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อาจารย'ผู*สอนกระบวนวิชา พ.วส. 501 
อาจารย&พิเศษ 
ผศ.นพ.ธนา  นิพิทสุขการ  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม= พ.ศ.2515, FICS.; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2519) 
รศ.นพ.ยอดยิ่ง  ปQญจสวัสดิ์วงศT  - วทบ. (วิทยาศาสตรTการแพทยT) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519 

- พบ. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2525) 

- M.Med.Sc (Clinical Epidemiology), University of Newcasle, Australia, 2535 

- อว. วิสัญญีวิทยาสำหรับผูqปrวยโรคทางระบบประสาท, (แพทยสภา, 2555) 

ผศ.นพ.ศรีรัตนT  ชัยพฤกษT   - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2520; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2524) 

รศ.นพ.วรวุธ  ลาภพิเศษพันธุT   - พบ. จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย, 2526; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2530) 

ผศ.นพ.โชติ  นิสูง   - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2526; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2530) 

ผศ.นพ.วิชัย  ชื่นจงกลกุล  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2526; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2530) 

รศ.นพ.ธนู  หินทอง   - พบ. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2532) 

 

อาจารย&ประจำ 
รศ.พญ.นุชนารถ  บุญจึงมงคล  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2534; - วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2537) 

- อว. วสิัญญีวิทยาสำหรับการผ=าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ=และทรวงอก, (แพทยสภา, 2555) 

- อว. วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก, (แพทยสภา, 2555) 

ผศ.พญ.ป�ยะดา  บุญทรง  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2534; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2537) 

    - อว. วิสัญญีวิทยาอนุสาขาการระงับปวด, (แพทยสภา, 2557) 

รศ.นพ.สมชัย  วงษTพันธTกมล  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2530; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2534) 

รศ.พญ.อานันทTชนก  ศฤงคารินกุล  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2540; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2544) 

    - อว. วิสัญญีวิทยาสำหรับผูqปrวยโรคทางระบบประสาท, (แพทยสภา, 2555) 

    - อว. วิสัญญีวิทยาสำหรบัการผ=าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ=และทรวงอก, (แพทยสภา, 2555) 

รศ.ดร.นพ.สุรพงษT  หล=อสมฤด ี  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2541; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2545)       

    - อว. วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ=าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ=และทรวงอก, (แพทยสภา, 2555) 

    - PhD in Medicine, Keio University, Japan, 2014 

รศ.ดร.พญ.ตันหยง  พิพานเมฆาภรณT - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2541; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2545) 

    - อว. วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ=าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ=และทรวงอก, (แพทยสภา, 2555) 

     - PhD in Clinical Epidemiology, มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2557 

รศ.พญ.วริยา  สุขุประการ  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2543; วว.วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2547) 

- อว. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ=าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ=และทรวงอก,(แพทยสภา, 2557)    

รศ.พญ.ปฐมพร  ป��นอ=อน  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2546; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2550)       

    - วว. วิสัญญีวิทยาสำหรับผูqปrวยโรคทางระบบประสาท, (แพทยสภา, 2554) 

    - Research Fellowship in Anesthesia for Neurosurgery, Mayo Clinic, USA, 2012   

    - M.Med.Sc (Clinical Epidemiology), Mayo Clinic, USA, 2012 

รศ.พญ.ปรางคTมาล ี ลือชารัศม ี  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2551; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2555) 

    - Certificate in Regional Anesthesia and Acute Pain Medicine, McGill University, 2015 

- Certificate in Pediatric Anesthesia, Saitama Children’s Medical Center, Japan, 2017 

รศ.นพ.อาทิตยT  เสมอเชื้อ  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2550; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2554) 

    - วว. วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก, (แพทยสภา, 2559) 

    - Certificate in Regional Anesthesia and Acute Pain Medicine, McGill University, 2017 

ผศ.พญ.สหัทยา  ไพบูลยTวรชาต ิ  - พบ. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม=, 2529; - วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2533) 

    - อว. วิสัญญีวิทยาอนุสาขาการระงับปวด, (แพทยสภา, 2555) 

ผศ.พญ.สรัตวดี  หล=อสมฤด ี  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2542; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2546)   
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ผศ.ดร.นพ.ภาสกร  สวัสดิรักษT  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2545; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2549) 

    - อว. วิสัญญีวิทยาอนุสาขาการระงับปวด, (แพทยสภา, 2557) 

    - PhD in Clinical Medical Sciences, มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2562 

ผศ.นพ.กฤษณT  ปQญจสวัสดิว์งศT     - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2547; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2551) 

    - Research Fellowship in Outcomes Research for Cardiac Anesthesia, Cleveland  

Clinic, 2014 

- อว. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ=าตัดหัวใจหลอดเลอืดใหญ=และทรวงอก, (แพทยสภา) 

ผศ.นพ.เศรษฐพงศT บุญศร ี    - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2547; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2551) 

- วว. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ=าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ=และทรวงอก, (แพทยสภา) 

ผศ.พญ.วรางคณา  ลาภพิเศษพันธุT  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2554; วว. วิสัญญีวิทยา, (แพทยสภา, 2558) 

    - Visiting fellowship in Solid Organ Transplant Anesthesia, Ronald Reagan UCLA, 2019 

อ.นพ.ภูริพงศT  จันทิมา   - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2554; วว. วิสัญญีวทิยา, (แพทยสภา, 2558) 

    - Observational fellowship in Cardiovascular and Transplant Anesthesia, Tokyo, 2018 

  - Research fellowship of Trauma Anesthesia and Neurocritical Care, Harborview  

Medical Center, University of Washington, 2019 

อ.นพ.อิศราพงษT  เพียรงาน  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2556; วว. วิสัญญวีิทยา, แพทยสภา, 2560) 

    - วว. วิสัญญีวทิยาอนุสาขาเวชศาสตรTความปวด, (แพทยสภา, 2564) 

อ.นพ.ภานวุัฒนT  ลาภพิเศษพันธุT  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2556; วว. วิสัญญีวิทยา, แพทยสภา, 2560) 

    - วว. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ=าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ=และทรวงอก, (แพทยสภา, 2562) 

อ.พญ.ศรีสุลักษณT  คะชา  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2557; วว. วิสัญญีวิทยา, แพทยสภา, 2561) 

- วว. อนุสาขาเวชบำบดัวิกฤต, (แพทยสภา, 2564) 

อ.พญ.ณัฐสุดา โพธิกุล   - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2558; วว. วิสัญญีวิทยา, แพทยสภา, 2562) 

อ.พญ.กรรณิการT สมิทธิเศรษฐT  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2558; วว. วิสัญญีวิทยา, แพทยสภา, 2562) 

อ.พญ.กันธรากร อุ=นจิตต ิ  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2559; วว. วิสัญญีวิทยา, แพทยสภา, 2563) 

อ.พญ.พฐัสุดา เอือ้ประเสริฐ  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2560; วว. วิสัญญีวิทยา, แพทยสภา, 2564) 

อ.พญ.ศมน วานิชพงษTพันธุT  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2560; วว. วิสัญญีวิทยา, แพทยสภา, 2564) 

อ.นพ.อานนทT ศกัดิ์เรืองแมน  - พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, 2560; วว. วิสัญญีวิทยา, แพทยสภา, 2564) 

 

 

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 ภาควิชาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตรT มหาวทิยาลัยเชียงใหม= 

                    เดือน เมษายน พ.ศ.2565 

 

 


