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 (อ่านต่อหน้า 2)

 ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธกิารบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณสมชัย สมัยสุต รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
ด้านประสานงานโครงการพเิศษ บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน) ในโอกาส
เข้าพบปะเพือ่หารอืและน�าเรยีนแผนการสร้างความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน เพ่ือพัฒนา
งานวิจัย พัฒนาหลักสูตร และโครงการต่างๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง
หน่วยงาน ณ ห้องประชุมบัวเรศ ค�าทอง ชั้น 5 ส�านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

 ตามทีม่ลูนธิพิฒันามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ได้ด�าเนนิการรับบรจิาคเงนิเพือ่น�าเงิน
ไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่  
ในวันที่ 14 เมษายน 2564 มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบชุดที่นอน  
จ�านวน 300 ชดุ ให้กบัโรงพยาบาลสนาม จงัหวดัเชยีงใหม่ ณ ศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้า 
นานาชาตเิฉลมิพระเกยีรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ภก.ทศพร พิชัยยา ผู้ช่วยอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง  
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบ

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผนึกก�าลังความร่วมมือช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากร 
ที่ได้รับเชื้อ ตั้งศูนย์ EOC และปรับหอพักนักศึกษาหญิง 5 ให้เป็นโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มจ�านวน 
ผูติ้ดเช้ือและขยายพืน้ท่ีในวงกว้างรวมถงึจงัหวดัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มคีวามห่วงใยนกัศกึษา 
บคุลากร และประชาชนทกุคนเป็นอย่างยิง่ ได้เร่งด�าเนินการจดัต้ังศนูย์ปฏบัิติการภาวะฉกุเฉนิ EOC 
(Emergency Operation Center) เพื่อเป็นศูนย์รวมของการดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาและ
บคุลากร พร้อมทัง้มกีารตดิตามเฝ้าระวงัโดยเฉพาะกลุม่ทีม่คีวามเสีย่ง เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาด  
โดยให้นกัศกึษาระบไุทม์ไลน์ส�าหรบัตดิตามกลุม่สมัผสั ตลอดจนประสานการคดักรองตรวจหาเชือ้  
ในระหว่างรอผล หากนกัศกึษามคีวามเสีย่งสงูและไม่มสีถานทีก่กัตวั มหาวทิยาลยัได้จดัทีพ่กัให้ส�าหรบั 
สังเกตอาการอย่างเหมาะสม ในกรณีที่ได้รับผลตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อ แต่อาการไม่รุนแรง 
มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดสถานที่รักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
การควบคุมโรคติดต่อ

มช. ร่วมแรง ร่วมใจ 
ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

มช. ตั้งโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอ 5 หญิง มช.) 
รองรับนักศึกษาและบุคลากรที่ติดเชื้อโควิด-19

 (อ่านต่อหน้า 3)

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ปรับใช้พืน้ทีห่อหญิง 5 ของมหาวทิยาลยั จ�านวน 300 เตยีง เป็นโรงพยาบาลสนาม 
เชียงใหม่ 2 ใช้เป็นสถานที่ดูแลนักศึกษาและบุคลากรที่ติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรฐานของกรมควบคุม
โรคติดต่อ พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเชียงใหม่  ที่แพร่ระบาด 
มากข้ึนอย่างรวดเร็ว ท�าให้พื้นที่รองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไม่เพียงพอต่อ 
จ�านวนผู้ป่วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้เปิดใช้พื้นที่หอหญิง 5 ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหอพัก 
ที่ปรับปรุงใหม่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน  เป็นโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 เป็น Cohort Ward หรือหอผู้ป่วยรวม
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส�าหรับดูแลนักศึกษาและบุคลากรตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคติดต่อ และแบ่งเบาความแออัด 
ของโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อท�าให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อ�านาจ อยูส่ขุ รองอธกิารบดีมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE 
DANCE CONTEST 2021 โดยม ีนางสาวตะวนั บรุหีลง ประธานชมรม TO BE  
NUMBER ONE มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ กล่าวรายงาน เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชน
ได้มพีืน้ที่ในการแสดงความสามารถในด้านการเต้น ให้เยาวชนได้ใช้ความคิด 
สร้างสรรค์ผ่านการเต้นและเกิดการพฒันาการด้านการเต้นของทมี และการสร้าง 
เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ในกิจกรรมมทีมีสมัคร 
เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 20 ทีม ร่วมจ�านวน 80 คน จากสถาบันการศึกษา
ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้ด�าเนนิกจิกรรมประชาสมัพนัธ์ชมรมและกจิกรรมทีช่มรมได้ด�าเนนิการมา 
อย่างต่อเน่ือง เพือ่พฒันาศกัยภาพนกัศึกษาในด้านต่าง ๆ  และส่งเสริมให้นกัศกึษา 
ค้นพบความสนใจของตนเอง ให้มีความม่ันใจและรักตัวเอง ห่างไกลจาก
อบายมุข สิ่งเสพติดและยาเสพติด ณ ห้องประชุม MCB 2301 อาคารเรียน
รวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 เมษายน 2564

 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ ์ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและกิจกรรม 
เพื่อพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ปัญหาส่ิงแวดล้อมจาก 
หมอกควันพิษ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งส�านักงานราชบัณฑิตยสภา 
ภาคเหนือตอนบนประจ�าปี 2564 เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น ตลอดจนการหาแนวทางเพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหา
หมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญ
เนือ่งจากส่งผลกระทบต่อวิถชีีวติความเป็นอยู่ ผลกระทบต่อสขุภาพของ
ประชาชน ให้เกิดความเสียหายเป็นอุปสรรคในการคมนาคมและขนส่ง 
การท�าลายทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนเิวศป่าไม้ รวมทัง้ผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวิทยาลยัพะเยา และมหาวิทยาลยัแม่โจ้ ร่วมกบั 
เครือข่ายวิชาการ 4 สถาบัน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย 
ด้านรัฐศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ ครัง้ที ่5 "รฐักบัความท้าทาย หลงัความปกตใิหม่"  
เพือ่เป็นพืน้ทีใ่นการน�าเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์ นกัวิชาการอสิระ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป 
ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การระหว่างประเทศ สังคมศาสตร์ 
นติศิาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบรหิารจดัการและสาขาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือเป็นเวท ี
เผยแพร่ผลงานวชิาการ โดยน�าเสนอผลงาน ในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)  
โดยน�าองค์ความรูแ้ละประโยชน์ทางวชิาการดังกล่าวไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชมุชน 
และสังคมให้มากยิง่ขึน้ โดยม ีศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ 
อธิการบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประธานเปิดการประชมุฯ และได้รบัเกยีรตจิาก  
ศาสตราจารย์ ดร.ชาตชิาย ณ เชยีงใหม่ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง  
ปาฐกถาพเิศษ ณ ห้องทองกวาว ส�านกับริการวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

มช. ร่วมแรง ร่วมใจฯ           (ต่อจากหน้า 1)

 ในการรกัษานัน้ แม้ว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่  
คณะแพทยศาสตร์ มช. จะเพิม่การดูแลผูป่้วยแล้ว แต่ด้วยจ�านวน
ผูต้ดิเชือ้ทีเ่พิม่มากขึน้ ส่งผลให้การรองรบัผูป่้วยของโรงพยาบาล 
แน่นขนัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับหอพัก
นกัศกึษาหญงิ 5 ให้เป็นโรงพยาบาลสนามเชยีงใหม่ 2 ซ่ึงเป็น 
ส่วนขยายของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อดูแล
นกัศกึษาและบคุลากร มช. ทีไ่ด้รับผลตรวจ COVID-19 เป็นบวก  
หากมคีวามจ�าเป็นกพ็ร้อมส่งตวัผูป่้วยท่ีมอีาการรุนแรงเข้ารบั
การรกัษาทีโ่รงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่อย่างทนัท่วงที 
ทัง้นี ้มหาวทิยาลยัได้มกีารจดัเตรียมของใช้จ�าเป็น อาหาร 3 มือ้ 
พร้อมขนมอย่างทัว่ถึง พร้อมตัง้จดุรบับรจิาคส�าหรบัผูต้้องการ 
สนบัสนนุเพ่ิมเตมิ อกีทัง้เปิดบรกิารหอพกัอืน่ๆ ของมหาวทิยาลัย 
ดแูลนกัศกึษาหอพกัทีอ่าศยัอยูเ่ดมิและไม่เดนิทางกลบัภูมลิ�าเนา

 นอกจากนี ้มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โดยคณะสาธารณสขุ 
ยงัได้จดัท�า Application : CMU Self Health for COVID-19 
คัดกรองความเสี่ยงผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 เพื่อติดตาม
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาด พร้อมค�าแนะน�าที่เหมาะสม  
  ด้านการสร้างสขุอนามยัทีด่ ีได้มกีารท�าความสะอาด  
อบโอโซน พ้ืนทีอ่าคารส�านกังาน หอพกันกัศกึษา และบรเิวณ
โดยรอบเพือ่ป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมกบัให้ความรูเ้กีย่วกับ 
การดูแลตัวเองที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ  

     การป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 สิง่ส�าคญัหนึง่  
คอื การเว้นระยะห่างระหว่างกนั มหาวทิยาลยัได้ปรบัการเรียน 
การสอนให้เป็นรปูแบบออนไลน์ในทกุกระบวนวชิา โดยสนับสนนุ 
การใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่เข้าส่งเสริมการเรยีนการสอน เช่น  
Zoom , Microsoft Teams ตลอดจนให้มีการปฏบิตังิานแบบ  
Work from Home ทั้งมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 ส�าหรบัการช่วยเหลอืในเรือ่งเศรษฐกจิช่วง COVID-19 
ซ่ึงอยู่ในภาวะทีม่กีารชะลอตวัค่อนข้างมาก มหาวทิยาลยัได้จดั
โครงการลดผลกระทบต่อนกัศกึษาจากสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 โดยได้ขยายเวลาการผ่อนช�าระค่าธรรมเนยีม 
การศกึษาและหอพกั ให้เงนิยมืฉกุเฉนิค่าครองชพี และเงนิยมื
ฉกุเฉนิค่าเช่าหอพกันอกมหาวิทยาลยั เพ่ือผ่อนปรนภาระผูป้กครอง 
  ในด้านการอ�านวยความสะดวกและให้ข้อมูลได้
อย่างทนัท่วงท ีได้มกีารเปิดช่องทางให้ข่าวสารและประสาน 
ความช่วยเหลอืผ่าน Call Center ช่องทางออนไลน์ ถาม-ตอบ  
ด้วย Inbox Facebook และ Line พร้อมทัง้ประเดน็ค�าถาม
ถามบ่อยเกีย่วกับสถานการณ์โควดิ-19 บนเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั 

 นอกจากการรบับรจิาคของใช้จ�าเป็นและอาหารแห้ง  
ส�าหรบันกัศกึษาและบคุลากร มช. ทีพ่กัรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลสนาม  
มช. แล้ว มหาวทิยาลยัได้เปิดรบับรจิาคเพือ่น�าเงนิไปจดัหาอปุกรณ์ 
ภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนามของจังหวดัเชยีงใหม่ เช่น 
เตยีงนอน ทีน่อน ผ้าห่ม ผ้าปทูีน่อน หมอน ผ่านการด�าเนนิงาน 
ของมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งต่อน�้าใจจาก 
ผู้มีจิตเมตตาเป็นระยะๆ

   ตลอดจนได้ประสานน�าทมีคณะเทคนคิการแพทย์ มช.  
บรกิารตรวจ COVID-19 PCR TEST ให้กบันกัศกึษาและบคุลากร 
ระหว่างวันที่  13-17 เมษายน 2564 ณ ศาลาอ่างแก้ว  มช.  
เพิ่มโอกาสการตรวจหาเชื้อในราคาย่อมเยา 

 และท่ีจะลมืไม่ได้ คือ เหล่าทัพหน้า “ทีมบุคลากร 
ทางการแพทย์” ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ช่วยเหลือ 
ทกุคนอย่างไม่รู้เหนือ่ย เช่นเดยีวกับฮโีร่ชดุขาวทัว่โลกในขณะน้ี 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอส่งก�าลังใจให้บุคลากร
ทางการแพทย์ นักศึกษา บุคลากร และคนไทยทุกคน  
ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน. 



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 16  ปีที่ 16 วันที่ 19-25 เมษายน 2564

www.cmu.ac.th3

  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยงานบรหิารทัว่ไป ส�านกังานคณะฯ  
จดับรรยายเรือ่ง “การสือ่สารองค์กร” เพือ่เดนิหน้าสือ่สารเกีย่วกับการด�าเนนิงาน 
ด้านต่าง ๆ  ของคณะฯ ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้ยงัสะดดุใจ สามารถเข้าถงึ 
กลุม่เป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมรีองศาสตราจารย์ธรีภัทร วรรณฤมล คณบด ี
คณะการสือ่สารมวลชน ผูเ้ชีย่วชาญด้านการสือ่สาร การประชาสมัพนัธ์ รวมถงึการตลาด 
อย่างสร้างสรรค์ เป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ตรงแก่คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ตลอดจนผู้บริหาร และคณะท�างาน 
สือ่สารองค์กรของคณะฯ รวมถงึผูส้นใจร่วมรบัฟัง ณ ห้องประชมุ 2 ชัน้ 7 อาคาร 30 ปี  
คณะวิศวฯ มช. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.วรพจน์   เสรรีฐั  
ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารจัดการเมอืง
อจัฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาย รงัสิยากูล  
รองผูอ้�านวยการ พร้อมด้วยบคุลากรศูนย์ฯ  
ให้การต้อนรบัคณะบคุลากรจาก บริษทั
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด (CPAC) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน 
ด้านการจดัการเมอืงอจัฉรยิะ การจราจร การรักษาความปลอดภยั และระบบ
ขนส่งมวลชน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการ
อดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิรฤิกษ์  
ทรงศวิไิล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม พร้อมด้วย 
คณะผูบ้ริหารกระทรวง อว. เยีย่มชมศนูย์การเรยีนรูศ้ลิปะโบราณและวทิยาศาสตร์ 
ล้านนา ณ วดัอโุมงค์ (สวนพทุธธรรม) จังหวัดเชยีงใหม่ ซึง่วทิยากรในการน�าเสนอ 
หลกัประกอบด้วย นกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้แก่ ผูช่้วยศาสตราจารย์  
ดร.อตชิาต เกตตะพนัธุ ์อาจารย์ประจ�าภาควชิาคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สรุชยั จงจติงาม อาจารย์ประจ�าภาควิชา 
ศลิปะไทย คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และ รองศาสตราจารย์สมโชติ  
อ๋องสกลุ ทีป่รกึษาอธิการบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เมือ่วนัที ่21 มนีาคม 2564

  ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ อาจารย์ประจ�า 
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้สัมภาษณ์ ฝ่ายข่าวจากศูนย์ข่าว Thai PBS ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ่
ในประเดน็การเปิดประเทศให้ท่องเทีย่วแบบ Organizational Quarantine การ
บรหิารความปลอดภยัในสถานประกอบการ ทีพ่กั โรงแรม หรอื แหล่งท่องเทีย่ว 
ชุมชนในสถานการณ์โรคโควดิ-19 ระบาด และข้อเสนอแนะในการเปิดรับนกัท่องเทีย่ว 
ต่างชาติของจงัหวดัเชยีงใหม่ในลกัษณะ Area Quarantine และ Bubble and  
Sealed รวมถงึการมส่ีวนร่วมของชมุชน เพือ่น�าข้อมลูไปออกอากาศในช่วงข่าวของ 
ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ต่อไป ณ ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช.  
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

วันอาทิตย์ ที่ 
18 เมษายน 2564

ความส�าเร็จในการประเมิน
อายุพะยูน และการหาเพศ
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล 
รองศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณชิย์ 
หวัหน้าคณะผูว้จิยั  คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นายอนนัต์ เกษมปิยารมณ์  นักศึกษาเก่า มช.รหัส 17 (Gear 6)  
เจ้าของบรษัิทในเครอื "กรธีา กรุป๊"  ประธานจัดงาน Entaneer Run for us  
ครั้งที่ 1 และนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 18  (Gear 6)   
น�าโดย นายธรีพฒัน์ จริพพิฒัน์ ประธานกรรมการบรษิทัเชยีงใหม่รมิดอย  
จ�ากัด (มหาชน) ประธานจัดงาน Entaneer Run for us ครั้งที่ 2  
จัดการประชุมสรุปงานและส่งมอบการจัดกิจกรรมในครั้งท่ีผ่านมา  
และหารอืเตรยีมความพร้อมในการจดังานครัง้ที ่2 ทีจ่ะด�าเนนิการจดั
กิจกรรมภายในปี 2564 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

Cr: เพจสมาคม/มูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

 ขอแสดงความยนิดกีบัเภสชักรเด่น ปัญญานนัท์  
นกัศกึษาเก่า มช. รหสั 29 รองนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัแพร่  
ทีไ่ด้รบัเลือกเป็นประธานชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ จังหวัดแพร่ เพื่อด�าเนินกิจกรรมของลูกช้าง  
ภายในจังหวดัโดยม ีนายแพทย์นยิม ววิรรธนดษิฐกลุ  ประธาน 
ชมรมคนเดมิ พร้อมทมีท�างานร่วมสนบัสนนุ จากการประชมุ 
หารือแนวทางการจัดกิจกรรมของชมรมภายในจังหวัด 
พร้อมเตรียมการต้อนรับนกัป่ัน ในกจิกรรมโครงการ “ป่ันเพ่ือ
น้อง กรงุเทพ - เชยีงใหม่ ครัง้ที ่ 4”  ณ บ้านนายแพทย์นยิม  
วิวรรธนดิษฐกุล เมื่อวันที่ 3 เมษายน  2564

มช. ต้ังโรงพยาบาลสนามเชยีงใหม่ 2ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

 โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญงิ 5 มช.) รองรบั 
ผูป่้วยได้ 300 เตียง ภายใต้การดแูลจากทมีบคุลากรทางการแพทย์ 
จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  ในโรงพยาบาลสนามแห่งนีไ้ด้มกีารจดัตัง้ 
ส่วนงานต่าง ๆ  ให้สามารถดแูลผูป่้วยได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
เช่น แผนกตรวจและคดักรองผูป่้วยด้วยรถตรวจสขุภาพเคลือ่นที่  
ทีส่ามารถฉายรงัสเีพือ่ตรวจสอบปอดของผูป่้วย จดุคดักรองสิง่ของ 
ที่บุคคลภายนอกฝากให้ผู้ป่วย จุดเตรียมอาหารส�าหรับ 
ผู้ป่วย ศูนย์บริหารจัดการเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วย  
ห้องยาทีจ่�าเป็นเบ้ืองต้นพร้อมเภสชักรเพือ่จ่ายยาให้ผู้ป่วย บคุลากร
ทางแพทย์ทีใ่ห้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัอาการของผูป่้วยทีก่�าลงัจะเข้าพกั  
โดยการติดต่อผ่าน Line Official Account ทีช่ือ่ว่า ‘Q&A กบัหมอ 
สวนดอก’  โดยการปฏบิตังิานในพืน้ท่ีโรงพยาบาลสนามนี ้มมีาตรการ 
ในการป้องกนัโรคทีเ่คร่งครดัเช่นเดยีวกบัโรงพยาบาลทัว่ไป เช่น 
การสวมใส่ชดุป้องกนัโรคของเจ้าหน้าท่ี การฉดีพ่นน�า้ยาฆ่าเชือ้  
การแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป
 เมือ่ผูป่้วยมาถงึโรงพยาบาลสนามจะต้องลงทะเบียนผ่าน  
QR Code ของโรงพยาบาลสนาม เพ่ือเข้าสูก่ารดูแลผ่านทางระบบ   
Telemedicine รวมถงึมกีารปฐมนเิทศเกีย่วกบัการปฏบิตัติวั 
ขณะเข้ารักษา ทั้งน้ีโรงพยาบาลสนามได้มีการจัดเตรียม 
ของใช้จ�าเป็นให้ผู้ป่วย ได้แก่ ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอนและ 
ปลอกหมอน เสื้อ กางเกง ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้าสบู่ แชมพู  

ยาสฟัีน อาหาร 3 มือ้ น�า้ดืม่ ของว่าง ถงุหิว้ ถงุขยะ นอกจากน้ี 
ในแต่ละชัน้จะมตีูเ้ยน็ส�าหรบัแช่อาหาร เครือ่งดืม่ ตูปั้นสขุ ส�าหรับ
เสือ้ผ้าทีใ่ช้แล้วผูป่้วยจะน�าใส่ถงุซึง่เป็นถงุชนดิพเิศษทีส่ามารถ
ละลายน�า้เมือ่น�าเข้าเครือ่งซกัแบบใช้ความร้อน โดยไม่ต้องแกะถุง 
เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือ  ทีมแพทย์โรงพยาบาลสนาม 
จะตดิตามสอบถามอาการผูป่้วยอย่างใกล้ชดิทกุวันผ่านระบบ 
Telemedicine  หากพบว่าผูป่้วยมอีาการรนุแรงจะส่งเข้ารบั
การรกัษาทีโ่รงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่อย่างทนัท่วงที  
 หากนกัศกึษาและบุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
ได้รบัแจ้งว่าผลตรวจหาสารพันธกุรรมไวรสัโคโรนา 2019 เป็นบวก  
ให้กักตวัอยูท่ีห้่องพัก รอเจ้าหน้าท่ีตดิต่อกลบั และกรอกข้อมลู
ที่ลิงก์ https://cmu.to/ReportCoV19PCRTest  หากม ี
อาการเหนือ่ยหอบตดิต่อหมายเลขโทรศพัท์ 090-892-5623, 
064-174-6183
 นอกจากนีท้างมหาวิทยาลยัยงัอ�านวยความสะดวก  
โดยได้มกีารเปิดช่องทางให้ข้อมูลข่าวสารและประสานความ
ช่วยเหลือผ่าน Call Center ที่หมายเลข 082-097-3957,  
082-017-5724 และ 084-013-2624  ช่องทางออนไลน์  
ถาม-ตอบ ด้วย Inbox Facebook และ Line พร้อมทั้ง 
ประเด็นค�าถามถามบ่อยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19  
บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่พร้อมดแูลนกัศกึษาและบคุลากร
ให้ปลอดภยัตามมาตรฐานการรกัษา ขอให้ทกุท่านร่วมกนัปฏบิตัติน 
ด้วยความระมัดระวังอย่างสงูสดุ ด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง  
และล้างมอือย่างสม�า่เสมอ ขอให้ทกุท่านปลอดภยัและผ่านพ้น 
วกิฤตนีไ้ปด้วยกนั และเมือ่สถานการณ์กลบัคนืสูส่ภาวะปกติ  
หาวิทยาลัยจะด�าเนินการท�าความสะอาดหอพักให ้
ปลอดเชื้อเป็นที่เรียบร้อยต่อไป 



ที่ปรึกษา  : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี

บรรณาธิการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล กองบรรณาธิการ : ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี  นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ นางสาวศุภวรรณ ขำาเจริญ 

  นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์ นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ นางสายฝน จัตุรัตน์ นางวริศรา มาละแซม

ฝ่ายภาพ  :  ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำา นายกันตคุณ วงศ์อาษา ฝ่ายศิลปกรรม : นายพิเศษ ขันติพงษ์ ฝ่ายเผยแพร่ : นางสาวคำาแสน อินต๊ะนิล 

ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ด้วยความร่วมด้วยช่วยกันของชาว  มช. 
เรามุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรท่ีได้รับเชื้อโควิด-

19 ด้วยความทุม่เทอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถพร้อมอยูเ่คยีงข้าง  

และร่วมส่งก�าลงัใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทีเ่สยีสละเพือ่ลกูช้าง มช.

#CMUCARE

#Together, we win.

การจดัการเรยีนการสอนในภาคฤดรู้อน และ Microsoft Teams

มช. เพิ่มมาตรการ
ด้านความสะอาดปลอดภัย
ต้านภัย COVID-19

 ส�านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวม
ประกาศและข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรค COVID-19 ซึง่ส�านกัทะเบยีนและประมวลผล จะท�าการปรับปรงุข้อมูล
ให้กับนักศึกษาทันทีที่มีข้อมูลใหม่ที่ QR Code นี้
 ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนส�าหรับ 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรูปแบบการสอนได้ 
จากระบบงานทะเบียนการศึกษา ส�านักทะเบียนและประมวลผล โดยสามารถ 
ค้นหาข้อมูลกระบวนวิชาที่เปิดสอน ได้ที่ QR Code นี้     
 ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนสามารถสื่อสารและนัดหมายกันผ่านบริการ 
ที่เรียกว่า first contact point ใน MS Teams  (โปรดรอหลังลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน)
 สอบถามรายละเอยีดได้ที ่Inbox Facebook ส�านกัทะเบยีนและประมวลผล มช.: 
https://www.facebook.com/RegCMU 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตระหนกัถงึความปลอดภยั
ต่อสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและบุคลากร  
ได้ด�าเนินการภายใต้มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยคณะ ส่วนงานต่างๆ ได้เพิม่การดแูลด้านสถานที่  
อาทิ การท�าความสะอาดพื้นท่ี อาคารเรียน 
อาคารปฏิบัติการ การท�าความสะอาดอุปกรณ์
การเรียนการสอน ตรวจเช็ด เพ่ิมความถี ่
การท�าความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วย 
สเปรย์หรือน�้ายาฆ่าเชื้อ  มีการดูแลระบบ 
เครือ่งปรบัอากาศ  เป็นต้น นอกจากนีบ้างหน่วยงาน 
ได้ด�าเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือโรคเพื่อป้องกันเช้ือ 
COVID-19 ภายในอาคารเรียนอีกด้วย  


