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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีที่ 12 ฉบับ 1 
มกราคม - มีนาคม 2563 นำาเผยแพร่สู่ศิษย์เก่า 
ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งถือว่า 
มีความรุนแรงมากในช่วงชีวิตของพวกเราที่มี
ผลกระทบต่อประชากรทั้งโลก แต่ในท่ามกลาง 
สถานการณ์ดังกล่าว คณะเทคนิคการแพทย์และ 
ศิษย์เก่ามีข่าวท่ีนำาความช่ืนชมยินดีมากมาย 
เริ่มต้นเดือนมกราคม ด้วยพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัลนักศึกษา
เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเกียรติ 
ให้ไดรั้บรางวลันีถ้งึ 2 ทา่น คือ รองศาสตราจารย ์
ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
พะเยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง 
เขื่อนแก้ว อาจารย์ประจำาภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

และในวาระโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนา สมาคมศิษย์เก่า 
คณะเทคนิคการแพทย์ นำาโดย คุณจำาลอง 
เจริญวัฒนกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะ
กรรมการและศิษย์เก่าทุกรหัสได้ร่วมงาน 
คืนสู่เหย้า 55 ปีชาวมช. อีกทั้งยังร่วมการแสดง 
ละครเพลง “ขวัญข้า กลับมา มช.” อย่างยิ่งใหญ่ 
ตระการตา  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าชื่นชม
อีกมากมาย ซึ่งสามารถติดตามได้ภายในเล่ม

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกสาขาวิชา ถือเป็น
บุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความสำาคัญยิ่งใน
สถานการณ์โรค COVID-19 นี้ ขอให้พวกเรา
มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติหน้าที่
เพื่อรับใช้สังคมตามปณิธานแห่งคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบไป
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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย คณะแพทยศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ และ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือ 
กับจังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการในนามของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานฤดูหนาวและ
งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำาปี 2563 
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 11 
มกราคม 2563 ภายในงานมีการจัดนิทรรศกาล
ให้ความรู้ของแต่ละคณะ และกิจกรรมให้บริการ
ทางด้านสุขภาพจากเจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาจาก
แต่ละคณะฯ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความ
เหมาะสม ตลอดระยะเวลาทั้ง 13 วัน ณ บริเวณ
หลังศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมจัดนิทรรศการ ณ งานฤดูหนาว 

ประจำาปี 2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
เทศบาลตำาบลศรีบัวบาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
ตำาบลป่าสัก อ.เภอเมือง จ.ลำาพูน, องค์การบริหารส่วนตำาบล 
ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนตำาบล
แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ กับ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ
และการบริการสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้มี
การสนับสนุนและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเพื่อเป็นการส่งเสริมและปฏิรูประบบสุขภาพประชาชน
ในท้องถิ่น และยังเป็นการปลูกฝังความเป็นจิตอาสาและจิต 
บริการให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 
2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ



5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big 
Cleaning Day” ประจำาปี 2563 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ศึกษา สถานที่ทำางานให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเป็นสถานที่ศึกษา ทำาให้บุคลากรและนักศึกษา 
มีความสุขในการทำางานและศึกษา รวมทั้งเป็นการเตรียมต้อนรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธี
รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 นี้ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ทาสีรั้วกั้นโดยรอบ ทาสีช่องที่จอด
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทาสีป้ายคณะฯ ทาสีทางม้าลายทางข้ามหน้าอาคาร 2 ตกแต่งต้นไม้ สวน
หย่อม บริเวณหน้าอาคาร 2 และล้างทำาความสะอาดพื้นลานกิจกรรมหน้าอาคาร 2 และพื้นที่โดยรอบ
อาคาร ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม 
“Big Cleaning Day” ประจำาปี 2563
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ศิษย์เก่าสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ น.สพ.ม.ล. 
พิพัฒนฉัตร ดิศกุล ผู้ดูแลโรงช้างต้นสวนจิตรลดา น.สพ.ทวีโภค 
อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง ในการประชุมร่วมกับ
คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดทำาขาเทียมให้กับลูกช้างป่า 
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันคชบาล
แห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

การประชุมกลุ่มผู้จัดทำาขาเทียมช้างระหว่างสถาบัน 
คชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ 

คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย พร้อม
ด้วยเลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาส 
ครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพิธี
ทำาบุญทางศาสนาและการมอบรางวัลช้างทองคำา โล่
ประกาศเกียรติคุณ รางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
แบบอิสระดีเด่น/ดีมาก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ทำาคุณประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

โดยในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จำานงค์กิจ 
ร่วมรับเกียรติบัตรที่ดำารงตำาแหน่งครบวาระหัวหน้า
ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี ่ และผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต ได้รับเกียรติบัตร
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาที่ได้รางวัลปริญญานิพนธ์ 
ดีเด่น/ดีมาก โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติ
มอบเกียรติบัตร ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย ์
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 
ครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ิ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
รหัสนักศึกษา 2211042 ในโอกาสรับโล่ประกาศ
เกียรติคุณเป็น นักศึกษาเก่าดี เด่นมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่สาขาบริหารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
รหัสนักศึกษา 2611041 ในโอกาสรับโล่ประกาศ
เกียรติคุณเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่สาขาบริการสังคม

ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 
2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2563

            พิธีประกาศเกียรติคุณ และ 
งานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2562
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย คุณจำาลอง เจริญวัฒนกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานคืนสู่เหย้า “55 ปี ชาว มช.” พิธีการภาคเย็น
ประกอบด้วย นักศึกษาเก่าทุกรุ่นทุกรหัสจะร่วมกันสักการะศาลพระภูมิ มช. ส่วนภาคค่ำา เป็นกิจกรรม
ชม ชิม ช้อป และสนุกสนานกับ Alumni Walking Street โดยมีซุ้มอาหารจากสมาคม/ ชมรมนักศึกษา
เก่ามากกว่า 30 ซุ้ม กิจกรรม Meet and Greet กับนักศึกษาเก่าที่มีชื่อเสียง การแสดง “วิจิตรแห่ง
หิมพานต์” ละครเพลง “ขวัญข้ากลับมา มช” และการบรรเลงดนตรีโดย CMU Alumni Band and 
Orchestra โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธานเปิดงานฯ ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์  
ร่วมงานงานคืนสู่เหย้า “55 ปี ชาว มช.” 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้บริการวิชาการชุมชน ในโครงการการดูแลตนเอง
และตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชนตำาบลดอยหล่อ ประจำาปี 2563 โดยตรวจสุขภาพและให้คำา
ปรึกษาด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำาบัด และกายภาพบำาบัด แก่ประชาชนในตำาบล 
ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ อำาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ 
ออกบริการวิชาการชุมชน 

ณ อบต.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่ วมกับสมาคมศิษย์ เก่ า เทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์
คงสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ คณะกรรมการสมาคมฯ 
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ และ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล นำาบุคลากร นักศึกษา 
ปริญญาโท ศิษย์เก่าและนักศึกษาร่วมให้การรักษาทางกายภาพ 
บำาบัดและสระแช่น้ำาเย็นสำาหรับนักวิ่งในงาน CMU Marathon 
2020 โดยมี นักวิ่งมารับบริการเป็นจำานวนมาก ณ พื้นที่ศาลา
อ่างแก้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ 
สมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ มช. 

ร่วมงาน CMU Marathon 2020

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr.Taraneh SHOJAEI ตำาแหน่ง 
Regional Counsellor in Global Health, South-East 
Asia, French Embassy in Thailand ในโอกาสเดินทาง
มาเยือนโครงการวิจัย PHPT และคณะเทคนิคการแพทย์ 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

คณบดี ให้การต้อนรับ Dr.Taraneh SHOJAEI 
ในโอกาสเดินทางมาเยือนโครงการวิจัย PHPT 

คณะเทคนิคการแพทย์
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงิน 
รายได้จากการจัด AMS PROMT Running Mini Marathon 2019 จำานวน 50,000 บาท ให้แก่
สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี นายณัฏฐภูมิ สฤษดิกุล นายกสโมสรนักศึกษาคณะฯ 
และนางสาวสุภาภรณ์ อิ้มทับ ฝ่ายหารายได้เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ 
มอบเงินรายได้จากการจัด 
AMS PROMT Running 
Mini Marathon 2019 
ให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะฯ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้
บริการวิชาการชุมชน ในโครงการตรวจสุขภาพประจำาปี
ในประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำาปี 2563  
โดยตรวจสุขภาพและให้คำ าปรึกษาด้านเทคนิค 
การแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำาบัด และกายภาพ 
บำาบัด แก่ประชาชนในตำาบล ณ อาคารฮอมบุญ เทศบาล
ตำาบลป่าสัก อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2563 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
ออกบริการวิชาการชุมชน 

ณ เทศบาลตำาบลป่าสัก จังหวัดลำาพูน



13

บริษัท ซัยโย เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นเนล จำากัด มอบเงินจำานวน 1,040,600 บาท  เพื่อสนับสนุนเครื่องฟอก 
อากาศให้กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดี รับมอบ ณ บริษัท ซัยโย เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นเนล จำากัด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2563 

บริษัท ซัยโย เด็นก ิ
อินเตอร์เนชั่นเนล จำากัด 
มอบเงินให้คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีพร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ คุณจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการอำานวยการประจำาคณะฯ 
ในการประสานขอรับบริจาคเครื่องฟอกอากาศ จากบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นเนล เพื่อติดตั้งใน
ห้องเรียน และห้องประชุม จำานวน 43 เครื่อง มูลค่า 1,040,600 บาท ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท ซัยโย เด็นกิ อินเตอร ์
เนชั่นเนล จำากัด มอบเงินให้กับ
คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
ประจำาปี 2563 เรื่อง การบำาบัดฟื้นฟูการรับรู้ความคิดความ
เข้าใจในผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานกิจกรรมบำาบัด
ให้ผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมองที่มีความบกพร่องด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจ โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม
ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมเชิงปฎิบัติการ 
ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ประจำาปี 2563 
เรื่อง การบำาบัดฟื้นฟูการรับรู้ความคิด 

ความเข้าใจในผู้รับบริการ 
โรคหลอดเลือดสมอง



15

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกับ สาขากิจกรรมบำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
และสมาคมนักกิจกรรมบำาบัด/อาชีวบำาบัดอาชีวบำาบัดแห่ง
ประเทศไทย จัดงานฉลอง 40 ปี กิจกรรมบำาบัดไทย โดยได้รับ
เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ ผู้ก่อตั้งภาควิชากิจกรรมบำาบัด เป็นประธาน
ในการเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์สร้อยสุดา วิทยากร ประธานคณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบำาบัด 
เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราาจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดี ร่วมเป็นเกียรติในงาน

โดยเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี กิจกรรมบำาบัดในประเทศไทย ได้มีจัดแสดงนิทรรศการ และการ
จัดประชุมวิชาการ ร่วมทั้ง การจัดกิจกรรมงานฉลองครบรอบ 40 ปี กิจกรรมบำาบัดไทย และกิจกรรม 
การเฉลิมฉลองตลอดปี 2562 ท่ีผ่านมา ในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน และการประชาสัมพันธ์ 
วิชาชีพกิจกรรมบำาบัดในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2563

ภาควิชกิจกรรมบำาบัดฯ 
จัดงานฉลองครบรอบ 40 ป ี

กิจกรรมบำาบัดไทย
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สมาคมสานสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง 
ร่วมกับภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัด
เชียงใหม่ สโมสรโรตารี่เชียงใหม่ภูพิงค์ และ
ภาคีเครือข่ายญาติและผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 
ร่วมจัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อผู้ป่วยจิตเวช 
ครั้งที่ 18 เพื่อเสริมพลังและให้กำาลังใจผู้ป่วย 
และญาติ ลดการตีตรา และให้โอกาสในการ 
อยู ่ร ่วมกันในสังคม โดยได้ร ับเกียรติจาก 
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน พันเอกจรัส ลิ่มอรุณ นายกสมาคมสานสัมพันธ์ กล่าวรายงาน โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนิภา บุญระยอง และ อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ เป็นผู้แทนจากภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำาบัด และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมกิจกรรมและจัดกิจกรรมเสริมกำาลังใจในครั้งนี้ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังลาน
กิจกรรม สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ร่วมกับสมาคม
สานสัมพันธ์ รพ.สวนปรุง และภาค ี
เครือข่าย จัดกิจกรรมเดินการกุศล 

เพื่อผู้ป่วยจิตเวช ครั้งที่ 18
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ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเครื่องผลิตโอโซน 
OZ0-MAC จากคุณชวิศา ชวกุล กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ชวิศา โซน จำากัด ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ ร่วมรับมอบฯ ณ ห้องรับรอง 
สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม 2563 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด Lunch  
Seminar ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ปัญหา PM 2.5 และ 
Covid - 19” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ นพ.ชายชาญ 
โพธิรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจ เวชบำาบัด
วิกฤตและภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ณ ห้องศิษย์เก่าสัมพันธ์ และห้องบรรยาย ชั้น 1 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2563 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์
ปัญหา PM 2.5 และ Covid19” โดย 
ศาสตราจารย์ นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์

คุณชวิศา ชวกุล มอบเครื่องผลิตโอโซน OZ0-MAC 
ให้แก่คณะเทคนิคการแพทย์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Congratulations

นายสมชาติ สุชัยธนาวนิช 

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 2411027
นักเทคนิคการแพทย์ชำานาญการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ได้รับรางวัลช้างทองคำา ประจำาปี 2562 ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ในงานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563
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Congratulations

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินาฏ คำาฟ ู

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 4411099 
อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ได้รับรางวัลช้างทองคำา ประจำาปี 2562 นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ในงานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563
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Congratulations

อาจารย์ ดร.เพียงขวัญ สงวนหมู ่

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 501110268 
อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “ผลของไฟโบรบลาสโกรทแฟคเตอร์ 21 และโซเดียมกลูโคสโค-ทรานสปอตเตอร์ทูอินฮิบิเตอร์
ต่อการทำางานของสมองในหนูอ้วนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน และความสัมพันธ์ของระดับไฟโบรบลาส

โกรทแฟคเตอร์ 21 และการรับรู้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเมตาบอลิก” 
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำาปี 2563 จัดโดย สำานักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
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Congratulations

อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ ์ 

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 4211166 
อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ได้รับรับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี “รางวัลเพชรสุบรรณ” ประจำาปี 2563  
เกียรติคุณสาขา “บุคคลผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น” 

ในงานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่นแห่งปี 2563 
โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธี และมอบรางวัลฯ 

จัดโดย มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย กรุงเทพฯ
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Congratulations

อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ ์ 

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 4211166 
อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เข้าพิธีรับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำาปี 2563 
สาขาการสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และถ่ายทอดประสบการณ์เชิงบวก สร้างภูมิคุ้มกันด้านกำาลังใจ 

จัดโดย สหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค และภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พุทธวิชชาลัย กรุงเทพฯ
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Congratulations

ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ 

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
รหัสประจำาตัวนักศึกษา 197649 

ได้รับการยกย่องเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำาปี 2563 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาตร์การแพทย์ ครบรอบ 78 ป ี

โดยอุทิศตนศึกษาวิจัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกบินผิดปกติ เกิดเป็นองค์ความรู้และ 
นวัตกรรมด้านวิทยาศาตร์การแพทย์ ที่ใช้ควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมีย เป็นคุณูปการต่อประเทศ 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
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ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เพชรอนันต ที่ได้สูญเสีย
พล.ร.ต.ประสิทธิ์  เพชรอนันต์ 

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 097615 
ถึงแก่กรรมในวันที่ 2 เมษายน 2563 ด้วยความอาลัยยิ่ง

Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ
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ภาพเก่าเล่าเ
รื่อง

	 ตัง้แต่อดตีจนถึงปจัจุบัน	คณะเทคนคิการแพทย	์มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	ไดมี้เพลงประจำาคณะ
ที่ร้องต่อกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นจำานวนเพลงไม่มากนัก	 โดยมีคำาร้อง	จังหวะ	และท่วงทำานองถ่ายทอด 
สืบต่อกันรุ่นต่อรุ่น	โดยยังไม่เคยมีการบันทึกเสียงให้เป็นมาตรฐาน	ประกอบกับยังมีจำานวนเพลงไม่
ครบในทุกช่วงเวลาของชีวิตในการเป็นนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์	เช่น	การรับน้อง	การแสดง 
ความยินดีในช่วงต่างๆ	การอำาลาสถาบัน	การรับพระราชทานปริญญาบัตร		ดังนั้น	ในปี	พ.ศ.	2559 
ทางคณะฯ	โดยการนำาของ	ผศ.ดร.วาสนา	ศิริรังษี		อดีตคณบดี	และสมาคมศิษย์เก่าฯ	โดยการนำา
ของคุณจำาลอง	เจริญวัฒนากุล	นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์	จึงให้มีการเรียบเรียง 
เสียงประสานเพลงประจำาคณะเดิม	 และจัดทำาเพลงสถาบันเพิ่มเติมและให้ครอบคลุมในทุกช่วง
เหตุการณ์	เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของคณะฯ		และใช้ร้องเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ	หล่อหลอมจิตใจ 
ให้เกิดความรัก	ความสามัคคี	ความสัมพันธ์	และใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	ของศิษย์ปัจจุบัน	
ศิษย์เก่าและคณาจารย์	 รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักคณะฯ	มากขึ้น		
โดยได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการจากศิษย์เก่าผ่านสมาคมศิษย์เก่าฯ				

	 ในการจัดทำาเพลงได้รับความร่วมมือจากทั้งครูเพลงและศิษย์เก่าที่ช่วยแต่งเนื้อร้องและทำานอง	
รวมถึงการเรียบเรียงเสียงประสาน	 ตลอดจนได้รับการสนับสนุนนักร้องจากวงดนตรีสุนทราภรณ์	 
ศิษย์ปัจจุบัน	และนักร้องที่มีชื่อเสียง

**	เนื้อร้องและทำานอง	ได้รับเกียรติจากครูเพลง	ศิลปินแห่งชาติ	อ.พรพิรุณ		ผู้แต่งเพลงให้สุนทราภรณ์	 
		ซึ่งโด่งดังมากมาย	เช่น	ขอให้เหมือนเดิมและแต่งเพลงประจำามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลายเพลง
*	ขับร้อง	โดยนักร้องอมตะ	คุณ	วงจันทร์		ไพโรจน์

กว่าจะเป็นดินแดนน้ำาเงิน
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำาเนินการ 
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เพื่อส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เกิดความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าใน
การทำาประโยชน์แก่สังคม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ โดยมี
คุณจำาลอง เจริญวัฒนากุล ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกและ
คณะกรรมการรวม 15 ท่าน

ขอเชิญศิษย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ทั้งระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ร่วมสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ท่ี
http://www.ams.cmu.ac.th/alumniex
หรือ Scan QR Code

สมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณปนัสดา อวิคุณประเสริฐ
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล
บัณฑิตรุ่น 54
ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา
บัณฑิตรุ่น 54
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล
คุณจิราวรรณ กัณฑสูตร
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล

รวมยอดทั้งสิ้น

20 มกราคม 63
27 มกราคม 63
31 มกราคม 63
4 กุมภาพันธ์ 63

17 กุมภาพันธ์ 63
24 กุมภาพันธ์ 63

17 มีนาคม 63
31 มีนาคม 63

 2,000.00
1,000.00

70,000.00
10,000.00
38,243.00
58,500.00

1,000.00
1,000.00
1,000.00

182,743  บาท

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

  ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์      164,660.74           บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00        บาท
          4,964,660.74         บาท
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คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ุ คงสวัสดิ์                ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังสี       ประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ุ คงสวัสดิ์       ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลออ ธวินชัย                 ประธานอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ โอไบรอัน                   ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์มบริจาคทุนทรัพย์ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”

   ชื่อ-สกุล.......................................รหัส...........................วันที่.................. 
     บริจาคเงินจำานวน...........................บาท 

     ชำาระโดย

                  เงินสด

                  โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”  
                  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ฯ มช. เลขที่ 566-476217-5 
                  ( โปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ แฟ็กซ์ถึง คุณอังศุมารี
                  หมายเลข 053-936042 Email : aungsumalee.sri@cmu.ac.th )
      
    ที่อยู่สำาหรับจัดส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์.............................................................
    .........................................................................................................
    โทรศัพท์.......................................Email.................................................

    
 ** ทุกใบเสร็จรับเงิน สามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

www.ams.cmu.ac.th/alumniex

AMS CMU Alumni
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