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AMS PROMT Channel

เจาะประเด็น TCAS’64 คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
สามารถชมย้อนหลังได้ที่
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ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล พร้อมด้วย นักกายภาพบำาบัด
ประจำาภาควิชากายภาพบำาบดั คณะเทคนคิการแพทย ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติ
งานการพยาบาล และพนักงานบริการฝีมือ (ด้าน 
วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ในหัวข้อเร่ือง การยกและ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม
ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ อริยชัยกุล อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพ 
บำาบัด พร้อมด้วย นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการคัดกรองภาวะเปราะบาง ภาวะ 
ไขมันเกิน และภาวะกล้ามเน้ือลด และให้คำาแนะนำาในการออกกำาลังกาย 
ในงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และเฉลิมฉลองครบรอบ 
11 ปี ของโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี 
หน่วยงานราชการและเอกชน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการความรู้บริการ
สุขภาพ และตลาดนัดสีเขียว แก่ประชาชนอำาเภอกัลยณิวัฒนา 
ณโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำาเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
ร่วมให้บริการชุมชนแก่ชมรมผู้สูงอาย ุ
ในงานปอยหลวงตนเฒ่าหนองตอง ปีที่ 11

นักกายภาพบำาบัดคณะเทคนิคการแพทย์
ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง การยกและ 
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานเปิด การอบรมป้องกันการเกิดอัคคีภัย และ
การรับมือสถานการณ์จากแผ่นดินไหวภายในอาคาร
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2563 โดยได้รับ
เกียรติจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รู้วิธีปฏิบัติและรู้วิธี
การใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เมื่อเกิดอัคคีภัยและ
แผ่นดินไหว รวมทั้งปฏิบัติการเพื่อช่วยผู้ประสบภัย 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการ
แพทย์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วม
สืบสานประเพณี นำาผู้แทนนักศึกษาใหม่ รหัส 63 ขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำา ปี 2563 “ฮีต
แห่งศรัทธา...ล้านนาในม่านหมอก” ซึ่งเป็นครั้งแรกของ
กิจกรรมรับน้องขึ้นดอยที่จัดขึ้นในฤดูหนาว ที่จะบันทึก
ในความทรงจำาของนักศึกษาใหม่ทุกคน ด้วยวิถี New 
Normal โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน 
ณ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 
ธันวาคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมนมัสการ
พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำา ปี 2563 

การอบรมป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
และการรับมือสถานการณ์จากแผ่นดินไหว ประจำาปี 2563
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน AMS CMU 45 ปี “ชาวสีน้ำาเงิน
สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พี่น้อง” และการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 เพื่อให้ศิษย์เก่าร่วมพบปะ
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าที่จบการศึกษาออกไป ทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นที่จบใหม่ ซึ่งมีศิษย์
เก่ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคุณจำาลอง
เจริญวัฒนากุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการ หรือทำาคุณประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคมในแต่ละสาขาวิชา จำานวน 14 ท่าน

นอกจากนี้ คุณนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการ 
บริหารฯ ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมทั้ง มอบ
แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแก่ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์อีกด้วย ณ ห้องดอยหลวง โรงแรม
แคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 

AMS CMU 45 ปี ชาวสีน้ำาเงินสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พ่ีน้อง
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อาจารย์กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนศักยภาพ
ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนโดย
ใช้หอพักนอนเป็นฐานร่วมกับชุมชนในโรงเรียน
พื้นที่สูง: ขยายผลต้นแบบจากโรงเรียนบ้าน
ยางเปา อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบริการ
วิชาการที่มีผลกระทบสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการฯ
พร้อมด้วยอาจารย์นักวิชาการรับใช้สังคมของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำาเนินกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมชุมชนในโปรแกรมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน

อาจารย์กิจกรรมบำาบัด นำาทีมนักวิชาการ
รับใช้สังคม มช. จับมือชุมชนเข้มแข็ง 

ฝึกทักษะชีวิตเยาวชนหอพักนอน 
รร.พื้นที่สูง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ ในหอพักนอนเป้าหมายในการส่งเสริม
ทักษะชีวิต ตามโปรแกรมที่คณะทำางานฯ ได้
พัฒนาขึ้น ครอบคลุมหน่วยกิจกรรม ได้แก่ เปิด
ประสบการณ์การเรียนรู้นักเรียนหอพักนอน การ
พัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้เขา
รู้เรา ต้นทุนสัมพันธภาพ  การพัฒนาทักษะชีวิต
วัยรุ่น และทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
สำาหรับวัยรุ่น และบทเรียนเพื่อก้าวต่อไป โดยใน
การฝึกอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรม
ทักษะ จำานวน 200 คน ณ พื้นที่ ตำาบลอมก๋อย
ตำาบลแม่ตื่น และ ตำาบลม่อนจอง อำาเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก และโรงเรียนบ้านห้วย
น้ำาขาว อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2563
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิค 
การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการวิชาการรับใช้ 
สังคม “อมก๋อยธาลัสซีเมียโมเดล: การบริหารจัดการ 

ภาวะโลหิตจางและการใช้กลยุทธ์การบริการถึงท่ีหมายในเด็กชาติพันธุ์เผ่ากะเหรี่ยงในบ้านอูตูม
ตำาบลนาเกียน อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก
ทุนอุดหนุนโครงการวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยม ี ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจีรา 
อินต๊ะใส อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นหัวหน้าโครงการพร้อมด้วย คณาจารย์ 
นักเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาปริญญาโท ร่วมกับ ผอ.รพ.สต. บ้านอูตูม ได้ดำาเนินกิจกรรมการให้ 
ความรู้และการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือตรวจภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมียนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 200 คน ณ โรงเรียนบ้านอูตูม ตำาบลนาเกียน  
อำาเภออมก๋อย จังหวัเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2563 

อมก๋อยธาลัสซีเมียโมเดล: การบริหาร
จัดการภาวะโลหิตจางและการใช้กลยุทธ์
การบริการถึงที่หมายในเด็กชาติพันธุ์เผ่า

กะเหรี่ยงในบ้านอูตูม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
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กภ.นิภาพร ทองหลอม และ ดร.กภ.บุษบา ฉั่วตระกูล 
นักกายภาพบำาบัด ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายและปฏิบัติการในหัวข้อ “Ergonmic 
adjustment and simple exercise for happy 
work place & wellbeing” ในงาน PHPT 
Retreat เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม 
ฟลอร่า ครีค จังหวัดเชียงใหม่

นักกายภาพบำาบัด คณะเทคนิค 
การแพทย์ร่วมเป็นวิทยากร  

ในงาน PHPT Retreat ประจำาปี 2563

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด 
KM Lunch Seminar ประจำาปีงบประมาณ 2564 
ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “Cancer immunotherapy: Tar-
geted antibodies” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นุชจีรา 
ตาเขียว แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมแขนง
วิชาเคมีคลินิก (ชั้น 7) อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ 
เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 - 13.00 น. 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์
จัด KM Lunch Seminar 
ประจำาปีงบประมาณ 2564 
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ดร.กภ.บุษบา ฉั่วตระกูล พร้อมด้วย กภ.ปภาวี พรุเพชรแก้ว 
นักกายภาพบำาบัด และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาภาควิชากายภาพ 
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเป็น 
วิทยากรบรรยาย เรื่อง Ergonomics in working place 
ให้กับบริษัทเปรมประชาคอลเลคชั่น ณ โรงแรมสวนบัว 
รีสอร์ทแอนท์โฮเทล จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2563 

นักกายภาพบำาบัดและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ภาควิชากายภาพบำาบัด ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยาย เรื่อง Ergonomics in working 
place

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (Training on Biological 
Safety Cabinets Certification)” วิทยากรโดย คุณอเนก 
แก้วปาน ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ
ด้านสาธารณสุข (TUC) ณ ห้องประชุมแขนงจุลทรรศนศาสตร์
คลินิก อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย
(Training on Biological Safety 
Cabinets Certification)
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ 
ครบรอบ 45 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน ภายในงานมีพิธีสวด
พระพุทธมนต์ทักษิณานุประทานแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ผู้ก่อตั้งคณะเทคนิค
การแพทย ์และบคุลากรของคณะผูล้ว่งลบั พร้อมพธีิเจรญิพระพทุธมนตเ์พือ่ความเปน็สริมิงคลแกบ่คุลากร 
ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดงพระธรรมเทศนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมถึงถวายภัตตาหารเพล และ
จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมี ผู้บริหารและผู้แทนจากคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ อดีตคณบดี 
คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานเป็นจำาานวนมาก ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัยโรจน์ 
แสงอุดม อาคาร 2  คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

พิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนา 
คณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 45 ปี
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ 
เห่วซึ่งเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี อดีตคณบดี และให้เกียรติมอบรางวัลแก่
คณาจารย์ และ บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2563 นักวิจัยผู้มีผลงานดีเด่น และบุคลากรสาย
ปฏิบัติการที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำาปี 2563 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิค 
การแพทย์ ครบรอบ 45 ปี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 คณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

บุคลากรที่ได้รับรางวัลในปี 2563 >> คลิก

พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2563

http://www.ams.cmu.ac.th/main/web/index.php/site/article?id=2318
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน
เลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564 โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ กล่าวอวยพรปีใหม่แก่บุคลากร ภายใน
งานมีการแสดงดนตรีจากวง AMS Band พร้อมทั้ง
สอยต้นเงิน ต้นทอง และจับฉลากรางวัลชิงทองคำา 
ในธีมงาน “เอาเงินมากอง เอาทองมาให้ มารับกันไป 
ปีใหม่ AMS” ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
เป็นการมอบความสุขส่งท้ายปี 2563 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564
“เอาเงินมากอง เอาทองมาให ้

มารับกันไป ปีใหม่ AMS” 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดำาเนินโครงการให้บริการเชิงรุกเพื่อตรวจวินิจฉัย
การติดเช้ือโควิด-19  (Outreach and contactless 
care services for COVID-19 testing) ซึ่งเป็น
โครงการที่ต่อยอดจากจุดบริการแรก ณ ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย”  
จังหวัดลำาพูน และแห่งท่ีสอง ณ ตลาดจริงใจมาร์เกต 
(Drive - Thru COVID - 19 Testing) เมื่อต้นปี 
ที่ผ่านมา โดยให้บริการแบบ Drive-Thru และ
แบบ Walk-in ด้วยวิธีการตรวจแบบ real-time 
RT PCR เป็นเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล ทำาให้

หน่วยบริการเคลื่อนที่สำาหรับตรวจโควิค-19 
เชิงรุก คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

Outreach and contactless care services 
for COVID-19 testing

ผู้รับบริการสามารถทราบผลการตรวจภายใน 
24 ชั่วโมง โดยได้ทำาการตรวจมาแล้วมากกว่า
3,000 ราย เนื่องจากในขณะนั้น คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็น
ความสำาคัญของการให้การบริการตรวจคัด
กรองโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อ 
ให้ทราบถึงสถานะการติดเช้ือของตนเอง นำาไปสู่ 
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและเฝ้า
ระวังดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
อีกท้ังยังช่วยให้หน่วยงานทางสาธารณสุข
สามารถสกัดก้ันแหล่งแพร่เชื้อได้อย่างทันท่วงที
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย คำาดวง
อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ เป็นหัวหน้าโครงการ
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โครงการบริการตรวจโควิด-19 เชิงรุกแบบลงพื้นที่
และลดการสัมผัส “Outreach and contactless 
care services for COVID-19 testing”  เป็น
หน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กร USAID และ Thailand One Health
University Network (THOHUN) ในการ
เปลี่ยนแปลงโมเดลแบบ Drive-Thru เป็นการ
บริการที่สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้ภายในพื้นที่
ของรถบรรทุกคันเดียว  โดยสามารถทำาการเก็บ
ตัวอย่างจากโพรงจมูก ลำาคอ และเก็บตัวอย่างเลือด
เก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ และจัดการกับขยะติดเชื้อจาก
การเก็บตัวอย่างภายในคราวเดียว โดยไม่เสียค่า 
ใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับบริการแล้วทั้งสิ้น 1,395 
ราย (ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 8 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2563) 
แบ่งเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว พนักงานบริการลูกค้า
พนักงานส่งอาหาร  พนักงานเทศบาล/พนักงานเก็บ
ขยะ และบุคคลจากพื้นที่เดียวกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 
ซึ่งผู้เข้าใช้บริการตรวจนั้น ผลเลือดเป็นลบทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ เป้าหมายของโครงการอยู่ที่ 1,600 ราย 
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นอกจากนี้ ได้ดำาเนินการขยายโมเดลนี้ 
ไปยังพื ้นที ่อื ่นๆ ในภาคเหนือโดย 
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ 
ในการตรวจหเชื้อโควิด-19 เชิงรุกนี้ 
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่
ทั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมพร้อม
สำาหรับการรับมือกับการระบาดรอบใหม่ 
ต้ังแต่ระบบจองคิวผ่านแอพพลิเคช่ัน  
ตู้เก็บตัวอย่างและวิธีการเก็บตัวอย่าง
สง่ตรวจ และวิธีการตรวจหาเชือ้ในทาง 

อณูวิทยา รวมทั้งระบบการรายงานผลออนไลน์ไปยังผู้รับบริการ และหากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 
คลี่คลายลง สามารถประยุกต์รถตรวจโควิด 19 ให้เป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการตรวจวินิจฉัยโรค 
อื่นๆ ในชุมชนได้ในอนาคต ช่วยลดการเดินทางมาโรงพยาบาลของประชาชนและช่วยลดความแออัด
ของผู้รับบริการในโรงพยาบาล ซึ่งก็นับว่าเป็นงานบริการวิชาการรับใช้สังคมและชุมชนอีกรูปแบบหนึ่ง
อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีผลกระทบสูงต่อ
สังคมและชุมชน
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มติที่ประชุม

MEETING
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 16/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ รายงานสรุปผลการจัดโครงการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัย และการรับมือ
สถานการณ์จากแผ่นดินไหว คณะเทคนิคการแพทย์ มีจำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 365 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก  ค่าเฉลี่ย 4.34 จากคะแนนเต็ม 5

 2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 เห็นชอบ การเสนอขอแต่งตั้ง Professor Dr. Jie Pan จาก College of Life Sciences, 
Shandong Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting  
professor) สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค ระยะเวลา 2 ปี ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะ 

ด้านบริหารวิชาการ 
 2.3 เห็นชอบ การเสนอขออนุมัติเปิดกระบวนวิชาใหม่ 510351 การดูแลสุขภาพแบบสหสาขา
วิชาชีพ 1(0-2-0) โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 


