
 

ภาคผนวก ๑ 
รายชื่อ และบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น 

 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/แผนงานฝึกอบรม  

ตามมาตรฐานคุณวุฒิผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 
                     
 รายช่ือคณะกรรมการ  
          ๑.น.อ.ไพโรจน์                 จอมไธสง         ประธานกรรมการ 
         ๒.น.อ.อาภัสร์                  เพขรผุด          ที่ปรึกษาอาวุโส 
         ๓.น.ต.หญิง เกษศิรินทร์      พุฒิโชติ           เลขานุการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรม 
         ๔.น.อ.หญิง  อิศรญา          สขุเจรญิ          อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิสัญญีแพทย์  
         ๕.น.ต.อรรถสิทธิ์               ดุลอ านวย        อนกุรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์นติิเวช 
         ๖.ร.อ.หญิง พนิดา             เรืองฤทธิ ์        อนุกรรมการและอาจารย์ประจ าแผนงานฝึกอบรม 
         ๗.น.ต.หญิง วราล ี           อภินิเวศ          อนุกรรมการ 
         ๘.ร.อ.หญิง นิกจรี            สงฆ์สังวรณ์      อนุกรรมการ 
         ๙.นพ. เอนก                    สุภาพ            อนุกรรมการและอาจารย์แพทย์ฉุกเฉินรพ.พุทธชินราช          
 
บทบาทและหน้าที่  
     จัดท า ควบคุมก ากับ และพัฒนาหลักสตูร/แผนงานฝกึอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิผู้มคีวามรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
 
บุคคลภายนอกกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้เชีย่วชาญดา้นแพทยศาสตรศึกษา  
   จ านวน ๒ ทา่น ได้แก ่๑.น.อ.หญิง  อิศรญา  สุขเจรญิ   วิสัญญแีพทย ์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
                              ๒.น.ต.อรรถสิทธิ์ ดุลอ านวย       แพทย์นิติเวช โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
บทบาทหน้าที่  
๑. ให้ค าปรึกษาและแนวทางในการจัดท าหลักสูตรแพทยป์ระจ าบ้าน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การฝึกอบรมของวิทยาลัย
แพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  

๒. เข้าร่วมประชุมและให้ค าปรึกษาด้านการด าเนินการฝึกอบรม เมื่อได้รับการร้องขอจากคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  

๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการฝึกอบรม และให้ค าแนะน าเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  

๔. เสนอแนะหลักสูตรทางแพทยศาสตรศึกษาที่จ าเป็น เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรูแ้ละทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนที่ถูกต้อง  

๕. ให้ความรู้กบัอาจารย์แพทย์ท่านอ่ืน ทั้งจากการสอนโดยตรง การให้ความรู้ระหว่างการประชุมเกี่ยวกับการจัดระบบ
การเรียนการสอน และการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์แพทย ์ 

 
 



คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และประเมินหลักสูตร 
                       รายช่ือคณะกรรมการ 
                               ๑.น.อ.ไพโรจน์            จอมไธสง      ประธานกรรมการ 
                            ๒.น.อ.อาภัสร์                  เพขรผุด               ที่ปรึกษาอาวุโส 
                            ๓.น.ต.หญิง วราล ี         อภินิเวศ               อนุกรรมการและเลขานุการ 
                            ๔.น.อ.หญิง กรรณยิการ์   วรรณวิมลสุข      อนุกรรมการ   
                            ๕.น.ท.ภาณุ                     สยามวาลา       อนุกรรมการ   
                            ๖.น.ต.ชัชวาลย์            จันทะเพชร           อนุกรรมการ  
                            ๗.น.ต.หญิง เกษศิรินทร์     พุฒิโชติ               อนุกรรมการ  
                            ๘.ร.อ.หญิง นิกจรี            สงฆ์สังวรณ์     อนุกรรมการ   
                            ๙.ร.อ.หญิง พนิดา             เรืองฤทธิ ์     อนุกรรมการ    
                            ๑๐.ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว        ชุ่มเพ็งพันธุ์         อนุกรรมการ   
                            ๑๑.ร.อ.หญิง ดวงฤทัย ภักดีวนิชสุโข       อนุกรรมการ   
                            ๑๒..ร.ท.หญิง แก้วตา วงศ์ภักดี         อนุกรรมการ   

                              ๑๓. ร.ท.หญิง อรวรรณ สายบัวทอง         อนุกรรมการ 
                                  ๑๔. นพ.อภิวัฒน์             ศรีสิงห์                  อนุกรรมการและตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน 

บทบาทและหน้าที่  
๑. ก าหนดเกณฑ์ และด าเนินการในกระบวนการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์พี่เลี้ยง  

๒. ด าเนินการฝึกอบรมจัดประสบการณ์เรียนรูก้ ากับดูแลและประเมินผลการฝึกอบรมของแพทย์ประจาบ้าน/แพทย์พี่
เลี้ยง  

๓. สนับสนุน และด าเนินการจัดหาทรัพยากรการศึกษาให้เหมาะสมกับการฝึกอบรม  

๔. รายงานผลการด าเนินการของกิจกรรม และประสบการณ์การเรียนรู ้และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  

๖. ด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมพร้อมการตรวจประเมิน และรับการตรวจประเมินสถาบัน เพื่อ
การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม  

๗. บริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาที่จ าเป็นสาหรับการด าเนินการฝึกอบรม 
 ๘. ติดต่อประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(อฝส.) สาขาเวชศาสตร์ศาสตร์ฉุกเฉิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดาเนินการงานที่ได้รับมอบหมาย เพือ่จัดการ
ฝึกอบรมให้ไดม้าตรฐานที่ก าหนด  
๙. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝึกอบรมหลังปริญญา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

 
 
 
 
 



คณะอนุกรรมการคัดเลือกผูส้มัครแพทย์ประจ าบา้น/แพทย์พี่เลี้ยง 
                    
                      รายช่ือคณะอนุกรรมการ 
                          ๑. น.อ.ไพโรจน์            จอมไธสง      ประธานกรรมการ 
                            ๒.น.อ.อาภัสร์                  เพขรผุด               ที่ปรึกษาอาวุโส 
                            ๓.ร.อ.หญิง นิกจรี            สงฆ์สังวรณ์     อนุกรรมการและเลขานุการ  
                            ๔.น.อ.หญิง กรรณยิการ์   วรรณวิมลสุข      อนุกรรมการ   
                            ๕.น.ท.ภาณุ                     สยามวาลา       อนุกรรมการ 
                            ๖.น.ต.หญิง วราล ี         อภินิเวศ               อนุกรรมการ 
                            ๗.น.ต.ชัชวาลย์            จันทะเพชร           อนุกรรมการ  
                            ๘.น.ต.หญิง เกษศิรินทร์     พุฒิโชติ               อนุกรรมการ  
                            ๙.ร.อ.หญิง พนิดา             เรืองฤทธิ ์     อนุกรรมการ    
                            ๑๐.ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว        ชุ่มเพ็งพันธุ์         อนุกรรมการ   
                            ๑๑.ร.อ.หญิง ดวงฤทัย ภักดีวนิชสุโข       อนุกรรมการ 
บทบาทหน้าที่  
๑. ประกาศการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านผ่านทางเว็บไซด์ และ/หรือกระบวนการอื่นเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน  
๒. รวบรวมรายชื่อ และหลักฐานการสมัครของผู้เข้ารับการคัดเลือก  
๓. ด าเนินการคัดเลือก โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก ก าหนดคุณสมบัตผิู้สมัคร, ประกาศวันสอบคัดเลือก, ด าเนินการ
สอบคัดเลือก, รวบรวมผลการประเมิน, แจ้งผลการประเมินไปยัง อฝส., ประกาศผลการสอบคัดเลือก และรับรองผลการ
คัดเลือก  

คณะอนุกรรมการประเมินผล 
        
               รายช่ือคณะอนุกรรมการ 
                          ๑.น.ต.หญิง เกษศิรินทร์     พุฒิโชติ              ประธานกรรมการ 
                            ๒.ร.อ.หญิง พนิดา             เรืองฤทธิ ์     อนุกรรมการและเลขานุการ 
                            ๓.น.ต.หญิง วราล ี          อภินิเวศ              อนุกรรมการ 
                            ๔.น.ต.ชัชวาลย์            จันทะเพชร           อนุกรรมการ  
                            ๕.ร.อ.หญิง นิกจรี            สงฆ์สังวรณ์     อนุกรรมการ   
                            ๖.ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว           ชุ่มเพ็งพันธุ์         อนกุรรมการ   
                            ๗.ร.อ.หญิง ดวงฤทัย  ภักดีวนิชสุโข       อนุกรรมการ 
 
บทบาทหน้าที่  
๑. ก าหนดวิธีการประเมินผล ให้สอดคล้องกบัหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน  

๒. ด าเนินการจัดการประเมินผลใหค้รบทุกมิติตามหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน  

๓. พิจารณาผลการสอบ และวิเคราะห์ข้อสอบ  



        เจ้าหนา้ที่สายสนับสนุน 
(๑) พ.อ.อ.หญิง วิภาดา สุพรรณพงค์ 
(๒) จ.อ.ศิริพงษ์  ตัญญะปัญญาชน 
(๓) น.ส.อนงนาถ ดวงพิทักษ์ 
(๔) นางพิกุล เจตนา 
(๕) น.ส.วิภาพร  พันธ์นิกร 
(๖) นายถนัด เชียงด ี

        ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการ มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มเปิดสถาบันฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๔๗ มีประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการด้านการฝึกอบรม และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
โดยมีหน้าที่ แต่ละคนดังนี้ 
              พ.อ.อ.หญิง วิภาดา สุพรรณพงค์ จบหลักสูตรการจัดท าหนังสือราชการ กองสารบรรณ  จากกรมแพทย์
ทหารอากาศ มีหน้าที่ จัดท าหนังสือราชการเพื่อติดต่อ ประสานงานระดับกลุ่มงาน แผนก กอง กรม กระทรวง ทั้งส่วน
ภาคราชการและเอกชนภายในและภายนอก กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
              น.ส.อนงนาถ ดวงพิทักษ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาจารย์แพทย์ ในการดูแลรับผิดชอบใบประเมิน  เก็บ
รวบรวมคะแนนประเมิน ส่งให้อาจารย์แพทย์ในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ,วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
(วฉท.)และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับ วฉท. และ
แพทยสภา 
             นางพิกุล เจตนา เป็นผู้ช่วยเหรัญญิกฝ่ายอาจารย์แพทย์และกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ดูแลด้านการเงิน 
การเบิกค่าตอบแทนแพทย์นอกเวลาราชการ การเบิกจ่ายเงินในการเข้าร่วมประชุมและการฝึกอบรมต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
             น.ส.วิภาพร  พันธ์นิกร เป็นผู้ช่วยฝ่ายอาจารย์แพทย์ ดูแลสิทธิต่างๆของแพทย์ประจ าบ้าน การลาพักผ่อน
ประจ าป,ีการลาป่วย,ลากิจ รวมทั้งชุดปฏิบัติงาน ของแพทย์ประจ าบ้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และอาจารย์แพทย์ประจ า
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
             จ.อ.ศิริพงษ์  ตัญญะปัญญาชน และนายถนัด เชียงดี ท าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดท าเอกสารต่างๆ 
การประสานงานกับหน่วยงานภายในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และช่วยประสานงาน การจัดการสถานที่ใน 
การจัดประชุมตามโครงการศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


