โครงสร้ างภาควิชาอายุรศาสตร์
การจัดองค์ กร ภาควิชาอายุรศาสตร์ (Organization Chart)

หัวหน้ าภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะกรรมการบริหารภาควิชาอายุรศาสตร์
Unit การรักษาพยาบาล

สาขาวิชา
จํานวน 20 สาขาวิชา
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ หวั ใจและหลอดเลือด

IPD

OPD

ห้ องฉุกเฉิน
Unit การรั กษาพยาบาล

จํานวน 17 Unit

PCT
ห้ องฉุกเฉิน

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤต

ห้ องตรวจ
คลินกิ อายุรกรรมทั่วไป ภปร.1
คลินกิ อายุรกรรมเฉพาะโรค
ภปร 1,3,14
Urgent care ภูมส
ิ ริ ิฯ ชัน้ M
ห้ องฉุกเฉิน ภูมสิ ริ ิฯ ชัน้ 1

สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร
สาขาวิชาโรคต่อมไร้ ทอ่ และเมตะบอลิสม
สาขาวิชาตจวิทยา
สาขาวิชาโรคไต
สาขาวิชาโรคติดเชื ้อ
สาขาวิชาประสาทวิทยา
สาขาวิชาโรคข้ อและรูมาติสซัม่
สาขาวิชาโรคภูมแิ พ้ และภูมิค้ มุ กันทางคลินิก
สาขาวิชาโลหิตวิทยา
สาขาวิชาเวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ
สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
สาขาวิชาโภชนาการคลินิก
สาขาวิชาโรคมะเร็ง
สาขาวิชาพิษวิทยา
สาขาวิชาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน

Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8
Unit 9
Unit 10
Unit 11
Unit 12
Unit 13
Unit 14
Unit 15

ภูม ิสิริฯ ชั้น 17C
ภูม ิสิริฯ ชั้น 18B1-2
ภูม ิสิริฯ ชั้น 19B1-2
ภูม ิสิริฯ ชั้น 26A
ภูม ิสิริฯ ชั้น 25C-1 / ชั้น 28C / ชั้น 26B
ภูม ิสิริฯ ชั้น 27A-B
ภูม ิสิริฯ ชั้น 18A1-3
ภูม ิสิริฯ ชั้น 20A-1
ภูม ิสิริฯ ชั้น 20A-2
ภูม ิสิริฯ ชั้น 20C
ภูม ิสิริฯ ชั้น 25C-2
ภูม ิสิริฯ ชั้น 26C
ภูม ิสิริฯ ชั้น 10A (MICU1)
ภูมิสิริฯ ชั้น 10B (MICU2)
ภูม ิสิริฯ ชั้น 4B (CCU–ICCU) / ชั้น 23C
(CICU)
Unit 16 ภูมิสิริฯ ชั้น 27C (IC WORD)
Unit 17 หน่วย Perioperative

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก
สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ และจีโนมิกส์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ทว่ั ไป

0

PCT

อายุรกรรม

โครงสร้ างการบริหาร

หัวหน้ าภาควิชาอายุรศาสตร์ - ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชี ยร
คณะกรรมการบริหารภาควิชาอายุรศาสตร์
หัวหน้ าภาค
ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
รองหัวหน้ าฯ ฝ่ ายบริ หาร
ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์ นิมิตร
รองหัวหน้ าฯ ฝ่ ายบริ หาร
ศ.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย
รองหัวหน้ าฯ ฝ่ ายบริ หาร และงานบริ การผู้ป่วยใน ผศ.นพ.สุชยั สุเทพารักษ์
รองหัวหน้ าฯ ฝ่ ายบริ หาร และงานบริ การผู้ป่วยนอก ผศ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ
รองหัวหน้ าฯ ฝ่ ายการศึกษาระดับปริญญา
ศ.นพ.พลภัทร โรจน์นคริ นทร์
รองหัวหน้ าฯ ฝ่ ายการศึกษาระดับหลังปริญญา ผศ.พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์
รองหัวหน้ าฯ ฝ่ ายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รศ.นพ.ณํฐชัย ศรี สวัสดิ์
รองหัวหน้ าฯ ฝ่ ายวิจยั
รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคํา
รองหัวหน้ าฯ ฝ่ ายประชุมวิชาการ
รศ.นพ.กมล แก้ วกิตณ
ิ รงค์
รองหัวหน้ าฯ ฝ่ ายสารสนเทศ
ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริ ญ
รองหัวหน้ าฯ ฝ่ ายบประมาณและหารายได้
ผศ.พญ.กมลวรรณ จุตวิ รกุล

งานประกันคุณภาพ
QA + HA

สาขาวิชา
หัวหน้ า
อายุรศาสตร์หวั ใจและหลอดเลือด ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง
โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤต รศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์
โลหิ ตวิทยา
ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์
โรคทางเดินอาหาร
ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร
โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ผศ.พญ.ลลิตา วัฒนจรรยา
ตจวิทยา
ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
โรคไต
ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
โรคติดเชื้อ
ศ.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย
ประสาทวิทยา
ผศ.พญ.อรอุมา ชุติเนตร
โรคข้อและรู มาติสซัม่
ศ.พญ.มนาธิ ป โอศิริ
โรคภูมิแพ้และภูมิคุม้ กันทางคลินิก รศ.นพ.ฮิโรชิ จันทราภากุล
ระบาดวิทยาคลินิก
รศ.นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา
เวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุ
อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน
โภชนาการคลินิก
อ.พญ.ณิ ชา สมหล่อ
โรคมะเร็ ง
ผศ.นพ.สื บพงศ์ ธนสารวิมล
พิษวิทยา
ผศ.นพ.สุ ชยั สุ เทพารักษ์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น
รศ.นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร
อายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผูป้ ่ วยนอก ผศ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ
เวชพันธุ ศาสตร์และจีโนมิกส์
อ.นพ.ประสิ ทธิ์ เผ่าทองคํา
อายุรศาสตร์ทวั่ ไป
ผศ.นพ.สุ ชยั สุ เทพารักษ์

หน่ วยการรักษา
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8
Unit 9
Unit 10
Unit 11
Unit 12
Unit 13
Unit 14
Unit 15
Unit 16
Unit 17

หัวหน้ า

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริ ญ
ผศ.นพ.สุ ชยั สุ เทพารักษ์
ศ.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย
รศ.นพ.พิสุทธิ์ กตเวทิน
รศ.นพ.วิทยา ศรี ดามา
รศ.นพ.สารัช สุ นทรโยธิ น
ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
อ.พญ.ปณิ สินี ลวสุ ต
ผศ.นพ.สื บพงศ์ ธนสารวิมล
อ.นพ.กฤษฎา วุฒิการณ์
ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร
ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาเวชบําบัดวิกฤต
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการ
หายใจและภาวะวิกฤต
รศ.นพ.สุ พจน์ ศรี มหาโชตะ
รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต
ผศ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ

0

งานบริหารงานทัว่ ไป
บริหาร :- การเงิน-งบประมาณ, พัสดุ, บุคลากร,
สารบรรณและประชาสัมพันธ์

วิชาการ :- ก่อนปริ ญญา, หลังปริ ญญา,

บัณฑิตศึกษา, ประชุมวิชาการ,
การประกันคุณภาพการศึกษา

วิจยั :-

ประสานงาน งานวิจยั

บริการ :- ผูป้ ่ วยใน, ผูป้ ่ วยนอก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจหลัก
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็ นหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มุ่งผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางที่ใฝ่ รู ้ คู่คุณธรรม พร้อม
ทั้งมีการสร้างงานวิจยั และผลงานวิชาการที่มีคุณค่าเป็ นแหล่งอ้างอิงทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีความเป็ นเลิศทางด้านงานบริ การ
และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ / วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผลิตแพทย์ แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ และบัณฑิตวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่มีความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม ใฝ่ รู้และมีเจตคติที่ดี
สร้ างงานวิจยั และองค์ความรู้ทมี่ คี ณ
ุ ค่า เป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ให้ บริ การทางอายุรกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อย่างเสมอภาค และสร้ างความพึงพอใจต่อผู้รับบริ การ
ให้ บริ การทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลีย่ นความรู้ในระดับชาติและนานาชาติ
สร้ างและพัฒนาเครื อข่ายด้ านการเรี ยนการสอน การวิจยั บริ การทางวิชาการ และบริ การทางการแพทย์ในระดับชาติและนานาชาติ
ทํานุ บํารุง ศิลปวัฒนธรรม เพื่อดํารงไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
สืบค้ นแสวงหาทรัพยากร และมีการบริ หารจัดการทีด่ ี เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงาน
ตรวจสอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง และเป็ นระบบ
สร้ างคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้ อมที่ดีตอ่ บุคลากรในภาควิชา

0

