ผูสมัครตำแหนง นายกสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
วาระป พ.ศ.2565-2567

สถานที่ปฏิบัตงิ านในปจจุบัน

ชื่อ-นามสกุล
นายแพทยภิรุญ มุตสิกพันธุ
อายุ 57 ป
คุณวุฒิ
• แพทยศาสตรบณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2531
• วุฒิบัตรความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร
พ.ศ.2535
• อนุมัติบัตรความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโรคติดเชื้อ
พ.ศ.2547
• Certificate of fellowship of Infectious disease, University of Rochester,
USA 1996
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตรเขตรอน ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองศาสตราจารย

ตำแหนง
การทำงานในปจจุบัน
• หัวหนาสาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตรเขตรอน ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
• กรรมการบริหาร สมาคมโรคเอดสแหงประเทศไทย
• คณะทำงานพิจารณาบัญชียาหลักแหงชาติสาขาโรคติดเชื้อ
การทำงานที่เกี่ยวของกับสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
พ.ศ.2561-2562
กรรมการบริหาร สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
พ.ศ.2561-2562
ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
พ.ศ.2561-2562
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
พ.ศ.2563-2564
อุปนายก สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย

ขอความที่ตองการสื่อขาวไปยังสมาชิก
• สงเสริมใหมีการเผยแพรความรู และการดูแลรักษาปองกันที่เหมาะสมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อใหแกสมาชิก และบุคคลทั่วไป
• สงเสริมใหมีความรวมมือกันระหวางราชวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพตาง ๆ หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุขและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ในการรักษา และปองกันโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะโรคติดเชื้ออุบัติใหม
• สงเสริมใหมีการศึกษา วิจัย อบรมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่พบบอยในประเทศไทย เพื่อหาแนวทางการดูแลรักษาที่เหมาะสม
• จัดใหมีการอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับโรคติดเชื้อใหแกสมาชิกของสมาคม รวมทัง้ การใหทุนในการไปนำเสนอ
ผลงานวิจัย
• จัดใหมีการสัมมนาวิชาการระดับชาติ และสงเสริมใหมีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในประเทศไทย

ผูสมัครตำแหนง กรรมการสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
วาระป พ.ศ.2565-2567
ชื่อ-นามสกุล
แพทยหญิงดรุณี โชติประสิทธิส์ กุล อายุ 41 ป
คุณวุฒิ
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
• Mater of Public Health, Johns Hopkins University
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ปฏิบัตงิ านในปจจุบัน
ตำแหนง
การทำงานในปจจุบัน
• รองประธานคณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะอนุกรรมการดูแลผูปวย sepsis ในคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะกรรมการทีมนำทางคลินิกภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะกรรมการผูดูแลงานวิจัยแพทยประจำบานภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
การทำงานที่เกี่ยวของกับสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
พ.ศ.2563-2564
คณะอนุกรรมการวิชาการ สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
ขอความที่ตองการสื่อขาวไปยังสมาชิก
• สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทยตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สรางประโยชนใหแกบุคลากรทางการแพทย
และประชาชนชี้นำสังคมดวยขอมูลดานโรคติดเชื้อที่ถูกตอง ตามความเปนจริง

ผูสมัครตำแหนง กรรมการสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
วาระป พ.ศ.2565-2567

สถานที่ปฏิบัตงิ านในปจจุบัน

ชื่อ-นามสกุล
นายแพทยรุจิภาส สิริจตุภทั ร
อายุ 40 ป
คุณวุฒิ
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาอายุรศาสตร
• วุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร
• Certificate of Research Fellow in Molecular Virology and Pathogenesis,
U.S. Military HIV Research Program, Walter Reed
• Army Institute of Research /Henry M. Jackson Foundation, Maryland, USA
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตรเขตรอน ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย

ตำแหนง
การทำงานในปจจุบัน
• อาจารยประจำภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ผูชวยคณบดี ฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• บรรณาธิการหนังสือของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสาขาวิชาโรคติดเชื้อและ
อายุรศาสตรเขตรอน

การทำงานที่เกี่ยวของกับสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
พ.ศ.2562-2564
บรรณาธิการหนังสือ Update in Infectious Diseases 2019, Update in Infectious Diseases 2020
และ Disease Approach in Infectious Diseases
พ.ศ.2563-2564
คณะอนุกรรมการ Interhospital Case Conference on Infectious Diseases (ICCID)
พ.ศ.2563-2564
คณะอนุกรรมการวิชาการ สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
ขอความที่ตองการสื่อขาวไปยังสมาชิก
• มุงมั่น พัฒนา และสงเสริมใหสมาคมโรคติดเชื้อเปนสื่อกลางในการใหความรูอยางถูกตองเหมาะสมทั้งแกบุคลากรทาง
การแพทยและประชาชนทั่วไป
• พัฒนาศักยภาพของแพทยประจำบานตอยอดโรคติดเชื้อ
• สงเสริมอายุรแพทยโรคติดเชื้อในสวนกลางและสวนภูมิภาคในการนำเสนอผลงาน เพื่อรวมแบงปนประสบการณตาง ๆ
ที่นาสนใจ

ผูสมัครตำแหนง กรรมการสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
วาระป พ.ศ.2565-2567
ชื่อ-นามสกุล
แพทยหญิงศศิธร ลิขิตนุกูล
อายุ 71 ป
คุณวุฒิ
• แพทยศาสตรบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร
• Certificate of Pediatric Infectious Disease, South Western Medical
Center at Dallas, Texas, U.S.A.

สถานที่ปฏิบัตงิ านในปจจุบัน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตำแหนง
ศาสตราจารย
การทำงานในปจจุบัน
• อาจารยพิเศษ หนวยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• แพทยที่ปรึกษาโรคติดเชื้อเด็ก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร, โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร, โรงพยาบาลบี เอ็น เอช และ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
การทำงานที่เกี่ยวของกับสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
พ.ศ.2543-2548
คณะอนุกรรมการวิชาการ สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
พ.ศ.2545-2548
เหรัญญิก สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
พ.ศ.2545-2556
กรรมการบริหาร สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
พ.ศ.2557-2560
เหรัญญิก สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
พ.ศ.2561-2562
กรรมการบริหาร สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
ขอความที่ตองการสื่อขาวไปยังสมาชิก
• เปนสื่อกลางในการประสานงานระหวางสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทยกับสมาชิกสมาคมฯ และประสานงานกับ
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย ในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสมาคมฯ

ผูสมัครตำแหนง กรรมการสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
วาระป พ.ศ.2565-2567
ชื่อ-นามสกุล
แพทยหญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
อายุ 47 ป
คุณวุฒิ
• แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
• วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• อนุมัติบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตรครอบครัว แพทยสภา
• ปริญญาโท ระบาดวิทยาโรคติดเชือ้ มหาวิทยาลัยจอหนส ฮอปกินส ประเทศสหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
ศาสตราจารย

สถานที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน
ตำแหนง
การทำงานในปจจุบัน
• หัวหนาสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
• ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร
• กรรมการ คณะกรรมการโครงการตำรารามาธิบดี
• เลขาธิการ สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
• กรรมการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
• กรรมการ คณะอนุกรรมการจริยธรรม คณะอนุกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการเผยแพรความรู สูประชาชน
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
• กรรมการที่ปรึกษา สมาคมแพทยโรคติดตอทางเพศสัมพันธแหงประเทศไทย
• กรรมการวิชาการดานโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส องคการเภสัชกรรม
การทำงานที่เกี่ยวของกับสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
พ.ศ.2553-2556
ประธานอนุกรรมการ Interhospital Case Conference on Infectious Diseases
พ.ศ.2555-2556
คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ
พ.ศ.2557-2560
นายทะเบียนและบรรณารักษ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารสมาคมและอนุกรรมการฝายวิจัย
พ.ศ.2561-2562
เลขาธิการ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารสมาคมและอนุกรรมการฝายวิจัย
พ.ศ.2563-2564
เลขาธิการ สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย

ขอความที่ตองการสื่อขาวไปยังสมาชิก
• จะสละเวลาและมีความตั้งใจจริงในการทำงานใหกับสมาคมฯ
• จะสงเสริมและผลักดันใหแพทยโรคติดเชื้อใหเปนที่รจู ักสำหรับคนทัว่ ไป
• จะผลักดันใหสมาคมโรคติดเชื้อเปนสถาบันที่มีชื่อเสียง เปนทีร่ ูจักของบุคลากรทางการแพทยและบุคคลทั่วไป
• จะรวมพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานตอยอด เพื่อใหมีการผลิตแพทยเฉพาะทางโรคติดเชื้อที่มีความสามารถ
และมีคณ
ุ ภาพไปสูสังคม

ผูสมัครตำแหนง กรรมการสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
วาระป พ.ศ.2565-2567
ชื่อ-นามสกุล
นายแพทยโอภาส พุทธเจริญ
อายุ 49 ป
คุณวุฒิ
• แพทยศาสตรบณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
• แพทยศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร
• วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ
สถานที่ปฏิบัตงิ านในปจจุบัน
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
การทำงานในปจจุบัน
• อาจารยพิเศษ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หัวหนาศูนยโรคอุบัติใหมดานคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
การทำงานที่เกี่ยวของกับสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
พ.ศ.2559-ปจจุบัน คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
พ.ศ.2561-ปจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทยและกรรมการบริหารสมาคมโรคเอดส
แหงประเทศไทย
ขอความที่ตองการสื่อขาวไปยังสมาชิก
• พัฒนามาตรฐานวิชาชีพของอายุรแพทยโรคติดเชื้อ
• พัฒนางานเชิงรุกของสมาคมเพือ่ ทำใหเกิดการปองกัน, การควบคุมโรคติดเชื้อที่เปนปญหาของประเทศไทย

