
 

คําสั�งราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

ที�    ๑๘๔๕/๒๕๖๔

เร ��อง     แต่งตั�งคณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย์ประจาํบา้นและแพทย์ประจาํบา้นต่อยอด

 
ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ รว่มกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

...........................................

เพื�อให้การดําเนินงานฝ�กอบรมแพทย์ประจาํบา้นและแพทย์ประจาํบา้นต่อยอดว �ทยาลัยว �ทยาศาสตร์

การแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ รว่มกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป�นไปด้วยความเร �ยบรอ้ยและมีประสิทธภิาพ 

สอดคล้องตามนโยบายและวตัถุประสงค์ของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบยีบราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ วา่ด้วยการบร �หารงานว �ทยาลัย

ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์   (แก้ไขครั�งที� ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒)   และอาศัยอํานาจตามความในข้อ   ๑๐ 

แห่งระเบยีบราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์   วา่ด้วยการบร �หารงานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์   (แก้ไขครั�งที� ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

จงึยกเลิกคําสั�งราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ที�  ๑๕๔๓/๒๕๖๔ เร ��องแต่งตั�งคณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย์ประจาํบา้น

และแพทย์ประจาํบา้นต่อยอด   ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ รว่มกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ลงวนัที� ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และแต่งตั�งคณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย์ประจาํบา้นและแพทย์ประจาํบา้นต่อยอด

ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ รว่มกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดังต่อไปนี�

 

๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธ ิมหานนท์ ที�ปร �กษา

  (ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์)  

๒. ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศร � โฆษิตชยัวฒัน์ ที�ปร �กษา

  (อธกิารบดีว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์)  

๓. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ� นารถธนะรุง่ ประธานกรรมการ

๔. แพทย์หญิงศรยัอร ธงอินเนตร รองประธานกรรมการ

๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ครรชติ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ

 
(รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์/ ประธานคณะกรรมการ

โครงการฝ�กอบรมแพทย์ประจาํบา้น สาขาอายุรศาสตร)์
 

๖. นายแพทย์รายิน อโรรา่ กรรมการ

  (รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์)  

๗. พันเอก นายแพทย์สุรจติ สุนทรธรรม กรรมการ

 
(ผู้ชว่ยอธกิารบดีว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

ด้านพัฒนาหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง)
 

๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวฒิุ กันตถาวร กรรมการ

 

(ผู้ชว่ยคณบดี ฝ�ายบร �การว �ชาการและสังคม

คณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข/ หัวหน้างานสูตินร �เวชกรรม

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์/ ประธานคณะกรรมการโครงการฝ�กอบรม

แพทย์ประจาํบา้นต่อยอด อนุสาขามะเรง็ว �ทยานร �เวช)

 

๙. นายแพทย์วรว �ทย์ ชยัว �ร �ยะวงศ์ กรรมการ

 
(ประธานคณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย์ประจาํบา้นต่อยอด

สาขาอายุรศาสตรม์ะเรง็ว �ทยา)
 

๑๐. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช กรรมการ

 

(ผู้อํานวยการศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์/ประธานคณะกรรมการโครงการฝ�กอบรม

แพทย์ประจาํบา้น สาขาเวชศาสตรนิ์วเคลียร)์

 

๑๑. นายแพทย์ดํารงค์ สุกิจป�ญญาโรจน์ กรรมการ

 

(ผู้อํานวยการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด/ประธานคณะกรรมการ

โครงการฝ�กอบรมแพทย์ประจาํบา้นต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคหัวใจและหลอดเลือด

 



๑๒. นายแพทย์รศัม์ฐวฒัน์ ดีสมโชค กรรมการ

 
(หัวหน้างานอายุรกรรมผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์/

ประธานคณะกรรมการโครงการฝ�กอบรมแพทย์ประจาํบา้น สาขาตจว �ทยา
 

๑๓. นายแพทย์เกร �ยงไกร ถว �ลไพร กรรมการ

  (ผู้ชว่ยผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์)  

๑๔. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปร �ดา วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการ

  (หัวหน้าสายการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)  

๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรีภัทร อึ�งตระกูล กรรมการ

  (รองคณบดีคณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข)  

๑๖. นายแพทย์ทว �กฤตย์ สิร �พงศ์บุญสิทธิ กรรมการ

  (หัวหน้างานอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)  

๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ นายแพทย์พิชยา ธานินทรธ์ราธาร กรรมการ

  (หัวหน้างานศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)  

๑๘. นายแพทย์พุฒิพันธ ์ชาติธรรมรกัษ์ กรรมการ

  (หัวหน้างานศัลยกรรมและว �สัญญีว �ทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)  

๑๙. นายแพทย์อิสระ อร �ยะชยัพาณิชย์ กรรมการ

  (ผู้อํานวยการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉกุเฉินเจา้ฟ�าจุฬาภรณ์)  

๒๐. ผู้แทนแพทย์ประจาํบา้น/แพทย์ประจาํบา้นต่อยอด กรรมการ

๒๑. แพทย์หญิงกันต์สุดา เชยีรศิลป� กรรมการและเลขานุการ

  (ผู้ชว่ยผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์)  

๒๒. นางนร �ศร บาํรุงพันธ์ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๓. นางสาวบุษยา โพธิ�คําตา ผู้ชว่ยเลขานุการ

 

มีอํานาจหน้าที� ดังต่อไปนี�

    ๑. กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานฝ�กอบรมแพทย์ประจาํบา้น และแพทย์ประจาํบา้นต่อยอด

    ๒. กํากับ ติดตามการฝ�กอบรมแพทย์ประจาํบา้น และแพทย์ประจาํบา้นต่อยอดของทกุหลักสูตร

    ๓. กํากับ ดูแล งานว �จยัของแพทย์ประจาํบา้นและแพทย์ประจาํบา้นต่อยอด ตลอดจนสนับสนุนการจดัหาทนุ

ว �จยั

    ๔. ประสานงานกับหน่วยงานภายในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ แพทยสภา ราชว �ทยาลัยที�เกี�ยวข้อง และสถาบันฝ�ก

อบรมอื�น ๆ

    ๕. จดัเตร �ยมระบบ ข้อมูล เพื�อรองรบัการตรวจประเมินศักยภาพในการเป�นสถาบันฝ�กอบรม

    ๖. เตร �ยมความพรอ้มด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ กลไก และเกณฑท์ี�แพทยสภากําหนด

    ๗. ดูแลสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ของแพทย์ประจาํบา้นและแพทย์ประจาํบา้นต่อยอด

    ๘. วางแผนจดัสรรทรพัยากรและงบประมาณให้เพียงพอต่อการฝ�กอบรมของทกุหลักสูตร และนําเสนอเพื�อ

ขอรบัการสนับสนุนจากสํานักว �ชาการศึกษาคลินิกชั�นสูง   ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์   

 
และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

    ๙. แต่งตั�งคณะอนุกรรมการหร �อคณะทาํงาน ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการชุดนี�

    ๑๐. ปฏิบัติหน้าที�อื�น ๆ  ตามที�อธกิารบดีว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์  หร �อผู้อํานวยการ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มอบหมาย

 

 

 

 

 

                ทั�งนี� ตั�งแต่บัดนี�เป�นต้นไป

 

  สั�ง ณ วนัที� ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธ ิมหานนท)์

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

(ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศร � โฆษิตชยัวฒัน์)

อธกิารบดีว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

  


