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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ฉบับเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม 2561 เป็นช่วงเวลาแห่งความรื่นรมย์  
อากาศเย็นสบาย ดอกไม้เบ่งบานต้อนรับฤดูหนาว 
จึงมีเร ื ่องราวของศิษย์เก่า AMS ที ่น ่ายินดี
มากมาย ในส่วนของคณะเทคนิคการแพทย์ 
เรามผู้ีนำารุ่นใหมไ่ฟแรง ศาสตราจารย ์ดร.สาคร พร
ประเสริฐ มาดำารงตำาแหน่งคณบดีด้วยวิสัยทัศน์ 
ที่กว้างไกลแบบผู้บริหารรุ่นใหม่ ทำาให้เรามั่นใจ
ได้ว่าคณะของเราต้องพัฒนาอย่างก้าวกระโดดใน 
ศตวรรษท่ี 21 อย่างแน่นอน ขณะท่ีสมาคมศิษย์เก่า
คณะฯ ได้ท่านนายกจำาลอง เจริญวัฒนกุล มาดำารง 
ตำาแน่งนายกสมาคมอีกวาระหนึ่ง เพื่อสร้างความ
มั่นคงให้กับสมาคมอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือ
จากนั้น คณาจารย์อาวุโสของเราหลายท่านได้ 
รับรางวัลอันทรงเกียรติ ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี อดีตคณบดี 

ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดี เด่นมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปี 2561 สาขาบริหารองค์กร
การศึกษา  และ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) 
ดร.วัชระ กสินฤกษ์ ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2559 และข่าว 
ที่น่ายินดีของศิษย์เก่าอีกมากมาย ซึ่งท่านสามารถ
ติดตามรายละเอียดได้ภายในจุลสารนี้
 
และในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ขออาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัย และบารมีแห่งองค์พระพุทธสันติ 
ปฏิมา พระพุทธรูปประจำาคณะเทคนิคการแพทย์ 
โปรดอำานวยอวยพรให้ศิษย์ เก่าทุกท่านและ
ครอบครัวประสบแต่ความสุขกายและใจ ถึงพร้อม 
ด้วยความสำาเรจ็ในภารกจิทุกสิง่ท่ีตัง้ใจทุกประการ

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์
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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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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS



4

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับโอวาทจาก 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสดำารง
ตำาแหน่งคณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้อง 
รับรอง สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์
เข้ารับโอวาทจากอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
วาสนา ศิริรังษี ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมด้วย ดร.วิสิตศักดิ์ 
สุขสะอาดพสุ ผู้อำานวยการศูนย์บริการฯ ร่วมกับ ดร. 
วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล องค์กรช่วยเหลือสัตว์ล้านนา 
ด็อกเวลแฟร์ และ Dr.Satoshi Inoue จากห้องปฏิบัติการ
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สถาบันโรคติดต่อแห่งประเทศ 
ญี่ปุ่น (National Institute of Infectious Disease) ร่วม
แถลงข่าวการเปิดให้บริการทางเลือกในการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าโดยตรวจประเมินภูมิคุ้มกันในคนหลังได้รับ
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแบบชนิดป้องกันและเพื่อรักษาหลัง
ถูกสัตว์กัด ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ใน
การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำาสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้อง
ประชุมชั้น 4 อาคารอำานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2516 

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์
แถลงข่าวการเปิดให้บริการทางเลือกในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 41 วันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2561

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-181005152153.pdf


5

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเพ่ือคนพิการ

นายณรงค์รัตน์ สวัสดิิกานนท์ ศิษย์เก่าสาขา
กายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์  รหัส 39 
ปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำาบัดชำานาญการ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมคิดค้นนวัตกรรม 
รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อคนพิการ ที่มีชื่อว่า 
“MED CMU EV Car” ภายใต้ทุนวิจัยตาม
โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1 เพื่ออำานวยความสะดวกในการดำารง
ชีวิตประจำาวันให้ผู้พิการอัมพาตครึ่งท่อน

ซึ่งปัจจุบันระบบขนส่งมวลชนยังไม่สามารถให้
บริการได้อย่างครอบคลุมทุกสถานท่ีท่ีคนพิการ

ต้องการไป คนพิการจึงพยายามดัดแปลงรถของ
พวกเขาเป็นรถจักรยานยนต์แบบสามล้อพ่วงข้าง 
เพื ่อใช้ในการเดินทาง ซึ ่งรถประเภทนี้ถือว่า 
ผิดกฎหมายของกรมขนส่งทางบก เนื่องจากเป็น
รถดัดแปลง 

รถคันน้ี นับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพ่ือคนพิการคันแรก 
ของประเทศไทย ที่ให้ใช้งานได้จริง ยังช่วยลด
การย้ายตัว และยกวีลแชร์ขึ้นลงรถยนต์ ที่มัก
เป็นสาเหตุให้คนพิการปวดไหล่ด้วย ซึ่งขณะนี้
คณะผู้ผลิตกำาลังหารือกับกรมการขนส่งทางบก
เพื่อขอป้ายทะเบียนรถ วิ่งบนถนนได้อย่างถูก
กฎหมาย และจะมีการพัฒนาต้นแบบต่อไปเพื่อ
ขายเชิงพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้นี้
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐ คณบดี เป็น 
ประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 
2561 โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา
ที ่ขาดแคลนทุน จำานวนทั้งสิ ้น 42 คน ซึ ่งทาง
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดสรรทุนจากแหล่งงบ
ประมาณ ดังนี้
1. งบประมาณเงินรายได้ โดยจัดสรรเป็น
1.1 ทุนการศึกษา จำานวน 27 ทุน มูลค่า 453,000 บาท
1.2 ทุนทำางาน สำาหรับนักศึกษาท่ีใช้เวลาว่างนอกเวลา 
เรียน มาช่วยทำางานให้กับคณะฯ มูลค่า 150,000 บาท
1.3 ทุนฝึกงานนอกสถานที่
- สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาที่ออกฝึก
ปฏิบัติงานต่างจังหวัด จำานวน 400,000 บาท
- สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชากายภาพบำาบัด
และรังสีเทคนิค จำานวน 70,000 บาท
2. กองทุนพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์
เพื่อจัดสรรทุนฝึกงานนอกสถานที่ สำาหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชากายภาพบำาบัดและรังสีเทคนิค 
จำานวน 15,600 บาท
3.ผู้มีจิตศรัทธา มูลนิธิ บริษัท และศิษย์เก่า ดังนี้
3.1 ทุนการศึกษา “คุณรัตนา กมลงามพิพัฒน์” 
จำานวน 30,000 บาท

พิธีมอบทุนการศึกษา 
ประจำาปีการศึกษา 2561

3.2 ทุนการศึกษา “คุณสิริพรรณ แสงอรุณ” 
จำานวน 10,000 บาท
3.3 ทุนการศึกษา “ศิษย์เก่า MT รหัส 37” 
จำานวน 10,000 บาท
3.4 ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง 
 เขื่อนแก้ว” จำานวน 10,000 บาท
3.5 ทุนการศึกษา “ดร.ซวง ชัยสุโรจน์” จำานวน 
4,000 บาท
3.6 ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล 
ทองไว” จำานวน 15,000 บาท
3.7 ทุนการศึกษา “คุณศักดิ์ชัย พันธ์เรืองสกาว” 
จำานวน 10,000 บาท
3.8 ทุนการศึกษา “รองศาสตราจารย์ ดร.เมธิศา 
พงษ์ศักดิ์ศรี” จำานวน 20,000 บาท
3.9 ทุนอาหารกลางวัน จำานวน 30,000 บาท
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี  
พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์  
เดินทางร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติ 2018 International 
Symposium of Cancer and Inflammation 
& The 2nd Annual Meeting of the Section 
of Tumor Pharmacology ในหัวเร่ือง “Powering 
the next generation targeted therapy for 
inflammation and cancer” ณ The Southwest 
Medical University, Luzhou, Sichuan สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2561 
โดยคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ ได้นำาเสนอ
ผลงาน ดังนี้
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ นำาเสนอ 
ผลงาน ในหัวข้อเรื่อง “Validation of microarray 
for the simultaneous detection of common 
alpha- and beta- thalassemia gene mutations” 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมนำาเสนอผลงาน 
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าใส คันธวงค์ นำาเสนอ
ผลงาน ในหัวข้อเรื่อง “Neuroinductive effects 
of Gynura divaricata” และเรื่อง “PI3K/Akt 
signaling involved with osteoinductive 
effects of Achatina fulica mucus”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พานทอง สิงห์บุตรา เมเยอร์ส 
นำาเสนอผลงาน ในหัวข้อเรื่อง “Percentages of 
T Regulatory and T helper 17 Cells in 
Chronic HIV-Infected Patients Carrying Anti- 
nuclear Antibodies”

อาจารย์ ดร. สิงห์คำา ธิมา นำาเสนอผลงาน ในหัวข้อ
เรื่อง “Development of curcumin-loaded 
polymeric micelles as nanocarrier system 
for leukemia-targeted therapy”
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ 
แสดงความยินดีกับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ  
กสินฤกษ์ ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับ
พระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 
ประจำาปี 2559 สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2561 

แสดงความยินดีกับ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสินฤกษ์  
รับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2559 

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วย 
ศาสตราจาย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และบริการวิชาการ และคณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วม
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th ASEAN Association of 
Schools of Medical Technology Congress 2018 (AASMT 
2018) ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ Summit 
Parkview Hotel, Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมการประชุม
วิชาการนานาชาติ AASMT 2018 
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 47 วันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2561

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-181116160939.pdf
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สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ) ร่วมกับ 
คณะเทคนิคการแพทย์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินจำานวน 
1,600,009.14 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างส้วม
ประจำาบ้านร่วมกับชุมชน ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนพื้นที่อำาเภออมก๋อยและแม่แจ่ม ตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน โดยมี นายจำาลอง เจริญวัฒนากุล ผู้แทนศิษย์เก่า และนายกสมาคม
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ นายสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(กรุงเทพฯ) มอบเงิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

รองอธิการบดี รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ
สร้างส้วมประจำาบ้าน ตามแนวพระราชดำาริ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชินชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม พร้อมด้วย 
นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำาบัดและกายภาพ 
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมแสดงความยินดี
กับ Prof.Hector Tsang, Head of Department 
of Rehabilitation Sciences ในโอกาสครบรอบ 
40 ปีการสถาปนาภาควิชา และร่วมงานประชุม
วิชาการและนำาเสนอผลงาน ในงาน 11th Pan 
Pacific Conference on Rehabilitation 
ณ Hong Kong Polytechnic University 
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 17 - 18 
พฤศจิกายน 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการและนำาเสนอผลงาน 
ในงาน 11th Pan Pacific Conference on Rehabilitation 
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คณะเทคนิคการแพทย์ 
ออกบริการวิชาการชุมชน 
ณ เทศบาลตำาบลป่าสัก จังหวัดลำาพูน 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 1/2562 โดยมี 
การบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ เอกซเรย์
ปอด ให้บริการการตรวจคัดกรองและให้แนะนำา
ด้านสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและด้านสุขภาพจิต 
ให้บริการตรวจและให้คำาปรึกษาออกกำาลังกาย
ด้วยแผ่นยางยืด Theraband exercise, chest 
mobilization exercise ปรึกษาปัญหาปวดหลัง 
ปวดเข่า ปัสสาวะเล็ด ณ เทศบาลตำาบลป่าสัก 
อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 
2561
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วม
ประชุมและร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัย
ในเครือข่าย Asia-International Biomedical 
Science Consortium ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 4th Pan-Asian Biomedical 
Sciences Conference “Biomedicine in the 
21st century: Insights from Asia” โดยมี 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
The 4th Pan-Asian Biomedical Sciences Conference ณ ประเทศเวียดนาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร ์
ร่วมเป็น Invited speaker สำาหรับการบรรยาย
พิเศษด้าน Clinical translattion ในหัวข้อเรื่อง 
“Platelet crossmatching as a tool for 
reducing the risks of post-transfusion  
adverse effect in patients with anti-platelet 
antibodies” และมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไปนำาเสนอผลงานทางวิชาการ 
ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 ณ Furama 
Resort, Danang ประเทศเวียดนาม
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ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความ
ร่วมมือกับสำานักงานปศุสัตว์เชียงใหม่ และกลุ่ม
ล้านนาด็อกเวลแฟร์ ได้จัดการเสวนาเรื่อง One 
health: กรณีศึกษาเด็กถูกสุนัขกัดในท้องที่อำาเภอ
ดอยสะเก็ด เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาการควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือระดมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
และผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนำาไปสู่ข้อปฏิบัติท่ีเหมาะสม
กับพื้นที่ (best practice) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2561 ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายอรรถชา 
กัมปนาทแสนยากร (นายอำาเภอดอยสะเก็ด) นสพ.
มงคล ศรีจันทร์ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่) สพ.อาทิตย์ 
ยอดคำาลือ (ปศุสัตว์อำาเภอดอยสะเก็ด) นายชุติพนธ์ 
สารแปลง (นายกเทศมนตรีตำาบลเชิงดอย) นพ.ปรีชา 
สิริจิตราภรณ์ (ผู้อำานวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ด) 

การเสวนาเรื่อง One health: กรณีศึกษาเด็กถูกสุนัขกัดในท้องที่อำาเภอดอยสะเก็ด

ศ.พญ.ดร.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ (แพทย์
ผู้เชี ่ยวชาญเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า) ดร.วิไลวรรณ 
เพชรโสภณสกุล (กลุ่มล้านนาด็อกเวลแฟร์)
รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ (กลุ่มล้านนาด็อกเวล
แฟร)์ และ ดร.วิสติศกัด์ิ สขุสะอาดพส ุ(ผูอ้ำานวยการ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก) ได้ให้เกียรติ 
เป็นวิทยากรร่วมในการเสวนาในครั้งนี้

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน อาทิเช่น ปศุสัตว์อำาเภอ ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนมูลนิธิอนุรักษ์
ช้างและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจาก WVS Thailand 
และผู้แทนกลุ่มอาสาหมาแมวเชียงใหม่ เข้าร่วม
การเสวนา และทุกภาคส่วนมีความเห็นตรงกันว่า 
ต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับองค์กรอิสระที่ให้
ความช่วยเหลือหมาแมว โดยใช้ อำาเภอดอยสะเก็ด 
เป็นโมเดลในการดำาเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด 
ซึ่งจะต้องต้องมีการพูดคุยต่อยอดเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม
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ดร.ทนพ.มนัส สุภาพ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
รหัส 3411036 บริจาคเงินจำานวน 100,000 บาท 
เพ ื ่อสน ับสน ุนก ิจกรรมพัฒนาคณะฯ โดยม ี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี เป็น 
ผู้รับมอบ ณ ห้องผู้บริหาร อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
12 ชั ้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์บริจาคเงิน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคณะฯ

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมวิสามัญ 
ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2561 โดยมี คุณสมชัย เจิดเสริมอนันต์ เป็น
ประธาน ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 สมาคมฯ มีแผนดำาเนินโครงการ
สร้างโรงอาหาร และสร้างส้วม ให้กับโรงเรียนบ้านยางเปาและ
โรงเรียนบ้านอูตูม อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และการเข้า
ร่วมกิจกรรมงาน CMU Marathon 2019 ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และในการประชุมครั้งนี้มติเห็นชอบให้ คุณจำาลอง 
เจริญวัฒนากุล ดำารงตำาแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ ในวาระต่อไป 
อีก 1 วาระ ณ ห้องบรรยาย 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 
12 ธันวาคม 2561

การประชุมวิสามัญ 
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์  
ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2561
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชินชัย อาจารย์
ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
นำานักศึกษากิจกรรมบำาบัด จำานวน 7 ราย ที่ได้รับทุน 
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากิจกรรมบำาบัด 
(Occupational Therapy Student Exchange 
Program) ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาได้เห็น
รูปแบบและลักษณะการปฏิบัติงานทางคลินิกกิจกรรม
บำาบัดในประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกิจกรรม
บำาบัดระหว่างประเทศ รวมถึงนำาไปสู่การพัฒนาเครือข่าย 
ทางวิชาชีพกับนานาชาติ ทั้งในด้านการศึกษาและ 
การวิจัย โดยมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์เกี่ยวกับ

งานทางวิชาชีพกิจกรรมบำาบัด ณ ศูนย์บริการทางกิจกรรมบำาบัดต่างๆ ได้แก่ Hamamatsu Jujino 
Sono (Elderly care), Ensyuu-Hospital, Work Center Futaba, Work Center Ookinaki (Vocational 
Rehabilitation), Muku (Child care) และ Hamamatsu Rehabilitation Hospital ตลอดจน 
เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัย Seirei Christopher University ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561

นักศึกษากิจกรรมบำาบัด
เดินทางแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Seirei 
Christopher University ประเทศญี่ปุ่น 
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คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการ
วิชาการชุมชน ณ เทศบาลตำาบล 
ศรีบัวบาน จังหวัดลำาพูน

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ออกให้บริการวิชาการชุมชน ในโครงการรณรงค์
ตรวจสุขภาพประจำาปีสำาหรับประชาชน ตำาบล
ศรีบัวบาน ประจำาปี 2562 โดยตรวจสุขภาพและ
ให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค 
กิจกรรมบำาบัด และกายภาพบำาบัด แก่ประชาชน
ในตำาบล ณ เทศบาลตำาบลศรีบัวบาน อำาเภอเมือง
จังหวัดลำาพูน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561  
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน
ทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์  
ก้าวสู่ปีที่ 43 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีเป็นประธาน ภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์
ทักษิณานุประทานแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ 
แสงอุดม ผู้ก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรของ
คณะผู้ล่วงลับ พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดงพระธรรม
เทศนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กล่าวคำาถวายแบบล้านนา 
รวมถึงถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแด ่
พระสงฆ์ โดยมี ผู้บริหารและผู้แทนจากคณะสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ อดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงาน
เป็นจำานวนมาก ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์
ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี ที่ปรึกษาคณบดี 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักด์ิ ชินชัย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบรางวัลแก่
คณาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 
2561 นักวิจัยผู้มีผลงานดีเด่น นักกีฬา และบุคลากร
ที่ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์อนุรักษ์พลังงาน 
ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ 
ก้าวสู่ปีที่ 43 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ 
ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 
2561

พิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนา 
คณะเทคนิคการแพทย์ ก้าวสู่ปีที่ 43

พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากร 
ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2561



17

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในเทศกาล 
ขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ อดีตคณบดี กล่าวอวยพรปีใหม่แก่บุคลากร 
ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากวง AMS Band พร้อมทั้งเล่นเกม/จับฉลากของขวัญ 
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นการมอบความสุขส่งท้ายปี 2561 ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

งานเล้ียงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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Congratulations

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสินฤกษ์
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 2011034

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน :
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และรับพระราชทานโล่เกียรติยศ

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2559 สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 43 วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2561

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-181019090705.pdf
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Congratulations

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษ ี
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 197640

และอดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน :
ที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561 
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
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Congratulations

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย 
ศิษย์เก่าสาขากิจกรรมบำ บัด คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 32

ในโอกาสได้รับตำาแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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Congratulations

ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 41

ในโอกาสได้รับตำาแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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Congratulations

อาจารย์ ดร.เพียงขวัญ สงวนหมู่
อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และ อาจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์อยู่
อาจารย์ประจำาสำานักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำ บัด คณะเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 24 

ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทำาโครงการปริญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก 

สำาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2561



25

Congratulations

อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
ศิษย์เก่าสาขากิจกรรมบำ บัด คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 4211166

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน :
อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่น ให้แก่นักศึกษาเก่าที่มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการ 
จัดโดย สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานคืนสู่เหย้า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มช.
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ศิษย์เก่าเล่า
เรื่อง

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์
ความประทับใจผ่านภาพถ่าย

โดยส่งภาพและเรื่องมาที่ Patsaya.j@cmu.ac.th
“ร่วมใจแบ่งปันสุข ผ่านภาพเก่าเล่าเรื่องกันนะคะ”

“ บรรยากาศเดิมๆ กลับมาอีกครั้ง 
กับมิตรภาพความเป็นเพื่อนระหว่าง MT CMU 1876 

รวมตัวสังสรรค์ที่เขาใหญ่ ”
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23 JAN

24 Jan

20 Jan

12 JAN

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 
ประจำ ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

BIG CLEANING DAY
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล 
นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานรับขวัญบัณฑิต และฝึกซ้อมการรับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UPCOMING

   EVENT
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษีี
ศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
ผศ.ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร
ผศ.ศิริพันธ์ คงสวัสดิ์
ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
รศ.ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์
ศ.วันชัย มาลีวงษ์
คุณกรกนก วัยนิพิฐพงษ์
คุณจรูญ แก้วกาญจนารัตน์
คุณทวีชัย เขมะลักษณ์
ศ.ดร.ลีรา กิตติกูล
พญ.อิสรีย์ ประดิษฐ์กุล
คุณสุชาติ เริ่มหิรัญวงศ์
รศ.ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
คุณอุกริช รุจิตระการโชติกุล
คุณบุญเยี่ยม คำาสอน
คุณไกรสร สว่างเดชารักษ์
คุณกัลยา ลี้อิสสรพงษ์
คุณสุรนาถ ทวีทรัพย์
คุณประเสริฐ เล็กงามเอก
คุณพิทยา มโนปัญจสิร ิ
คุณวิไล เบาทรวง
ทพญ.มณฑนา แดนยุกต์
ทพ.พงศ์รัตน์ อเนกวรพงศ์
คุณยงชัย ดำาเนินกิตติกุล
ผศ.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุ

1 ตุลาคม 61  2,856.00 
 2,856.00 
 2,856.00 
2,856.00 
2,856.00 
2,856.00 
2,856.00 
2,856.00 
2,856.00
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00
7,202.00
7,202.00 
2,117.00

10,000.00 
2,000.00 
 2,000.00 
 2,000.00 
 2,000.00 
 2,000.00 
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
 

9 ตุลาคม 61
11 ตุลาคม 61
21 ตุลาคม 61

14 พฤศจิกายน 61
26 ธันวาคม 61

คุณสมชาย มงคลพร
รศ.ดร.ภัทระ แสนไชสุริยา
คุณวาสนา กาคำา
คุณวรศักดิ์ สุทาชัย
คุณวิชัย อัศวิษณุ
คุณธงไชยพัฒน์ ชันษา
คุณวีนัส ประยูรหงษ์
คุณพัชนี ทิพจันทร์
สมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ มช.
รร.สารสน์วิเทศเชียงใหม่
ดร.ซวง ชัยสุโรจน์
ผศ.สุพจน์  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
คุณมนัส  สุภาพ

รวมยอดทั้งสิ้น

 2,000.00 
 1,000.00 
 1,000.00 
 1,000.00 

 12,000.00 
 1,000.00 
 1,000.00 
 2,000.00

20,000.00 
 1,000.00 
 3,000.00 
 1,000.00 

 100,000.00

 278,225.00      บาท 

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

  ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์         978,900.47         บาท
   ยอดเงินในบัญชีประจำา 3 เดือน          43,265.10          บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00        บาท
          5,822,165.57         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
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