


1

ข่าวกิจกรรม

ACTIVITY 
NEWS



2

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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อาจารย์ภาควิชากายภาพบำาบัด 
ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง การออกกำาลังกาย 
ในผู้ป่วยเบาหวานในค่ายเบาหวาน สัญจร  

ครั้งที่ 15

อาจารย์ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร 
ในหัวข้อเรื่อง การออกกำาลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน 
ในค่ายเบาหวานสัญจร ครั้งที่ 15 จัดโดย หน่วยต่อม
ไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมต่อต้านเบาหวาน
สวนดอก ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์ รีสอทร์ท อำาเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดลำาพูน

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำาภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) Bin Huei, Shih 
และ Teng-Yi, Wang จาก Institute of Allied Health 
Sciences, College of Medicine, Nataional Cheng 
Kung University, Taiwan ซึ่งมีกำาหนดเดินทางมาดูงาน
และเยี่ยมชมภาควิชากิจกรรมบำาบัด ณ ภาควิชากิจกรรม
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
ระหว่างวันที่ 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องผู้บริหาร 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2563

คณบดีให้การต้อนรับนักศึกษาปริญาเอก 
จาก Nataional Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน



5

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล จังหวัดปัตตานี เพื่อเข้า 
เยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ์การ
เรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างแรง
บันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ ห้องบรรยาย 2 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2563 

คณาจารย์ประจำาแขนงผู้สูงอายุ ภาควิชากายภาพ 
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น และการออกกำาลังกาย 
โดยใช้ Theraband ในโครงการเนื่องในพระราช 
ดำาริฯ โครงการอบรมหมอไทย กายภาพ ใกล้ใจ 
ห่างไกลโรค ประจำาปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตำาบลสุเทพ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล จังหวัดปัตตานี

คณาจารย์ภาควิชากายภาพบำาบัด 
ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
เมื่ออายุเพิ่มขึ้น และการออกกำาลังกาย
โดยใช้ Theraband
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ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด MT Lunch Seminar 
ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง Zeiss LSM 
900: Fast & Gentle Superresolution Confocal 
Microscopy วิทยากรโดย นางสาวสุภัทรา สุวรรณ
ไพโรจน์ Application Specialist จากบริษัท รัช
มอร์ พรีซิชั่น จำากัด ณ ห้องประชุมแขนงวิชาเคมี
คลินิก อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 - 13.00 น.

โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทยให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัด MT Lunch 
Seminarเรื่อง Zeiss LSM 900: Fast 
& Gentle Superresolution Confocal 
Microscopy

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ จัด
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมความรู้ 
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
ให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริฯ และ
ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ 
อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2563
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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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แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ และศูนย์ชีวโมเลกุล
เพื ่อการรักษาและตรวจวินิจฉัย คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทาง
ภูมิคุ้มกันวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “Antibody technology in 
the disruptive medical technology era” ณ ห้องฝ้ายคำา 
สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 13 
กุมภาพันธ์ 2563 

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

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกัน
วิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “Antibody 
technology in the disruptive 

medical technology era” 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
มอบเงินรายได้จากการจัด 
AMS PROMT Running 
Mini Marathon 2019 
ให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะฯ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อม
ด้วย คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการ คณะ
เทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำาบุญ เนื่องใน 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 
1 ปี ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

บคุลากรและนกัศกึษาระดับบณัฑติศกึษา ภาควชิา 
กายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ร่วมบริการในการแข่งขันวิ่งเทรลในงาน 
Ultra Trail Thailand 2020 Doi Inthanon 
Chiang Mai จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย 
และกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนด้าน
การศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 

คณบดีร่วมพิธีทำาบุญ เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภาควิชากายภาพบำาบัด ร่วมบริการ 
ในการแข่งขันวิ่งเทรลในงาน 
Ultra Trail Thailand 2020 
Doi Inthanon Chiang Mai

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
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ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม MT Lunch 
Seminar ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง 
แชร์ประสบการณ์อบรมการใช้เลือดและการแก้
ปัญหา วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ 
วงศ์จันทร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ณ ห้องประชุมแขนงวิชาเคมีคลินิก อาคาร 3 คณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัด MT Lunch 
Seminar แชร์ประสบการณ์อบรมการใช้
เลือดและการแก้ปัญหา 

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 เด็นกิ อินเต
อร์เนชั่นเนล จำากัด มอบเงินให้
กับคณะเทคนิคการแพทย์ มช.
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คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาบัณฑิตศึกษาภาควิชา 
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ Special Lecture ใน
หัวข้อเรื่อง Detecting guiding urinary tract infection 
treatment with a smartphone-based point of care di-
agnostic วิทยากรโดย Dr. Akilan  Palanisami, Wellman 
Center for Photomedicine, Massachusetts General 
Hospital, Boston, USA ณ ห้องประชุมแขนงวิชา 
จุลทรรศนศาสตร์คลินิก อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จาก
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟัง
การแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และ
เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2563 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

การบรรยายพิเศษเรื่อง Detecting guiding 
urinary tract infection treatment with 

a smartphone-based point 
of care diagnostic 
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาคำา 
กรรมการอำานวยการประจำาคณะเทคนิคการแพทย์ 
เข้าเยี่ยมชมและหารือร่วมกับภาควิชาเทคนิค 
การแพทย์ และภาควิชากายภาพบำาบัด โดยมี 
คณาจารย์ประจำาภาควิชาให้การต้อนรับ ณ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2563

กรรมการอำานวย การ ประจำาคณะฯ 
เข้าเยี่ยมชมภาควิชาเทคนิคการแพทย ์
และภาควิชากายภาพบำาบัด 

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
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ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม
ให้ความรู้เรื่อง รู้เท่าทัน...มะเร็งเต้านม โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รักษาการ
ผู้อำานวยการศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดงาน และได้ 
รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ อุทุมมา มัฆะเนมี 
นักรังสีแพทย์ผู้เชี ่ยวชาญ เป็นวิทยากรบรรยายให ้
ความรู้และทำากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตอบคำาถาม 
ชิงรางวัล ร่วมกับผู้ร่วมอบรมกว่า 40 ท่าน เมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคาร 1 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
จัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง รู้เท่าทัน...
มะเร็งเต้านม 

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “covid 19 เล่าสู่กันฟัง” 
วิทยากรโดย พว.ประไพพันธ์ วงศ์เครือ พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
หน่วยควบคุมและป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้แก่บุคลากรประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด ณ ห้องประชุม
ชั้น 9 ภาควิชากายภาพบำาบัด อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ภาควิชากายภาพบำาบัด 
จัดบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง 
“covid 19 เล่าสู่กันฟัง”
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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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CONGRATULATIONS

อาจารย์ ดร.เพียงขวัญ สงวนหมู่
อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของไฟโบรบลาสโกรทแฟคเตอร์ 21 
และโซเดียมกลูโคสโค-ทรานสปอตเตอร์ทูอินฮิบิเตอร์ต่อการ
ทำางานของสมองในหนูอ้วนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน และความ
สัมพันธ์ของระดับไฟโบรบลาสโกรทแฟคเตอร์ 21 และการรับรู้
ในผู้ป่วยที่มีภาวะเมตาบอลิก” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำาปี 
2563 จัดโดย สำานักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา กรุงเทพฯ
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CONGRATULATIONS

อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับรับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี “รางวัลเพชรสุบรรณ” ประจำาปี 
2563 เกียรติคุณสาขา “บุคคลผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
ดีเด่น” ในงานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ 
บุคคลดีเด่นแห่งปี 2563 โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิก
วุฒิสภา เป็นประธานพิธี และมอบรางวัลฯ จัดโดย มูลนิธิ
สร้างสรรค์สังคมไทย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม
ไปรษณีย์ไทย กรุงเทพฯ
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CONGRATULATIONS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล 
อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลให้เป็น Elite Reviewer ประจำาปี 2019 
จากวารสารระดับนานาชาติ 

the Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
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มติที่ประชุม

MEETING
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 คณะเทคนิคการแพทย์ มีกำาหนดจะจัดโครงการสัมมนาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ 
ประจำาปี 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
	 1.2	รับทราบ	สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โดยรอบคณะเทคนิค
การแพทย์	เมื่อวันที่	18	มกราคม	2563		มีจำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด	80	คน	ภาพรวมผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	อยู่ในระดับดีมาก	4.40	จากคะแนนเต็ม	5 
	 1.3	รับทราบ	สรุปแบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเทคนิค 
การแพทย์	TCAS	รอบที่	1	ปีการศึกษา	2563	เมื่อวันเสาร์ที่	11	มกราคม	2563	โดยมีข้อเสนอแนะ
	 1.4	รับทราบ	สรุปแบบสอบถามนักเรียนท่ีเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์		TCAS	
รอบท่ี	1	ปีการศึกษา	2563	เม่ือวันเสาร์ท่ี	11	มกราคม	2563	โดยมีข้อเสนอแนะ

 2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1	เห็นชอบ		คำาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์	ประจำาป ี
งบประมาณ	พ.ศ.	2563	(เพิ่มเติมระหว่างปี)


