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ระยะท่ี ๑  [ ๒๕๐๔ – ๒๕๑๒ ] 

 ระยะก่อตั้งภาควชิา  

 โอนโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ จากกรมการแพทย ์มาข้ึนกบั กรม

มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์  สธ. 

 จาํนวนเตียง  ๑๒๐ เตียง หอ้งผา่ตดั ๒ หอ้ง ไดรั้บจดัสรร ๔๐ เตียง และ

ปรับปรุงสร้างอาคารเพิ่มเติม เป็น ๓๐๐ เตียง ห้องผา่ตดั  ๔ หอ้ง  หอ

ผูป่้วย ศลัย ๘๐ เตียง 

















การเรียนการสอน 

 หวัหนา้ภาควชิา ศ. นพ. โอกาส พลางกรู 

 แบ่งเป็น ๒ สาย 

    General Surg. A  ศ. โอกาส  ศ. ธนัยโสภาคย ์ 

ศ. เบญจพนัธ์ุ  ศ. วรวฒัน์              
 General Surg. B  ศ. ระเบียบ  Prof. R.A                                                                 
Wise    ศ. พงษศิ์ริ                         

 



การเรียนการสอน การฝึกอบรม 

 นกัศึกษาแพทยรุ่์นแรก จาํนวน  ๖๓ คน เร่ิมเรียนทาง

คลินิกชั้นปีท่ี ๕ ในปี ๒๕๐๔ 

 รับ Intern รุ่นแรก ๒๔ คน จาก ศิริราช และ จุฬา 

แพทยสภาเปิดการฝึกอบรม เป็นทางการ ในปี ๒๕๐๔ 

 รับ แพทยป์ระจาํบา้นรุ่นแรก ในปี ๒๕๐๔ รวม ๘ คน 

 ภาควชิาละ ๒ คน 









การจดัการเรียนการสอน 

Problems Based Learning 
 ตดัชัว่โมงบรรยาย เหลือ ๘๐ ชัว่โมง จาก ๓๐๐ ชม 

 เนน้การเรียนกลุ่มยอ่ย และการเรียนแบบผสมผสาน 

 การสอนขา้งเตียงเร่ิม เวลา ๗.๐๐ จนถึงทุกวนัน้ี 

Conferences ระหวา่งภาควชิาในสาขาต่างๆ 

๒๕๐๘ ยา้ยสังกดัจากมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ไปยงั

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 





ประวติั ๓ 

๒๕๐๓ เร่ิมก่อสร้างอาคารเรียน 

 ๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๔   จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต ์วางศิลา
ฤกษ ์ปรับแผนอาคารจาก ๓ ชั้น เป็น ๗ ชั้น ทาํใหก้าร
ก่อสร้างหยดุชะงกัไป ๕ ปี คงมีแต่ฐานรากให้เห็น
เหล็กเส้น 

 ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๘ เร่ิมก่อสร้างต่อ ใชเ้วลาอีก ๔ ปีจน

เสร็จในปี ๒๕๑๒ 
U. of Illinois เร่ิมส่งอาจารยแ์พทยม์าช่วยสอน 











ประวติั ๔ 

 ธนัวาคม ๒๕๐๓ นศพ. ทั้งสามชั้นยา้ยมาเรียนท่ีเชียงใหม่ 

 โดยปรับปรุงอาคาร  โรงเรียนผดุงครรภ ์และอนามยัเป็น

ชั้นเรียนปรีคลินิก และห้องสมุดกลาง 

๒๕๐๗ นศพ. รุ่นแรกสาํเร็จการศึกษา จากการเรียนชั้น

คลินิกท่ีโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ และรับปริญญา

แพทยศาสตร์บณัฑิต จากมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ 













ระยะท่ีสอง [ ๒๕๑๓- ๒๕๒๕ ] 

 ยา้ยโรงพยาบาลมายงัอาคาร ๗ ชั้น จาํนวนเตียงเพิ่มเป็น  

๔๗๕ เตียง มีห้องผา่ตดั ๖ ห้อง 

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ผูป่้วยลน้โรงพยาบาล หอ้งผา่ตดัไม่พอ 

 ภาควชิาขาดแคลนอาจารย์ๆ  ยา้ยกลบักรุงเทพ 

 ภาควชิา เพิ่มเป็น  A B C D ในช่วงระหวา่งปี และ

ทยอยเปิดหน่วย Uro. Neuro. Plastic. 









การเปล่ียนแปลงหลกัสูตร 

 เปล่ียนหลกัสูตรแพทยศาสตร์  จาก ๒ ๒ ๒ บวก 

Intern เป็น  ๑ ๒ ๒ ๑ 

 เลิกการฝึกอบรม Intern ในปี ๒๕๒๕ 

 ใหปี้สุดทา้ยทาํหนา้ท่ี  Extern 
 ส่ง Extern ไปฝึกอบรมท่ีโรงพยาบาลศูนย ์ ท่ี รพ. 

พุทธชินราช รพ. ศูนยล์าํปาง และ รพ. เชียงรายประชานุ

เคราะห์ 













ระยะท่ีสาม [๒๕๒๖ – ๒๕๓๗] 

 เพิ่มอาคารตึกผา่ตดัเป็น ๒๐ หอ้ง ไดย้า้ยผูป่้วยส่วนหน่ึง

ไปอาคาร สุจิณโณ ทาํใหมี้จาํนวนเตียงเพิ่มอีกพนัเตียง 

 อาคารตรวจ โอพีดี หอ้งฉุกเฉิน 

 และเร่ิมแยกห้องผา่ตดั CVT และ NEURO รวมทั้ง 

ICU ออกไปจากเดิม 



การเรียนการสอน และการฝึกอบรม 

 จาํนวนนกัศึกษาเพิ่มข้ึน ส่วนหน่ึงใชโ้รงพยาบาลศูนย์

ลาํปาง เป็นท่ีเรียนทางคลินิก ในชั้นปีท่ี ๔ ๕ ๖ ตาม

โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มของ กระทรวงสาธารณสุข 

 เปิดการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเป็นส่ีปี สาํหรับ

ศลัยศาสตร์ยโูร Plastic Neuro CVT ศลัยเ์ด็ก 

หลงัจากส่งอาจารยไ์ปฝึกอบรมต่อยอด ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น จีน ออสเตรเลีย สหรัฐ องักฤษ 

ฮ่องกง และกลบัจากต่างประเทศ 



ระยะท่ีส่ี [๒๕๓๘ – ปัจจุบนั] 

 เร่ิมแบ่งหน่วยศลัยศาสตร์ทัว่ไป เป็น ศลัยศาสตร์ตามระบบ 

 เช่นUpper GI, Lower GI, Head 
Neck Breast,  Hepato biliary tract  
pancreas  and Vascular 

 การฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดั ไดก้ลบัมาใหม่หลงัจากหยดุไปเป็น

ระยะเวลาหน่ึง 

 การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นไดเ้ปิดดาํเนินการไปเกือบทุก

สาขา และมีการต่อยอดเป็น Fellow ในบางสาขาวชิา 













ความกา้วหนา้ทางดา้นวชิาการ 

 เร่ิมมีการประชุมวชิาการส่วนภูมิภาค ของราชวทิยาลยั

ศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเชียงใหม่เป็นคร้ังแรกในปี 

๒๕๒๘ และหมุนเวยีนไปจดัท่ีขอนแก่น และสงขลา 

สลบักนัไปจนถึงทุกวนัน้ี 

 จาํนวนอาจารยภ์าควชิาอาจพูดไดว้า่ มีสัดส่วนเป็นท่ีน่า

พอใจ มีการผา่ตดัผูป่้วยท่ีซบัซอ้น ไดเ้ท่าเทียมกบัโรงเรียน

แพทยช์ั้นนาํ  







































มองไปขา้งหนา้ 
 การกระจายแพทยอ์อกไปตามจงัหวดัต่างๆ ในช่วงแรก 

และจงัหวดัในภาคเหนือในช่วง ทศวรรษต่างๆ ท่ีผา่นมา 

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ของการจดัตั้งโรงเรียนแพทย์

แห่งท่ีสามท่ีเชียงใหม่ในปี ๒๕๐๒ 

 ภาควชิาศลัยศาสตร์จะเป็นกาํลงัท่ีสาํคญัในการผลิตแพทย์

และฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางสาขาต่างๆ เพื่อออกไปรับ

ใชป้ระชาชนและสังคมต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

















ประวติัการจดัตั้งโรงเรียนแพทยแ์ห่งท่ี ๓ 

 ๑๑ ส.ค. ๒๔๙๗  ครม. มีมติใหต้ั้งโรงเรียนแพทยแ์ห่งท่ี ๓ 

ท่ี พิษณุโลก 

๒๔๙๙  นพ. เฉลิม พรมมาศ ทาํสญัญากบั USOM 
และใหก้ารช่วยเหลือ ๖๕ ลา้นบาท แต่ใหส้ร้างท่ีเชียงใหม่ 

 ๑) ช่วยค่าก่อสร้างคร่ึงหน่ึง  ๒) จดัหาครูแพทย ์๓) จดัหา  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ ๔) หาบริษทัออกแบบ 

๕)  ใหทุ้นส่งอาจารยแ์พทย ์และพยาบาล ไปศึกษาต่อ

ต่างประเทศ 



ประวติั ๒ 

๒๔๙๙  ตั้งกรรมการจดัหาท่ีดิน 

๒๕๐๑  รับนกัศึกษาเตรียมแพทย ์เรียนท่ีคณะ

วทิยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 ๑ มกราคม ๒๕๐๒  โอน รพ. นครเชียงใหม่ และปรับปรุง

โรงเรียนผดุงครรภ ์เป็นอาคารเรียนชั้นปรีคลินิก และ

หอ้งสมุด  ฝาก นศพ. เรียนต่อท่ี ม. มหิดล อีกสองปี 

๓๑ ธนัวาคม ๒๕๐๓ นศพ. ยา้ยมาเชียงใหม่ 
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