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ประวัติการศึกษา 

วุฒิบัตร   พ.ศ.ที่จบ   สถานศึกษา 

       2.1  หนังสืออนุมตัิบัตรผู้ช านาญ  2531  แพทยสภา  ประเทศไทย 

              ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

 สาขาศัลยศาสตร์ทวารหนัก 

       2.2  F.R.C.S.Ed     Royal Collage of Surgeons of Edinburgh 

       2.3  หนังสือวุฒิบตัรผู้ช านาญ  2514  แพทยสภา  ประเทศไทย 

              ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

 สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 

       2.4  ประกาศนียบัตรช้ันสูง  2509  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก   มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 



 สาขาศัลยศาสตร์     

       2.5  แพทยศาสตร์บัณฑิต  2508  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

       ประเทศไทย 

ประวัติรับราชการ 

3.1  วันที่  1  ตุลาคม  2513  ด ารงต าแหนง่อาจารย ์

3.2  วันที่  4  กรกฎาคม  2518  ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

3.3  วันที่  1  สิงหาคม  2521  ด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์ 

3.4  วันที่  27  กันยายน  2542  ด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์  ระดับ 10 

3.5  วันที่ 22  มีนาคม  2544  ด ารงต าแหนง่ศาสตราจารยค์ลินิก  ระดับ 10 

       3.6  ต าแหน่งบริหาร 

                       3.6.1      รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตตุ่ลาคม 2544 - ตุลาคม 2545 

        3.6.2      รองอธิการบดีฝ่ายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2543 - ตุลาคม 2544 

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ตั้งแต่ป ี2539-2543 

หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สายบี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ปี 2535-2539 

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

                                     ตั้งแต่ปี 2534-2535 

 

        3.7  ต าแหน่งอืน่ๆ 

            ต าแหนง่ในมหาวิทยาลัย 

3.7.1 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพฝ่ายการศึกษา ค าส่ังภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ 11/2542 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2542 



3.7.2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพฝ่ายการบริการ ค าส่ังภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ 11/2542 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2542 

3.7.3 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพฝ่ายวิจัย ค าส่ังภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ 11/2542 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2542 

3.7.4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อพัฒนาคุณภาพของภาควิชาศัลยศาสตร์ ค าส่ังภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ 11/2542 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2542 

3.7.5 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันคณุภาพการบริการ ค าส่ังภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ 8/2542 ลงวันที่ 28 กันยายน 2542 

3.7.6 คณะกรรมการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์โ รงพยาบาลรามาธิบดี ค าส่ังคณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ 124/2535 ลงวันที่ 4 กันยายน 2542 

3.7.7 ประธานกรรมการจัดเรียกแพทยป์ระจ าบ้านประจ าปีการศึกษา 2543 ค าส่ังภาควิชาศัลยศาสตร์ 
ที่ 7/2542 วันที่ 17 สิงหาคม 2542 

3.7.8 คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ปี 2542 (ชมรมยิงปืน) ค าส่ังมหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ 1097/2542 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2542 

3.7.9 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านกฎหมาย 

ค าส่ังภาควิชาศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2542 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2542 

3.7.10 คณะกรรมการการศึกษา ค าส่ังคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ 138/2541 

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2541 

3.7.11 ประธานคณะกรรมการรอบคัดเลอืกแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2542 

ประกาศภาควิชาศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2541 วันที่ 24 สิงหาคม 2541 

3.7.12 ประธานคณะกรรมการ Mass Casualty ค าส่ังคณะแพทยศาสตร์ ที่ 62/2540 

3.7.13 ที่ปรึกษาคณะกรรมการดูแลแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าภาควิชาศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2540 

ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2540 

 

                       ต าแหน่งภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.7.14 คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดการประชุมวิชาการ 4th International postgraduate Course 

KKU and IASG (IGSC) Joint Project ค าส่ังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ที ่



664/2543 ลงวันที่ 5 กันยายน 2543 

3.7.15 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ตามหนงัสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 

0203/ว 221 ลงวันที่ 21 เมษายน 2543 

3.7.16 ประธานคณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ วาระปี 2540-2542 ตาม 

ประกาศราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 10 พฤศจกิายน 2540 

3.7.17 คณะอนุกรรมการจัดท าแนวทางการรักษาพยาบาลสาขาศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 

ตามประกาศราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 

3.7.18 ที่ปรึกษากลุ่มศัลยศาสตร์ทั่วไป วาระปี 2541-2542 ตามประกาศราชวิทยาลัยศัลยแพทย ์

แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 พฤศจกิายน 2540 

3.7.19 อนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ตามประกาศ 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 6 กันยายน 2539 

3.7.20 ที่ปรึกษากลุ่มศัลยศาสตร์ทั่วไป วาระปี 2539-2540 ตามประกาศราชวิทยาลัยศัลยแพทย ์

แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 4 กันยายน 2539 

 

ผลงานทางวิชาการ 

4.1 เอาชัย  กาญจนพิทักษ ์ Intraabdominal  Abcess  ใน:  ณรงค์  ไวทยางกูร,  อรุณ  เผ่าสวัสดิ์, 
ชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์,  ทองดี  ชัยพานิช  บรรณาธิการ: ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 6 กรุงเทพมหานคร 

ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร 2531 : 68-81 

4.2 เอาชัย  กาญจนพิทักษ ์ Shunt  Operation  ใน:  ณรงค์  ไวท์ยางกูร,  อรุณ  เผ่าสวัสดิ์,  ทองอวบ 

อุตรวิเชียร,  ทองดี  ชัยพานิช,  บรรณาธิการศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 9 กรุงเทพมหานคร  ส านักพิมพ์ 

กรุงเทพเวชสาร 2534: 145-152 

4.3 เอาชัย  กาญจนพิทักษ ์ Stapling  in  Alimentary  Tract  Surgery  ใน:  ณรงค ์ ไวท์ยางกูร,  อรุณ 

เผ่าสวัสดิ์,  ทองอวบ  อุตรวิเชียร,  ทองดี  ชัยพานิช  บรรณาธิการศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 9 กรุงเทพมหา        

นคร  ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร  2534: 413-423 

4.4 เอาชัย  กาญจนพิทักษ ์ Surgical  management  of  Adrenal  neoplasm (Except Pheochromo 

cytoma)  ใน:  ณรงค์  ไวท์ยางกูร,  กิตติ  เย็นสุดใจ,  อวยชัย  เปลื้องประสิทธิ์,  ทองดี  ชัยพานิช 



บรรณาธิการ  ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 10  2535: 121-128 

4.5 เอาชัย  กาญจนพิทักษ ์ Reoperative  Surgery  of  Biliary  Tract  ณรงค์  ไวท์ยางกูร,  อวยชัย 

เปลื้องประสิทธิ,์  ทองอวบ  อุตรวเิชียร,  ทองดี  ชัยพานิช  บรรณาธิการ:  ศัลยศาสตร์วิวัฒน์  11 

กรุงเทพมหานคร  ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร  2536: 508-520 

4.6 เอาชัย  กาญจนพิทักษ ์, สาวิตร โฆษิตชัยวัฒน์  Acute  Pancreatitis  ณรงค์  ไวท์ยางกูร,  ทองด ี

ชัยพานิช,  เอาชัย  กาญจนพิทักษ์  บรรณาธิการ  ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 12  กรุงเทพมหานคร  ส านัก 

พิมพ์กรุงเทพเวชสาร 2537: 120-135 

                        

                       4.7    เอาชัย  กาญจนพิทักษ ์  Pitfall  in  the  use  of  stapling  Device :  ใน  ณรงค์  ไวท์ยางกูร, 

                                ทองดี  ชัยพานิช,  เอาชัย  กาญจนพิทักษ์  บรรณาธิการ:  ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 13  กรุงเทพมหา 

                                นคร  ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร 2538: 270-283 

4.8   เอาชัย  กาญจนพิทักษ์,  สาวิตร  โฆษิตชัยวัฒน์  Thyroid  Cancer:Factors  affecting  choice 

of  treatment  ในศัลยศาสตร์ศรีษะ-คอ  และเต้านม เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที ่1 กรุงเทพมหานคร เรือน 

แก้วการพิมพ์ 2538: 277-289 

4.9   เอาชัย  กาญจนพิทักษ์,  สาวิตร  โฆษิตชัยวัฒน์ Surgical management pancreatic Endocrine 

  Neoplasm  ใน:  ประพันธ์  กิติสิน,  วิบุล  สัจกุล,  ณรงค์  ไวท์ยางกูร,  ทองดี  ชัยพานิช,  วัฒนา 

  สุพรหมจักร  บรรณาธิการ:  ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 14: 2539: 455-480 

4.10   พัชรินทร์  เภกะนันท,์  จันทรจ์ิรา  ชัชวาลา,  เอาชัย  กาญจนพิทักษ์  บรรณาธิการ.  รังสีวิทยาของ 

  โรคติดเช้ือในระบบทางเดนิอาหารและช่องท้อง, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลิศลักษณ์, 2541:1-339 

4.11   จุมพล วิลาศรัศมี, เอาชัย กาญจนพิทักษ ์Parathyroid Surgery ใน วิบุล สัจกุล, สรรชัย กาญจนลาภ, 

  วัฒนา  สุพรหมจักร  บรรณาธิการ  ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 17: 2542: 15-34 

4.12   เอาชัย  กาญจนพิทักษ์  Treatment  of  Colorectal  Carcinoma  การประชุมวิชาการประจ าปีครั้งที ่
13 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2531: 64 

4.13  จักรพันธ์  เอื้อนรเศรษฐ,์ เอาชัย  กาญจนพิทักษ ์ Routine or Selective Intraoperative Cholangiography 

การประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ 15 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2533:129 

           



                    

 


