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แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์อดิศักดิ ์ ตันติวรวิทย์ ผู ้ช่วยคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ และอาจารย์ประจำาหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นวิทยากรรับเชิญ เพื่อบรรยายพิเศษของกระบวนวิชา
สัมมนาปริญญาเอก ในหัวข้อ “Role of laboratory and 
medical technologist in patient care and research” 
โดยมี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษา

ปริญญาโท และนักศึกษาหลักสูตร 16 หน่วยกิต ของแขนงวิชาฯ เข้ารับฟังการบรรยาย ณ แขนงวิชา 
จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Role of laboratory and 
medical technologist in patient care 

and research”

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
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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

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐ คณบดี 
พร้อมด้วย เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมพิธี เปิดสำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด (สอ.มช.) สาขา
สวนดอกแห่งใหม่ ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศูนย์
อาหาร หอพักพยาบาล 9 (Med Food Center) 
คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 
เวลา 08.00 น. 

คณบดี ร่วมพิธีเปิดสำานักงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย ์มช.

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

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-181005152153.pdf
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คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัด
กิจกรรม IPE ระหว่าง 6 คณะ
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
ความร่วมมือด้าน Interprofessional Education 
(IPE) ด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
สู่ชุมชน และการบริหารจัดการทั่วไป ระหว่าง 6 
คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมวิเคราะห์
กรณีศึกษา เรื่อง การดูแลผู้ที่มีปัญหาปวดบริเวณ
ด้านหน้าขาทั้งสอง (Delayed onset muscle 
soreness) ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 
6 ตุลาคม 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากค่ายติว 
“ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์” (Gifted) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกรุงเทพและเชียงใหม่ 
เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบ
ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ โดยมี 
ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ พร้อมด้วย
คณาจารย์ให้การต้อนรับ และบรรยายแนะนำาคณะฯ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนจาก
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกรุงเทพและเชียงใหม่

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 42 วันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2561

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-181012110011.pdf
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน วันผู้บริหาร
พบบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2561 
โดยสรุปรายงานผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ 
2561 ที ่ผ่านมา และแจ้งนโยบาย วิสัยทัศน์ของ 
ผู้บริหารชุดใหม่ แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 
2562 พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อ
เสนอแนะ และมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ร่วมตอบแบบ
ประเมิน ณ ห้องประชุม ศาตราจารย์ เกียรติคุณ นพ. 
ชัยโรจน์ แสงอุดม ช้ัน 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ช้ัน 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 - 13.15 น.
 

วันผู้บริหารพบบุคลากร 
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2561
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
บริการวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบ 51 ป ี
ท่ีก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ 
สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 

คณบดี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 
ครบรอบ 51 ปี 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย
ผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ 
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2561

พิธีบำาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิด 
(Happy Birthday) ภายใต้โครงการเทคนิค 
การแพทย์สร้างสุขแก่บุคลากร ประจำาปี 2561 
เพ่ือสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับบุคลากรของ
คณะเทคนิคการแพทย์ โดยส่งมอบของขวัญ
เป็นแก้วที่ระลึก ให้แก่ผู้ที ่มีวันคล้ายวันเกิด
ในเดือนตุลาคม 2561 จำานวน 24 ท่าน และมี 
ผู้โชคดี จำานวน 2 ท่าน ที่ได้รับมอบเงินรางวัล
จาก ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ รางวัลที่ 
1 จำานวน 500 บาท ได้แก่ นางปิยนุช สาปคำา 
สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ รางวัลที่ 2 
จำานวน 300 บาท ได้แก่ นายธนกร การลักษณี 
สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมอวยพรวันเกิด (Happy Birthday) 
ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำาเดือนตุลาคม ประจำาปี 2561

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วม
พิธีทำาบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
แพทยศาสตร์ ประจำาปี 2561 ครบรอบ 59 ปี 
ณ บริเวณหน้าห้องสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ 
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 
08.00 น. 

คณบดีร่วมพิธีทำาบุญในโอกาส
ครบรอบ 59 ปี

วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561 
โดยมี คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทอด
ถวายผ้ากฐิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศรัทธาวัดฝายหิน 
ร่วมในพิธีเป็นจำานวนมาก ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทอดกฐิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือด้าน Inter-
professional Education (IPE) ด้านการศึกษา 
การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการบริหาร
จัดการทั่วไป ระหว่าง 6 คณะสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะ
เภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิค
การแพทย์ เข้าร่วมวิเคราะห์กรณีศึกษา “การจัดการ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา Antiresorptive medication 
และ RANK Ligand Inhibitar เพื่อป้องกันการเกิด 
Medicaltion-related Osteonecrosis of the Jaw 
(MRONJ)” ณ ห้องบรรยาย 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรม IPE
ระหว่าง 6 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชากิจกรรม
บำาบัด ร่วมกับคณะกรรมการบริการวิชาการ
ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชน 
เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองร่วมกับวิชาชีพกิจกรรม
บำาบัด พร้อมทั้งประเมินพัฒนาการเด็กเล็ก 
ในโอกาสวันกิจกรรมบำาบัดโลก ประจำาปี 2561 
(World Occupational Therapy Day 2018) 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำาบล 
ดอยหล่อ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด
ออกบริการชุมชน เนื่องใน

วันกิจกรรมบำาบัดโลก ประจำาปี 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ 
ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 หลักสูตร 
IP และ IPC จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อเข้าเยี่ยมชม
คณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็น 
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ 
ในระดับอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ 
ในการศึกษาต่อ โดยมี ผู่ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธุ์ 
คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การ
ต้อนรับ และบรรยายแนะนำาคณะฯ ณ ห้องประชุม
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 
2561

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
นักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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CONGRATULATIONS

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสินฤกษ ์
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับ
พระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 
ประจำาปี 2559 สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา ณ อาคารชัย
พัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2561 เวลา 15.30 น.

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เป็นทุนที่สรรหานักวิจัยชั้นนำาจากหลากหลายสาขาวิชา ที่มีความสามารถ
ทางวิชาการสูง และเพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมกับ
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงในมาตรฐานระดับนานาชาติ

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 ศิริรังษี
อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในพิธีมอบ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก 
คุณาภรณ์ ให้แก่ผู้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 
2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
25 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น.
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CONGRATULATIONS

นางสาวฟ้า เชื้อหงส์ทอง 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัล Travel grant award ในการประชุม
วิชาการ the 77th Annual Meeting of the 
Japanese Cancer Association (JCA 2018) ใน
หัวข้อเร่ือง “Cytotoxic Effects of Co-treatment 
of Doxorubicin-Curcumin and Idarubicin- 
Curcumin on KG-1a and EoL-1 Leukemic 
Cell Lines” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทรง
ยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ Osaka 
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 
2561
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 10 /2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในการประกอบ
กิจการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
 1.2 รับทราบ  การกำาหนดสิทธิ์จอดรถยนต์ภายในคณะเทคนิคการแพทย์ และโครงการขยายพื้นที่ 
จอดรถยนต์ให้แก่บุคลากรคณะฯ  
 

 2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารงานบุคคล
 2.1 เห็นชอบ คำาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่ากับวาระคณบดี
 2.2 เห็นชอบ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น 
ประจำาปี 2561 โดยวิธีปกปิด
 2.3 เห็นชอบ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปี 2561 เพื่อรับ
รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำา” โดยวิธีปกปิด
 2.4 มีมติรับรองว่า Prof. Dr. Hong Joo Kim เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์อาคันตุกะ พ.ศ.2557 และเห็นชอบให้นำาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) คณะเทคนิคการแพทย์

 




