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ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกวลัย กุลทนันทน์
(ด้านวิชาการ)

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา : 

• โรงเรียนสตรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

• แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ๑) รางวัลเหรียญเงิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 พ.ศ. ๒๕๒๗  

• วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา แพทยสภา 

 พ.ศ. ๒๕๓๒

• Certificate in Dermatological Research, Kyoto University พ.ศ. ๒๕๓๕

• Certificate in Dermatoimmunology, Johns Hopkins University พ.ศ. ๒๕๔๑

เกียรติประวัติการทำางาน :

• บรรจุเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2537 ทำางานสอน 

บริการ และวิจัย เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาด้านผิวหนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

โรคลมพิษและโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยและก่อให้เกิดปัญหากับคุณภาพชีวิตของ 

ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก จนได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำาตำาแหน่ง 

สูงขึ้น (ศาสตราจารย์อาวุโส) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

• ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๒ วาระ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๕๔-๒๕๖๒

• ดำารงตำาแหน่งในสมาคมแพทย์ผวิหนงัแห่งประเทศไทย ได้แก่ ประธานวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑), 

เลขาธิการ ๕ วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๓), อุปนายก (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) และนายกสมาคมแพทย์

ผิวหนังแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)

• หัวหน้าศูนย์ Siriraj UCARE (Urticaria Center of Reference and Excellence), ACARE  

(Angioedema Center of Reference and Excellence), ADCARE (Atopic Dermatitis Center 

of Reference and Excellence) ที่ได้รับการรับรองโดย GA2LEN (Global Allergy and Asthma 

European Network)

• Steering committee, GA2LEN UCARE (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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ผลงานดีเด่นด้านวิชาการ :

• พ.ศ.๒๕๔๔ รเิริม่และก่อตัง้คลนิกิลมพษิขึน้เป็นทีแ่รกในประเทศไทย ทีภ่าควชิาตจวทิยา โรงพยาบาล

ศิริราช เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยโรคลมพิษอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งดำาเนินการมาจนถึงปัจจุบัน 

และเป็นสถานที่ให้การเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำาบ้านตจวิทยาของศิริราช และมี

แพทย์ประจำาบ้านตจวิทยาของสถาบันการฝึกอบรมต่าง ๆ แพทย์ประจำาบ้านต่อยอดสาขากุมารเวช

ศาสตร์ตจวิทยา แพทย์ประจำาบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์สาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา 

อาจารย์แพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสถาบันต่าง ๆ มาขอศึกษาและดูงานเป็นจำานวนมาก 

• นำาองค์ความรู้ไปรวบรวม วิเคราะห์ ออกมาเป็นผลงานวิจัย ปัจจุบันมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

และฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ๑๓๔ เรื่อง และได้รายงานภาวะ Food-dependent cold urticaria 

เป็นครั้งแรกของโลก มีการอ้างอิงผลงานการวิจัยทั้งหมดจนถึงปัจจุบันนี้ ๒,๔๖๙ ครั้ง

• พ.ศ.๒๕๔๗ จัดตั้งคลินิกโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ที่ภาควิชาตจวิทยาและได้ร่วมพัฒนากับภาควิชา 

กุมารเวชศาสตร์ จนได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GA2LEN เป็น Atopic Dermatitis Center of 

Reference and Excellence (ADCARE) รับรองในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

• พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นประธานการจัดทำาแนวทางการดูแลรักษาโรคลมพิษ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๓  

เป็นเลขานุการในการจัดทำาแนวทางการดูแลรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ซ่ึงเป็นการทำางานร่วมกัน

ระหว่างสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ ้มกัน 

แห่งประเทศไทย ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย

• พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๙ พัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน จนได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งเดียวใน

ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้จนถึงปัจจุบัน

• พ.ศ. ๒๕๕๙  รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำา The EAACI/GA LEN/EDF/WAO 

Guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria  

ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประชุมนี้ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติคือ Allergy 2018: 73:1393-1414 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคลมพิษทั่วโลก

• พ.ศ. ๒๕๖๑ พัฒนายกระดับคลินิกโรคลมพิษ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

ให้ได้รบัการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติจาก The Global Allergy and Asthma European 

Network (GA2LEN) เป็น Urticaria Center of Reference and Excellence (UCARE) แห่งแรก

ของประเทศไทยและเป็นแห่งเดียวในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคลินิกลมพิษได้รับการตรวจเยี่ยม

และผ่านการรับรองจาก GA2LEN เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ และผ่านการ re-audit พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้รับ

คัดเลือกเป็น Center of Excellence ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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• พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับเชิญเป็น ๑ ใน ๕ ของคณะกรรมการอำานวยการนานาชาติ (Steering  

Committee) ของ UCARE วาระการทำางาน ๔ ปี ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินการขอรับรองเป็น 

GA2LEN UCARE (Urticaria Center of Reference And Excellence) ของสถาบันในประเทศ 

ต่าง ๆ เช่นประเทศญี่ปุ่น  สาธารณประชาชนจีน ประเทศคูเวต ประเทศออสเตรีย เป็นต้น

• พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ขอมาตรฐานของ Siriraj UCARE จาก GA2LEN เพิ่มเติมอีก 1 มาตรฐาน และได้รับ

การรับรอง คือเป็น Angioedema Center of Reference and Excellence (ACARE) 

• พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รบัเชิญให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจดัทำา The International EAACI/GA²LEN/

EuroGuiDerm/APAAACI Guideline for the Definition, Classification, Diagnosis and  

Management of Urticaria. ซึง่ตพีมิพ์ในวารสาร Allergy. 2021 Sep 18. doi: 10.1111/all.15090. 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคลมพิษทั่วโลก

รางวัลที่ได้รับ :

• รางวัลตำาราศิริราช-มหิดล ประเภท ”ดี” ตำาราเรื่องโรคลมพิษ พ.ศ. ๒๕๕๒

• รางวัลนารีศรีสตรีวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๗  

• รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• รางวัลบุคลากรคุณภาพ (Quality Person of the Year) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

• รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ ประเภทศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกวลัย กุลทนันทน์ เป็นแพทย์สตรีที่มีความงามทั้งกายและใจ 

ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี มีผลงานก่อให้เกิดการพัฒนาวงการแพทย์ผิวหนัง

ไทยเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี อาจารย์ยังเป็นแบบอย่างที่ดี ท้ังในด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา

แพทย์ แพทย์ประจำาบ้านตจวิทยา แพทย์ผิวหนัง และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ เป็นบุคคลที่เปี่ยม 

ด้วยความเมตตา สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกฝ่ายให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติ สมควรที่จะได้รับรางวัล

แพทย์สตรีดีเด่นของสมาคมแพทย์สตรีฯ


