
07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 นางประพรี ์ เศรษฐรกัษ์ ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)           
วท.ม.(สตัววทิยา)          
วท.ด.(วทิยาศาสตรช์วีภาพ)

กายวภิาคศาสตร์ Reproductive and Cell 
Biology of frog, snail, 
shrimp and mammal

มม. พนกังาน ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์              
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร.0 2201 5410,     
0 2201 5401

2 นางวริตั  ศริสินัธนะ ศ.* พ.บ.                        
ป.ชัน้สงูทางคลนิิก     
(กุมารเวชศาสตร)์  
Diploma, American 
Board of Pediatrics      
Certificate Pediatric 
Infectious Disease       
ป.(โรคตดิเชือ้ในเดก็)     
อ.ว.(อนุสาขากุมาร       
เวชศาสตรโ์รคตดิเชือ้)

กุมารเวชศาสตร์ โรคตดิเชือ้ในเดก็ มช. เกษยีณ สถาบนัวจิยั
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
โทร.0 5394 5055     
ต่อ 446

Page 1 of 6 ข้อมลู ณ วนัที่ 27 มิถนุายน 2555



07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

3 นางอรุณ ี เจตศรสีุภาพ ศ. พ.บ.                        
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก       
(กุมารเวชศาสตร)์        
ว.ว.(กุมารเวชกรรม)    
อ.ว.(โลหติวทิยา)

กุมารเวชศาสตร์ Thalassemia, Pediatric 
Hematology and 

Pediatrics

มข. ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                  
คณะแพทยศาสตร ์  
โทร.0 4334 8382
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

4 นายพเิชฐ  อุดมรตัน์ ศ.* พ.บ.                          
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก            
 (จติเวชศาสตร)์             
 ว.ว.(จติเวชศาสตร)์ 
Certificate in 
Psychogeriatrics            
Certificate in Recent 
Developments in 
Psychiatry Certificate in 
Leadership in 

International Mental 
Health

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์ มอ. ภาควชิาจติเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์   
โทร.0 7445 1352

5 นายมาโนช  หล่อตระกลู ศ. พ.บ.(จติเวชศาสตร)์      
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก          
(จติเวชศาสตร)์           
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์

จติเวชศาสตร์ Mood disorder and 
Psychopharmacology

มม. พนกังาน ภาควชิาจติเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร.0 2201 1478,     
0 2201 1275
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

6 นายเจน  มโนนุกุล ศ. พ.บ.                        
ป.บณัฑติทาง
วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
คลนิิก                 
(พยาธวิทิยา)                
ว.ว.(พยาธวิทิยา)

พยาธวิทิยา ตจพยาธวิทิยา มม. พนกังาน ภาควชิาพยาธวิทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์    
ศริริาชพยาบาล        
โทร.0 2411 2005

7 นางยพุนิ  ศุพุทธมงคล ศ.* พ.บ.                       
ว.ว.(อายรุศาสตร)์ 
M.Sc.(Epidemiology) 
Diploma of Tropical 
Medicine and Hygiene

โรคตดิเชือ้และ
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น

โรคตดิเชือ้และอายรุศาสตร์
เขตรอ้น

มม. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์    
 ศริริาชพยาบาล        
 โทร.0 2419 7301

8 นายสุวฒัน์  จรยิาเลศิศกัดิ ์ ศ. พ.บ.            
M.Sc.(Clinical Tropical 
Medicine)                
อ.ว.(เวชศาสตรป้์องกนั)  
M.P.H.                 
Dr.PH.

เวชศาสตรช์มุชน   การประเมนิโครงการ    
สาธารณสุข การวางแผน   
 กลยทุธ์ การศกึษาวจิยั     
   ดา้นระบาดวทิยาของ    
 โรคเอดสแ์ละการบรหิาร

งานวจิยั

มช. ภาควชิาเวชศาสตร์
ชมุชน                
คณะแพทยศาสตร ์    
โทร.0 5394 5472-4
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

9 นายวชิยั  เอกพลากร ศ. พ.บ.                        
อ.ว.(เวชศาสตรป้์องกนั
คลนิิก)                    
อ.ว.(เวชศาสตรป์ฏบิตัิ
ทัว่ไป)                     
Master of Medicine       
Ph.D.(Epidemiology)     
อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครวั)

 เวชศาสตรช์มุชน 
ระบาดวทิยา

ระบาดวทิยา: โรคระบบ
หวัใจและหลอดเลอืด

มม. ภาควชิาเวชศาสตร์
ชมุชน                
คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร.0 2201 1518

10 นายอภชิาต ิ จติต์เจรญิ ศ.* พ.บ.                        
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก          
(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา) 
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)                        
อ.ว.(อนุสาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ์)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา Obstetrics-gynaecology  
Family Medicine

มม. ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา         
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร.0 2201 2427
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

11 นายพลภทัร  โรจน์นครนิทร์ ศ. พ.บ.                        
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก       
(อายรุศาสตร)์            
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)  
ว.ว.(อายรุศาสตร ์        
โรคเลอืด)
Ph.D.(Biochemistry)

อายรุศาสตร์           โลหติวทิยา                

           โรคเลอืดออกง่าย     
 และ ลิม่เลอืดอุดตนั

จฬ. ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
คณะแพทยศาสตร ์  
โทร.0 2256 4564,     
0 2256 4564 ต่อ 104

หมายเหตุ ศ.* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารย ์ ได้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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