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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน 
มกราคม - มนีาคม 61 เป็นอกีชว่งเวลาของความสุข 
และช่ืนชมยินดี ด้วยเป็นช่วงเวลาของการรับขวัญ 
บัณฑิตท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 52 
ซึ่งคณะฯ ได้จัดงานแสดงความยินดีและรับขวัญ
บัณฑิต เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 61 โดยได้
มอบของที่ระลึกจากรุ่นพ่ีศิษย์เก่าถึงบัณฑิตใหม่
ทุกคน โดยผ่านคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ในงานดียวกันน้ี ยังเป็นท่ีน่ายินดีท่ี ทนพญ.จุรีภ
รณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ศิษย์เก่ารหัส 167604 ได้
รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นนักศึกษาเก่าดี
เด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2560 นำา
ความยินดีและภาคภูมิใจมาสู่พวกเราศิษย์เก่า
เทคนิคการแพทย์ทุกคน  และในส่วนของน้องๆ 
นักศึกษาปัจจุบัน ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสห
เวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 “จ๊างน้อยเกมส์” 
เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 61 ได้อย่างยิ่งใหญ่ 
ตระการตา สมศักดิ์ศรีชาว มช. โดยได้รับความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดีอย่างรุ่นพ่ี 
ศิษย์เก่าที่มาร่วมผนึกกำาลังทั้งแรงกาย และกำาลัง 

ทรัพย์ ในการสนับสนุนให้งานนี้สำ า เร็จลุล่วง 
ได้เป็นอย่างดี เป็นที่ชื ่นชมของคณาจารย์และ
นักศึกษาจาก 12 สถาบันที่มาร่วมงาน  รวมทั้ง
ข่าวที่น่าชื่นชมยินดีของศิษย์เก่าหลายๆ ท่าน และ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถติดตามได้จากจุลสารฉบับน้ี

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อ
การจากไปของศิษย์เก่า 3 ท่าน คือ คุณสมชัย วงษ์ 
ทองมานะ คุณภัทราภรณ์ สุวรรณกาศ คุณกิตติพงษ์ 
สายหยุด ทั้งสามท่านล้วนเป็นบุคลากรที่มีผลงาน 
ดีเด่นในด้านการปฏิบัติงาน และเป็นท่ีรักของเพ่ือน 
พี่น้อง ผู้ร่วมงาน ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว 
ของทุกท่าน และขอให้ดวงวิญญาณของท้ังสามท่าน 
จงสถิตย์ ณ สรวงสวรรค์สัมปริยภพเป็นนิรันดร์

พบกันใหม่ในฉบับต้อนรับฤดูร้อนและเทศกาล
สงกรานต์อันชุ่มฉ่ำา ขอเชิญชวนศิษย์เก่ามาฉลอง
เทศกาลปีใหม่ไทยและเยี่ยมเยือนบ้านสีน้ำาเงิน
ของเรา ซึ่งรอพร้อมต้อนรับศิษย์เก่าทุกท่านด้วย
ความยินดียิ่งค่ะ

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
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื ่อพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ศึกษา สถานที่ทำางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่ง 
การเป็นสถานท่ีศึกษา ทำาให้บุคลากรและนักศึกษา มีความสุขในการทำางานและศึกษา รวมท้ังเป็นการเตรียม 
ต้อนรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 นี้ ซึ่งกิจกรรม
ประกอบด้วย ทาสีรั้วกั้นโดยรอบ ทาสีช่องที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทาสีป้ายคณะฯ ทาสี
ทางม้าลายทางข้ามหน้าอาคาร 12 ชั้น ตกแต่งต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณหน้าอาคาร 12 ชั้น และล้าง
ทำาความสะอาดพื้นลานกิจกรรมหน้าอาคาร 12 ชั้น และพื้นที่โดยรอบอาคาร ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม
“Big Cleaning Day” ประจำาปี 2561
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งานรับขวัญบัณฑิต
คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รุ่นที่ 52

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
จัดงานรับขวัญบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ และ 
ฝึกซ้อมบัณฑิต เพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ครั้งที่ 52 ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมทั้ง 
คณาจารย์ ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ โดยบัณฑิตได้มอบเงินจำานวน 
126,500 บาท เพื่อพัฒนาและสนับสนุนภารกิจ 
ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแก ่
น้องๆ ศิษย์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 
อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 
20 มกราคม 2561 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วย 
คณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ทนพญ.จุรีภรณ์ 
บุณยวงศ์วิโรจน ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย ์
รหัส 167604 อดีตดำารงตำาแหน่งเป็นรองอธิบด ี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็น ผู้อำานวยการสถาบันท่ีปรึกษา 
การบริหารระบบคุณภาพโรงพยาบาล มูลนิธิโรงพยาบาล 
สมเด็จพระยุพราช รองประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริหารราชการ ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดี 
แก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561

พิธีประกาศเกียรติคุณและงานแสดง
ความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2560
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นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก
ประจำาปีการศึกษา 2560

นางสาวกันตินันท์ ชื่นศิริกุลชัย รหัสประจำาตัว 571131002 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขา
วิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จาก
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาชุดตรวจแอนติบอดีเซ็นเซอร์สำาหรับตรวจหาแอนติเจน 85 คอมเพล็กซ์ที่
หลั่งจากเชื้อมัยโคแบคทีเรีย” โดยมี อาจารย์ ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ 
ดร.วัชระ กสินฤกษ์ และ อาจารย์ ดร. พลรัตน์ พันธุ์แพ เป็นที่ปรึกษาร่วม ในพิธีมอบรางวัลปริญญา
นิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำาปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 24 
มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. 
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งานวันกายภาพบำาบัดแห่งชาติ 2561
“กายภาพบำาบัด ลดความเหล่ือมล้ำา เพ่ิมการเข้าถึง”

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ จัดงานวันกายภาพบำาบัดแห่งชาติ 2561 “กายภาพ 
บำาบัด ลดความเหลื่อมล้ำา เพิ่มการเข้าถึง” โดยมี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็นประธาน ภายในงานมีการตรวจสมรรถภาพกาย การคัดกรอง 
และให้คำาแนะนำาปัญหาปัสสาวะเล็ด ประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มสำาหรับผู้สูงอายุ คัดกรอง 
ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง และบริการให้คำาปรึกษา แนะนำาปัญหาสุขภาพ ณ ลานหน้าอาคาร 
12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 
11.00 น. 

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมสานสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย 
สุขภาพจิต จัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อผู้ป่วยจิตเวช ครั้งที่ 16 
เป็นการแสดงการรวมพลังภาคสังคม เพ่ือลดการตีตราผู้บกพร่อง 
ทางจิตและเพื่อให้อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันอย่างเข้าใจ ณ ศาลา
ธรรม มช. ไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชีย หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และ
นักศึกษากิจกรรมบำาบัดร่วมจัดกิจกรรมฯ และประชาชนผู้เข้า
ร่วมงานกว่า 400 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
ร่วมจัดงานเดินการกุศล เพ่ือผู้ป่วยจิตเวช คร้ังท่ี 16
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561 ระหว่าง
วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัส 
ปางสวนแก้ว อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายใตัหัวข้อ Advanced Integrative 
Health Care for Optimal Health and 
Healing โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ศุภชัย 
เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี

การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561

ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุม
วิชาการประกอบด้วย การอบรบของสาขา
วิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรม
บำาบัด กายภาพบำาบัด และการนำาเสนอ
ผลงานวิจัย  เพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะ 
สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านการตรวจ
วินิจฉัย การตรวจประเมินและการรักษา
ผู้ป่วย กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เผยแพร่
ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ให้บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนำาไปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแล
สุขภาพประชาชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมอันจะนำาไปสู่ความ
ร่วมมือระหว่างกันต่อไป 
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คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 
2561 เพ่ือรายงานผลการดำาเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2560 แผนการดำาเนินการจัดกิจกรรมในปี 2561 และแนวทางการระดม 
ทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคาร 40 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องสันป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 

ประชุมสมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
มอบทุนศิษย์เก่า ในงานประชุมวิชาการ
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ คณะ
กรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มอบทุนให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการ
แพทย์ ได้แก่ นางสาวพวงผกา  แก้วมณี รหัส 
511110055 นางสาวกนกวรรณ  แสงสว่าง รหัส 
3611002 นายมงคล ศรีคำาชุม รหัส 3511036 
และศิษย์เก่าสาขาวิชากิจกรรมบำาบัด นางสาว
บุญญารัตน์  ไกรแก้วรหัส 4311152 นายธีร
พันธ์  เสียงสนั่น รหัส 4511140 ในงาน
ประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปี 2561 เพื่อสนับสนุนให้ศิษย์
เก่าได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ 
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ เมื่อวัน
พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ นำาคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้ 
การรักษาการบาดเจ็บแก่นักกีฬา พร้อมด้วยการสนับสนุน
อุปกรณ์อ่างน้ำาเย็น ในงาน CMU Marathon 2018 จัดโดย 
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อม
ด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเยือนสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้โครงการศึกษาดูงาน
และสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Univer-
sity of Medical Technology, Mandalay และ 
University of Medical Technology, Yan-
gon เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็น
รูปธรรมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน และ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างสถาบัน ณ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 12 - 
16 กุมภาพันธ์ 2561

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
ร่วมให้การรักษาการบาดเจ็บแก่นักกีฬา

ในงาน CMU Marathon 2018

คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์
เดินทางศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 9
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561
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กีฬาเทคนิคการแพทย์
สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 21

“จ๊างน้อยเกมส์”

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
เจ้าภาพจัดงานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์
สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 “จ๊างน้อยเกมส์” ในระหว่างวันที่ 
17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬากลาง มช. จัดขึ้น 
เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์/ 

สหเวชศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงพิธีเปิดจัดข้ึน เม่ือวันเสาร์ท่ี 
17 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณะบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็น
ประธานเปิดงาน ณ Hall 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทคนิคการแพทย์และสหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 “จ๊างน้อยเกมส์” คลิก

https://www.facebook.com/ChangNoiGames/posts/10155953927834003
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อม
ด้วยผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับโครงการ 
PHPT ให้การต้อนรับคุณ Christelle Boulanger 
จากองค์กร Expertise France ประเทศฝรั่งเศส และ
คุณ Eric Fleutelot, Regional Counsellor in 
Global Health จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจำาประเทศไทย ในโอกาสมาเยือนและเยี่ยมชม 
ร่วมปรึกษาในโครงการวิจัย “นับหนึ่ง” ณ คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น.

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเงินรางวัล ในการ 
ประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 
ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ โดยมี คุณดนิตา 
ไชยเศรษฐ และคุณศุภกิจ กิติเป็ง ในนามตัวแทนคณะ
เทคนิคการแพทย์ ขึ ้นรับรางวัลชมเชย ในที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้อง
ประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำานักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการ
ประกวดการตกแต่งภูมิทัศน์

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 52

องค์กร Expertise France และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมชม
โครงการวิจัย “นับหนึ่ง” คณะเทคนิคการแพทย์

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 10 
วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีพร้อมด้วย
ผู้บริหาร และอาจารย์ประจำาภาคกิจกรรมบำาบัด ให้การ
ต้อนรับ นักศึกษาจาก School of Health & Welfare, 
JÖNKÖPING UNIVERSITY ประเทศสวีเดน ในโอกาส
เดินทางมาฝึกปฏิบัติทางคลินิกภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2561 - วันที่ 1 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 
อาคาร 12 ชั้น เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 
13.00 น.

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
นักศึกษาจาก School of Health & Welfare,  

JÖNKÖPING UNIVERSITY 
ประเทศสวีเดน

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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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.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค เป็นประธาน ณ ห้อง
ประชุมภาควิชารังสีเทคนิค ชั้น 2 อาคาร 12 ชั้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนฝึกปฎิบัติงานต่างประเทศ 
ให้กับนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4

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

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัย 
ในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 7
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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

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 15 วันที่  9 - 15 เมษายน 2561



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



18

ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS



19

Congratulations

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำ บัด คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 3411152

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน :

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำา)
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ประจำาปี 2560
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Congratulations
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล

บุคลากรดีเด่นประจำาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำาปี 2560 
ณ กรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
สายวิชาชีพ

นางกฤษฎี  รัตนธรรมเมธี
ศิษย์เก่ารหัส 4711005

ลูกจ้างประจำาและพนักงานโครงการวิจัยที่มีอายุ
งานมากกว่า 6 ปีขึ้นไป สายวิชาชีพ

นางสาวชไมพร  ณะพรหม
ศิษย์เก่ารหัส 4211017

นักวิจัยดีเด่น

ดร.อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์
ศิษย์เก่ารหัส 2411079
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เจ้าสาว : คุณสุรางคนา กันธารักษ์
ศิษย์เก่า : รหัส 4711228
เจ้าบ่าว : คุณศุภพัสกร ปาริน
ศิษย์เก่า : รหัส 4711224
เข้าร่วมพิธีมงคลสมรส
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

เจ้าสาว : คุณกมลนัทธ์ ทิจจรัตน์ 
ศิษย์เก่า : PT รหัส 521110219
เข้าร่วมพิธีมงคลสมรส
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่
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เจ้าสาว : คุณปาริชาติ ขามธาตุ
ศิษย์เก่า : รหัส 511110195
เข้าร่วมพิธีมงคลสมรส
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 61
ณ หอประชุมโรงเรียนสีชมพูศึกษา
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

เจ้าสาว : คุณยุพา สารดี 
ศิษย์เก่า : RT รหัส 491110238
ข้าร่วมพิธีมงคลสมรสกับคุณเศรษฐา ขอสุข
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 61
ณ สวนอาหารบ้านฝ้าย จังหวัดแพร่
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ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววงษ์ทองมานะ ที่ได้สูญเสีย
คุณสมชัย วงษ์ทองมานะ

อดีตหัวหน้าแล็บโรงพยาบาลสิงห์บุรี
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 2111039

ถึงแก่กรรมในวันที่ 23 มีนาคม 2561  ด้วยความอาลัยยิ่ง

Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ
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ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสุวรรณกาศ ที่ได้สูญเสีย
คุณภัทราภรณ์ สุวรรณกาศ

นักเทคนิคการแพทย์ชำานาญการพิเศษ  กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลีนิค
รพ. พระนารายณ์มหาราช 

นักศึกษาเก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 24
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 2411020

ถึงแก่กรรมในวันที่ 29 มีนาคม 2561  ด้วยความอาลัยยิ่ง

Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ

เพื่อนร่วมรุ่นเทคนิคการแพทย์ รหัส 24
ร่วมงานบำ เพ็ญกุศล ที่บ้านกาดใต้ อ.สูงเม่น จ.แพร่
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ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสายหยุด ที่ได้สูญเสีย
คุณกิตติพงษ์ สายหยุด

นักฟิสิกส์รังสีชำานาญการ สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 2811075
ด้วยความอาลัยยิ่ง

Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ



26

ศิษย์เก่าเล่า
เรื่อง

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์
ความประทับใจผ่านภาพถ่าย

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

“ เวลาผ่านไป 14 ปี เหมือนรู้สึกว่าเพิ่งจบมาเอง
ลูกชาย 1 คน ลูกสาว 1 คน ”

ธีรภัทร์ ทัศนศรีวรการ 
รหัสนักศึกษา 4711249 นักศึกษากายภาพบำาบัด
ทำางานอยู่ที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มช.
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13 APR

27 APR

ร่วมขบวนแห่ และสรงน้ำ พระพุทธสิหิงค์วัน
ศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
เวลา 14.30-17.00 น.

ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่-วัดพระสิงห์

พิธีดำ หัวผู้อาวุโส คณะเทคนิคการแพทย์ 
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

เวลา 11.00-14.30 น.
ณ คณะเทคนิคการแพทย์

UPCOMING

   EVENT
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์

คุณปิยนุช ไชยปาน
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

รวมยอดทั้งสิ้น

30 มกราคม 61
5 มีนาคม 61

8 มีนาคม 61

 2,000.00
20,000.00

1,000.00 
135,509.00

158,509.00      บาท 

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 25601

   ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์     3,726,817.57          บาท
   ยอดเงินในบัญชีประจำา 3 เดือน          42,667.75           บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  1,300,000.00         บาท
         5,069,485.32          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


