสัซีเมียได้เป็นอยา่งดีและเป็นท่ียอมรับของนานาอารยประเทศ  

• อาจารย์พิเศษ 

 อาจารย์พิเศษ สอนนกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตอายรุศาสตร์เขตร้อน (D.T.M. 
& H.) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล 

 อาจารย์พิเศษ วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก 

 วิทยากร หลายหนว่ยงาน 
 
6.  ผลงานดีเด่นอ่ืนๆ 

 ศาสตราจารย์คนแรก วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า  

 แพทย์ทหารหญิงคนแรก ท่ีได้เป็นผู้อ านวยการกองการศกึษา วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 

 แพทย์ทหารหญิงคนแรกท่ีได้รับพระราชทานยศ “พลตรีหญิง” ในต าแหน่งบริหารหลกัของกรมแพทย
ทหารบก กองทพับก (ตัง้แตก่่อตัง้วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 

 กรรมการก่อตัง้และด ารงต าแหนง่ประธาน “มลูนิธิกมุาร โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า ในพระอปุถมัภ์ของ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิตยิาภา” (พ.ศ. 2530 - ปัจจบุนั) 

 กรรมการร่วมก่อตัง้และกรรมการบริหาร “มลูนิธิโรคโลหิตจางธาลสัซีเมียแหง่ประเทศไทย ในพระอปุถมัภ์
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต”ุ  (พ.ศ. 2531- ปัจจบุนั) 

 นายกสมาคมโลหิตวิทยาแหง่ประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2540 - 2545 (2 สมยั)  
 ประธานร่วมในการน าเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับโลก “XXVI 

International Congress of the World Federation of Hemophilia 2004” ใน  พ .ศ . 2547 โดยการ
แขง่ขนักบัประเทศตา่งๆ จาก 4 ทวีป จนประสบความส าเร็จ มีผู้ เข้าประชมุกวา่ 4,000 คนจากทัว่โลก   

 ด าเนินการร่วมกบัคณาจารย์กมุารแพทย์ให้มีการสร้าง “อาคารพชัรกิติยาภา” อาคารผู้ ป่วยเด็ก และสูติ
นรีเวช (รับผู้ ป่วยได้ 400 เตียง) ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยระดมผู้ มีจิตศรัทธามาบริจาคจน
ประสบความส าเร็จ 

 กรรมการด าเนินการจดังานการกศุลหลายครัง้ โดยน ารายได้เพ่ือบรูณะซ่อมแซมพระราชวงัพญาไท (เคย
เป็นท่ีประทบัของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั) ซึ่งเป็นสถานท่ีตัง้ของวิทยาลยัแพทยศาสตร์
พระมงกฎุเกล้า  โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า  ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกฎุเกล้า 
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 กรรมการจดังานกาลาดนิเนอร์และคอนเสิร์ตการกศุลเพ่ือสงัคมอีกมากมาย   

 ผู้ก่อตัง้และด ารงต าแหน่ง “ผู้อ านวยการศนูย์ โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก” ของโรงพยาบาลเด็ก สมิติ
เวชศรีนครินทร์ เป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ท่ีตระหนกัถึงปัญหาโรคดงักลา่ว ซึง่เป็นปัญหา
ส าคญัทางสาธารณสุขของประเทศ โดยให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยอย่างครบวงจร  และด าเนินการป้องกัน 
ลดอบุตักิารของการเกิดโรคอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกบัองค์กรรัฐ มลูนิธิฯ และ
สถาบนัแพทย์ตา่งๆ  (ปี 2546 - ปัจจบุนั) 

 
7. ครูแพทย์ผู้อุทศิตน 
 อาจารย์เป็นครูท่ีเอาใจใส่ ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาแก่ลูกศิษย์อย่างเท่าเทียมกัน และเสมอต้นเสมอ
ปลาย ได้พฒันาการสอนด้วยการตัง้ค าถามให้ผู้ เรียนค้นหาค าตอบด้วยตนเองก่อนท่ีจะเฉลยค าตอบ กระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ขึน้ในตวัผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแสดงศกัยภาพของตนทัง้ในด้านวิชาการ
แพทย์และจริยธรรม อาจารย์จะเน้นเร่ืองจริยธรรมและเจตคติในการประกอบวิชาชีพและในการด าเนินชีวิตแก่
นกัเรียนแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านเม่ือมีโอกาส  พร้อมท่ีจะช่วยเหลือให้ค าแนะน า สนับสนุนลูกศิษย์และมุ่ง
ปลูกฝังแต่สิ่งท่ีดีงามโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย อาจารย์จึงเป็น “แบบอย่างของครูแพทย์ผู้ อุทิศตน”  จึง
ได้รับความไว้วางใจให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ  อาจารย์ยังเป็นผู้ ท่ีมีความปรารถนาดี อยากให้แพทย์ทัง้หลายมี
ความรู้ท่ีทนัสมยัและมีการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง อาจารย์จึงมีผลงานปรากฎอยู่ตลอดเวลา ทัง้ยงัแตง่ต ารา หนงัสือ 
งานวิจยัจ านวนมากอย่างตอ่เน่ือง ท่ีส าคญัอาจารย์ยงัมาสอนนกัเรียนแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน สาขากุมารเวช
ศาสตร์และโลหิตวิทยาทกุวนั เพ่ือสร้างบคุลากรทางการแพทย์รุ่นใหมท่ี่มีคณุภาพ  
 อาจารย์เป็นผู้ ริเร่ิมโครงการปฏิบตัธิรรมเพ่ือ “การพฒันาจิตเพ่ือให้เกิดปัญญาและสนัติสขุ”  โดยอทุิศ
ตนเป็นประธานโครงการและรับผิดชอบด าเนินการจดัท าหลกัสตูร รวมทัง้การบริหารจดัการ เพ่ือน านกัเรียนแพทย์
ทหารและคณาจารย์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า และโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า เข้าอบรมปฏิบตัิ
วิปัสสนากรรมฐานในหลกัสตูรโครงการ “ศกึษาและปฎิบตัธิรรมเพ่ือพฒันาจิตใจ คณุธรรมและจริยธรรม (การ
พฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสนัตสิขุ)”  ของคณุแม ่สิริ   กรินชยั  เป็นเวลา 7 คืน 8 วนั เป็นประจ าทกุปี ตัง้แต ่
พ.ศ.2542-ปัจจบุนั (รวม 16 รุ่น) 
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