
CHIANG MAI UNIVERSITY   WEEKLY NEWS

ปีที่ 16 ฉบับที่ 17            วันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564

https://ccarc.cmu.ac.th

ข่
าว
ร

อ
บสั
ปดาห

์

 (อ่านต่อหน้า 2)

รมว.อว. ลงพื้นที่
ตรวจเยีย่มโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2  
(หอหญิง 5 มช.) พร้อมให้ก�าลงัใจบคุลากรทางการแพทย์

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบด ีพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวัตกรรม และคณะผูบ้ริหาร 
ระดบัสงูของกระทรวงฯ ในโอกาสตรวจเยีย่มโรงพยาบาลสนาม ในสงักดักระทรวงการอดุมศกึษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมนีายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  
รองอธิการบดี ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์  
คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร์ ร่วมบรรยายสรปุสถานการณ์และการเตรยีมความพร้อมรบัมอืกบั 
สถานการณ์โรค COVID-19 ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และเยีย่มชมโรงพยาบาลสนามเชยีงใหม่ 2  
(หอหญงิ 5 มช.)  ณ ห้องประชมุ ตะวัน กงัวานพงศ์ อาคารยทุธศาสตร์ ส�านักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564
 ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
เปิดเผยเกีย่วกบัความเป็นมาการจดัตัง้โรงพยาบาลสนาม ณ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ว่า สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง เพิม่จ�านวนผูต้ดิเช้ือและขยายพืน้ที่
ในวงกว้างรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้รับการประสานจากจังหวัดเชียงใหม่
ในการดแูลผูป่้วยทีเ่พิม่จ�านวนขึน้ ด้วยความห่วงใยนกัศกึษา บคุลากร และประชาชนทกุคน 
เป็นอย่างยิง่ มหาวทิยาลัยจงึได้เร่งด�าเนนิการปรบัหอพักนกัศึกษาหญงิ 5 ให้เป็นโรงพยาบาล
สนามเชียงใหม่ 2 โดยได้เริม่เคลือ่นย้ายผูต้ดิเชือ้จากโรงพยาบาลสนามเชยีงใหม่ เข้ามารกัษา
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
รับมอบชุด PPE จ�านวน 200 ชุด จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสุนันทา สมบุญธรรม มูลนิธิเซนต์โยเซฟ  
เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วย ไวรัสโควิด-19 และจัดซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภค  
ส�าหรบัใช้ในโรงพยาบาลสนามเชยีงใหม่ 2 (หอหญงิ 5 มช.) ในความดแูลของคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ณ ส�านักงานบริหารและ
จัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นันทจิต อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 ให้การต้อนรับคุณสุกฤษฏิ์ ค�าเภา ผู้จัดการบริการหลังการขายเขตเหนือบน  
บรษิทัสยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด มอบเงนิจ�านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
ให้แก่มลูนธิพิฒันามหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ เพ่ือจดัซ้ืออปุกรณ์ทางการแพทย์และเครือ่งใช้จ�าเป็น 
ส�าหรบัการรกัษาผูป่้วย ไวรสัโควดิ-19  ณ ห้องรบัรอง ส�านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 17  ปีที่ 16 วันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564

www.cmu.ac.th2

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล รองอธิการบด ีรบัมอบ 
อาหารจากร้านในสวนอารมณ์ด ีประกอบด้วย บะหมีแ่ห้งย�า  ก๋วยเตีย๋วไก่ตุน๋  
บะหม่ีผดัซอีิว้ น�าโดยคณุวรกมล นตุค�าแหง ศษิย์เก่าคณะศกึษาศาสตร์ รุ่น 24  
และเพื่อนๆ ส�าหรับผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 
(หอหญิง 5 มช.) ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ณ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

  ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
รบัมอบเงนิ จ�านวน 66,000.- บาท (หกหมืน่หกพนับาทถ้วน) จากคณุเพ็ญสุวรรณส์  
นาคะปรชีา อปุนายกและเลขานุการสมาคมนักศกึษาเก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
คณุอรพนิธ์ เลิศท�านองธรรม เหรญัญกิสมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเชยีงใหม่  
เพือ่สนบัสนนุกระบวนการรักษาผู้ป่วย ไวรสัโควดิ-19 และจัดซ้ือเครือ่งอปุโภคบรโิภค  
ส�าหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.) ในความดูแล
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนาม 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ณ ส�านกังานบรหิารและจดัการทรพัย์สนิ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

  ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
รับมอบเงนิ จ�านวน 30,000.- บาท (สามหมืน่บาทถ้วน) จากผูช่้วยศาสตราจารย์  
ดร.ไพรัช กาญจนการุณ ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ เพือ่สนบัสนนุกระบวนการรกัษาผูป่้วย ไวรัสโควดิ-19  
และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ส�าหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2  
(หอหญิง 5 มช.) ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และโรงพยาบาลสนามจงัหวดัเชยีงใหม่ ณ ส�านกังานบรหิารและจดัการทรพัย์สนิ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

  ศาสตราจารย์คลนิคิ นายแพทย์นเิวศน์ นันทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  
รองประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพใน 
งานสวดพระอภธิรรมศพ คณุแม่สมบรูณ์ จารมุณ ีมารดา รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุพร จารุมณ ี อาจารย์ประจ�าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และ พลเอกสทุศัน์ จารุมณี นายทหารราชองครกัษ์พเิศษ ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

รมว.อว. ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มโรงพยาบาลสนามฯ        (ต่อจากหน้า 1)

 พร้อมท้ังจัดต้ังศนูย์ปฏิบติัการภาวะฉกุเฉนิ EOC 
(Emergency Operation Center) เพื่อเป็นศูนย์รวม 
ของการดแูลและช่วยเหลอืนักศกึษาและบคุลากร พร้อม
ทั้งมีการติดตามเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง 
เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาด โดยให้นกัศกึษาระบุไทม์ไลน์
ส�าหรับตดิตามกลุ่มสัมผัส ตลอดจนประสานการคดักรอง
ตรวจหาเชื้อ หากนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้รับแจ้งว่าผลตรวจหาสารพันธุกรรม 
ไวรสัโคโรนา 2019 เป็นบวก จะได้รบัประสานส่งตัวมารบั 
การรกัษา ณ โรงพยาบาลสนามเชยีงใหม่ 2 มหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม่ พร้อมดแูลนกัศกึษาและบคุลากรให้ปลอดภยั
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ 

ของใช้จ�าเป็นให้ผู้ป่วย ทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามจะ
ติดตามสอบถามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทุกวันผ่าน
ระบบ Telemedicine หากพบว่าผูป่้วยมอีาการรนุแรง 
จะส่งเข้ารบัการรักษาทีโ่รงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
อย่างทนัท่วงท ี ซึง่ปัจจบุนัโรงพยาบาลสนามเชยีงใหม่ 2 
สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 360 เตียง โดยขณะนี้เริ่มมี 
ผู้ป่วยครบก�าหนดการกักตัว สุขภาพแข็งแรงเริ่มทยอย 
เดนิทางกลบับ้านแล้ว  ซึง่จะมกีารวางระบบจ�าหน่ายผูป่้วย 
ออกจากโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 อย่างเป็นระบบ 
โดยจะมีการใช้แอปพลิเคชัน CMU SELF HEALTH 
CHECK CARE U เพือ่ตดิตามและเฝ้าระวงัการแพร่ระบาด  
พร้อมให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสม 

 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์  
ศรบีณัฑติมงคล รองอธกิารบด ี กล่าวว่า โรงพยาบาลสนาม 
เชียงใหม่ 2 หอหญงิ 5 มช. เป็นส่วนขยายของโรงพยาบาล 
มหาราชนครเชยีงใหม่ เพือ่ดแูลนกัศึกษาและบคุลากร มช. 
ทีไ่ด้รบัผลตรวจ COVID-19 เป็นบวก โดยอยูภ่ายใต้การดแูล 
จากทมีบคุลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราช
นครเชยีงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  
หากมคีวามจ�าเป็นกพ็ร้อมส่งตวัผูป่้วยทีม่อีาการรนุแรง
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
อย่างทันท่วงที 
 ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์
บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
ได้อธบิายเพิม่เตมิถงึการด�าเนนิการต่างๆ ของการรบัผูป่้วย 
และการรักษาท่ีโรงพยาบาลสนามเชยีงใหม่ 2 ว่า เม่ือผูป่้วย 
มาถงึโรงพยาบาลสนามจะต้องลงทะเบยีนผ่าน QR Code 
ของโรงพยาบาลสนาม เพือ่เข้าสูก่ารดแูลผ่านทางระบบ  
Telemedicine รวมถงึมกีารปฐมนเิทศเกีย่วกับการปฏบิตัตัิว 
ขณะเข้ารกัษา ทัง้นีโ้รงพยาบาลสนามได้มีการจดัเตรยีม

 ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั 
และนวตักรรม กล่าวว่า  มหาวทิยาลยัมคีวามพร้อมมากมาย 
ทั้งบุคลากร ทั้งอาคารสถานที่ ในยามวิกฤตก็พร้อมจะ
รวมพลังกันออกมาช่วยรัฐบาลอย่างเต็มก�าลัง พร้อมใช้
ทกุพืน้ทีอ่ย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสดุ โดยสามารถ
ช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลผู้ติดเชื้อใน จ.เชียงใหม่ได้ 
นอกจากนี ้ยงัมรีะบบการดแูลผูป่้วยอย่างด ีจงึขอขอบคณุ
จงัหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย 
ที่ท�างานอย่างเต็มก�าลัง รู้ว่าทุกคนเหนื่อย ต้องเสียสละ
เวลาส่วนตัว ช่วงสงกรานต์ก็ไม่ได้หยุดพัก ไม่ได้ใช้เวลา 
กบัครอบครวั แต่ทกุคนกไ็ด้แสดงให้ประชาชนทัง้ประเทศ
เห็นว่า พวกเราเข้มแข็งเพียงใด ขอสนับสนุนอย่าง 
เต็มที่ในทุกๆ ด้านอย่างเต็มใจเช่นกัน
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  ศูนย์บรกิารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดัพธิ ี
เปิดการอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที ่13  
(Outreach Program) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมนุกูล  
คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.ทรยีาพรรณ  
สุภามณี ประธานกรรมการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์
ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อ�านวยการศูนย์บริการพยาบาล และ นางศศิธร  
ศรภูีษณาพรรณ ผูช่้วยหวัหน้าพยาบาลด้านบรหิารทรพัยากรทางการพยาบาล  
โรงพยาบาลล�าปาง กล่าวต้อนรบั ณ ห้องประชมุชัน้ 6 อาคารนวมนิทรราชประชาภกัดี  
โรงพยาบาลล�าปาง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้น 
ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 4 ตุลาคม 2564 (วันเสาร์และวันอาทิตย์)  
ผูเ้ข้าร่วมประกอบด้วยพยาบาลวชิาชพีจ�านวน 39 คน การจดัอบรมการพยาบาล 
เฉพาะทางในลักษณะ Outreach Program เป็นการจัดอบรมที่เอื้อให ้
ผูเ้ข้าอบรมได้เข้าถงึบริการวชิาการและการพฒันาด้านวชิาการได้สะดวกมากขึน้  
ลดเวลาในการเดนิทาง และ สามารถเข้าอบรมได้ในวนัหยดุสดุสปัดาห์หรอืวนัหยดุ 
นกัขตัฤกษ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่องานประจ�า ซึง่หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาล รุน่ที ่13 (Outreach Program) ถือเป็นหลกัสตูรน�าร่องทีไ่ปจดั  
ณ โรงพยาบาลล�าปาง จังหวัดล�าปาง เป็นแห่งแรก

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ส�านกังานหอพักนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จัดโครงการอบรมภาวะ
ความเป็นผู้น�า ปีการศึกษา 2564 แก่กรรมการหอพักนักศึกษา โดยให้ความรู ้
ในการเขยีนโครงการ ความโปร่งใสในการจดักิจกรรม จติวิทยากับการให้ค�าปรึกษา  
กิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับผู้ปกครองหอพักนักศึกษา การพัฒนาชุมชน ฯลฯ  
ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
“หริภุญไชย” จังหวัดล�าพูน

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนสั  
คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  
คณาจารย์ และบคุลากรคณะทนัตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีท�าบุญ
วันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะน�า ผู้อ�านวยการ
ศนูย์การศกึษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ “หรภิญุไชย” จงัหวดัล�าพนู  
เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู ้
เพื่อสนับสนุนการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร”  
โดยศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ.-มช.) ณ ศูนย์การศึกษา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ “หรภุิญไชย” จงัหวดัล�าพูน เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2564

วันอาทิตย์ ที่ 
25 เมษายน 2564

แพทย์จติอาสา มช. กบับทบาท “คุณหมอออนไลน์” 
ให้ค�าปรึกษาผ่าน Application ด้วย Teleconsult  
ช่วงวกิฤต COVID-19 โดยผูป่้วยไม่ต้องไปโรงพยาบาล  
ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ลดภาระงานและ
เพิ่มความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ 
ให้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้อย่างเต็มก�าลัง
นพ.เติมพงศ์ เรียนแพง
อาจารย์แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 สมาคมนกัศกึษาเก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดย นางอรพนิธ์  
เลศิท�านองธรรม  ตัวแทนคณะกรรมการบรหิารสมาคมนักศึกษาเก่า 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  รวมถงึผูม้จีติศรทัธา บคุลากร และนกัศกึษาเก่า 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  มอบส่ิงของจ�าเป็นเพือ่ช่วยเหลือและเป็นก�าลังใจ 
ให้กับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการตรวจหา 
สารพันธกุรรมไวรสัโคโรนา 2019 และมผีลเป็นบวก  และเข้ารับการรักษา  
ณ  โรงพยาบาลสนามเชยีงใหม่ 2 หอหญงิ 5 มช.  เมือ่วนัท่ี 12 เมษายน 2564   
ณ หอพกันกัศกึษาหญงิ อาคาร 7  และขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า มช. ทุกท่าน 
บรจิาคผ่านบญัช ี#มลูนธิพิฒันามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ #ธนาคารไทยพานชิย์ 
เลขท่ีบญัช ี6672609626  เพ่ือน�าเงนิไปจดัซือ้ข้าวของเครือ่งอปุโภคบรโิภค 
มอบให้กับ นักศึกษาลูกหลานชาวลูกช้าง  มช.

มช. พัฒนาแอปพลิเคชัน CMU SELF HEALTH CHECK CARE U 
แบบบนัทกึสุขภาพประจ�าวนัของผู้ป่วยโรคโควิด-19 เมือ่ครบก�าหนดการกกัตัว

 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  พฒันาแอปพลเิคชนั  
CMU SELF HEALTH CHECK CARE U  
หรือแบบบันทึกสุขภาพประจ�าวัน 
ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 เมื่อจ�าหน่าย
กลับบ้าน แบบ 3 ภาษา เพื่อติดตาม
และเฝ้าระวงัการแพร่ระบาด พร้อมให้
ค�าแนะน�าทีเ่หมาะสม ส�าหรบัผูป่้วยที่
ครบก�าหนดการกักตัว สขุภาพแขง็แรง 
เริม่ทยอยเดนิทางกลบับ้าน  ซึง่ผูป่้วย 
ทกุคนจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลรายงาน
สขุภาพประจ�าวัน วนัละ 1 ครัง้ตดิต่อกัน 
จนครบ 14 วันผ่านโปรแกรมดงักล่าว  
โดยจะมทีมีแพทย์คอยตดิตามดขู้อมลู 
ในระบบ หากมีอาการผิดปกติ หรือ 
มอีาการเจบ็ป่วยแทรกซ้อนกลบัมาอกี 
ผู้ป่วยจะได้รับ SMS แจ้งเตือนไปยัง
โทรศพัท์กรณผีลประเมนิสแีดง ทีมแพทย์ 
จะท�าการติดต่อเพื่อซักถามอาการ
เพิ่มเติมได้ทันที



ที่ปรึกษา  : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เปิดจดุรบับรจิาคของใช้จ�าเป็น 
อาหารแห้ง และน�า้ดืม่ ทีห่อหญงิ 7 เพือ่ช่วยเหลือนกัศกึษาและ
บุคลากร มช. ท่ีมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก และพกัรกัษาตวัที่  
โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5) 
 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกใหม่น้ี ได้เพ่ิม 
จ�านวนผูต้ดิเชือ้และขยายพืน้ทีใ่นวงกว้าง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มคีวามห่วงใยนกัศกึษา บคุลากร และประชาชนทกุคนเป็นอย่างยิง่  
ได้เร่งด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC  
(Emergency Operation Center) เพือ่เป็นศนูย์รวมของการดแูล 
และช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรอย่างเต็มก�าลัง 
 พร้อมทั้งปรับหอพักนักศึกษาหญิง 5 ให้เป็น 
โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 ซึง่เป็นส่วนขยายของโรงพยาบาล 
มหาราชนครเชียงใหม่ ดูแลนักศึกษาและบุคลากร มช.  
ท่ีได้รบัผลตรวจโควดิ-19 เป็นบวก หากมคีวามจ�าเป็นกพ็ร้อม 
ส่งตวัผูป่้วยทีม่อีาการรนุแรงเข้ารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่อย่างทันท่วงที โดยมหาวิทยาลัยได้
จัดเตรียมของใช้จ�าเป็นอาหาร 3 มื้อพร้อมขนมอย่างทั่วถึง 

“ธารน�า้ใจ” จากจดุรบับริจาคหอหญงิ 7 
สูโ่รงพยาบาลสนามเชยีงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช. 

 ตลอดจนได้เปิดจดุรบับรจิาคส�าหรบัผูม้จีติเมตตาท่ี 
ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564  
เป็นต้นมา โดยรับบริจาคของใช้จ�าเป็น อาหารแห้ง เช่น  
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ทิชชู บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป  
ขนม เครื่องดื่ม และน�้าดื่ม รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องนอน 
และเตยีงนอน  ซึง่มผีูป้กครอง คณาจารย์ ศิษย์เก่า ลกูช้าง มช.  
รวมถงึชาวเชยีงใหม่และใกล้เคยีง ทยอยส่งมอบให้ทีจ่ดุรบับรจิาค 
อยูไ่ม่ขาดสาย เป็นความอบอุน่ทีร่บัรูไ้ด้ว่าเราไม่ได้อยูเ่พยีงล�าพัง  
และน�้าใจของคนไทยยังคงมีให้กันเสมอ 
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ “ขอขอบคณุทกุธารน�า้ใจ”  
ที่ส่งมาช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรของ มช. ในครั้งนี้  
เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน 
#CMUCare 
#Together, we win.
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

https://cmu.to/zRPjk


