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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ฉบับเดือนตุลาคม ถึง
เดือนธันวาคม 2564 ช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวและ
ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ซึ่งคณะฯ ได้ก้าวสู ่
ขวบปีที่ 46 แห่งการสถาปนาคณะ และได้
ประกอบพิธีทำาบุญบำาเพ็ญกุศลเนื่องในวัน
สถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 46 ปี 
นำาโดยท่านคณบดีปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร. 
สาคร พรประเสริฐ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ปัญจะ กุลพงษ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี เป็น 
ประธานในพิธี คณะของเราได้เติบโตสร้างบัณฑิต  
ทั้ง 4 สาขาวิชา พร้อมด้วยระดับบัณฑิตศึกษา
ออกไปรับใช้สังคม และสร้างผลงานดีเด่น 
มากมาย ดังที่ประจักษ์ในข่าวแสดงความยินดี 

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ศิษย์เก่าภายในเล่มจุลสารนี้ นอกจากนั้น 
ศิษย์เก่าท่านอื ่นๆ รวมถึงคณาจารย์และ
นักศึกษาปัจจุบันได้ร่วมสร้างผลงานอันเป็นที่
ประจักษ์แก่สังคม ซึ่งท่านสามารถติดตามราย
ละเอียดได้

ในวาระดิถีขึ ้นปีใหม่ 2565 นี ้ ขออำานาจ 
คุณพระศรีรัตนตรัย พระบรมธาตุดอยสุเทพ 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพสักการะของ
ทุกๆ ท่าน โปรดอำานวยพรให้ศิษย์เก่าทุกท่าน
และครอบครัวประสบแต่ความสุข พร้อมด้วย
สุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพลัง
เปี่ยมล้นต่อการปฏิบัติภารกิจการงาน และ
ห่างไกลจากเหตุภยันตรายทั้งปวง 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ใน
การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pan-Pacific 
Conference on Rehabilitation 2023 ครั้งที่ 
13 นอกเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ร่วมกับมหาวิทยาลัย Hong Kong 
Polytechnic ท่ีจะจัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2566

การประชุมวิชาการนานาชาติ Pan-Pacific Conference on Rehabilitation 2023 เป็นงานประชุม
วิชาการนานาชาติที่ส่งเสริมความร่วมมือแบบสหสาขาวิชาชีพระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้บริหารด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอื่นๆ 
ซึ่งกำาหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติดังกล่าวนี้ขึ้นเป็นประจำาทุกๆ 2 ปี 

คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดการประชุม 13th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation 2023 
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ชื่นชมยินดี
คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

ดร.นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 26 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิคุ้มกันวิทยา

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(ภูมิคุ้มกันวิทยา)
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สาขาวิชาการ ประจำาปี 2564

ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส 
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

รหัสประจำาตัวนักศึกษา 167619 
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สาขาบริการสังคม ประจำาปี 2564

คุณเดือนงาม ภักดี 
ศิษย์เก่ากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแทพย์ 

รหัสประจำาตัวนักศึกษา 2711112



7

AMS PROMT Channel
World OT Day 2021

หลอมรวมพลังนักกิจกรรมบำาบัด และทุกฝ่ายร่วมช่วยกัน
เพื่อสร้างสังคมและชุมชนให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

Live AMS PROMT Channel ตอน Belong. Be you. 
กิจกรรมบำาบัดในยุคโควิด

สามารถชมย้อนหลังได้ที่

วิทยากรโดย 
ผศ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด 

คุณพลาศิณี สุวรรณ หัวหน้าคลินิกกิจกรรมบำาบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานทำาบุญ
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 46 ปี 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน 
ภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทักษิณานุประทานแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม 
ผู้ก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรของคณะผู้ล่วงลับ พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความ
เป็นสิริมงคลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดงพระธรรมเทศนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมถึง
ถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมี อดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร ณ 
ลานกิจกรรม อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

พิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนา 
คณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 46 ปี



10

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุม
ใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564 ผ่านระบบ Zoom โดยมี 
คุณจำาลอง เจริญวัฒนากุล นายกสมาคมศิษย์เก่า
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในการประชุม  
รวมทั้ง ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์หลายรุ่น 
ได้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันอาทิตย์์ที่ 12 ธันวาคม 2564 
เวลา 13.30 น.
 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564 
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คุณนพรัตน์ ขาวหิรัญ ศิษย์เก่าชมรม Dance 
Cheerleader คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 4411038  
มอบเงินจำานวน 50,000 บาท เพื่อนำาไปพัฒนา 
คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร. สาคร พรประเสริฐ คณบดี และผู ้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ เป็นผู้รับมอบ 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
มอบเงินสนับสนุนคณะฯ
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มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระ 
สังฆราชูปถัมภ์ มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ที่ได้รับ
บริจาคเงินจากผู้มีจิตกุศลสบทบทุนสร้าง มอบให้คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการ 
ช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ COVID-19 
และเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันเวลา โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย นางสาวพรชนก 
มะธุ ผู้อำานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
เป็นผู้รับมอบ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มอบรถเก็บตัวอย่าง 

ชีวนิรภัย ให้คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

นายทักษ์ดนัย จำารัส นักศึกษาปริญญาตรี คณะ
เทคนิคการแพทย์ นางสาวรัตนา ก๋องต๊ะ นักศึกษา
ปริญญาโท คณะเทคนิคการแพทย์ และนางสาว
ธัญชนก อินต๊ะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นำาทีม 
Erythro-Sed คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ 
Startup Thailand League 2021 ได้รับโล่
พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รวมถึง Huawei 
Cloud Credit 5,000 USD ในการนำาเสนอเรื่อง  

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. คว้าแชมป ์
ระดับประเทศ Startup Thailand League 2021 

ผลิตภัณฑ์เลือดเทียมสำาหรับควบคุมคุณภาพ 
(QC) ของเครื่องวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ด
เลือดแดง (ESR) และตรวจประเมินวามชำานาญ
ของผู้ปฏิบัติการในการตรวจ ESR โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีทีม
เข้าแข่งขันกว่า 400 ทีม จาก 40 มหาวิทยาลัย 
ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
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ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง 
กายภาพบำาบัดทางระบบประสาทยุคใหม่ (New Age 
in Neurological Physical Therapy) เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และความเข้าใจในแนวทางการประยุกต์
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
กายภาพบำาบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทาง
ระบบประสาท และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านวิชาชีพกับวิทยากรผู้เชี ่ยวชาญ อาจารย์และ
นักกายภาพบำาบัด โดยเฉพาะกายภาพบำาบัดและ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางระบบประสาท โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ เป็นประธาน  
ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด อาคาร 2 คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผ่านระบบ
ออนไลน์ (ZOOM) เมื่อวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2564  

ภาควิชากายภาพบำาบัด 
จัดการประชุมวิชาการ 
เรื่อง กายภาพบำาบัดทางระบบ
ประสาทยุคใหม่
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับ Dr.Stanley 
Fenwick, SEA Regional Coordinator และ Mr.  
Possawat Jorakate ผู้ประสานงาน จาก Fleming 
Fund Management ผู้สนับสนุนงบประมาณให้
กับทางผู้ข้าร่วมอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมิน
โครงการฝึกปฏิบัติฯ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรแบคทีเรียทาง 
การแพทย์และการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
คลินิก (Short Course Training: “Intensive course in 
medical bacteriology and clinical microbiology 
laboratory”) ณ แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่  จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 –31 
ธันวาคม 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใน
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  ให้กับ 
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยมี เจ้าหน้าท่ี 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว จำานวน 9 ราย เข้าร่วมอบรม

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
ผู้สนับสนุนงบประมาณให้กับ 

ผู้เข้าร่วมอบรมจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์
ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด และหัวหน้าโครงการ 
1 ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำาบลดอยหล่อ ประชุม 
ติดตามการดำาเนินงานในพื้นที่ โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจสังคมรายตำาบลแบบบูรณาการ มช (U2T 
CMU KICK OFF) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วจิยัและนวตักรรม รว่มกบัผูร้บัการจา้งงาน ไดแ้ก ่บณัฑติจบใหม ่ประชาชน และนกัศกึษาทีป่ฏบิตังิาน เพือ่
เตรียมสรุปผลการดำาเนินงาน ในกิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน การส่งเสริมเกษตร การท่องเที่ยว 
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลดอย
หล่อ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ คณะทำางาน ได้ร่วมกันวางแผนสู่การขยายผลและต่อยอดการทำางานในพื้นที่ร่วมกับชุมชนตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโครงการบริการวิชาการผลกระทบสูง (High Impact Project) ภายใต้ 
การสนับสนุนโดย หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในระยะต่อไป

การประชุมติดตามคณะทำางาน U2T CMU Doilor โครงการยกระดับเศรษฐกิจ 
และสังคมรายตำาบลแบบบูรณาการ กรณีพื้นที่ตำาบลดอยหล่อ-มช.
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ศาตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย คณาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย ์ใหก้ารตอ้นรบั Mr. Denis 
Tulttle นักวิจัยจาก University of Buffalo ซึ่งได้รับการอนุมัติทุนฟุลไบรท์ เพื่อทำาการศึกษาวิจัยใน
ประเทศไทย ประจำาปีการศึกษา 2564 ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ
เรื่อง “Impact of Occupational Therapy Intervention on Reported Familial Caregiver  
Burden” เป็นระยะเวลา 10 เดือน ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ให้การ
ต้อนรับนักวิจัยจาก University of 
Buffalo ประเทศสหรัฐอเมริกา

รองศาสตราจารย์เทียม ศรีคำาจักร์ อาจารย์
ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ร่วมกับ เทศบาลตำาบล
น้ำาแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ งานศูนย์
พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำาบล
น้ำาแพร่ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ
ทำางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ลงพื้นที่ 
เย่ียมและประเมินการปรับปรุงสภาพส่ิงแวดล้อม 
ที่อยู่อาศัยของผู้พิการ หมู่ 4 บ้านน้ำาแพร่และ 
หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ตามโครงการทำาบ้านและ
ชุมชนให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยและสนุกสำาหรับ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล ตามแนวมัลติเซ็น 
ซอรี่ (Multisensory Intervention/MSIs) ที่ตั้ง 
อยู่บนฐานของชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชน เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2564

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ร่วมกับ เทศบาลตำาบลน้ำาแพร่พัฒนา 
ลงพื้นที่เยี่ยมและประเมินที่อยู่อาศัยของผู้พิการ 
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ร่วมกับ University of the Philippines 
ประเทศฟิลิปปินส์ และ Surakarta Health 
Polytechnic University ประเทศอินโดนีเซีย จัดการ
อบรม Webinar: Using questions to promote clinical 
reasoning in fieldwork students วิทยากรโดย 
Assoc. Prof. Dr. Elena W. Espiritu อาจารย์กิจกรรมบำาบัด 
จาก Belmont University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา หัวหน้าภาค
วิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกล่าวต้อนรับ

การอบรมวิชาการครั้งนี้ จัดในนามภาควิชากิจกรรมบำาบัดของ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ University 
of the Philippines, Chiang Mai University และ Surakarta Health Polytechnic University 
โดยมี คณาจารย์กิจกรรมบำาบัด จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 19 ท่าน เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM 
online

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด มช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในฟิลิปินส์ และอินโดนีเซีย 
จัด Webinar: Using questions to promote clinical reasoning 

in fieldwork students
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู ้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ Ms. Clarisse 
Veylon-Hervet, Regional Counsellor in Global 
Health, South-East Asia, French Embassy in 
Thailand ในโอกาสเดินทางมาเยือนโครงการวิจัย 
AMS-CMU & IRD Research Collaboration คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือด้าน
ความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมห้องให้คำาปรึกษา
โครงการนับหนึ่ง ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้แทน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ 
ให้การต้อนรับคุณสมเดช เอสันเทียะ นายก
เทศมนตรีตำาบลสันโป่ง พร้อมด้วย คุณธิดารัตน์ 

บุญไหล ผู้ประสานงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำาบลสันโป่ง ในโอกาสร่วมพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
เทศบาลตำาบลสันโป่ง อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาแนวทางองค์ความ
รู้ด้านต่างๆ ที่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ในการปฏิรูประบบสุขภาพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 
ร่วมกับ เทศบาลตำาบลสันโป่ง 
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นางสาวนภัสสร มณีฉาย นักศึกษากิจกรรมบำาบัด 
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทน
นักศึกษาสาขากิจกรรมบำาบัด จากประเทศไทย 
ในการเข้าร่วมการประชุม 7th Asia Pacific 
Occupational Therapy Congress 2021 ใน
กิจกรรม Occupational Therapy Students 
Forum ในหัวข้อเรื่อง Experiences of OT 
students in Thailand during the time of 
the pandemic ร่วมกับ การพูดคุยแลกเปลี่ยน
กับนักศึกษากิจกรรมบำาบัดจากประเทศต่างๆ 
เกี่ยวกับประสบการณ์ของนักศึกษากิจกรรม
บำาบัดในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
COVID-19 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 
2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

นางสาวมัลลิกา โอศิริพันธุ์ นายสุรจิต ชัยภูมิ 
และ นางสาวญาณิศา ยอดสวัสดิ์ คณะเทคนิค
การแพทย์ ร่วมกับ นางสาวชนิดาภา แก้ว
ประสิทธิ์ และนายสุวัจน์ พรพุทธศรี คณะ
บริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาทีม 
Smart Tech Lab คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 
ในการแข่งขันประกวดวางแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยี นวัตกรรมจากผลงานวิจัยในโครงการเส้นทางสู่
นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 (Research to Market Thailand 9th 
: R2M 9th) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) จากการนำาเสนอ
ผลงานชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน NPM1 สำาหรับ
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน โดยเป็นผลงานวิจัยของ 
ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน 
รูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาตัวแทนจากระดับภูมิภาค ทั้งหมด 
จำานวน 9 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ นำา
ทีม Smart Tech Lab รองแชมป์
จากเวที R2M ครั้งที่ 9 รอบภูมิภาค

นศ.กิจกรรมบำาบัด ได้รับเชิญเป็น 
Speaker ในการประชุม 7th APOTC 2021 
ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (ผ่านระบบออนไลน์) 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับ Dr. Benedikt Zoefel จากสถาบัน Brain and 
Cognition Research Centre in Toulouse ประเทศ
ฝรั่งเศส ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานคณะเทคนิคการแพทย์ 
และประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายการ 
ทำาวิจัยร่วมกัน ภายใต้แผนงานขอทุน French-Thai 
SIAM grant ในหัวข้อเรื่อง The collaborative proj-
ect : “Individual differences in audio-motor syn-
chronisation: Key to predict rehabilitation suc-
cess?” รวมทั้งการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาและผู้ที่
สนใจ เรื่อง tentative title: “Rhythms in the brain 
- why we need them and how to change them” 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
Dr. Benedikt Zoefel จากประเทศฝรั่งเศส

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ ร่วมกับงานบริหารงานวิจัย คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดกิจกรรม Course presentation and 
Closing ceremony สำาหรับเจ้าหน้าที่ห้อง
ปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว จำานวน 9 ราย ภายใต้โครงการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรแบคทีเรียทาง 
การแพทย์และการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (Short Course Training: “Intensive 
course in medical bacteriology and clinical microbiology laboratory”) ณ ห้องประชุม 1 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัด
กิจกรรม Course presentation 
and Closing ceremony 
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AMS PROMT Channel
อาการกล้ามเนื้อเกร็ง เกิดจากสาเหตุอะไร เสี่ยงแค่ไหน 
และเรามีวิธีการเช็คตัวเองง่ายๆ ได้อย่างไร ติดตามได้ใน

Live AMS PROMT Channel ตอน กล้ามเนื้อเกร็ง ไม่ร้ายแรง แต่เรื้อรัง

สามารถชมย้อนหลังได้ที่

วิทยากรโดย 
กภ.ธีรภัทร์ ทัศนศรัวรการ นักกายภาพบำาบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
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Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เปรมปรีชาญาน ที่ได้สูญเสีย
คุณภูมิศักดิ์ เปรมปรีชาญาน 

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสประจำาตัวนักศึกษา  1576

ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 
สวดอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ วัดศรีวิชัยวัฒนาราม จ.ชัยนาท 

ด้วยความอาลัยยิ่ง

คุณธนพิพัฒน์ สีต๊ะสาร 
ศิษย์เก่าสาขารังสีเทคนิค 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
รหัสประจำาตัวนักศึกษา  521110207 
ด้วยความอาลัยยิ่ง

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สีต๊ะสาร ที่ได้สูญเสีย
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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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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
อ.ดร.สิงห์คำา ธิมา
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล

26 ตุลาคม 64
18 พฤศจิกายน  64
24 พฤศจิกายน 64

24 ธันวาคม 64

 1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

  ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์    1,217,213.64          บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00        บาท
         6,017,213.64          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

www.ams.cmu.ac.th/alumniex

AMS CMU Alumni


