
ชื่อ   ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ  จิตต์เจริญ 
วันเดือนปีเกิด  25 พฤศจิกายน 2503 
สถานที่เกิด  โรงพยาบาลราชวิถี  กรุงเทพมหานคร 
สถานที่ท างาน  ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวทิยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
ส ำเร็จกำรศึกษำดังนี้ 
ปี พ.ศ.   ได้รับปริญญาประกาศนียบัตร   สถานศึกษา 
2528   แพทยศาสตรบัณฑิต    คณะแพทยศาสตร์ 
         โรงพยาบาลรามาธิบดี 
2532   ประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2534   วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ   แพทยสภา 
   ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
2546   อนุมัติบัตรแสดงความรู้    แพทยสภา 
   ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
   เวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
2548   อนุมัติบัตรแสดงความรู้    แพทยสภา 
   ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
   เวชกรรมอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 
2553   หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
   ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 23    สถาบันป้องกันประเทศ 
2563   หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม  วิทยาลัยการยุติธรรม 
   ระดับสูง รุ่นที่ 25    สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล 
         ยุติธรรม ส านักศาลยุติธรรม 
 
ประวัติกำรศึกษำในต่ำงประเทศ 
ปี พ.ศ.   Fellowship    สถาบัน 
2538   Fellow in Ultrasound   Ultrasound Unit, Medical Imaging 
        Department, Royal Hospital for Women, 
        Sydney, Australia 



ประวัติกำรท ำงำน 
1. ประวัติการท างาน 
ปี พ.ศ.   ชื่อต าแหน่ง    สถานที่ท างาน 
2535   อาจารย์     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 
2538   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 
2542   รองศาสตราจารย์   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 
2546   ศาสตราจารย์    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 
2548   ศาสตราจารย์ ระดับ 10   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 
2548   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 
2555   ศาสตราจารย์ ระดับ 11   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 
 
2. ต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งนอกเหนือจากงานประจ า 
ปี พ.ศ.   ต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 
2548   บรรณาธิการ วารสารรามาธิบดีเวชสาร 
2548   กรรมการวิชาการ ชมรมชาย-หญิงวัยทองแห่งประเทศไทย 
2548   คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานทางวิชาการ  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
2550   อนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
2550   เลขาธิการ ชมรมคลื่นเสียงความถ่ีสูงทางสูติ-นรีเวชกรรม (ไทย) 
2551   ประธานโครงการผลิตต ารา/หนังสือทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
2552   ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน ความช านาญและความเชี่ยวชาญในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ 
   เทคโนโลยีของพนักงานเทศบาล 
2552   กองบรรณาธิการ วารสารเวชศาสตรฉุกเฉินไทย 
2553   กรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
2554   Reviewer วารสาร Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology 
2555   กรรมการบริหารของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
3. ต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งนอกเหนือจากงานประจ าในระดับนานาชาติ 
ปี พ.ศ.   ต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 
2547   ที่ปรึกษา The FIGO Advisory Panel on Maternal & Perinatal Health & Obstetrics  



ของ International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) 
2550   Reviewer ของวารสาร Fertility and Sterility ในการประเมินบทความทางวิชาการ 
2552   Reviewer ของวารสาร International Journal of Gynecology & obstetrics  

ในการประเมินบทความทางวิชาการ 
2554   Reviewer ของวารสาร American Journal Of Infection Control ในการประเมินบทความ 

ทางวิชาการ 
2554   Ultrasound Committee of Asian and Oceanic Federation of  

Obstetrics and Gynecology 
 
4. ต าแหน่งการท างานส าคัญที่ได้รับการแต่งตั้งในปัจจุบัน 
1. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและกิจการพิเศษ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. หัวหน้ากองบรรณาธิการ วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 
3. กรรมการบริหาร แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
4. กรรมการระบบไอที ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแพทย์ แพทยสภา 
5. อนุกรรมการจริยธรรม ชุดที่ 14 แพทยสภา 
6. Reviewer ของวารสาร International Journal of Gynecology & Obstetrics 
7. Reviewer ของวารสาร European Journal of Obstetrics Gynecology Reproduction and Biology 
8. เลขาธิการ ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม (ไทย) 
 
รำงวัลที่เคยได้รับ (ระบุปีท่ีได้รับ) 
 ปี พ.ศ.    รางวัลที่ได้รับ 
2541   รางวัล The International Session prize จากการเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Real-time 
ultrasonography combined with umbilical artery velocimetry as a predictor of discordant twins.” 
ในการประชุมวิชากร The 50th Annual Congress of the Japan Society of Obstetrics and Gynecology 
2551   รางวัล The International Session Award จากการเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “B-Lynch 
uterine compression suture for treatment of massive postpartum hemorrhage” ในการประชุมวิชาการ The 
60th Annual congress of the Japan Society of Obstetrics and Gynecology 
2551   รางวัล The John J. Sciarra IJGO Prize Paper Award Winner 2008 เพ่ือให้รางวัลแก่ 
Best Clinical Research Article from a Low/Middle-Income Country โดย The International Federation of 
Gynecology and Obstetrics (FIGO) จากการเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Naproxen suppository for perineal pain 
after vaginal delivery” ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Gynecology & Obstetrics 



2554   รางวัลลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2554 จัดโดยสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2554   รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) 
2563  รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจ าปี 2563 ประเภท “อาจารย์แพทย์”  

แพทยสภา ประเทศไทย 
 
 
 


