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ประวัติการศึกษา
•
•

•

•

แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์
ทั่วไปและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยกรรม
ทรวงอกศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทํางาน
•

•

พ.ศ. 2528 - 2535 อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2539- ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอด
เลือดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตําแหน่งทางบริหาร
•
•

•

•

•

พ.ศ. 2545-2549 รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2545-2547 รองคณบดีปฏิบตั ิหน้าที่รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่
พ.ศ.2547-2549 รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์เกี่ยวกับกิจการด้านงานการเจ้าหน้าที่และการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. 2551-2553 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคลและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

ตําแหน่งอื่น ๆ
ผลงานทางวิชาการ
•
•

•

•

•

Incidences and impacts of cardiac cachexia in valvulr surgey 2009
Isolated primary chylopericardium : a case report. JMed AssocThai.2003 Apr;
86(4) : 361-4
Factors influencing survival in patients after bidirectional Glenn shunt. Asian
Cardiovasc Thorac Ann. 2008 Oct; 16(5):381-6
A mediastinal mass resembling lymphoma : an unusual manifestation of probable
case of invasive zygomycosis in a immunocompetent child. JMed
AssocThai.2005 Oct; 88 (10) : 1430-3
Primum atrial septal defect in children : early results, risk factors and freedom from
reoperation. Ann Thorac Surg. 1998 Sep; 66 (3) : 829-35

•

The surgical treatment of atrial myxoma :clinical experience in 6 patients. JMed
AssocThai.1995 Aug; 78 (8) : 415-8

การเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ในต่างประเทศ
•

•

พ.ศ. 2538 ลาไปดูงานด้าน Surgery for the Complex Congenital Heart
Disease ณ The Heart Institute of Japan ประเทศญี่ป่นุ ด้วยทุนมูลนิธิทาเคดา (ทุน
ประเภท 2) โดยได้รบั เงินเดือนเต็ม มีกาํ หนด 87 วัน
พ.ศ. 2539 ลาไปฝึกอบรม สาขาวิชา Clinical Fellow ด้าน Surgery in Complex
Congenital Heart Disease ณ The Hospital for Sick Children ประเทศคานาดา มี
กําหนด 8 เดือน ด้วยทุนกองทุนพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ โดยได้รับเงินเดือนเต็ม

งานที่เชี่ยวชาญและสนใจเป็นพิเศษ
•
•
•
•

Surgery for complex congenital heart disease
Mitral valve repair
Extracorporeal membrane oxygenator (ECMO)
Critical care management :
o Sepsis and Multiple organs dysfunction syndrome (MODS)
o Inotropic drugs
o Cardiac monitoring : Invasive vs Non-invasive

การเป็นสมาชิกหรือดํารงตําแหน่งกรรมการชมรม สโมสร สมาคมอื่น ๆ
•
•
•
•
•
•
•
•

สมาชิกแพทยสภา
สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมเวชบําบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
กรรมการศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กรรมการชมรมเวชบําบัดวิกฤตภาคเหนือ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
y5
y5
y5
y5

ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม

2533
2535
2538
2543

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

