
1 
 

ธรรมนูญ ของ ศูนย์ฝึกอบรมวิสัญญีแพทย์ระดับภมิูภาค ณ กรุงเทพ 

Charter of Bangkok Anesthesia Regional Training Center (BARTC) 

 

ชื่อ:  Bangkok Anesthesia Regional Training Center ยอ่วา่ BARTC 

  ภาษาไทยเรียกวา่ ศนูย์ฝึกอบรมวิสญัญีแพทย์ระดบัภมูิภาค ณ กรุงเทพ 

ก่อตัง้:  มกราคม 2539 

วิสัยทัศน์: To promote safe anesthesia in developing countries of Asia  

พันธกิจ:  

พนัธกิจหลกั:      ให้การฝึกอบรมวิสญัญีแพทย์จากประเทศก าลงัพฒันาในเอเซีย เพื่อกลบัไปเป็นวิสญัญีแพทย์ที่มี

ความสามารถและให้การอบรมวิสญัญีแพทย์ในประเทศบ้านเกิดได้  

พนัธกิจรอง:         1.  จดัการประชมุวิชาการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของศิษย์เก่าและแลกเปลีย่นความรู้กบัวิสญัญี     

แพทย์ในประเทศนัน้ 

 2.  สง่เสริมและเผยแพร่เกียรติคณุของวิสญัญีแพทย์ไทยให้แพร่หลาย 

Core mission:   To train future trainers to form a critical mass, so that they can teach more juniors in their 

own countries 

Other mission: 1.  To organize Academic Day to follow up our alumni and exchange knowledge with 

anesthesiologists in alumni’s countries 

2.  To promote international relationship between Thailand and related Asian countries 

 

สถาบันที่ ร่วมให้การอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฯ: 

โรงพยาบาลซึ่งให้การฝึกอบรม ประกอบด้วยภาควิชาวิสญัญีวิทยา ของสถาบนัหลกั 3 แห่ง และ กลุม่งานวิสญัญีของ

สถาบนัสมทบ 5 แหง่: 

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

2. คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั  

3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
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4. โรงพยาบาลราชบรีุ 

5. โรงพยาบาลชลบรีุ 

6. โรงพยาบาลขอนแก่น 

7. สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี (Queen Sirikit National Institute of Child Health) 

8. สถาบนัประสาทวิทยา (Prasat Neurological Institute) 

 

ประวัติและความเป็นมา 

ในขณะที่ ศ.นพ.ธารา ตริตระการ ด ารงต าแหน่งประธานราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย (2537-2538) 

ได้รับการติดต่อจาก Education committee ของ World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA) ในปี 2538 

ขอให้จัดตัง้โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความช่วยเหลือวิสญัญีแพทย์ต่างชาติ โดย WFSA เป็นผู้ ให้เงินสนบัสนุน ดงันัน้จึงได้

ชกัชวนให้อาจารย์ในภาควิชาวิสญัญีวิทยา ของโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพมหานคร 3 แหง่ คือ คณะแพทยศาตร์ศิริราขพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั รับเป็นต้นสงักัดให้วิสญัญีแพทย์จาก

ประเทศเพื่อนบ้านมาฝึกอบรมเป็นเวลา 1 ปี เร่ิมในปี 2539 ภายใต้ช่ือของราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทยฯ และ

ได้รับความร่วมมือจากสถาบนัสมทบ (สถาบนัท่ีร่วมฝึกอบรม) รพ.ในสงักดักระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ ช่วยรับไป

ฝึกอบรมเพื่อให้ได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบตัิมากขึน้และได้เห็นการด าเนินงานของกลุ่มงานวิสญัญีใน รพ. ขนาดต่างๆ ได้แก่ 

โรงพยาบาลราชบรีุ โรงพยาบาลชลบรีุ โรงพยาบาลขอนแก่น สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี โดยการน าของ ศ.นพ.ธารา 

ตริตระการ ในต าแหน่งผู้ อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมเป็นเวลา 16 ปี ท าให้ผู้ รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะ และได้รับ

ประสบการณ์ตามจดุประสงค์ 

ด้วยความเสียสละและน า้ใจของวิสญัญีแพทย์และวิสญัญีพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ แพทย์ต่างชาติได้รับการ

ฝึกอบรมติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีโดยไม่ขาดสาย ศ.พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณีได้เร่ิมด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการศูนย์

ฝึกอบรมฯ ตัง้แตปี่ 2556 ได้ด าเนินการตามแนวทางของ BARTC และน าคณาจารย์ไปจดั Academic Day ที่ประเทศของศิษย์

เก่าอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนีย้งัมีการจดัท างบประมาณ รายงานการเงิน และรายงานประจ าปีสง่ WFSA นอกจากนีย้งัได้ท า

การปรับปรุงต ารา Essentials in Anesthesia เป็น Edition ที่ 2 ซึ่งเป็นหนงัสือวิสญัญีวิทยาในภาษาองักฤษเล่มแรกของ

ประเทศไทย ในปี 2560 มีสถาบนัใหมท่ี่เข้ามาร่วมในการฝึกอบรมคือ สถาบนัประสาทวิทยา ในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร

เลง็เห็นถึงความส าคญัของความร่วมมือและการเป็นสว่นหนึง่ของราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แหง่ประเทศไทยให้เป็นที่ประจกัษ์ 

จึงได้ยืนยนัว่า BARTC เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือวิสญัญีแพทย์ต่างชาติ ของราชวิทยาลยัฯ ในปี 2561 นีม้ีการจัดท า 

Memorandum of Understanding (MOU) ระหวา่ง WFSA, ราชวิทยาลยัฯ และศนูย์ฝึกอบรมฯเป็นครัง้แรก และในปี 2562 มี

การจดัท าธรรมนญูของศนูย์ฝึกอบรม ซึง่ได้รับการรับรองโดยกรรมการบริหารของศนูย์ฝึกอบรม 
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จากการด าเนินงานของศนูย์ฝึกอบรมฯ ประเทศไทยได้แสดงศกัยภาพที่ได้ช่วยฝึกอบรมเพื่อนร่วมอาชีพในประเทศ

ก าลงัพฒันา และสามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เนื่อง มีศิษย์เก่าของศนูย์ฝึกอบรมฯ กลบัไปเป็นผู้น าและผู้พฒันาการเรียนการ

สอนและการบริการทางวิสญัญีในประเทศของตนจ านวนมาก เพิ่มความปลอดภยัในการระงบัความรู้สกึให้แก่ประชาชนใน

ประเทศเหลา่นัน้ เมื่อวิสญัญีแพทย์ทัว่โลกมาร่วมชุมนมุกัน กรรมการบริหารของ WFSA จะกลา่วเสมอว่า “BARTC is the 

flagship of WFSA education programs”. นอกจากนี ้ศ.นพ.ธารา ตริตระการ ยงัได้รับเกียรติอย่างสงูในการได้รับรางวลั 

Presidential Award for Service to Anesthesiology ในการประชมุ World Congress of Anesthesiologists ในปี 2559 

 

จ านวนผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรม:  88 คน (เดือนมกราคม 2562) 

ประเทศต้นสังกัดของผู้รับการฝึกอบรม: เมียนมาร์  ลาว กัมพูชา เวียดนาม ภูฏาน มองโกเลีย  และประเทศที่

คณะกรรมการพิจารณาวา่เหมาะสม  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: คณะกรรมการบริหารของศนูย์ฝึกอบรมวิสญัญีแพทย์ระดบัภมูิภาค ณ กรุงเทพ 

 ผู้อ านวยการศนูย์ฝึกอบรมฯ (director): 

1. ศ.เกียรติคณุ นพ.ธารา ตริตระการ (2539-2555) 

2. ศ.เกียรติคณุ พญ.จริยา เลศิอรรฆยมณี (2556-ปัจจบุนั) 

 เลขาธิการ (secretary-general): 

1. ศ.เกียรติคณุ พญ.จริยา เลศิอรรฆยมณี (2539-2555) 

2. รศ.พญ.อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ (2556-ปัจจบุนั) 

คณะกรรมการบริหารของศูนย์ฝึกอบรม (2539 จนถึงปัจจบุนั) และที่ปรึกษา ตามเอกสารแนบ 1 

1. Director 

2. Past director 

3. Secretary General 

4. Secretary Assistant 

5. เหรัญญิก 

6. หวัหน้าภาควิชาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

7. หวัหน้าภาควิชาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

8. หวัหน้าภาควิชาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

9. ประธานราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์ แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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10. กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากหวัหน้าภาควิชาวิสญัญีวิทยา ในข้อ 6-8 

11. กรรมการจากสถาบนัสมทบ 

12. กรรมการกลาง 

 

กิจกรรมประจ าของการบริหาร BARTC: 

1. คณะกรรมการบริหารมีการประชมุ ทกุ 3 เดือน ในเดือน มีนาคม มิถนุายน กนัยายน ธนัวาคม เป็นเวลาครัง้

ละ 3 ชัว่โมงที่ ภาควิสญัญี ศิริราช โดยมีจดหมายเชิญประชมุ วาระการประชมุ และรายงานการประชมุ 

2. Orientation day วนัปฐมนิเทศผู้ เข้ารับการฝึกอบรมใหม ่ในเดือนมกราคม 

3. การเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจากผู้สมคัร โดยพิจารณาจากใบสมคัร และการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ ใน

เดือนกนัยายน 

4. การประเมินระหวา่งปี ด้วยแบบประเมิน AnesthEX, DOPs, log book, การสอบ MCQ, การสอบ oral และ

การประเมินปลายปี ด้วยการสอบ oral, MCQ, essay 

5. Graduation day เมื่อผู้ที่สอบผา่นได้รับประกาศนียบตัร  WFSA-BARTC Diploma of Anesthesia 

6. การจดั Academic Day ทีประเทศของศิษย์เก่า ปีละ 1 ครัง้ 

7. การสง่รายงานประจ าปีให้ WFSA และราชวิทยาลยั และการของบประมาณ ประมาณเดือน มกราคมหรือ

กมุภาพนัธ์ของปีถดัไป 

8. การประชมุกลุม่ยอ่ยเพื่อปรับปรุงหลกัสตูร ตามโอกาส ครัง้ลา่สดุเมื่อธนัวาคม 2561 

คณะกรรมการบริหารมีเจ้าหน้าที่ part-time ที่ศิริราช 1 คน ซึง่มีหน้าที่จดัการเร่ืองเอกสาร ของทัง้คณะกรรมการบริหาร และผู้

เข้าฝึกอบรม เป็นผู้ เก็บรวบรวมเอกสารตา่งๆ รวมทัง้เอกสารการเงิน ประสานงานอื่นๆทัง้การเดินทางของผู้ เข้าฝึกอบรม การจดั 

Academic day การจดัท า website BARTC และนอกจากนีย้งัมีผู้ประสานงานที่ จุฬาฯ และรามาธิบดี เพื่อช่วยในการดแูลผู้

เข้าฝึกอบรมแหง่ละ 1 คน 

 

วิธีการฝึกอบรมและหลักสูตร (Curriculum): 

 วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร คือ เพื่อให้ผู้ เข้าฝึกอบรม: (1) เป็น safe and competent anesthesiologist, (2) สามารถ 

สอนและฝึกอบรมผู้อื่น, และ (3) มีความใสใ่จในการศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง (continuing education) 

โครงการฝึกอบรมมีหลกัสตูร 1 ปี โดยผู้สมคัรต้องมีคณุสมบตัิที่ต้องการ (prerequisite) และต้องได้รับการสนบัสนนุ

จาก รพ.ต้นสงักดัซึง่จะกลบัไปท างาน ก่อนถกูคดัเลอืกโดยคณะกรรมการบริหารของศนูย์ฝึกอบรมฯ  
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หลงัได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ เข้ารับการอบรม (BARTC fellows) ปีละ 4 คน ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณบดีและ

ผู้อ านวยการของ รพ.ที่เก่ียวข้องทกุครัง้  เร่ิมการฝึกอบรมที่ภาควิชาวิสญัญีวิทยา ของสถาบนัหลกั 6 เดือน (รพ.ศิริราช หรือ 

รพ.จฬุา หรือ รพ.รามาธิบดี) โดยความร่วมมือของวิสญัญีแพทย์และวิสญัญีพยาบาลในโรงพยาบาลเหลา่นัน้  เพื่อวางรากฐาน

ความรู้ทางวิสญัญี (basic anesthesia) และร่วมกนัฟังการบรรยายตามหลกัสตูร ซึ่งบรรยายโดยคณาจารย์จากสถาบนัหลกั

และสถาบนัสมทบ 38 หวัข้อ มี workshop 1 ครัง้ และ simulation 1 ครัง้ ทกุหวัข้อบรรยายเป็นภาษาองักฤษ โดยมีหนงัสือซึ่ง

ร่วมนิพนธ์โดยคณาจารย์ช่ือ Essentials in Anesthesiology (ปรับปรุงและจดัพิมพ์ครัง้ที่ 2 ปีพ.ศ. 2560) และต าราวิสญัญี

ภาษาองักฤษอื่นๆ หลกัสตูรขอให้ fellow ทกุคนเข้าร่วมฟังกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชา เช่น Journal club, Mortality-

Morbidity conference ฯลฯ และสนบัสนนุให้หาความรู้ด้วยตนเอง โดยการอ่านหนงัสือและการค้นคว้าเพื่อใช้เวลาให้เป็น

ประโยชน์ 

ใน 4 เดือนต่อมา fellow จะหมนุเวียนไปฝึกอบรมในสถาบนัสมทบเป็นเวลาแห่งละ 1-2 เดือน โดยมีวิสญัญีแพทย์

และวิสญัญีพยาบาลในโรงพยาบาลเป็นผู้ ให้การอบรม เพื่อให้มีโอกาสฝึกปฏิบตัิมากขึน้ มีการบรรยายเพิ่มเติมและเข้าร่วม

กิจกรรมทางวิชาการ สว่นช่วง 2 เดือนที่เหลอื fellow จะกลบัมาฝึกอบรมในสถาบนัหลกั และ/หรือใช้ช่วงเวลาเลือก (elective) 

เพื่อฝึกอบรมในสาขาที่ต้องการ 

ในระหวา่ง 1 ปีของการฝึกอบรม fellow จะได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการของราชวิทยาลยัวิสญัญีฯ เข้าร่วม 

workshop ต่างๆที่มีการจัด และการประชุมนานาชาติที่จัดในประเทศไทย เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ส าหรับอนาคตของสมาคมวิสญัญีแพทย์ของประเทศต้นสงักดั หลกัสตูรของ BARTC มีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ

พร้อมของสถาบนัท่ีฝึกอบรม และความจ าเป็นของ fellow/ โรงพยาบาลต้นสงักดั  

การประเมินผลการฝึกอบรม มีการท า pretest ตัง้แต่เร่ิมเข้าอบรม ต่อจากนัน้มีการท า formative evaluation ได้แก่ 

การสอบ MCQ,  การประเมินระหวา่งปี, การเก็บ log book, การสอบ oral, การประเมินทกัษะและทศันคติโดยคณาจารย์ และ

ปลายปีมีการสอบทัง้ oral, essay และ MCQ ซึ่งจะมีการประเมินร่วมกนัโดยคณะกรรมการบริหาร หากผ่านการฝึกอบรมจะ

ได้รับ WFSA-BARTC Diploma of Anesthesiology ซึ่งลงนามโดย  President of WFSA ประธานราชวิทยาลยัฯ และ

ผู้อ านวยการศนูย์ฝึกอบรม ก่อนเดินทางกลบั ผู้ เข้ารับการอบรมต้องน าเสนอ 2 หวัข้อ คือ short presentation “My one year 

in Thailand” และ lecture 1 หวัข้อ ที่พร้อมจะกลบัไปบรรยายที่โรงพยาบาลต้นสงักดั มาน าเสนอให้กรรมการบริหารช่วยฟัง

เพื่อให้ค าแนะน าในการสอนบรรยายและการใช้อปุกรณ์บรรยาย 

ในแต่ละปีมีการจดั Academic Day มีจุดประสงค์ เพื่อ 1) ให้ความรู้แก่วิสญัญีแพทย์และพยาบาลในประเทศนัน้ๆ, 

2) เพื่อให้คณาจารย์ของ BARTC มีความเข้าใจในสภาพการท างานของวิสญัญีแพทย์ในประเทศที่ก าลงัพฒันา ซึ่งมีผลในการ

พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม, 3) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของศิษย์เก่า (alumni); และ 4) เพื่อสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดี

ระหวา่งวิสญัญีแพทย์ไทยและวิสญัญีแพทย์ประเทศต่างๆ กิจกรรมนีไ้ด้จดัเป็นประจ าปีละ 1 ครัง้ มีคณาจารย์ร่วมเดินทางไป
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ด้วยประมาณ 9 คน เพื่อบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้กบัวิสญัญีแพทย์ของประเทศนัน้ ทุกครัง้ได้สร้างประโยชน์ให้กับ

วิสญัญีแพทย์เพื่อนบ้านเป็นอนัมาก 

การเงนิและงบประมาณ: 

 แตล่ะปี ศนูย์ฝึกอบรมฯ จะสง่รายจ่ายที่ได้จ่ายไปให้ WFSA และสง่งบประมาณที่ต้องใช้ไปพร้อมกนั โดย WFSA ให้

งบประมาณ 13,500 US dollars x 4 fellows = 54,000   US dollars + airplane tickets reimbursement งบประมาณที่ได้

เป็นเงินค่าใช้จ่าย (stipend) ของ fellow ค่าตอบแทนการบรรยาย เบีย้ประชุมกรรมการ ค่าใช้จ่ายของสถาบันต่าง ๆ 

คา่ตอบแทนผู้ประสานงาน และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  

 ในปีที่ผา่นๆ มา ศนูย์ฝึกอบรมฯ ได้รับความช่วยเหลือจากราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์ และสถาบนัหลกั โดยอนมุตัิ ให้ 

BARTC fellows ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการโดยไม่คิดค่าลงทะเบียน และอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลในบางโอกาส 

งบประมาณที่ศนูย์ฝึกอบรมฯ ขอจากราชวิทยาลยัฯ คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจดั Academic Day ปีละไม่เกิน 50,000 

บาท (เบิกตามจริง) ซึง่เร่ิมได้รับในปี 2561 

 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและอนมุตัิงบประมาณและรายจ่าย โดยเหรัญญิกตรวจสอบเร่ืองเงินรับเข้าและ

จ่ายออก ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมฯ สามารถอนุมตัิการจ่ายเบือ้งต้นที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายประจ าได้ ภายในวงเงิน 

30,000 บาท/ครัง้ และต้องชีแ้จงในท่ีประชมุกรรมการบริหารภายหลงั 

 

ผลส าเร็จของศูนย์ฝึกอบรมฯ: 

1. ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม เดินทางกลบัไปปฏิบตัิงานวิสญัญีที่ประเทศต้นสงักดั และเป็นผู้น าการพฒันาในหลายๆด้าน 

โดยมีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจบไปแล้ว 88 คน (มกราคม 2562) 

2. WFSA ได้ยกย่อง ศ.นพ.ธารา ตริตระการ ให้ได้รับรางวลั Presidential Award for Service to Anesthesiology ใน

ระหวา่งการประชมุ 16th World Congress of Anesthesiologists ปี 2559 และช่ืนชมประเทศไทยในการสนบัสนนุให้

สามารถฝึกอบรมวิสญัญีแพทย์ของประเทศก าลงัพฒันา โดยถือว่าศูนย์ฝึกอบรม BARTC เป็นผลงานส าคญัของ 

Education committee ของ WFSA 

3. วิสญัญีแพทย์ไทยที่เป็นคณาจารย์และที่ร่วมในโครงการ ได้ใช้ภาษาองักฤษและมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัต่างประเทศ 

ซึง่ตรงตามยทุธศาตร์สถาบนัและประเทศ ทัง้ยงัเป็นการสง่เสริมความสามคัคีระหว่างสถาบนัหลกัและสถาบนัสมทบ 

ในการให้ความช่วยเหลอืแก่วิสญัญีแพทย์ในประเทศก าลงัพฒันา 

4. สร้างเสริมเกียรติคณุของราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แหง่ประเทศไทย ท าให้เป็นท่ีรู้จกัและยกยอ่งในเวทีนานาชาติ 
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ปัญหาของศูนย์ฝึกอบรมฯ: 

1. วิสญัญีแพทย์และวิสญัญีพยาบาลของประเทศไทยมีภาระงานหลายด้าน บางท่านอาจยังไม่เข้าใจพันธกิจและ

ประโยชน์ของศนูย์ฝึกอบรม ประกอบกบัสภาวะขาดแคลนทรัพยากรบคุคล ท าให้ไมไ่ด้รับความร่วมมือเท่าที่ควร การ

ประชาสมัพนัธ์ อาจท าให้ได้รับความร่วมมือดีขึน้ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความช่วยเหลือที่ประเทศไทย

ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

2. WFSA ไม่สามารถให้สญัญาว่าจะให้งบประมาณแก่ BARTC ในเร่ืองของการจดั Academic Day เนื่องจากต้องให้

การสนบัสนนุศนูย์ฝึกอบรมวิสญัญีแพทย์หลายแหง่ทัว่โลก ดงันัน้ศนูย์ฝึกอบรมฯ จึงต้องหางบประมาณในสว่นนีด้้วย 

ท าให้ต้องขอความอนเุคราะห์ในการเข้าร่วมประชมุอบรมของราชวิทยาลยัวิสญัญีฯ และองค์กรตา่งๆ เป็นครัง้คราว 

3. การฝึกอบรมแพทย์ต่างชาติ ต้องระมดัระวงัเร่ืองความปลอดภยัแก่ผู้ ป่วย ทัง้ในด้านการสื่อสาร ความรู้ และทกัษะ 

จ าเป็นต้องควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานอยา่งใกล้ชิด 

4. การด าเนินงานของศนูย์ฝึกอบรมฯ เป็นงานจิตอาสา วิสญัญีแพทย์มีภาระงานหลายด้านซึ่งอาจท าให้เวลาที่จะให้แก่

ผู้ เข้าฝึกอบรมลดน้อยลง  

5. ยงัไม่มีการก าหนดวาระการด าเนินงานของผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมและเลขานกุาร ซึ่งน่าจะมีการก าหนดไว้ เช่น 

สามารถด ารงต าแหนง่ได้ครัง้ละ 4 ปี และด ารงต าแหนง่ติดตอ่กนัได้ 2 รอบ 

 

ศ.พญ.จริยา เลศิอรรฆยมณี ผู้ เสนอ 

รับรองฉบบัแก้ไขในการประชมุกรรมการบริหาร BARTC วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 
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เอกสารแนบ 1 (Appendix 1) 

รายนามกรรมการบริหาร BARTC ตัง้แต่ก่อตัง้จนถงึปัจจุบัน 

ที่ปรึกษา 

1. Dr. Kester Brown จากประเทศออสเตรเลยี  

2. Dr. Robert Hare จากประเทศออสเตรเลยี 

3. Dr. Haydn Perndt จากประเทศออสเตรเลยี 

4. Dr. Mitsugu Fujimori จากประเทศญ่ีปุ่ น 

5. Dr. Wayne Morris จากประเทศนิวซีแลนด์ 

6. Dr. Miodrag Milenovic ประเทศซีเรีย 

กรรมการบริหารจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1. รศ.พญ.คณุวรรณา สมบรูณ์วิบลูย์ - Assoc.Prof. Khun Wanna Somboonviboon 

2. รศ.พญ.อรนชุ เก่ียวข้อง - Assoc.Prof. Oranuch Kyokong 

3. ศ.นพ.ร่ืนเริง ลลีานกุรม - Prof. Ruenreong Leelanukrom 

4. ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลกัษณานนัท์ - Prof. Somrat Charuluxananan 

5. ศ.พญ.สปุราณี นิรุตติศาสน์ - Prof. Supranee Niruthisard 

6. อ.นพ.อนนัตโชติ วิมกุตะนนัทน์ - Lecturer Anantachote Vimuktanandana    

กรรมการบริหารจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

1. ศ.เกียรติคณุ พญ.สมศรี เผา่สวสัดิ์ - Prof.Emer. Somsri Pausawasdi 

2. ศ.เกียรติคณุ พญ.เพลนิจิตต์ ศิริวนัสาณฑ์ - Prof.Emer. Plernchitt Sirivanasandha 

3. รศ.พญ.อรทยั ตนัติศิรินทร์ - Assoc.Prof. Orathai Tontisirin 

4. ผศ.พญ.สรีุรัตน์ ศรีสวสัดิ์ - Assist.Prof. Surirat Srisawasdi 

5. รศ.พญ.ประสาทนีย์ จนัทร - Assoc.Prof. Prasatnee Jantorn 

6. ผศ.พญ.วรรณวิมล แสงโชติ - Assist.Prof. Wanawimol Saengchote 

7. ศ.นพ.วิชยั อิทธิชยักลุฑล - Prof. Wichai Ittichaikulthol 

8. ผศ.นพ.สมชาย เวียงธีรวฒัน์ - Assist.Prof. Somchai Viengteerawat 

9. ผศ.นพ.ธนิต วีรังคบตุร - Assist.Prof. Tanit Virankabutra 

10. รศ.พญ.นชุ ตนัติศิรินทร์ - Assoc.Prof. Nuj Tontisirin 

11. ผศ.นพ.วรพจน์ อภิญญาชน - Assist.Prof. Worapot Apinyachon 
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กรรมการบริหารจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราขพยาบาล 

1. ศ.เกียรติคณุ นพ.ธารา ตริตระการ - Prof.Emer. Thara Tritrakarn  

2. ศ.คลนิิกเกียรติคณุ นพ.ดิเรก จลุชาต - Clinic Prof. Emer.Direk Chulachata  

3. ศ.พญ.ส าอางค์ ครุุรัตน์พนัธ์ - Prof. Sam-aung Khururattanapan 

4. ศ.พญ.องักาบ ปราการรัตน์ - Prof. Ungkab Phakanrattana 

5. รศ.พญ.ฐิติมา ชินะโชติ - Assoc.Prof. Thitima Chinachoti 

6. ศ.เกียรติคณุ พญ.จริยา เลศิอรรฆยมณี - Prof.Emer. Jariya Lertakyamanee 

7. รศ.นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ - Assoc.Prof. Pradit  Somprakit 

8. รศ.นพ.บณัฑิต จินตนาปราโมทย์ - Assoc.Prof. Bundit Chintanapramote 

9. ศ.พญ.สวุรรณี  สรุเศรณีวงศ์ - Prof. Suwannee  Suraseranivongse 

10. รศ.พญ.อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ - Assoc.Prof. Orawan Pongraweewan 

11. รศ.พญ.มานี รักษาเกียรติศกัดิ์ - Assoc.Prof. Manee Raksakietisak 

12. ผศ.พญ.ปราณี รัชตามขุยนนัต์ - Assist.Prof. Pranee Rushatamukayanunt 

13. รศ.พญ. ศิริพร ปิติมานะอารี - Assoc.Prof.Siriporn Pitimana-aree   

14. ผศ.นพ.สมเกียรติ อรุณพฤกษากลุ - Assist.Prof. Somkiat Aroonpruksakul 

15. อ.นพ.อภิชาต ศภุธรรมวิทย์ - Lecturer Aphichat Suphathamwit 

 
กรรมการบริหารจากราขวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  

1. รศ.พญ.ปกจิตต์ ประมวญ – Assoc.Prof. Pokchitt Pramuan 

2. นพ.ชนะ บวัข า – Dr. Chana Buakam 

3. รศ.นพ.ปรีชา โอภาสานนท์ – Assoc.Prof. Precha Opasanon 

4. ศ.คลนิิก เกียรติคณุ พญ.ธารทิพย์ ประณทุนรพาล - Clinic Prof. Emer. Tharnthip  Pranootnarabhal 

5. ศ.คลนิิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกลุ - Clinic Prof. Wanna Srirojchanakul  

6. ศ.นพ.เทวารักษ์ วีระวฒักานนท์ - Prof. Thewarug Werawatganon 

7. พญ.ประภา รัตนไชย - Dr.Prapa Ratanachai 

กรรมการบริหารจากสถาบันสมทบ 

1. นพ.ชาญณรงค์ เสง่ียมพรพาณิชย์ (รพ.ชลบรีุ) – Dr.Charnnarong Sagiumpornpanich 

2. พญ.อญัชล ีอตัช ู (สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี) - Dr. Anchalee Attachoo 

3. นพ.วิโรจน์ เพง่ผล (รพ.ราชบรีุ) - Dr.Wiroj Pengpol 

4. พญ.สนุิดา อติชาติ (รพ.ชลบรีุ) - Dr.Sunida Atichat 
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5. พญ.อกัษร พลูนิติพร (รพ.ขอนแก่น) - Dr. Aksorn Pulnitiporn 

6. นพ.ภพูิงค์ เอกะวิภาต (สถาบนัประสาทวิทยา) - Dr.Phuping  Akavipat 

7. พญ.อมัพวนั ตนัหยง (รพ.ชลบรีุ) - Dr. Ampawan Tanyong 

8. พญ.เดือนเพ็ญ หอ่รัตนาเรือง (สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี) - Dr.Duenpen Horatanaruang 

9. พญ.พิมพ์วรรณ สขุปลัง่ (สถาบนัประสาทวิทยา) - Dr.Pimwan Sookplung 

10. พญ.วนัวิสาข์ สนิธุประสทิธ์ิ (รพ.ขอนแก่น) - Dr.Wanwisa Sinthuprasit 

 


