“แพทย์ สตรีตัวอย่ าง”
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ พลโทหญิง แพทย์หญิง ทิพย์ ศรี ไพศาล
ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ พลโทหญิง แพทย์หญิง ทิพย์ ศรี ไพศาล
สถานที่ทางาน มูลนิธิกมุ ารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้ าหลาน
เธอพระองค์เจ้ าพัชรกิตยิ าภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
2. ประวัตกิ ารศึกษา
ปี

วุฒกิ ารศึกษา

2504 - 2510

ปริญญาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต

2514

Certificate, Pediatric Residency Training

2515

Certificate, Chief Resident (Ped.)

2516

Certificate, Pediatric Hematology-Oncology

2517

Certificate, Hematology (Med.)

2516
2517

Diplomate American Board of Pediatrics
Diplomate American Board of Pediatric
Hematology-Oncology
Fellow, American Academy of Pediatrics
(F.A.A.P)
หนังสืออนุมตั ผิ ้ เู ชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์
หนังสืออนุมตั ผิ ้ เู ชี่ยวชาญสาขาโลหิตวิทยา
หนังสืออนุมตั ผิ ้ เู ชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว

2520
2523
2527
2545

สถานศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Bay State Med. Center
Massachusetts, USA.
Bay State Med. Center
Massachusetts, USA.
Montreal Children’s Hospital
McGill University, Canada
Montreal General Hospital,
McGill University, Canada
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
แพทยสภา
แพทยสภา
แพทยสภา

3. ตาแหน่ งหน้ าที่ในปั จจุบัน
2558
ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
2546
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ ภาควิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร์ วิ ท ยาลั ย แพ ทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้ า
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2545-ปั จจุบนั

อาจารย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎ
เกล้ าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า (สอนตังแรกรุ
้
่นแรก พ.ศ.2520-ปั จจุบนั )
- สอนนักเรี ยนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ าทุกชันปี
้
(ปี 2, 3, 4, 5, 6) ที่หมุนเวียนมาปฏิบตั งิ านที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
โดยสอดแทรกเรื่ อง Medical Ethics & Professionalism
- สอนและฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านกุมารเวชศาสตร์ และโลหิตวิทยา
ประธานดาเนินการฝึ กอบรม สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ และกองกุมารเวชกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ าและโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้ า
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2540-ปั จจุบนั

2541-ปั จจุบนั

4. ประวัตกิ ารทางาน
ปี
2546
2544
2543 - 2544
2540 - 2543
2538
2536 - 2539
2532 - 2536
2523 - 2532
2519 - 2523

ตาแหน่ งหน้ าที่

ชื่อหน่ วยงาน

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
พลโทหญิง
กองทัพบก
พลตรี หญิง, ผู้อานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
พันเอก (พิเศษ), รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
แพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า (ฝ่ ายบริหาร)
ศาสตราจารย์ (เป็ นศาสตราจารย์คนแรก) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
พันเอก (พิเศษ), หัวหน้ าภาควิชาพยาธิวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
พันเอก (พิเศษ), ผู้อานวยการกองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
พันโท / พันเอก, หัวหน้ าหน่วยโลหิตวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ร้ อยเอก / พันตรี , อาจารย์ภาควิชากุมาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
เวชศาสตร์

5. ตาแหน่ งหน้ าที่อ่ ืนๆ
• องค์ การฮีโมฟี เลียโลก
2547-2553
Director, The Global Alliance for Progress (GAP) in Hemophilia ขององค์ ก ารฮี
โมฟี เลียโลก (World Federation of Hemophilia), Canada
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กรรมการบริหารของแพทยสภา / ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่ งประเทศไทย / สภาวิจัย
แห่ งชาติ
2540-2560
ประธานกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม
สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ของแพทยสภา
2540-2560
ประธานอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ของราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
2540-2557
กรรมการคณะทางานกลุม่ โรคเกี่ยวกับโลหิตวิทยา ในโครงการแผนกลยุทธ
การวิจยั สาขาวิจยั สุขภาพ ของสภาวิจยั แห่งชาติ
2540-ปั จจุบนั
ผู้ตรวจวิทยานิพนธ์แพทย์ประจาบ้ านสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก เพื่อวุฒิบตั ร
สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ของราชวิทยากุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
•
กรรมการบริหารของมูลนิธิ
2549-ปั จจุบนั
ประธานมูลนิธิกมุ าร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้ าหลานเธอ
พระองค์เจ้ าพัชรกิติยาภา
2560-ปั จจุบนั
ประธานมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟี เลียแห่งประเทศไทย
2543-ปั จจุบนั
รองประธานชมรมผู้ป่วยฮีโมฟี เลียและโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟี เลียแห่งประเทศไทย
2546-ปั จจุบนั
กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท และกรรมการชมรมคนรักวังพญาไท
2551-ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาชมรมโรคมะเร็งในเด็กแห่งประเทศไทย
•
สมาคมโลหิตวิทยาแห่ งประเทศไทย
2549
Advisory Board, The Organizing Committee ในงานประชุม The XXXII World
Congress of the International Society of Hematology
2545-ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
2540-2545
นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
2545-ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
2545-ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเผยแพร่วิชาการแก่ชมุ ชน สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศ
ไทย
2554-ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ Palliative Care สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
•

โรงพยาบาลเด็ก สมิตเิ วชศรีนครินทร์
2546-ปั จจุบนั
ผู้อานวยการศูนย์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลเด็กสมิตเิ วช
ศรี นครินทร์
•
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
2548-2556
ร่ ว มผลัก ดัน “โครงการการดู แ ลโรคเฉพาะฮี โ มฟี เลี ย ” ของ สปสช. ให้ ผู้ ป่ วย
ได้ รับ แฟคเตอร์ เข้ ม ข้ น (Factor Concentrate) ไปฉี ด ที่ บ้ า นท าให้ เลื อ ดหยุด เร็ ว ลดความจ าเป็ นที่ ต้ อ งนอน
•
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โรงพยาบาล ทาให้ ผ้ ปู ่ วยและครอบครัวมีคณ
ุ ภาพชีวิตดีขึ ้น ผลักดันให้ บรรจุเข้ าในบัญชียาหลักแห่งชาติ และเป็ น
อนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลการให้ บริ การดูแลรักษาและป้องกันโรคฮีโมฟี เลีย
2548-2554
กรรมการดาเนินการจัดหาพัสดุการซื ้อยาเพื่อผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟี เลีย
2552-2557
ร่วมผลักดันให้ มีการผลิตยาขับเหล็กสาหรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (GPO-L1)
ในประเทศไทย ลดการนาเข้ ายาขับเหล็กราคาแพงจากต่างประเทศ เป็ นความก้ าวหน้ าที่สาคัญในการพัฒนา
คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตธาลัสซีเมียได้ เป็ นอย่างดีและเป็ นที่ ยอมรับของนานาอารยประเทศ
•
อาจารย์ พิเศษ
 อาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายรุศาสตร์ เขตร้ อน (D.T.M.
& H.) คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 วิทยากร หลายหน่วยงาน
6. ผลงานดีเด่ นอื่นๆ
 ศาสตราจารย์คนแรก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
 แพทย์ทหารหญิงคนแรก ที่ได้ เป็ นผู้อานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
 แพทย์ทหารหญิ งคนแรกที่ได้ รับพระราชทานยศ “พลตรี หญิง” ในตาแหน่งบริ หารหลักของกรมแพทย
ทหารบก กองทัพบก (ตังแต่
้ ก่อตังวิ
้ ทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
 กรรมการก่อตังและด
้
ารงตาแหน่งประธาน “มูลนิธิกมุ าร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ในพระอุปถัมภ์ของ
พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ าพัชรกิตยิ าภา” (พ.ศ. 2530 - ปั จจุบนั )
 กรรมการร่วมก่อตังและกรรมการบริ
้
หาร “มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
ของพระเจ้ าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ” (พ.ศ. 2531- ปั จจุบนั )
 นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2540 - 2545 (2 สมัย)
 ประธานร่ ว มในการน าเสนอให้ ประเทศไทยเป็ นเจ้ าภาพในการจัด การประชุ ม ระดับ โลก “XXVI
International Congress of the World Federation of Hemophilia 2004” ใน พ .ศ. 2547 โดยการ
แข่งขันกับประเทศต่างๆ จาก 4 ทวีป จนประสบความสาเร็จ มีผ้ เู ข้ าประชุมกว่า 4,000 คนจากทัว่ โลก
 ดาเนินการร่วมกับคณาจารย์กมุ ารแพทย์ให้ มีการสร้ าง “อาคารพัชรกิติยาภา” อาคารผู้ป่วยเด็ก และสูติ
นรี เวช (รับผู้ป่วยได้ 400 เตียง) ในโรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้ า โดยระดมผู้มีจิ ตศรัทธามาบริ จาคจน
ประสบความสาเร็จ
 กรรมการดาเนินการจัดงานการกุศลหลายครัง้ โดยนารายได้ เพื่อบูรณะซ่อมแซมพระราชวังพญาไท (เคย
เป็ นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ) ซึ่งเป็ นสถานที่ตงของวิ
ั้
ทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้ า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ า
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 กรรมการจัดงานกาลาดินเนอร์ และคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสังคมอีกมากมาย
 ผู้ก่อตังและด
้
ารงตาแหน่ง “ผู้อานวยการศูนย์ โลหิตวิทยาและมะเร็ งในเด็ก ” ของโรงพยาบาลเด็ก สมิติ
เวชศรี นครินทร์ เป็ นองค์กรเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ตระหนักถึงปั ญหาโรคดังกล่าว ซึง่ เป็ นปั ญหา
สาคัญทางสาธารณสุขของประเทศ โดยให้ การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างครบวงจร และดาเนินการป้องกัน
ลดอุบตั กิ ารของการเกิดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานอย่างใกล้ ชิดกับองค์กรรัฐ มูลนิธิฯ และ
สถาบันแพทย์ตา่ งๆ (ปี 2546 - ปั จจุบนั )
7. ครู แพทย์ ผ้ ูอุทศิ ตน
อาจารย์เป็ นครู ที่เอาใจใส่ ให้ ความรู้ ให้ คาปรึ กษาแก่ลูกศิษย์อย่างเท่าเทียมกัน และเสมอต้ นเสมอ
ปลาย ได้ พฒ
ั นาการสอนด้ วยการตังค
้ าถามให้ ผ้ เู รี ยนค้ นหาคาตอบด้ วยตนเองก่อนที่จะเฉลยคาตอบ กระตุ้นให้
เกิดการเรี ยนรู้ขึ ้นในตัวผู้เรี ยน ให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแสดงศักยภาพของตนทังในด้
้ านวิชาการ
แพทย์และจริ ยธรรม อาจารย์จะเน้ นเรื่ องจริ ยธรรมและเจตคติในการประกอบวิชาชีพและในการดาเนินชีวิตแก่
นักเรี ยนแพทย์และแพทย์ประจาบ้ านเมื่อมีโอกาส พร้ อมที่จะช่วยเหลือให้ คาแนะนา สนับสนุนลูกศิษย์และมุ่ง
ปลูกฝั งแต่สิ่งที่ดีงามโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย อาจารย์จึงเป็ น “แบบอย่างของครู แพทย์ผ้ ูอุทิศตน” จึง
ได้ รับความไว้ วางใจให้ ดารงตาแหน่งส าคัญ อาจารย์ยังเป็ นผู้ที่มี ความปรารถนาดี อยากให้ แพทย์ทัง้ หลายมี
ความรู้ที่ทนั สมัยและมีการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง อาจารย์จึงมีผลงานปรากฎอยู่ตลอดเวลา ทังยั
้ งแต่งตารา หนังสือ
งานวิจยั จานวนมากอย่างต่อเนื่อง ที่สาคัญอาจารย์ยงั มาสอนนักเรี ยนแพทย์ แพทย์ประจาบ้ าน สาขากุมารเวช
ศาสตร์ และโลหิตวิทยาทุกวัน เพื่อสร้ างบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ที่มีคณ
ุ ภาพ
อาจารย์เป็ นผู้ริเริ่มโครงการปฏิบตั ธิ รรมเพื่อ “การพัฒนาจิตเพื่อให้ เกิดปั ญญาและสันติสขุ ” โดยอุทิศ
ตนเป็ นประธานโครงการและรับผิดชอบดาเนินการจัดทาหลักสูตร รวมทังการบริ
้
หารจัดการ เพื่อนานักเรี ยนแพทย์
ทหารและคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า เข้ าอบรมปฏิบตั ิ
วิปัสสนากรรมฐานในหลักสูตรโครงการ “ศึกษาและปฎิบตั ธิ รรมเพื่อพัฒนาจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรม (การ
พัฒนาจิตให้ เกิดปั ญญาและสันติสขุ )” ของคุณแม่ สิริ กรินชัย เป็ นเวลา 7 คืน 8 วัน เป็ นประจาทุกปี ตังแต่
้
พ.ศ.2542-ปั จจุบนั (รวม 16 รุ่น)
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