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ชื่อ   ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

สถานที่ทำางาน สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

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

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

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

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

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

แพทย์สตรีดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๔

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

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 ๗.  อนุกรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข
 ๘. คณะทำางานกำาหนดราคากลางยารักษาโรคติดเชื้อและวัคซีน สำานักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา
 ๙. คณะอนุกรรมการและคณะทำางานจัดทำาแนวทางการดำาเนินงานป้องกันได้ด ้วยวัคซีน  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 ๑๐. รองประธานคณะทำางานผู้เชี่ยวชาญกำาหนดแผนการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข
 ๑๑. คณะอนุกรรมการอำานวยการบริหาจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

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

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

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

สำานักงาน สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำา
ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)

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

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

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

ที่ดูแลรักษาเด็กและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวี” มีนาคม ๒๕๕๑ จากคณะแพทยศาสตร์  ศิริราช
พยาบาล

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

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

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

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

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

  พญ.กุลกัญญาได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานคณะทำางานผู้เชี่ยวชาญกำาหนดแผนการให้วัคซีน
ป้องกันโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙, อนกุรรมการอำานวยการบรหิารจดัการให้วคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และคณะทำางานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

  จากสถานการณ์ปัจจุบัน การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ พญ.กุลกัญญา  
ก็ยังคง มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้ โดยหวังว่าอัตราการติดเชื้อจะลดลง 
และประชาชนคนไทยจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยให้ได้เร็วที่สุด


