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หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหารภาควิชาอายุรศาสตร์ 

   IPD OPD 

ห้องฉุกเฉิน 

Unit 1  ภูม ิสิริฯ ชั้น 17C  

Unit 2  ภูม ิสิริฯ  ชั้น 18B1-2  

Unit 3 ภูม ิสิริฯ ชั้น 19B1-2  

Unit 4 ภูม ิสิริฯ ชั้น 26A  

Unit 5 ภูม ิสิริฯ ชั้น 25C-1  / ชั้น 28C  / ชั้น 26B 

Unit 6 ภูม ิสิริฯ ชั้น 27A-B  

Unit 7  ภูม ิสิริฯ ชั้น 18A1-3  

Unit 8 ภูม ิสิริฯ ชั้น 20A-1  

Unit 9 ภูม ิสิริฯ ชั้น 20A-2  

Unit 10 ภูม ิสิริฯ ชั้น 20C  

Unit 11 ภูม ิสิริฯ ชั้น 25C-2  

Unit 12 ภูม ิสิริฯ ชั้น 26C  

Unit 13 ภูม ิสิริฯ ชั้น 10A (MICU1)  

Unit 14 ภูมิสิริฯ ชั้น 10B (MICU2)  

Unit 15 ภูม ิสิริฯ ชั้น 4B (CCU–ICCU) / ชั้น 23C   

                (CICU) 

Unit 16 ภูมิสิริฯ ชั้น 27C (IC WORD)  

Unit 17 หน่วย Perioperative  

 

 

สาขาวิชาอายรุศาสตร์หวัใจและหลอดเลือด 

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤต 

สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร  

สาขาวิชาโรคตอ่มไร้ทอ่และเมตะบอลิสม 

สาขาวิชาตจวิทยา 

สาขาวิชาโรคไต 

สาขาวิชาโรคติดเชือ้ 

สาขาวิชาประสาทวิทยา 

สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซัม่ 

สาขาวิชาโรคภมิูแพ้และภมิูคุ้มกนัทางคลินิก 

สาขาวิชาโลหิตวิทยา 

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สงูอาย ุ

สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก 

สาขาวิชาโภชนาการคลินิก 

สาขาวิชาโรคมะเร็ง  

สาขาวิชาพิษวิทยา 

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน 

สาขาวิชาอายรุศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก 

สาขาวิชาเวชพนัธุศาสตร์และจีโนมิกส์             

สาขาวิชาอายรุศาสตร์ทัว่ไป     

 

PCT 

อายรุกรรม 

PCT 
ห้องฉุกเฉิน 

ห้องตรวจ 

คลนิกิอายุรกรรมท่ัวไป ภปร.1 
คลนิกิอายุรกรรมเฉพาะโรค   
 ภปร 1,3,14 

Urgent care ภูมสิริิฯ ชัน้ M 
ห้องฉุกเฉิน ภูมสิริิฯ ชัน้ 1 

โครงสร้างภาควชิาอายุรศาสตร์ 

    การจัดองค์กร ภาควิชาอายุรศาสตร์ (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         สาขาวชิา 

จาํนวน 20 สาขาวิชา 

Unit การรักษาพยาบาล 

Unit การรักษาพยาบาล 

จาํนวน 17 Unit 
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หัวหน้าภาควชิาอายุรศาสตร์  - ศ.นพ.ธีระพงษ์  ตัณฑวเิชียร 

คณะกรรมการบริหารภาควชิาอายุรศาสตร์ 

หวัหน้าภาค                               ศ.นพ.ธีระพงษ์  ตณัฑวิเชียร  

รองหวัหน้าฯ ฝ่ายบริหาร                        ศ.นพ.รังสรรค์  ฤกษ์นิมิตร 

รองหวัหน้าฯ ฝ่ายบริหาร                        ศ.นพ.ชษุณา  สวนกระตา่ย 

รองหวัหน้าฯ ฝ่ายบริหาร และงานบริการผู้ป่วยใน    ผศ.นพ.สชุยั  สเุทพารักษ์ 

รองหวัหน้าฯ ฝ่ายบริหาร และงานบริการผู้ป่วยนอก ผศ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ                                           

รองหวัหน้าฯ ฝ่ายการศกึษาระดบัปริญญา              ศ.นพ.พลภทัร  โรจน์นครินทร์ 

รองหวัหน้าฯ ฝ่ายการศกึษาระดบัหลงัปริญญา       ผศ.พญ.เลลานี  ไพฑรูย์พงษ์ 

รองหวัหน้าฯ ฝ่ายการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา      รศ.นพ.ณํฐชยั  ศรีสวสัดิ ์

รองหวัหน้าฯ ฝ่ายวิจยั                                           รศ.นพ.ประเดมิชยั  คงคํา 

รองหวัหน้าฯ ฝ่ายประชมุวิชาการ                           รศ.นพ.กมล  แก้วกิตณิรงค์ 

รองหวัหน้าฯ ฝ่ายสารสนเทศ      ผศ.นพ.โอภาส  พทุธเจริญ 

รองหวัหน้าฯ ฝ่ายบประมาณและหารายได้        ผศ.พญ.กมลวรรณ  จตุวิรกลุ        

 

งานบริหารงานทัว่ไป 

บริหาร :-   การเงิน-งบประมาณ, พสัดุ, บคุลากร,  

                       สารบรรณและประชาสมัพนัธ์ 

วชิาการ :-  ก่อนปริญญา, หลงัปริญญา, 

                  บณัฑิตศึกษา, ประชุมวิชาการ,  

                       การประกนัคณุภาพการศึกษา 

 

วจิยั :-        ประสานงาน งานวิจยั   

บริการ :-    ผูป่้วยใน, ผูป่้วยนอก 

                   สาขาวชิา                    หัวหน้า 

อายรุศาสตร์หวัใจและหลอดเลือด  ผศ.พญ.สมนพร  บุณยะรัตเวช สองเมือง 

โรคระบบการหายใจ และภาวะวกิฤต  รศ.นพ.กมล  แกว้กิติณรงค ์

โลหิตวทิยา    ผศ.นพ.อุดมศกัด์ิ  บุญวรเศรษฐ ์

โรคทางเดินอาหาร   ศ.นพ.รังสรรค ์ ฤกษนิ์มิตร 

โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม  ผศ.พญ.ลลิตา วฒันจรรยา 

ตจวิทยา    ศ.นพ.ประวิตร อศัวานนท ์

โรคไต                      ศ.นพ.เก้ือเกียรติ ประดิษฐพ์รศิลป์ 

โรคติดเช้ือ    ศ.นพ.ชุษณา  สวนกระต่าย 

ประสาทวทิยา   ผศ.พญ.อรอุมา ชุติเนตร 

โรคขอ้และรูมาติสซัม่  ศ.พญ.มนาธิป โอศิริ  

โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนัทางคลินิก   รศ.นพ.ฮิโรชิ  จนัทราภากุล 

ระบาดวทิยาคลินิก                     รศ.นพ.ธนินทร์ อศัววิเชียรจินดา 

เวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุ                    อ.นพ.ไอศวรรย ์เพชรล่อเหลียน 

โภชนาการคลินิก                     อ.พญ.ณิชา สมหล่อ 

โรคมะเร็ง                      ผศ.นพ.สืบพงศ ์ธนสารวมิล 

พิษวิทยา                      ผศ.นพ.สุชยั   สุเทพารักษ ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน                              รศ.นพ.ครองวงศ ์มุสิกถาวร 

อายรุศาสตร์โรงพยาบาลและผูป่้วยนอก   ผศ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ 

เวชพนัธุศาสตร์และจีโนมิกส์            อ.นพ.ประสิทธ์ิ เผา่ทองคาํ 

อายรุศาสตร์ทัว่ไป                    ผศ.นพ.สุชยั  สุเทพารักษ ์

                                                                  

 

โครงสร้างการบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการรักษา      หัวหน้า 
Unit 1  ผศ.นพ.โอภาส  พทุธเจริญ 

Unit 2   ผศ.นพ.สุชยั  สุเทพารักษ ์

Unit 3  ศ.นพ.ชุษณา  สวนกระต่าย 

Unit 4  รศ.นพ.พสุิทธ์ิ  กตเวทิน 

Unit 5  รศ.นพ.วทิยา  ศรีดามา 

Unit 6  รศ.นพ.สารัช สุนทรโยธิน 

Unit 7  ศ.พญ.นิจศรี  ชาญณรงค ์

Unit 8   อ.พญ.ปณิสินี   ลวสุต 

Unit 9  ผศ.นพ.สืบพงศ ์ธนสารวมิล  

Unit 10  อ.นพ.กฤษฎา  วฒิุการณ์ 

Unit 11  ศ.นพ.รังสรรค ์ ฤกษนิ์มิตร 

Unit 12  ศ.นพ.ยิ่งยศ  อวหิิงสานนท ์

Unit 13  หวัหนา้สาขาวชิาเวชบาํบดัวกิฤต 

Unit 14  หวัหนา้สาขาวชิาโรคระบบการ  

                     หายใจและภาวะวกิฤต 

Unit 15  รศ.นพ.สุพจน ์ ศรีมหาโชตะ 

Unit 16  รศ.นพ.วนัล่า  กุลวชิิต 

Unit 17  ผศ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ  

 

 

 

 

 

งานประกนัคุณภาพงานประกนัคุณภาพ  

QQAA  ++  HHAA
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วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และภารกจิหลกั 

ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

วสัิยทศัน์ 
ภาควชิาอายรุศาสตร์ เป็นหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตและแพทยเ์ฉพาะทางท่ีใฝ่รู้ คู่คุณธรรม พร้อม

ทั้งมีการสร้างงานวจิยัและผลงานวชิาการท่ีมีคุณค่าเป็นแหล่งอา้งอิงทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ มีความเป็นเลิศทางดา้นงานบริการ 

และมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

พนัธกจิ / วตัถุประสงค์ 
1. ผลติแพทย์ แพทย์ผู้ เช่ียวชาญ และบณัฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีมีความรู้คูค่ณุธรรม ใฝ่รู้และมเีจตคติท่ีด ี

2. สร้างงานวจิยัและองค์ความรู้ทีม่คีณุคา่ เป็นท่ียอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 

3. ให้บริการทางอายรุกรรมท่ีมปีระสทิธิภาพ อยา่งเสมอภาค และสร้างความพงึพอใจตอ่ผู้ รับบริการ 

4. ให้บริการทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่และแลกเปลีย่นความรู้ในระดบัชาติและนานาชาต ิ

5. สร้างและพฒันาเครือขา่ยด้านการเรียนการสอน การวจิยั บริการทางวชิาการ และบริการทางการแพทย์ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

6. ทําน ุบํารุง ศิลปวฒันธรรม เพ่ือดาํรงไว้ซึง่เอกลกัษณ์และภมูิปัญญาไทย 

7. สบืค้นแสวงหาทรัพยากร และมกีารบริหารจดัการท่ีด ีเพ่ือสนบัสนนุการดาํเนินงาน 

8. ตรวจสอบและพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง และเป็นระบบ 

9. สร้างคณุภาพชีวติและสิง่แวดล้อมท่ีดีตอ่บคุลากรในภาควชิา 

 


	วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจหลัก
	วิสัยทัศน์
	พันธกิจ / วัตถุประสงค์


