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แพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำาปี ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงประไพพรรณ ศุภจัตุรัส

ชื่อ  ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงประไพพรรณ ศุภจัตุรัส

สถานที่ปฏิบัติงาน
การศึกษา
• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๖ 
• วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพ สาขากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๕ 
• Residency training in Pediatrics ที่ The Royal Infirmary, University of Dundee, Scotland 
 พ.ศ. ๒๕๑๐- ๒๕๑๒
• Diploma in Child Health (DCH)  London พ.ศ. ๒๕๑๒ 

การทำางาน
 ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงประไพพรรณ ศุภจัตุรัส ภายหลังจบแพทยศาสตร์บัณฑิต  
จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำางานในหน้าที่แพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ศกึษาต่อในหลกัสตูร และต่อมาได้รบัประกาศนยีบตัรวทิยาศาสตร์การแพทย์ระดบัสงู ด้านกมุารเวชศาสตร์ 
สมัครเป็นแพทย์ประจำาบ้านแผนกกุมารเวชศาสตร์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เป็นคนแรกในจำานวน  
๗ คน แต่ไม่ได้รับการบรรจุเป็น staff เนื่องจากไม่มีตำาแหน่งว่าง และ ได้รับคำาแนะนำาให้ไปศึกษาต่อที่
ต่างประเทศ แต่ยังไม่มีโอกาส ได้สมัครงานและได้รับการบรรจุที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 เริ่มทำางาน ที่ศูนย์ฝึกและอบรมการอนามัยแม่และเด็ก กรุงเทพ (สมัยนั้นอยู่ที่สาทร) ตรวจเด็ก
ป่วยและแม่ท่ีมาฝากครรภ์ และทำาการอบรมพยาบาลผดุงครรภ์ มีการฝึกทำาคลอดที่บ้านด้วย ร่วมกับ
แพทย์ สูตินรีเวชกรรม ทำางานอยู่ท่ีนี่ ๒ ปี เดินทางไปศึกษาต่อในวิชา Pediatrics ที่ The Royal  
Infirmary, University of Dundee, Scotland กับ Professor Jefferson เป็น Resident แผนก 
กุมารเวชศาสตร์ และได้มีโอกาสสอบและสอบได้ Diploma in Child Health (DCH) ที่ London  
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ กลับจากอังกฤษในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้เข้าทำางานที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งขณะนั้นมี นพ.ประกอบ ตู้จินดา เป็นปลัดกระทรวง ได้เสนอแนะให้มีการฉีดวัคซีนบาดทะยัก 
แก่มารดาตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการเกิด Tetanus Neonatorum ซึ่งขณะนั้น มีอัตราการตายเกือบ  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์และท่านเห็นด้วย ต่อมาจึงเกิดนโยบายการฉีดวัคซีนบาดทะยักในมารดาตั้งครรภ์  
ต่อมา นพ.อมร นนทสุต อธิบดีกรมอนามัยสมัยนั้นท่านมีนโยบายเกี่ยวกับงานโภชนาการและ 
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้มีโอกาสทำางานร่วมกับกองสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งมี นพ.ปรีชา ดีสวัสด์ิ 
เป็นผู้อำานวยการกอง ทำาให้มีการประชุมร่วมกัน โดยมีการนำาเอาแพทย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมา 
ประชุมกันเกือบทุกเช้า โดยที่แต่ละคนก็รับงานที่รับผิดชอบในหน้าที่ของตน ส่วนงานของตนเองนั้น 



วารสารข่าวแพทย์สตรี  The Thai Medical Women's News 81

รับผิดชอบงานแม่และเด็ก โดยได้ไปศึกษาดูงานหลายๆแห่ง สอบถามประชาชนถึงพฤติกรรมของ 
หญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดต่าง ๆ จนมีการตั้งคณะกรรมการแม่และเด็กจัดทำา Profile แม่ขึ้น โดย  
นพ. อุทัย สุดสุข ซึ่งขณะนั้นดำารงตำาแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการประชุมบ่อยมาก บางครั้ง
ก็เลิกประชุมเย็นมากๆ ทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการท่ีต้องทำาหน้าที่แม่รับส่งลูกสาว ๒ คน ที่เรียนอยู่ที่
โรงเรียนราชินี (ปากคลองตลาด) และลูกชาย ๑ คนที่เรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จึงติดต่อขอโอนมา
ทำางานที่ กรุงเทพมหานคร เป็นหมอ Part time ทำางานครึ่งวัน ขณะนั้นมี พญ.ประลมภ์ ศกุนตนาค  
เป็นรองปลดักรงุเทพมหานครซึง่ท่านได้บรรจุให้ทำางานทีก่องส่งเสริมสุขภาพ ซึง่มงีานด้านอนามยัแม่และ
เดก็ สาธารณสขุมลูฐานและความจำาเป็นพืน้ฐาน ในระหว่างการทำางานทีน่ี ่ได้จดัทำาคูม่อืสขุภาพเดก็และ
สมุดบันทึกสุขภาพ โดยมี พญ.เพ็ญศรี กาญจนธิติ และ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ เป็นที่ปรึกษา รวมทั้ง 
จัดทำาคู่มือคู่สมรสเพราะขณะนั้นมีปัญหาการหย่าร้างและการเจ็บป่วยของเด็กเป็นจำานวนมาก  
 ต่อมา ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสงค์ ตูจ้นิดา ซึง่เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยั
รังสิตในขณะนั้นได้มาชวนให้ไปร่วมทีมทำางานในการพัฒนานักศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต  
โดยเป็นอาจารย์สอนวชิาเวชศาสตร์ชมุชนและเวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม โดยท่ีขณะนัน้มคีวามรูด้้านนี ้
น้อยมาก จงึพยายามศกึษาด้วยตนเองจนสอบได้อนมุตับิตัรเวชศาสตร์ป้องกนัและสังคมสาขาสาธารณสขุ
ศาสตร์จากแพทยสภา หลงัจากทำางานได้ ๑ ปี ต่อมาได้เข้าร่วมเป็นกรรมการของสมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม ซึ่งพบว่า ในขณะนั้นยังไม่มี Logo ของสมาคมเป็นของตนเอง จึงได้ให้แนวคิดกับเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันไปทำา ซึ่ง Logo นั้น ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 การฉีดวัคซีน Tetanus toxoid ให้กับหญิงตั้งครรภ์

การเชิดชูเกียรติ
 รางวัลเกียรติคุณ อาจารย์กิจการนักศึกษา ประจำาปี ๒๕๕๗
 รางวัลครูผู้ให้ ประจำาปี ๒๕๖๐

ประวัติครอบครัว 
 สมรสกับ นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส ประสาทศัลยแพทย์ อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร  
นายกสมาคมแพทย์โลก ประธานกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์
 ปัจจุบัน – ผู้อำานวยการสำานักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
 บุตรธิดา จำานวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายแพทย์วุฒิพันธ์ ศุภจัตุรัส เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐ จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวัย  
๓๖ ปี
 ๒. นางวรรณวิภา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ตำาแหน่ง Senior Vice President, Head of Private 
Banking ธนาคารไทยพานิชย์ (มหาชน)
 ๓. นางวราพร อุ่นสมบัติ ตำาแหน่ง Administrative Associate, Private Fundraising & 
Partnerships Section สถานที่ทำางาน United Nations Children’s Fund (UNICEF) - East Asia 
and Pacific Regional Office


