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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฏาคม 
ถึงเดือนกันยายน แม้ภายใต้สภานการณ์ของ
โรคระบาดที่ยังเกิดขึ้นซ่ึงพวกเราต้องปรับตัว 
ให้ดำาเนินชีวิตและการทำางานแบบปกติวิถีใหม่ 
แต่ชาวเทคนิคการแพทย์ มช. ยังคงดำาเนิน
กิจกรรมดีๆ และสร้างผลงานที่โดดเด่นสมกับ
เป็นศิษย์เก่าบ้านสีน้ำาเงินในรั้วสีม่วง มช. ให้
พวกเราได้ร่วมช่ืนชมและภาคภูมิใจ และในวันท่ี 
24 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันมหิดล คณะฯ 
นำาโดย ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ 
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ในพิธีดังกล่าวยังมีการ
เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพจากคณะต่างๆ ซึ่งในปีนี้คุณอัญภัชชา 
สาครขันธ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชากายภาพบำาบัด 
รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3811209 ปัจจุบัน
เป็นนักกายภาพบำาบัดระดับชำานาญการ 
รพ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการ

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

คัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล 
ประจำาปี 2564 จากผลงานที่โดดเด่นในการ
อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องด้าน
การเคลื่อนไหวในพื้นที่มากว่า 20 ปี สืบทอด
ตามเจตนารมณ์และพระปณิธานในสมเด็จ
พระราชบิดาฯ  นอกเหนือจากนั้นศิษย์เก่าอีก 
หลากหลายท่านได้สร้างผลงานเพื่อพัฒนา
สังคม ประเทศชาติในบทบาทต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม ในรอบจุลสารฉบับนี้ เราได้สูญ
เสียรุ่นพี่ศิษย์เก่า คุณสมบุญ จงประกิจพงศ์ 
ศิษย์เก่ารหัส 167633 ที่ได้จากไปจากโรคโควิด 
ท่านเป็นรุ่นพี่ที่มีความผูกพันกับคณะอย่าง
สม่ำาเสมอ แม้อยู่ห่างไกลกับมช. แต่ท่านยังคง
ติดต่อช่วยเหลือและร่วมกิจกรรมกับคณะใน
ฐานะรุ่นพี่ศิษย์เก่าจนเกือบถึงวันสุดท้ายของ
ท่าน พวกเราขอไว้อาลัยต่อดวงวิญญาณของ
พี่สมบุญ ขอให้ท่านได้มีความสุขในสัมปริยภพ
สมกับคุณความดีของท่านด้วยเทอญ

ขอให้ศิษย์เก่าทุกท่านรักษาสุขภาพ และห่าง
ไกลจากโรคภัยทั้งปวง
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ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์     ศ.ดร.สาคร   พรประเสริฐ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.นพ.เฉลิม  
ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มช. และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) 
ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 
ร่วมแถลง ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์
และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในงานวิจัยเพื่อทดสอบค่าภูมิคุ้มกัน
แอนติบอดีที่ยับยั้งการเข้าสู่ เซลล์ของไวรัสโค
วิด-19 (neutralizing antibody, NAb) สาย
พันธุ์ต่างๆ ในอาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์ 
อายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งมีสุขภาพแข็งแรง จำานวน 
24 ท่าน ที่ได้รับวัคซีนสูตร 3 เข็ม ซึ่งได้แก่ วัคซีน

มาตรฐาน 2 เข็มของซิโนแวค และได้รับวัคซีน
กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตราเซเนกา โดยเปรียบ
เทียบภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด- 19 สายพันธุ์ต่างๆ 
ก่อน และหลังได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตรา 
เซเนกา ข้อแตกต่างของงานวิจัยช้ินน้ีจากงานวิจัย 
อื่นคือเป็นการศึกษาเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยง 
ได้แก่ผู้สูงอายุและเป็นการทดสอบ Neutralizing 
antibody (NAb) ไม่ใช่การทดสอบแอนติบอดี
ต่อโปรตีนหนามหรือต่อ RBD ที่ถูกรายงานมา
ก่อนหน้านี้ โดย NAb เป็นแอนติบอดีที่มีผลยับยั้ง
เชื้อโควิด-19 ไม่ให้เข้าเซลล์โดยตรง ทำาให้ไวรัส
ไม่สามารถก่อโรคในคนได้ นอกจากนี้ยังเป็นการ
ทดสอบผลต่อเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ต่างๆรวม
ทั้งสายพันธุ์เดลตา ซึ่งกำาลังระบาดในประเทศไทย
อีกด้วย
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ผลการวิจัย พบว่าการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา กระตุ้น 
ภูมิในประชากรสูงอายุที ่ได้รับวัคซีนซิโนแวค สูตร
มาตรฐาน 2 เข็มมาก่อนหน้าน้ี มีระดับ NAb ท่ี “เพียงพอ” 
ในการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์มนุษย์ ของเชื้อโควิดสาย
พันธุ์ดั้งเดิม สายพันธุ์เดลตา สายพันธุ์แอลฟา และสาย
พันธุ์เบตา งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีน 
ซิโนแวค สูตรมาตรฐาน 2 เข็ม สร้างระดับภูมิคุ้มกัน “ไม่
เพียงพอ” ในการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์มนุษย์ของเชื้อ 
โควิด-19 ท่ีกลายพันธ์ุโดยเฉพาะอย่างย่ิงสายพันธ์ุเดลตา 
ในประชากรกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้สูงอายุ ดังนั้น ประชากร 
สูงอายุที่ได้รับวัคซีนซีในแวค สูตรมาตรฐาน 2 เข็ม ควร
ได้รับการกระตุ้นภูมิด้วยวัคซีนเข็มที่ 3 ชนิดอื่น (ที่ไม่ใช่
วัคซีนเชื้อตาย) โดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
และเสียชีวิตของประชากรกลุ่มเสี่ยงนี้

เอกสารรายงานผลการศึกษา  : https://anyflip.com/nwdor/glux/
ติดตามผ่านช่องทาง Youtube  : https://youtu.be/DxIqbzAuEF8
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://anyflip.com/nwdor/glux/
https://youtu.be/DxIqbzAuEF8
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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 ี

ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 3211109
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง ศาสตราจารย์
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

ในพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 
โดยเป็นการจัดงานแบบ virtual ถ่ายทอดผ่าน 
facebook คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2564 

ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2564

คุณอัญภัชชา สาครขันธ์  
ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำาบัด รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3811209 ปัจจุบัน

เป็นนักกายภาพบำาบัดระดับชำานาญการ รพ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

ในหัวข้อเรื่อง ผลของยาดาพากลิโฟลซินต่อกระบวนการกลืนกินตัวเองของเซลล์ไตและ
การบาดเจ็บของตับอ่อนในหนูที่มีภาวะอ้วนจากการได้รับอาหารไขมันสูง ในการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำาปี 2564 แบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ 
“New Normal Medical Sciences for Thai Health and Economics: วิทยาศาสตร์
การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย” 

โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 
ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
นนทบุรี จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมูลนิธิกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำาเสนอผลงานทาง
วิชาการสาขา Medical Science 
Symposium ในรูปแบบโปสเตอร์ 

อาจารย์ ดร.กฤช ใจคุ้มเก่า 
ศิษย์เก่ารังสีเทคนิค รหัสนักศึกษา 501110180
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

จากวารสารระดับนานาชาติ Philippine Journal of 
Allied Health Sciences จัดพิมพ์โดย University 
of Santo Tomas-College of Rehabilitation 
Sciences, Manila, Philippines.

ได้รับประกาศนียบัตร ให้เป็น Exemplary Peer 
Review ปี 2020-2021 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ 
ศิษย์เก่ากิจกรรมบำาบัด รหัสนักศึกษา 4211166

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

ในงาน ERS International Congress 2021 ในหัวข้อ
เรื่อง “Impact of wearing different facial masks 
on respiratory symptoms, oxygen saturation, 
and functional capacity during six-minute walk 
test (6MWT) in healthy young adults” เมื่อวันที่ 
24 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ได้รับรางวัล ERS Best Abstract Grant 

อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เดชะ
ศิษย์เก่ากายภาพบำาบัด รหัสนักศึกษา 4311278

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

ผลงานจากรายวิชา บทนำาสู่วิชาชีพกิจกรรมบำาบัด 
ภายในงาน “CMU ED TALKS 21st Century Learning” 
จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช.  
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม สำานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัล Exemplary Learning Award 
ประจำาปี 2563

อาจารย์ชลันดา จันทร์โทน
ศิษย์เก่ากิจกรรมบำาบัด รหัสนักศึกษา 491110149 
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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หลายท่านอาจจะรู้จักและคุ้นเคย 
กับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แต่คุณทราบหรือไม่ว่า
ปัจจุบันในช่วงสถานการณ์โควิด เราสามารถตรวจคัดกรอง 

มะเร็งปากมดลูกได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน

Live AMS PROMT Channel
ตอน ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในยุค COVID-19

สามารถชมย้อนหลังได้ที่
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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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คุณพรพรรณ ธัญญศิริ Managing 
Director บริษัท พงษศ์ชัยพัฒนา (1977) 
จำากัด ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินจำานวน 
200,000 บาท เพื่อนำาไปพัฒนาคณะ
เทคนิคการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ผู้แทนมอบ 
นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิค 
การแพทย์ ผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่  
21 กรกฎาคม 2564

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
มอบเงินสนับสนุนคณะฯ



14

คุณจุติฝัน คิดฉลาด Managing Director 
& Founder บริษัท เอ อาร์ ที ไบโอเทค 
จำากัด ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินจำานวน 
100,000 บาท  เพื่อนำาไปพัฒนาคณะ
เทคนิคการแพทย์ โดยมี คุณธานินทร์ ยอด
อัญมณีวงศ์ เป็นผู้แทนมอบ ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี เป็นผู้รับ
มอบ ณ ห้องผู้บริหาร อาคาร 2 คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

“
”

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มอบเงินสนับสนุนคณะฯ
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นักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการประกวด 3 MRC จากงาน the 3rd  
Anniversary Symposium for Double Degree Program 2021 เมื่อวันที่ 1-2 
กรกฎาคม 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์
 
MS.Khin TheNu Aye ได้รับรางวัล First Winner for 3 MR (NCD session) ในการนำา
เสนอหัวข้อเรื่อง Effect of Gallic acid on Kinetic Pirarubicin Uptake in K562/
Dox Cancer Cells: Spectroscopic Study โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ตั้งใจ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

MS. Sakornniya Wattanapongpitak ได้รับรางวัล Honorable Mention, one of 
top 5 finalists ในการนำาเสนอในหัวข้อเรื่อง Effect of Low Dose X-Ray on Cel 
Viability,Iron Level, and Lipid Peroxidation in Leukemia K562 Cells โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ตั้งใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาป.เอก รังสีเทคนิค ได้รับรางวัล ในงาน 
the 3rd Anniversary Symposium for Double Degree Program 2021
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ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์จัด 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การศึกษา Transcriptomics 
ด้วยเทคโนโลยี long-read sequencing approach 
จาก Oxford Nanopore ซึ่งเครื่อง sequencer ขนาด
เล็กที่มีชื่อว่า MinION Mk1b ของบริษัท Oxford 
Nanopore ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล 
โดยมี ดร.ธิดาทิพย์ วงศ์สุรวัฒน์ และ ดร.พิรุณ เจนเจริญพันธ์ 
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูล
วิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร เมื่อวันที่  
5 - 7 กรกฎาคม 2564 

การอบรมเรื่อง การศึกษา Transcriptomics 
ด้วยเทคโนโลยี long-read sequencing 

approach จาก Oxford Nanopore 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดเสวนาโต๊ะกลมร่วมกับ คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และ
กรรมการอำานวยการคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการสภา
อุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทาง

เสวนาโต๊ะกลมร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ส่งเสริมนวัตกรรมสู่การต่อยอดธุรกิจ/เชิงพาณิชย์ 
สำาหรับการบรรลุเป้าหมาย OKRs ของคณะ
เทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น. 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี และ  
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครซี่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางมา เพื ่อฝึก
อบรมระยะสั้นหลักสูตรแบคทีเรียทางการแพทย์และ 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (Short 
Course Training: “Intensive course in med-
ical bacteriology and clinical microbiology  
laboratory”) ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 31 
ธันวาคม 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 และประชุมผ่าน
ระบบ zoom เพื่อให้ผู้ประสานงานโครงการและ 
ผู้สนับสนุนงบประมาณให้กับทางผู้ข้าร่วมอบรมฯ ได้
พบปะและหารือหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การจัดการอบรมฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การ
ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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นายเจษฏ์บดินทร์ คุ้มครองเล็ก นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์บัณฑิตศึกษา จากศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)  
Centre for Addiction Studies (CADS) ในโครงการวิจัยวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของโปรแกรมเสริม
สร้างทักษะชีวิตต่อทักษะชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงในการติดสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นตอนต้น”  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำาบัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร  
ชูประดิษฐ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ โดยได้
รับอนุมัติทุนวิจัย จำานวน 100,000 บาท ระยะเวลาการทำางานไม่เกิน 12 เดือน ในการจัดส่งรายงานผล
งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ

นศ.ปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรม
บำาบัด ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นเยาว ์
บัณฑิตศึกษา จากศูนย์ศึกษาปัญหา
การเสพติด (ศศก.)

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมสัมมนา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำาปี 2564 เพื่อ
จัดทำาแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
โดยมี ผู้บริหาร มช. ร่วมระดมความคิดเห็น 
กว่า 450 คน เพื่อผลักดันและขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย สานต่อการพัฒนาอย่าง 
ต่อเน่ือง อีกท้ังเป็นเวทีรับฟังและแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย 
เพื่อผลักดันและขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ให้บรรลุผลสำาเร็จ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำาปี 2564
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คณะกรรมการสร้างเสริมความสุขและสุขภาวะ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัด โครงการรับ วัคซีนไข้ห วัดใหญ่สำ าหรับ
บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2564 
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรค การ
แพร่กระจาย และปกป้องสุขภาพและชีวิตของ
คนในสังคม ณ ห้องบรรยาย 1 อาคาร 2 คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.

คณาจารย์และนักกายภาพบำาบัด
ประจำาแขนงระบบหายใจและไหล
เวียนโลหิต ภาควิชากายภาพบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จำานวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ 
ดร.กภ.เสาวลักษณ์ เดชะ อาจารย์ ดร.กภ.บุษบา ฉั่วตระกูล 
และกภ.รุ่งทิวา กันทะอินทร์ ร่วมเป็นคณะทำางานกับกลุ่ม
อาจารย์กายภาพบำาบัดระบบหายใจทั่วประเทศ สมาคม
กายภาพบำาบัดแห่งประเทศไทยและสภากายภาพบำาบัด 
ในการผลิตสื่อให้ความรู้ รวมทั้งอบรมเตรียมความพร้อม
ให้นักกายภาพบำาบัดจิตอาสา เพื่อให้คำาปรึกษาแก่ผู้ป่วย
โควิด ระยะ Home Isolation โดยมีนักกายภาพบำาบัดทั่ว
ประเทศเข้าร่วมกว่า 1,200 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 ผ่าน zoom application และ 
facebook live

อาจารย์ภาควิชากายภาพบำาบัด 
ร่วมเป็นคณะทำางาน

กายภาพบำาบัดอาสาพาหายใจ

บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำาปี 2564
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บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลในกิจกรรม CMU KM day 2021 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อเรื่อง การจัดการความรู้ สู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน 
(The Learning University for Sustainable Development) ดังนี้
 
รางวัลรองชนะเลิศนำาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ประเภท การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็น
องค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรม ในผลงานเรื่อง การใช้หลักการ LEAN เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการออกเลขที่หนังสือ และคำาสั่ง นำาเสนอโดย คุณณัฐพงษ์ มังกร จาก 
งานบริหารทั่วไป สำานักงานคณะฯ และคุณทิพวรรณ สุขรวย จากห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 

รางวัลชมเชยผลงานนำาเสนอ (Oral Presentation) ประเภท งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
งาน/การบริการ/การบริหารจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในผลงาน
เรื่อง การพัฒนาวิธีการและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจหาปริมาณยา ไดรูเทกราเวียร์ใน
พลาสมา โดยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี ทริปเปิลควอดรูโพล แมสสเปกโทรเมทรี นำาเสนอโดย คุณ
หยาดพิรุณ ถาวร จาก ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพ (AMS-BAT) คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์
ได้รับรางวัลในกิจกรรม
CMU KM day 2021
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาค มอบของที่ระลึกแด่ 
รองศาสตราจารย์จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย และ รอง
ศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย  เพื่อเป็นการ
แสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำาปี 
2564 และเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตน 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจตลอดมา ณ ห้องประชุม 1 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

คณะผู้บริหารมอบของที่ระลึก 
เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร 
เกษียณอายุงาน ประจำาปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ 
อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด และ
หัวหน้าโครงการ 1 ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย 
พื้นที่ตำาบลดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะทำางาน 

นักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า และติดตามการดำาเนินงาน
ในพื้นที่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำาบลแบบบูรณาการ มช. (U2T CMU KICK OFF) ใน
กิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน การส่งเสริมเกษตร การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ทั้งนี้ นอกจากการรายงานผลการดำาเนินงานและอุปสรรคใน
ระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเตรียมข้อเสนอโครงการบริการวิชาการผลกระทบสูง และแนวทางการ
สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทำางานพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับชุมชนในการวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 

การประชุมรายงานความก้าวหน้า 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำาบลแบบบูรณาการ 
กรณีพื้นที่ตำาบลดอยหล่อ
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ผู ้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าเจรจา
ทบทวนตัวชี้วัดตามคำารับรองการปฏิบัติงาน
ของส่วนงาน ประจำาปี 2564-2565 ร่วมกับ
อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รวมทั้งได้หารือสอบถามถึงความชัดเจนใน
การนำาเสนอข้อมูลประกอบการรายงานตัว 
ชี้วัดฯ ต่างๆ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไ ด้ ใ ห้กำ าลั ง ใจและขอบคุณ ท่ีคณะเทคนิค 
การแพทย์มีส่วนร่วมในการผลักดันเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาที่  
รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ  
ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคาร
ยุทธศาสตร์ สำานักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
19 กันยายน 2564 เวลา 10.50-11.30 น. 

นางสาวมัลลิกา โอศิริพันธุ์ นักศึกษาปริญญา
โท และ นายสุรจิต ชัยภูมิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาทีม 
Smart Tech Lab ผา่นเขา้รอบโครงการ “เสน้
ทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : 
R2M) ครั้งที่ 9” ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

จากการนำาเสนองานวิจัยชุดตรวจการกลายพันธ์ุของยีนส์
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ 
ด้วงมะโน อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทีม Smart Tech Lab ได้รับเงินรางวัล
จำานวน 15,000 บาท และเป็น 1 ใน 3 ทีม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเดือนพฤศจิกายน 2564

นักศึกษาเทคนิคการแพทย ์
ผ่านเข้ารอบโครงการ  
“เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วม
ทบทวนตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ 

ส่วนงาน ประจำาปี 2564-2565  
ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
คณะผู ้บร ิหาร คณะเทคนิคการแพทย์ ร ่วมพิธ ี 
วางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2564 ณ บริเวณลาน 
พระราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โดยในปีนี้ คุณอัญภัชชา สาครขันธ์ ศิษย์เก่าสาขา
กายภาพบำาบัด รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3811209 
ปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำาบัดระดับชำานาญการ 
รพ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการคัดเลือก 
เป็นศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2564 
ในพิธ ีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
ร่วมแสดงความยินดี โดยเป็นการจัดงานแบบ virtual 
ถ่ายทอดผ่าน facebook คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 
24 กันยายน 2564

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

เนื่องในวันมหิดลประจำาปี 2562
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สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564 ผ่านระบบ Zoom 
โดยมี นางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม และ
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี 
ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง นักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกรุ่น ทุกคณะ ได้เข้าร่วม
ประชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564 
สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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AMS PROMT Channel
สัมภาษณ์สด 2 บุคลากรด่านหน้า

ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ & รังสีเทคนิค 
กับประสบการณ์จริงไม่อิงนิยาย

Live AMS PROMT Channel ตอน ประสบการณ์ด่านหน้าสู้โควิด 

สามารถชมย้อนหลังได้ที่

วิทยากรโดย ทนพญ.ณทิพรดา เนติรัตน์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
         คุณจันทิมา ขาวเกื้อ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพัทลุง
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Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จงประกิจพงศ์ ที่ได้สูญเสีย
คุณสมบุญ จงประกิจพงศ์  

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสประจำาตัวนักศึกษา  167633 

เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 และฌาปนกิจ  ณ วัดมะกอก กทม.
ด้วยความอาลัยยิ่ง
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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
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังสี
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล

22 กรกฏาคม 64
24 สิงหาคม 64
26 สิงหาคม 64
17 กันยายน 64
28 กันยายน 64

 1,000.00
1,000.00
3,000.00
7,000.00
1,000.00

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

  ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์    1,211,700.38           บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00        บาท
         6,011,700.38         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
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AMS PROMT Channel
เมื่อโควิดมา อะไรๆก็เปลี่ยนไป มาเปิดใจหนึ่งในทีมงานอาสานักกายภาพบำาบัด ช่วย

เหลือผู้ป่วยโควิดเชิงรุก ผ่านระบบ Telehealth ในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

Live AMS PROMT Channel ตอน กายภาพบำาบัดจิตอาสาพาหายใจ

สามารถชมย้อนหลังได้ที่

วิทยากรโดย อ.ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล 
อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด และจิตอาสานักกายภาพบำาบัด


