
วันท่ี เวลา

08.00 - 08.45 น.
08.45 - 09.00 น.

09.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.

11.00-12.00 น. การน าเสนอผลงานด้ายวาจา

ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.สายฝน บุญฉัตรกุล

12.00 - 13.00  น.

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด สาขาวิชากายภาพบ าบัด                    สาขาวิชารังสีเทคนิค

Preventive medicine Alternative Occupational Therapy Intervention: IFAST for Stroke Management Radiology Quality Management

Animal Assisted Therapy
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอทิก พรีไบโอทิก ปาฐกถา รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ Introduction to IFAST Concept Quality control of MRI (I)

และซินไบโอทิก เพ่ือประโยชน์เชิงสุขภาพ เร่ือง  ย้อนรอยอดีต-ปัจจุบันและมองอนาคตร่วมกัน วิทยากร :  อาจารย์วิยะดา ศักด์ิศรี วิทยากร : ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว

วิทยากร : อ.ดร.ศิริวุฒิ สุขขี องค์ปาฐกถา โดย รศ.สร้อยสุดา วิทยากร              ที แอนด์ เอส กายภาพบ าบัด  กรุงเทพฯ             อ.ดร.อุเทน ยะราช

            ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์                     ประธานคณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบ าบัด             อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.30 – 15.00 น. พัก–รับประทานอาหารว่าง พัก–รับประทานอาหารว่าง พัก–รับประทานอาหารว่าง พัก–รับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น. Impact of pro-biotic and pre-biotic in แนวทางการจัดต้ังคลินิกการประกอบโรคศิลปะ Common Problems of Stroke Quality control of CR / DR (I)

patient safety and outcome สาขากิจกรรมบ าบัด วิทยากร :  อาจารย์วิยะดา ศักด์ิศรี วิทยากร : - ผศ.ดร.บรรจง เข่ือนแก้ว

วิทยากร : ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุด วิทยากร : คุณประนอมณัฐา วิไลรัตน์              ที แอนด์ เอส กายภาพบ าบัด  กรุงเทพฯ               ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

            ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม             ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             กรมสนับสนุนบรการสุขภาพ             - อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์

            กระทรวงสาธารณสุข               ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์

              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก าหนดการประชุมวิชาการ ประจ าปี พ.ศ.2561   คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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ลงทะเบียน
พิธีเปิด    โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เสวนาวิชาการ เร่ือง Advanced  Integrative Health Care for Optimal Health and Healing

ผู้ด าเนินรายการ  :  ศ.ดร.ชัชชัย  ตะยาภิวัฒนา (คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

พัก-รับประทานอาหารว่าง / ประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มช. /  ชมการน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ และงานแสดงผลิตภัณฑ์วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

พัก-รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

13.00 – 14.30 น.

วันท่ี 5 - 7 กุมภาพันธ์  2561

วิทยากรโดย  MT ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง (คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล) /  RT  ศ.พญ.จิราพร  เหล่าธรรมทัศน์ (ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล) /
OT รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล) / PT พันตรี รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล)



สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด สาขาวิชากายภาพบ าบัด                    สาขาวิชารังสีเทคนิค

Preventive medicine Alternative Occupational Therapy Intervention: IFAST for Stroke Management Radiology Quality Management
Animal Assisted Therapy

Early diagnosis for osteoarthritis (OA) 08.30-09.15 น. 08.30-10.30 น. Quality control of MRI (II)
วิทยากร : อ.ดร.นพ.ภูวพงษ์ น่ิมก่ิงรัตน์ The principles of Animal-Assisted Activities Flexibility Management  (บรรยาย) วิทยากร : ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว

            ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ (AAA), and Animal-Assisted Therapy (AAT) วิทยากร :  อาจารย์วิยะดา ศักด์ิศรี             อ.ดร.อุเทน ยะราช

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ and animal preparation              ที แอนด์ เอส กายภาพบ าบัด  กรุงเทพฯ             อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล

วิทยากร : ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี                ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์

            คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

09.15-10.00 น.

Principle of animal husbandry and welfare: 

dogs and cats

วิทยากร : ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต

            คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.00 – 10.30 น. พัก–รับประทานอาหารว่าง พัก–รับประทานอาหารว่าง 10.30-11.00 น. พัก–รับประทานอาหารว่าง พัก–รับประทานอาหารว่าง

Manipulating innate immunity for better vaccine 10.30-11.15 น. 11.00-12.00 น. Quality control of CR / DR (II)

วิทยากร : รศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ Principle of animal husbandry and welfare: Flexibility Management  (ปฏิบัติการ) วิทยากร : - ผศ.ดร.บรรจง เข่ือนแก้ว

            ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ small exotic pets    . Passive ROM, Stretching               ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากร : อ.สพ.ญ.พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร    . 3D Stretching               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากร :  อาจารย์วิยะดา ศักด์ิศรี             - อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์

11.15-12.00 น.              รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย               ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์

Possible zoonotic diseases and their preventions              รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร : ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร              ผศ.ดร.เพียรชัย ค าวงษ์

            คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              ผศ.ทศพร พิชัยยา

             ผศ.ศิริพันธ์ุ คงสวัสด์ิ

             อ.อารยา ญาณกาย

12.00 – 13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน พัก-รับประทานอาหารกลางวัน พัก-รับประทานอาหารกลางวัน พัก-รับประทานอาหารกลางวัน

Molecular marker for leukemia diagnosis, Designing and implementing Animal-Assisted 13.00-14.00 น. Quality control of MRI  ( Lab I )

prognosis and prevention Therapy (AAT) program in different health Sitting and activities in sitting (บรรยาย) วิทยากร :  ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว

วิทยากร : ผศ.นพ.อดิศักด์ิ ตันติวรวิทย์ settings วิทยากร :  อาจารย์วิยะดา ศักด์ิศรี              อ.ดร.อุเทน ยะราช  

            ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยากร : ผศ.สพ.ญ.ดร.ศศิธร พนโสภณกุล 14.00-14.30 น.              อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Sitting and activities in sitting (ปฏิบัติการ)              อ.รัฐพร บุญสิทธ์ิ

วิทยากร :  อาจารย์วิยะดา ศักด์ิศรี              อ.ดาริษา ศัลกวิเศษ

             รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย Quality control of CR / DR ( Lab I )

             รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์ วิทยากร :  ผศ.ดร.บรรจง เข่ือนแก้ว

             ผศ.ดร.เพียรชัย ค าวงษ์              อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์

             ผศ.ทศพร พิชัยยา              อ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง

             ผศ.ศิริพันธ์ุ คงสวัสด์ิ              อ.มลฤดี ทาปัญญา

             อ.อารยา ญาณกาย              อ.ณัฐวดี อินต๊ะชัย

สถานท่ีปฏิบัติการ : ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ฯ
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08.30 – 10.00 น.

10.30 – 12.00 น.

13.00 – 14.30 น.



ช้ัน 12 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 12 ช้ัน

14.30 – 15.00 น. พัก–รับประทานอาหารว่าง พัก–รับประทานอาหารว่าง พัก–รับประทานอาหารว่าง พัก–รับประทานอาหารว่าง

Update of screening and counselling for Practicum 15.00-16.00 น. Quality control of MRI  ( Lab I )  ต่อ

thalassemia Animal behaviour: exercise for participants Therapeutic Transferring (บรรยาย) วิทยากร :  ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว

วิทยากร : ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ วิทยากร : ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี วิทยากร :  อาจารย์วิยะดา ศักด์ิศรี              อ.ดร.อุเทน ยะราช

            ภาควิชาเทคนิคการแพทย์             ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต 16.00-16.30 น.              อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล

            คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             อ.สพ.ญ.พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร Therapeutic Transferring (ปฏิบัติการ)              อ.รัฐพร บุญสิทธ์ิ

            ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร วิทยากร :  อาจารย์วิยะดา ศักด์ิศรี              อ.ดาริษา ศัลกวิเศษ

            ผศ.สพ.ญ.ดร.ศศิธร พนโสภณกุล              รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย Quality control of CR / DR ( Lab I )  ต่อ

            คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์ วิทยากร :  ผศ.ดร.บรรจง เข่ือนแก้ว

             ผศ.ดร.เพียรชัย ค าวงษ์              อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์

             ผศ.ทศพร พิชัยยา              อ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง

             ผศ.ศิริพันธ์ุ คงสวัสด์ิ              อ.มลฤดี ทาปัญญา

             อ.อารยา ญาณกาย              อ.ณัฐวดี อินต๊ะชัย

สถานท่ีปฏิบัติการ : ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ฯ

ช้ัน 12 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 12 ช้ัน
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13.00 – 14.30 น.

15.00 – 16.30 น.



สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด สาขาวิชากายภาพบ าบัด                    สาขาวิชารังสีเทคนิค

Preventive medicine Alternative Occupational Therapy Intervention: IFAST for Stroke Management Radiology Quality Management
Animal Assisted Therapy

Nutrition, Exercise and Behaviour: An Integrated 08.30-09.15 น. 08.30-09.30 น. Radiology Quality Management

approach to preventive medicine อาชาบ าบัดในงานกิจกรรมบ าบัด Fundamental Movement and 3D exercise วิทยากร :  - รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาค า

วิทยากร :  ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ วิทยากร : คุณจิรดา นันตาเวียง วิทยากร :  อาจารย์วิยะดา ศักด์ิศรี              - รศ.ดร.เพชรากร หาญพาณิชย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข             ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11                คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ             จังหวัดนครราชสีมา

09.15-10.00 น. 09.30-10.30 น.

อาชาบ าบัดในงานกายภาพบ าบัด Chain Reaction in gait

วิทยากร : ผศ.ดร.นวลลออ  ธวินชัย วิทยากร :  อาจารย์วิยะดา ศักด์ิศรี

            ภาควิชากายภาพบ าบัด

            คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.00 – 10.30 น.  พัก–รับประทานอาหารว่าง พัก–รับประทานอาหารว่าง ในห้องประชุม  10.30-11.00 น.  พัก–รับประทานอาหารว่าง พัก–รับประทานอาหารว่าง

Preventive medicine in a diabetic clinic 10.00-12.00 น. 11.00-12.00 น. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนนักรังสีการแพทย์ในระบบ

วิทยากร : รศ.ดร.รัชดา เครสซ่ี Panel discussion : การท างานเป็นทีมในการใช้ Gait with IFAST Concept สาธารณสุข

            ภาควิชาเทคนิคการแพทย์                        อาชาบ าบัด วิทยากร :  อาจารย์วิยะดา ศักด์ิศรี วิทยากร :

            คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากร :  ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี      - นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกรู

             ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย         นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   

             น.ส.จิรดา นันตาเวียง   -  คุณธีระ อุดมพันท์ (รพ.ชลบุรี)

             นายอดิเรก คงเมือง  (ผู้ปกครอง จ.เชียงใหม่)   -  คุณนันทยา อุตตมะกุล (รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช)

             จ.ส.อ.นภดล สมฤทธ์ิ (กองพันสัตว์ต่าง เชียงใหม่)   - คุณกัลยาณี ทวนสุวรรณ (รพ.กรุงเทพ)

ผู้ด าเนินรายการ : รศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักด์ิศรี   -  ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ (คณะเทคนิคการแพทย์ มช.)

                    ภาควิชากิจกรรมบ าบัด

                    คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

12.00 – 13.00 น. พัก–รับประทานอาหารกลางวัน พัก–รับประทานอาหารกลางวัน พัก–รับประทานอาหารกลางวัน พัก–รับประทานอาหารกลางวัน

Preventing and Reversing of Dysliplidemia and The Thai Elephant-assisted therapy program 13.00-14.00 น. Quality control of MRI  ( Lab II )

Atherosclerosis and a guide for research studies in "animal- Pre-Gait Exercise (บรรยาย) วิทยากร :  ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว

วิทยากร : ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี assisted therapy" วิทยากร :  อาจารย์วิยะดา ศักด์ิศรี              อ.ดร.อุเทน ยะราช

            ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยากร : รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักด์ิพงศ์ 14.00-14.30 น.              อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล

            คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             ภาควิชากิจกรรมบ าบัด Pre-Gait Exercise (ปฏิบัติการ)              อ.รัฐพร บุญสิทธ์ิ

            คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากร :  อาจารย์วิยะดา ศักด์ิศรี              อ.ดาริษา ศัลกวิเศษ

             รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย Quality control of CR / DR ( Lab II )

             รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์ วิทยากร :  ผศ.ดร.บรรจง เข่ือนแก้ว

             ผศ.ดร.เพียรชัย ค าวงษ์              อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์

             ผศ.ทศพร พิชัยยา              อ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง

             ผศ.ศิริพันธ์ุ คงสวัสด์ิ              อ.มลฤดี ทาปัญญา

             อ.อารยา ญาณกาย              อ.ณัฐวดี อินต๊ะชัย

สถานท่ีปฏิบัติการ : ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ฯ

ช้ัน 12 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 12 ช้ัน

วันท่ี เวลา
วัน

พุธ
ที่ 

7 
กุม

ภา
พัน

ธ์ 
25

61

08.30 – 10.00 น.

10.30 – 12.00 น.

13.00 – 14.30 น.



14.30 – 15.00 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง พัก-รับประทานอาหารว่าง พัก-รับประทานอาหารว่าง พัก-รับประทานอาหารว่าง

Conference Application of Robotic animal as a 15.00-16.00 น. Quality control of MRI  ( Lab II )  ต่อ
therapeutic tool Gait Training (บรรยาย) วิทยากร :  ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
วิทยากร : รศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักด์ิศรี วิทยากร :  อาจารย์วิยะดา ศักด์ิศรี              อ.ดร.อุเทน ยะราช

            ภาควิชากิจกรรมบ าบัด 16.00-16.30 น.              อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล

            คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Gait Training (ปฏิบัติการ)              อ.รัฐพร บุญสิทธ์ิ

วิทยากร :  อาจารย์วิยะดา ศักด์ิศรี              อ.ดาริษา ศัลกวิเศษ

             รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย Quality control of CR / DR ( Lab II )  ต่อ

             รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์ วิทยากร :  ผศ.ดร.บรรจง เข่ือนแก้ว

             ผศ.ดร.เพียรชัย ค าวงษ์              อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์

             ผศ.ทศพร พิชัยยา              อ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง

             ผศ.ศิริพันธ์ุ คงสวัสด์ิ              อ.มลฤดี ทาปัญญา

             อ.อารยา ญาณกาย              อ.ณัฐวดี อินต๊ะชัย

สถานท่ีปฏิบัติการ : ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ฯ

ช้ัน 12 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 12 ช้ัน

วัน
พุธ

ที่ 
7 

กุม
ภา

พัน
ธ์ 

25
61

15.00 – 16.30 น.


