
 
 

ที ่อว 83๙๓(๔)/0738                      คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      ๑๑๐ อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

 
8  พฤษภาคม  2562 

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ ประจ าปี 2562 

เรียน     ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล/ สถำบัน/ ส ำนัก/ ศูนย์/ คณบดี/ หัวหน้ำภำควิชำ 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย     1. โครงการ และก าหนดการประชุม  
   2. ใบสมัครเข้าประชุม / รายละเอียดการจองโรงแรม 
   3. แบบแสดงความจ านงและรายละเอียดการเสนอผลงานทางวิชาการ 
       (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  ด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ก าหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่                  
6 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนและพัฒนา
ทักษะ การบูรณาการการสร้างและใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านการตรวจวินิจฉัย การตรวจประเมิน และการรักษา
ผู้ป่วย ให้แก่ศิษย์เก่าของคณะเทคนิคการแพทย์ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง  และกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนา เผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าและเทคนิคใหม่ๆ ให้แก่ศิษย์เก่าของคณะเทคนิคการแพทย์ ในทุกสาขา
วิชาชีพ และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการดูแลสุขภาพประชาชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร 
อันจะน าไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันต่อไป โดยผู้เข้าการประชุมประกอบด้วย บุคลากร ในสาขาเทคนิคการแพทย์ 
กายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด รังสีเทคนิค และสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จ านวนประมาณ 400 คน ดังรายละเอียด                      
ในโครงการ (ตำมที่ส่งมำด้วย 1)   

             คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน                   
เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ  และน าเสนอผลงานครั้ งนี้  โดยผู้ เข้ าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้                                   
โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากต้นสังกัด  เมื่อได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามวิธีการ ดังนี้ 

1. ลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซต์คณะเทคนิคกำรแพทย์
http://www.ams.cmu.ac.th/projects/AMSCon2019 

  2. ส่งรำยชื่อพร้อมใบสมัครเข้ำร่ วมประชุม (สิ่ งที่ ส่ งมำด้วย 2)  ไปยังงานบริหารทั่ วไป                        
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5393-5072, 0-5393-5064 โทรสาร                     
0-5393-6042 , 0-5322-1829 ภำยในวันที่ 25 ตุลำคม 2562 
 3. ส่งใบสมัครทำง e-mail 
- สำขำกำยภำพบ ำบัด  นำงสำวอรพิน  จอมปิ่นทอง          orapin.j@cmu.ac.th    
- สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์        นำยธนกร  กำรลักษณี               thanakorn.karn@cmu.ac.th       
- สำขำวิชำรังสีเทคนิค          นำงสำวรัตติกำล ไคร้โท้ง       rattikarn.k@cmu.ac.th 
- สำขำวิชำกิจกรรมบ ำบัด       นำงรมย์นลิน ไชยเศรษฐ              romnalin.chai@cmu.ac.th   

 

 





สิ่งส่งมาด้วย 1 
 

โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 
ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

------------------------------ 

๑.   ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี ๒๕62 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
           และ สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๓.  หลักการและเหตุผล 
     วิสั ยทั ศน์ การด า เนิ น งานของคณ ะเทคนิ คการแพทย์  คื อ  “คณ ะเทคนิ คการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล ”                           
โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “ร่วมกันประสานความหลากหลายทางวิชาชีพ เพ่ือมุ่ งสู่ความส าเร็จขององค์กร ”                         
ปัจจุบัน คณะมุ่งผลิตบัณฑิต ๕ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชา
กายภาพบ าบัด สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด และสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
ในฐานะสถาบันการศึกษา คณะฯ มีปณิธานอันแน่วแน่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ กระตุ้นและส่งเสริมงานวิจัยทั้ง
ระดับพ้ืนฐานและประยุกต์ ส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง นอกจากนั้น ยังถือเป็นนโยบายส าคัญที่จะท าหน้าที่ถ่ายทอด
ผลการพัฒนา ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ ในสาขาวิชาเหล่านี้ให้แก่ศิษย์เก่าของคณะเทคนิคการแพทย์
และเพ่ือนร่วมวิชาชีพ ให้บริการวิชาการแก่สังคมในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการจัดประชุมวิชาการเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้า และเทคนิคใหม่ๆ ในการส่งเสริมสุขภาพการตรวจวินิจฉัย การตรวจประเมินและ
การบ าบัดรักษา เป็นแหล่งอบรม เพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ทุกสาขาวิชาชีพหลักของคณะ ทั้งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์                     
รังสีเทคนิค กายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย และบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรในทุกวิชาชีพได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ดูแล เอาใจใส่ สุขภาพของตนเองและสามารถรักษา
มาตรฐานด้านวิชาชีพของตนเอง เพ่ือการบูรณาการ การให้บริการด้านการบ าบัดรักษาและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ความรู้เพื่อน าไปเผยแพร่ และให้บริการกับประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป  

๔.  วัตถุประสงค ์
  ๔.๑  เพ่ือทบทวนและพัฒนาทักษะ เพ่ือบูรณาการการสร้างและใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านการ

        ตรวจวินิจฉัย การตรวจประเมิน และการรักษาผู้ป่วย ให้แก่ศิษย์เก่าของคณะเทคนิคการแพทย์ 
        บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง 

  ๔.๒  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าและเทคนิคใหม่ๆ ให้แก่ศิษย์เก่า 
        ของคณะเทคนิคการแพทย์ ในทุกสาขาวิชาชีพ และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่าง 
        ต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพประชาชน  

  ๔.๓  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร อันจะน าไปสู่                                     
        ความร่วมมือระหว่างกันต่อไป 

5. ระยะเวลา และสถานที่   
  ระหว่างวันที่ วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 



  ๒  
 
 

6. คุณสมบัต ิ/ จ านวนผู้เข้าประชุม 
 จ าน วน  ๔ ๐ ๐  คน  ป ระกอบด้ วย  นั ก เท คนิ คการแพท ย์  นั ก วิท ย าศาสตร์ก ารแพท ย์                   

พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด                  
นักอาชีวบ าบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักรังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ 
พนักงานรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ แพทย์ พยาบาล นักสาธารณสุขศาสตร์ เจ้าพนักงานเวชกรรม
ฟ้ืนฟ ูเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  

7.   อัตราค่าลงทะเบียน  *รับสมัครภายใน วันที่ 25 ตุลาคม 2562* 
  7.๑ บุคลากรวิชาชีพทุกสาขาวิชา   คนละ   4,000.-   บาท 
  7.2 นักศึกษาทุกสาขาวิชา    คนละ   2,000.-    บาท   

        (แนบส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา)   

8.  วิทยากร 
  วิทยากร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก  
  และคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดังนี้ 

   8.๑ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก AMS Health Promotion for All”                               
       นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์   
      อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    8.2 สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
 8.2.1 วิทยากรภายนอก 
    1. ผศ.สมชัย   ปทุมาสูตร 
        คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    2. รศ.นพ.ต่อพงษ ์ บุญมาประเสริฐ 
        ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    3. ผศ.กาญจนา   หาญศิริวัฒนกิจ 
        ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    4. คุณศรินดา   ไชยวงศ์ 
        แผนกกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลสันทราย 
    5. คุณธีราดา   สุขสบาย 
        แผนกกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลสันทราย 
  8.2.2 วิทยากรจากภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์   
                1. รศ.ดร.สมรรถชัย  จ านงค์กิจ 
               2. รศ.ดร.ธัญลักษณ์  ศรบีุญเรือง 
    3. ผศ.สุวิทย์   อริยชัยกุล 
    4. คุณมทิตา   แก้วสุทธิ 
    5. คุณธัญญลักษณ์  วรรณก้อน 
 

 



  ๓  
 
 

  8.๓ สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด 
 8.๓.๑ วิทยากรภายนอก 
    1. ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ  อานันทะ 
       ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   2. คุณนิสากร   คงศรี 
       สาขากิจกรรมบ าบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
                 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
   3. คุณสุพิชชา   สายสิทธิ์ 
       งานกิจกรรมบ าบัด โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
   4. คุณคทา   พนมอุปถัมภ์ 
       งานกิจกรรมบ าบัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา 
   5. คุณถิร   เอ่ียมจิตร 
       งานกิจกรรมบ าบัด โรงพยาบาลอุดรธานี 
   6. วิทยากรต่างประเทศ จากบริษัท ออโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จ ากัด กรุงเทพฯ 
  8.3.2 วิทยากรจากภาควิชากิจกรรมบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์   
    1. ผศ.ร.อ.ดร.พิศักดิ์  ชินชัย 
    2. ผศ.ดร.พีรยา   มั่นเขตวิทย์ 
    3. ผศ.ดร.สภุาวดี  พูฒิหน่อย 
    4. อ.ดร.โสภิฎา   อภิชัย 

  8.๔ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
 8.๔.๑ วิทยากรภายนอก 
   1. ศ.ดร.วีระพงศ์  ลุลิตานนท์ 
       ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัย โรคติดเชื้อระบาดใหม่   
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   2. ศ.ดร.วสันต์   จันทราทิตย์ 
       หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์  
       โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
    3. ศ.พญ.ผิวพรรณ  มาลีวงษ ์
        รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    4. รศ.ดร.นิทัศน์   สุขรุ่ง  
        ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
        5. รศ.ภก.ดร.ชลภัทร  สุขเกษม 
         หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล 
                     คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
                6. รศ.พญ.เมตตาภรณ์  พรพัฒน์กุล 
        ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    7. Mr.Paul Wong 
        บริษัท One Lambda, Inc., USA., California 



  ๔  
 
 

 8.4.2 วิทยากรจากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์   
    1. รศ.ดร.ธนูศักดิ์  ตาตุ 
    2. ผศ.ดร.สุวิทย์   ด้วงมะโน 
    3. ผศ.ดร.ขนิษฐา  ทานี่ฮิล 
  8.๕ สาขาวิชารังสีเทคนิค 
 8.๕.๑ วิทยากรภายนอก 
    1. รศ.ดร.ศุภวิทู   สุขเพ็ง 
        มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
    2. คุณศิริศักดิ์     ใหญ่สูงเนิน 
        ผู้จัดการแผนกเอกซเรย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
    3. คุณจรูญรัตน์   พุดปา 
        บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 
 8.๕.๒ วิทยากรจากภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์   
    1. รศ.ดร.สุชาติ   โกทันย์ 
    2. รศ.ดร.มนตรี   ตั้งใจ 
        3. ผศ.สุพจน์    เอ้ืออภิสิทธิ์วงค์ 
   4. อ.ดร.หัสฤกษ์   เนียมอินทร์ 
    5. อ.ดร.กิตติชัย   วรรธนะจิตติกุล 
 
9. วิธีการประชุม 
   บรรยาย อภิปราย และเสนอผลงานทางวิชาการ ตามหนดการทีแ่นบ 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   10.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทบทวนและพัฒนาทักษะ เพ่ือบูรณาการการสร้างและใช้องค์ความรู้               
                     เทคโนโลยี ด้านการตรวจวินิจฉัย การตรวจประเมิน และการรักษาผู้ป่วย ให้แก่ศิษย์เก่าของ

         คณะเทคนิคการแพทย์ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง 
 10.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดการพัฒนา เผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าและเทคนิคใหม่ๆ ให้แก่ศิษย์เก่า          

                     ของคณะเทคนิคการแพทย์ ในทุกสาขาวิชาชีพ และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่าง
         ต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ 
         ประชาชน  

  10.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร                   
                    อันจะน าไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันต่อไป 
 

********************* 
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ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวชิาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 
ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ข้อมูลทั่วไป  *กรุณาเขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน* 

 ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว /...................)………………………….……….…………………….…...สกุล………………………………………..…………..……………………………. 

 ต าแหน่ง…….…………..……………………………….........................................................เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ………………….……….…........…………………..….. 

 สถานท่ีท างาน (หน่วยงาน)................................................................................................................................................................................................. 

 ที่อยู่หน่วยงาน ...................................................................................................................................................................................................................

 โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….โทรสาร………………..…..…....………………...E-mail .............................................................................. 

 ออกใบเสร็จในนาม............................................................................................................................................................................................................. 

โปรดระบุอาหาร            อาหารธรรมดา       อาหารอิสลาม         อาหารเจ          

2. ข้อมูลการลงทะเบียน   * หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 ตุลาคม 2562 * 

 2.1 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม   โปรดเลือกโดย   ในช่อง  ดังนี ้

  บุคลากรวิชาชีพทุกสาขาวิชา คนละ 4,000.- บาท      
  ค่าลงทะเบียน  สาขาวิชากายภาพบ าบัด     
  ค่าลงทะเบียน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์   
  ค่าลงทะเบียน  สาขาวิชารังสีเทคนิค   
  ค่าลงทะเบียน  สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด   

     ส าหรับนักศึกษา  (แนบส าเนาบัตรประจ าตัว)                       
  ค่าลงทะเบียน สาขา...........................................คนละ   2,000.-   บาท   (ทุกสาขาวิชา)       

 2.2 การช าระค่าลงทะเบียน  
  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ชื่อบัญชี  คณะเทคนิคการแพทย์–ประชุมวิชาการ   เลขที่บัญชี  566-4-41657-0 
   ธนาณัติ หรือ เช็คไปรษณีย์    สั่งจ่าย:  ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  50200   
 ในนาม  นางจริยา  กาทอง   หัวหน้างานบริหารทั่วไป  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  เลขท่ี 110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรภีูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   

 2.3 การส่งใบสมัครและหลักฐานการลงทะเบียน  
   เว็บไซต์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   www.ams.cmu.ac.th/projects/AMSCon2019 
  โทรสารหมายเลข 0-5393-6042, 0-5322-1829   หรือ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น 
  ทาง E-mail :    สาขาวิชากายภาพบ าบัด  orapin.j@cmu.ac.th     
    สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ thanakorn.karn@cmu.ac.th 
    สาขาวิชารังสีเทคนิค      rattikarn.k@cmu.ac.th  
    สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด  romnalin.chai@cmu.ac.th   

 
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ :  โทร. 0-5393-5072 , 0-5393-5064   หรือ  081-7643582 

 



      เอกสารการจองที่พกั การประชุมวชิาการ 
          จดัโดย  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่           
                    ระหว่างวนัที ่  6-8  พฤศจกิายน  2562 
โรงแรม ดวงตะวนั เชียงใหม่ 

 ย่านไนท์บาซาร์  ถนนลอยเคราะห์  ต าบลช้างคลาน  อ าเภอเมือง  จังหวดัเชียงใหม่ 

 โทรศัพท์ 0-5390-5000    โทรสาร 0-5327-5429 
 อตัราค่าห้องพกั  STANDARD FLOOR (รวมอาหารเชา้) 
 หอ้งพกัแบบ Superior (เด่ียว)   1,400.-  บาทสุทธิ/หอ้ง/คืน 

 หอ้งพกัแบบ Superior (คู่)   1,600.-  บาทสุทธิ/หอ้ง/คืน 

 หอ้งพกัแบบ Deluxe   (เด่ียว)   1,600.-  บาทสุทธิ/หอ้ง/คืน 

 หอ้งพกัแบบ Deluxe   (คู่)   1,800.-  บาทสุทธิ/หอ้ง/คืน 

หอ้งพกัแบบ Business (เด่ียว)   2,300.-  บาทสุทธิ/หอ้ง/คืน 

 หอ้งพกัแบบ Business (คู่)   2,500.-  บาทสุทธิ/หอ้ง/คืน 

เตียงเสริม     Extra Bed        800.-  บาทสุทธิ/หอ้ง/คืน 

 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................นามสกุล......................................................... 
ทีอ่ยู่................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ....................................โทรศัพท์.................................โทรสาร.................................. 
    [    ] พกัเด่ียว     [    ]  พกัคู่ คู่กบั นาย/นาง/นางสาว............................................................... 
     [    ] ตอ้งการให้โรงแรมจดัคู่พกัให ้

เขา้พกัวนัท่ี.............................. พฤศจิกายน  2562  ตั้งแต่เวลา.......................................... 
ออกวนัท่ี................................. พฤศจิกายน  2562  ตั้งแต่เวลา.......................................... 

(โปรดช าระเงินมัดจ าค่าห้องพกั 1 คืนแรกล่วงหน้า) โรงแรมจะส ำรองห้องส ำหรับผู้ทีจ่่ำยค่ำมัดจ ำเท่ำนั้น 

โดยช าระเงินผ่าน  บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย  จ ากดั (มหาชน)    สาขาช้างคลาน 

                               เลขทีบ่ัญชี  533-1-28009-9 
                               ช่ือบัญชี  บริษทั ดวงตะวนั โฮเทล็ จ ากดั 

โปรดส่งใบจองทีพ่กัและส ำเนำกำรโอนเงินมำที่ 

คุณปารว ี คมัภิรานนท์   ผู้อ านวยการฝ่ายขาย    โทรศัพท์    0-5390-5000  ต่อ 3206     
โทรสาร    0-5327-5429       E-mail  :  sales@dtw.co.th 

หมำยเหตุ : โปรดส่งใบจองทีพ่กัไปยงัโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยตรง 

โควตำ  200 ห้องพกั  หรือ ภำยในวนัที่   4  ตุลำคม  2562      



 

 

การเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (ทุกสาขาวชิา) 

 
 

การเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการฯ 

 

---------------------------------------------------- 

ท่านผู้ที่ประสงค์จะน าเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถแจ้งชื่อพร้อมรายละเอียดตามแบบแสดงความจ านงในรูปแบบภาษาไทย 
หรือภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้ที ่รศ. ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ  
โดยทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail) E-mail: aatitpaungmali@gmail.com  (ไม่รับทางเอกสาร)  
ภายในวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 
 
แบบแสดงความจ านงและตัวอย่างการเตรียมเอกสารผลงานวิชาการ 
     • การเตรียมเอกสารผลงานวิชาการในรูปแบบบทคัดย่อภาษาไทย (ดังเอกสารแนบ) 
     • การเตรียมเอกสารผลงานวิชาการในรูปแบบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ดังเอกสารแนบ) 
 
การเสนอผลงานด้วยวาจา (เฉพาะสาขา OT) 

 
1. เจ้าของเรื่องสมัครเสนอผลงานด้วยวาจา ตามแบบแสดงความจ านงที่ก าหนด 
2. น าเสนอผลงานด้วยการบรรยาย ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00-12.00 น  

โดยใช้ PowerPoint presentation program (ระยะเวลาในการน าเสนอ 12 นาที และซักถาม  
3 นาท)ี  

 

 

 

1. โปสเตอร์มีขนาด  90 * 120  เซนติเมตร (กว้าง*สูง) โดยให้เจ้าของเรื่องติดโปสเตอร์ตรงตามหมายเลขที่
ก าหนด 

2. ให้ เลื อ กน า เสน อ เนื้ อ ห าขอ งโป ส เต อร์ เป็ น ภ าษ าไท ย  ห รื อ ภ าษ า อั งกฤ ษ  อย่ า ง ใด อย่ า งห นึ่ ง  
โดยโปสเตอร์ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง  ชื่อสกุลของผู้วิจัย  บทคัดย่อ  บทน า  วัตถุประสงค์  วิธีการศึกษา  
ผลการศึกษา  วิจารณ์ผล  สรุปผล  และเอกสารอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม   

3. ขอให้เจ้าของเรื่องติดตั้งโปสเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนเวลา 08.45 น. ของวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และ
โปรดจัดเก็บโปสเตอร์ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562   

 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ผู้น าเสนอผลงานควรตอ้งช าระค่าลงทะเบียนใหเ้รียบร้อย ท้ังนี้ทุกท่านที่น าเสนอผลงาน 
จะไดร้ับเกียรติบตัร และมสีิทธ์ิลุ้นรางวัล popular vote ประจ าสาขาวิชา (MT, RT, PT, OT) 
* ส าหรับ นศ. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่น าเสนอผลงานโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับการยกเว้น
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ให้แนบบัตรประจ าตัว นศ. มาพร้อมใบสมัคร) 

mailto:E-mail:%20aatitpaungmali@gmail.com
http://www.ams.cmu.ac.th/projects/AMSCon2011/files/Abstract_TH.doc
http://www.ams.cmu.ac.th/projects/AMSCon2011/files/Abstract_EN.doc


 การประชุมวชิาการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

แบบน ำส่งบทคดัย่อ 
 

1. ผูน้ าเสนอ ยศ ต าแหน่ง ช่ือ/สกุล…………………………………………………………………………………. 
2. ช่ือเร่ืองท่ีจะน าเสนอ............................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………….................................... 
3. สถาบนัของผูน้ าเสนอ............................................................................................................................................. 
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กำรเปรียบเทยีบผลของกำรยืดกล้ำมเน้ือแบบ Self-stretching และ PNF technique ต่อกำรเปลีย่นแปลง
ระดับควำมรู้สึกเจ็บปวดด้วยแรงกดบริเวณจุดกดเจ็บของกล้ำมเน้ือบ่ำในเพศหญิง 

หน่ึงฤทยั บุญยงั 1, ทศพร พิชยัยา 1 และ อาทิตย ์พวงมะลิ 1 * 
1ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

บทคัดย่อ — การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการยืดกลา้มเน้ือด้วยวิธี self-static stretching และวิธี PNF stretching เทคนิค 
agonist contract relax (ACR) ต่อการเปล่ียนแปลงการรับความรู้สึกเจ็บปวดดว้ยแรงกด (pressure pain threshold; PPT) บริเวณจุดกดเจ็บ
ของกลา้มเน้ือบ่า (upper trapezius) เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม โดยศึกษาในเพศหญิงช่วงอาย ุ18-25 ปี (21.60 ± 0.69) จ านวน 30 คน แบ่ง
ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองออกเป็น 3 กลุ่มเท่ากนั โดยการสุ่มจบัฉลาก (randomization) ใชเ้คร่ืองมือ pressure algometer ประเมินค่า PPT ของจุด
กดเจ็บ โดยกลุ่มท่ี 1 รักษาโดยวิธี self-static stretching กลุ่มท่ี 2 รักษาวิธี PNF stretching เทคนิค ACR และกลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มควบคุม ซ่ึง
จะไม่ได้รับการรักษาใดๆ จากนั้นวดัค่า PPT หลงัการรักษาทันที, หลงัการรักษา 5 นาที และ 15 นาที พบว่าการยืดกลา้มเน้ือวิธี PNF 
stretching และ self-static stretching มีค่า PPT เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) ส่วนกลุ่มควบคุมหลังการรักษาไม่มีการ
เปล่ียนแปลงของค่า PPT และเม่ือเปรียบเทียบการรักษาทั้งสามกลุ่ม พบวา่การยดืกลา้มเน้ือดว้ยวธีิ PNF stretching มีค่า PPT หลงัการรักษา
เพ่ิมข้ึน (28.96%) มากกวา่การยืดกลา้มเน้ือวิธี self-static stretching (24.04%) และกลุ่มควบคุม (1.10%) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของ
การยืดกลา้มเน้ือวิธี PNF stretching ท่ีมีผลต่อการลดความเจ็บปวดบริเวณจุดกดเจ็บของกลา้มเน้ือบ่าได้ค่อนข้างดีกว่าวิธี self-static 
stretching และกลุ่มควบคุม ดงันั้นการยืดกลา้มเน้ือวิธี PNF stretching (ACR) จึงมีประสิทธิผลในการบรรเทารักษาจุดกดเจ็บค่อนขา้งดี 
จากการศึกษาน้ีสามารถน าไปประยกุต์เป็นแนวทางในการบ าบดัรักษาผูท่ี้มีปัญหาจุดกดเจ็บบริเวณกลา้มเน้ือบ่า โดยสามารถท าการยืด
กลา้มเน้ือไดด้ว้ยตนเองหรือประกอบกบัการรักษาร่วมวธีิการอ่ืนๆ ต่อไป 
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PRODUCTION OF CONDITIONED MEDIA FOR GENERATION OF 
HYBRIDOMAS FOR MONOCLONAL ANTIBODY PRODUCTION  

Napaporn Apiratmateekul *, Supansa Pata, Surakit Kuntaruk and Watchara Kasinrerk   

 Department of Medical Technology, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University, 50200 

Thailand 

 

Abstract — Hybridoma technique is the standard method for production of monoclonal antibody.  By this 

technique, antibody secreting cell lines are generated by fusing together antibody secreting cells from lymphoid 

tissue of an immunized mouse with myeloma cells. The immortalized antibody-producing cell lines or 

hybridomas can continuously grow and secrete monoclonal antibodies of interest. As newly fused hybridomas and 

cells at low density often grow poorly or die, in hybridoma technique, growth supplement for hybridomas are 

essential. In this study, we aimed to study and establish the method for preparations of conditioned medium for 

promoting growth of the hybridomas after cell fusion and during single cell cloning. BW5147 mouse thymoma 

cell lines were used for generation of culture supernatants for applying as the conditioned medium for hybridoma 

production. BW5147 cell lines were cultured with or without PMA for 18 and 40 hours. The produced culture 

supernatants were then verified for promoting hybridoma growth. It was found that BW5147 cells cultured for 40 

hours without PMA activation was the appropriated condition for production of conditioned medium. The 

produced conditioned medium could support hybridoma growth in single cell cloning similar to those using 

commercial conditioned media BM condimed H1 and 20% BW5147 conditioned medium was the optimal 

concentration. Moreover, the generated BW5147 conditioned medium could be routinely used to generate 

hybridomas secreting various monoclonal antibodies. The cost of the produced condition medium was then 

compared to the commercial one. For the produced BW5147 conditioned medium, the cost for 100 ml was 

approximately 1,600 baht. In contrast, 100 ml BM condimed H1 purchased from Roche was 21,000 baht. The 

method for production of BW5147 conditioned medium is simple and need no special technology and 

sophisticated equipments. The BW5147 conditioned medium was, therefore, recommended for replacement of 

very expensive commercial conditioned medium for hybridoma technology in resource-limited countries 

including Thailand. 
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