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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“หริภุญไชย” จังหวัดลำาพูน จัดโครงการการจัด
ตั้งระบบบริการเชิงรุกเพื่อตรวจวินิจฉัยการติด
เชื้อโควิด - 19 (Drive - Thru COVID - 19 Test-
ing) “ติดเชื้อโควิด-19 รู้ผลเร็ว ป้องกันตนเอง 
ป้องกันคนอื่น” โดยความร่วมมือจากสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาอย่าง ย่ังยืนประเทศฝรั่ ง เศส 
(The French National Research Institute 
for Sustainable Development (IRD)) เพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการการจัดตั้งระบบบริการเชิงรุก
เพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด - 19
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โครงการดังกล่าวได้จัดตั้งระบบการให้บริการ
ตรวจวินิจฉัยโรคเชิงรุกท่ีสะดวกต่อผู้รับบริการผ่าน 
Application ทาง Smart Phone เป็นการตรวจ
แบบ Real-Time RT PCR ซึ่งจะได้ผลการตรวจที่
แม่นยำา รวดเร็ว และสามารถทราบผลทาง SMS ได้
ภายใน 24 ชั่วโมง  โดยจะใช้วิธีการป้ายคอ (Throat 
swab) ใช้เยื ่อบุที ่อยู ่ในคอ, เนื ้อเยื ่อหลังจมูก 
(Nasopharyngeal swab) ของผู้รับบริการ เพื่อเอา 
เชื ้อที ่อยู ่ลึกเข้าไปในโพรงจมูก มาตรวจในห้อง
ปฏิบัติการ เพื่อเพาะหาเชื้อไวรัสต่อไป โดยมีการ
ทดสอบการดำาเนินการของโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 
เมษายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำาพูน  

โครงการได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากหลาย 
ภาคส่วน เช่น บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล  
จำากัด สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป 
ดังนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ จึงสนับสนุนค่าตรวจแก่ประชาชนทั่วไป รายละ 2,500.- บาท จาก 
ค่าตรวจปกติ 3,500.- บาท ซึ่งผู้สนใจสามารถชำาระค่าตรวจได้ในราคา 1,000.- บาท 

คนที่ติดเชื้อแล้วประมาณ 80% ไม่แสดงอาการใดๆ เลย 
แต่สามารถแพร่เชื้อได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 

ของเชื้อได้ทันเวลา เราจึงเปิดโครงการนี้ขึ้นมา 
เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงแล้วประสงค์อยากจะตรวจเข้ามาตรวจ 

เข้าถึงได้ง่าย ป้องกันได้ทันเวลา จะได้ทราบว่าตัวเอง 
มีเชื้อโรคโควิด-19 อยู่ในตัวหรือไม่ ถ้ามีจะได้ 

ทำาการรักษา หรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัย 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไปสู่ผู้อื่น

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายสำาเริง 
ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำาพูน พร้อมด้วย 
นายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ลำาพูน ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำา 
ผู้ อำ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และเยี่ยมชมการให้บริการตรวจวินิจฉัย
โรคโควิด-19 (SARS-CoV-2) แก่ประชาชนทั่วไป
ด้วยวิธีการตรวจแบบ Real-Time RT PCR 
ด้วยวิธี Drive-thru ซึ่งมีความสะดวกปลอดภัย
โดยไม่ต้องลงจากรถ ในโอกาสนี้ ได้ให้สัมภาษณ์
กับสถานีข่าว NATION TV ช่อง 22 เกี่ยวกับการ
ให้บริการตรวจโควิด-19 รวมถึงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสกัดการแพร่เช้ือโค
วิด-19 ในจังหวัดลำาพูนอีกด้วย

ภาพ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำาพูน
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คุณ Zhang Xiaoyizi Karen และ คุณ Peng Yingjun 
บริจาคชุดตรวจและวัสดุวิทยาศาสตร์ให้แก่แขนงจุลชีววิทยา
คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คณาจารย์แขนงจุลชีววิทยา
คลินิกให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแขนงวิชาฯ ช้ัน 6 อาคาร 3 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. 

คุณสมศักดิ์ คุณจันทรัตน์ จิตติพลังศรี และครอบครัว บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
มอบเงินจำานวน 5,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการบริการวิชาการชุมชน: การจัดตั้งระบบเชิงรุก 
เพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด - 19  (Drive - Thru COVID - 19 Testing) โดยมี คุณจุรีภรณ์ 
บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการอำานวยการประจำาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. และ คุณสมชัย เจิดเสริม
อนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 

คุณสมศักดิ์ คุณจันทรัตน์ 
จิตติพลังศรี และครอบครัว
มอบเงินสนับสนุนโครงการ

เพื่อตรวจวินิจฉัย 
การติดเชื้อโควิด-19 

คุณ Zhang Xiaoyizi Karen 
และ คุณ Peng Yingjun 

บริจาคชุดตรวจและวัสดุวิทยาศาสตร ์
ให้แก่แขนงจุลชีววิทยาคลินิก
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 คณะเทคนิคการแพทย์ จะจัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับบุคลากรคณะฯ  
ประจำาปี 2563 
	 1.2	รับทราบ	สรุปรายช่ือนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ท่ีได้รับกระทบจาก
สถานการณ์	Covid-19
	 1.3	รับทราบ	สรุปผลการสอบ	CMU-eGrad	นักศึกษาปริญญาตรี	ชั้นปีที่	4	 
ปีการศึกษา	2562	

 2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1	เห็นชอบ		รายงานผลการดำาเนินงานตัวชี้วัดคำารับรองการปฏิบัติงาน	คณะเทคนิค 
การแพทย์	ไตรมาสที่	2	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	
	 2.2	เห็นชอบ	รายงานผลการดำาเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ	คณะเทคนิคการแพทย์	
ไตรมาสที่	2	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2563		โดยมีข้อแก้ไข
	 2.3	เห็นชอบ	รายงานผลการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	
คณะเทคนิคการแพทย์	ไตรมาสที่	2	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 
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