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บทความว ิจ ัยเร ื ่อง “Maternal Antiviral 
Prophylaxis to Prevent Perinatal Transmis-
sion of Hepatitis B Virus in Thailand (iTAP)” 
ดำาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในหน่วยวิจัย พี เอช 
พี ที (PHPT-IRD 174) จากสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาที่ยั ่งยืน ประเทศฝรั่งเศส  (Institut de 
recherche pour le développement, IRD) 
ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริรังษี 
และอาจารย์ ดร.วุฒิชัย คำาดวง นักวิจัยจากคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
แพทย์ตลอดจนทีมดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาล
ของรัฐในเครือข่ายของโครงการ 17 แห่ง ภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยผ่าน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand 
International Cooperation Agency, TICA) 
ซึ่งดำาเนินงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยทั้งชาวไทย 
ฝรั่งเศส อเมริกัน และยุโรป ได้ตีพิมพ์ในวารสาร
การแพทย์นิวอิงแลนด์ (New England Journal 
of Medicine) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการนานาชาติที่
มีค่า impact factor สูงถึงกว่า 72.406 เมื่อวันที่ 
8 มีนาคม พ.ศ. 2561 

บทความรายงานการวิจัย:
Jourdain G, Ngo-Giang-Huong N, Harrison L, Decker L, Kham-
duang W, Tierney C, Salvadori N, Cressey TR, Sirirungsi W, Acha-
lapong J, Yuthavisuthi P, Kanjanavikai P, Na Ayudhaya OP, Siri-
wachirachai T, Prommas S, Sabsanong P, Limtrakul A, Varadisai 
S, Putiyanun C, Suriyachai P, Liampongsabuddhi P, Sangsawang 
S, Matanasarawut W, Buranabanjasatean S, Puernngooluerm P, 
Bowonwatanuwong C, Puthanakit T, Klinbuayaem V, Thongsawat 
S, Thanprasertsuk S, Siberry GK, Watts DH, Chakhtoura N, Murphy 
TV, Nelson NP, Chung RT, Pol S, Chotivanich N. Tenofovir versus 
placebo to prevent perinatal transmission of hepatitis B. N Engl J 
Med. 2018 Mar 8;378(10):911-923. doi: 10.1056/NEJMoa1708131. 
PubMed PMID: 29514030.

ความสำาเร็จของงานวิจัยทางคลินิก ภายใต้ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส ได้ตีพิมพ์ใน 
New England Journal of Medicine วารสารชั้นนำาของโลก (IF 72.406)

ไวรัสตับอักเสบบี: วิธีการใหม่ในการกำาจัดการถ่ายทอดเชื้อจากมารดาสู่ทารก

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 13วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
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การอบรมหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างภาพระบบ
ดิจิตอล ประจำาปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
คณบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
หลักสูตรความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการ
สร้างภาพระบบดิจิตอล ประจำาปี 2561 
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน 
ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 29 มิถุนายน 
2561 จัดโดย โดยภาควิชารังสีเทคนิค คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่เจ้าหน้าที่รังสี
การแพทย์จากโรงพยาบาลและศูนย์ความ
เชี่ยวชาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อพัฒนาบุคลากรทางรังสี
การแพทย์ ให้มีองค์ความรู้ด้านการสร้างภาพ
ทางรังสีวินิจฉัยในระบบดิจิตอล ทั้งในแง่
หลักการ การปรับค่าพารามิเตอร์ และ
เครื่องมือการสร้างภาพระบบดิจิตอล และ
การวัดรังสี ณ ภาควิชารังสีเทนิค คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
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โครงการช้างบำาบัด ภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ จัดอบรมนักศึกษา
ญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย Baika Women’s 
University เพื่อให้ความรู้เรื่อง “กรอบความรู้ 
การนำาสัตว์มาช่วยในการบำาบัดและการใช้
ช้างบำาบัดสำาหรับบุคคลออทิสติก” โดยม ี

โครงการช้างบำาบัด จัดกิจกรรมอบรม
นักศึกษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย
Baika Women’s University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร สังข์อู๋ และ
อาจารย์สัตวแพทย์หญิง พรสวรรค์ พงษ์โสภา
วิจิตร ร่วมให้ความรู้ ณ ภาควิชากิจกรรม
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

และวันที่ 10 มีนาคม 2561 นักศึกษาและ
อาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Baika Women’s 
University ประเทศญี่ปุ่น ได้เรียนรู้ ตระหนัก 
ถึงคุณประโยชน์ในการนำาสัตว์มาใช้บำาบัด 
และเปิดโอกาสให้นักศึกษาญี่ปุ่น ได้ทดลอง
สัมผัสกิจกรรมในโปรแกรมช้างบำาบัด ณ ศูนย์ 
อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำาปาง
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ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคุณ 
Robin Mulders จาก 

Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การ
ต้อนรับคุณ Robin Mulders จาก Utrecht University 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสมาเยือนและบรรยายพิเศษ 
ในหัวข้อเรื่อง “Obesity: Body, brain and bacteria”  
ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ ณ แขนง 
วิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค 
การแพทย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรม
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้การต้อนรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จาก School of Occupational Therapy (PUScOT) - Perdana University ประเทศ
มาเลเซีย จำานวน 2 ราย ได้แก่ Miss Chow Pei Ru และ Miss Felicia Tan Hui Fern เพื่อฝึก
ประสบการณ์และศึกษาดูงานทางกิจกรรมบำาบัด ณ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด เป็นระยะเวลา 2 
สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12 - 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องผู้บริหาร อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 
ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักศึกษา
จาก Perdana University ประเทศมาเลเซีย
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ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกิด 
(Happy Birthday) สำาหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม 2561 ภายใต้ 
โครงการเทคนิคการแพทย์สร้างความสุขให้กับบุคลากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็นประธาน และกล่าวอวยพรวันเกิด ณ ห้องประชุมชั้น 2 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 
เวลา 12.00 - 13.00 น. 

กิจกรรมอวยพรวันเกิดบุคลากร
ประจำาเดือนมีนาคม 2561
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติ
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อบรมในโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเร่ือง “ทักษะและเทคนิคท่ีทันสมัยในการ
เก็บตัวอย่างเลือด เพ่ือการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” 
ครั้งที่ 7 จัดโดย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
ในระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับ 
การอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำาคัญ ข้อควร

ระวังและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด มาตรฐานในการเจาะและนำาส่งตัวอย่าง
เลือด อุปกรณ์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะและจัดเก็บตัวอย่างเลือด ได้รับการฝึกทักษะที่ถูกต้องใน
การเจาะเลือด รวมถึงได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการ
อบรมสัมมนา เรื่อง “การเขียนบทคัดย่อสำาหรับงานวิจัย 
(Abstract Writing Workshop)” เพื่อให้ผู้ร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการสำาคัญ แนวทาง และ
กลยุทธ์ ในการเขียนบทคัดย่อทางการวิจัยให้ประสบผล 
สำาเร็จ โดย Dr. Nicole Ngo-Giang Huong และ work 
colleagues จาก PHPT research team ณ ห้อง
ประชุมแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ชั้น 4 อาคาร 
7 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 
เวลา 13.00-16.00 น. 

การอบรม เรื่อง การเขียนบทคัดย่อสำาหรับ
งานวิจัย (Abstract Writing Workshop)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัย 
ในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 7
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ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ จัด
พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนฝึกปฎิบัติงานต่าง
ประเทศ ให้กับนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 
จำานวน 14 คน โดยแบ่งเป็น Seoul National 
University Hospital (SNUH) ประเทศเกาหลีใต้ 
6 คน Shu Zen Collage of Medicine and 
Management ประเทศไต้หวัน 4 คน Universiti 
Kebangsann Malaysia (UKM) ประเทศ
มาเลเซีย 4 คน ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาดูงานและ
ฝึกปฎิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่าง
วันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2561

ทุนดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค และภาค
เอกชน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิโกทันย์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค เป็นประธาน ณ ห้อง
ประชุมภาควิชารังสีเทคนิค ชั้น 2 อาคาร 12 ชั้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

Miss Chow Pei Ru และ Miss Felicia Tan Hui 
Fern นักศึกษากิจกรรมบำาบัด จาก School of 
Occupational Therapy (PUScOT) - Perdana 
University ประเทศมาเลเซีย นำาเสนอการศึกษา
กิจกรรมบำาบัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ศึกษาดูงาน ร่วมกับคณาจารย์ และนักศึกษา
กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ณ 
ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนฝึกปฎิบัติงานต่างประเทศ 
ให้กับนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4

นักศึกษากิจกรรมบำาบัด จาก Perdana University 
นำาเสนอและแลกเปลี่ยน ร่วมกับนักศึกษากิจกรรมบำาบัด มช.
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกบริการวิชาการชุมชน นำาโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ ประธานคณะกรรมการบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ 
ออกบริการวิชาการชุมชน โดยให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำาบัด และ
กายภาพบำาบัด โดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำานวน 300 คน ณ เทศบาลตำาบลชมภู อำาเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการชุมชน
ณ เทศบาลตำาบลชมภู อำาเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม่
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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CONGRATULATIONS

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำา)
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ประจำาปี 2560
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ทุนการศึกษาสำาหรับผู้ปฏิบัติ
งานสายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการ และวิชาชีพ 
	 1.2	รับทราบ	กำาหนดการร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์	และจัดงานพิธีดำาหัวผู้อาวุโส	
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	 อดีตอธิการบดี	 อธิการบดี	 และคณาจารย์ผู้อาวุโส	 วันที่	 13	
เมษายน	และ	วันที่	27	เมษายน	2561
	 1.3	รับทราบ	กำาหนดการในการเลือกต้ังกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1	เห็นชอบ	การขออนุมัติลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	ของ	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร	สังข์อู๋		สังกัดภาควิชากิจกรรมบำาบัด	ในหลักสูตร	International	
Course	 for	Health	Sciences	 (ICHS)	 	 สาขาวิชา	 	 Rehabilitation	Science	 (Motor	
Function	 and	 Pathokinesiology)	 	 ณ	 	 Graduate	 School	 of	 Health	 Sciences,		
Kobe	University		มีกำาหนด	3	ปี	ตั้งแต่ประมาณวันที่		1	เมษายน	2561	ถึง	31	มีนาคม	
2564	ด้วยทุนส่วนตัวและทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


