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มช. อันดับ 1 ของไทย จ�ำนวน 3 SDGs 
จำกกำรจัดอนัดับ THE Impact Rankings 2021

ปรับหอผู้ป่วย รพ.สงฆ ์
แห่งโรงพยำบำลมหำรำชนครเชยีงใหม่  
คณะแพทย์ มช. เป็นห้องควำมดันลบ 
รองรับผู้ป่วยโควิด-19 

	 การประกาศผลการจดัอนัดบัของ	The	Times	Higher	Education	University	Impact	Rankings	2021	ตามเกณฑ์การพฒันา 
ความย่ังยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ	 (United	 Nations:	 Sustainable	 Development	 Goals	 หรือ	 UN:	 SDGs	 
เมื่อวันที่	21	เมษายน	2564	ที่ผ่านมา
	 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับที่	 1	 ของประเทศไทย	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ	 
และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่สตรแีละเดก็หญงิ	(SDG	5)	อนัดับ	54	ของโลก	ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและผลกระทบทีเ่กดิข้ึน	(SDG	13)	 
อันดับ	101-200	ของโลก	และด้าน	สังคมสงบสุข	ยุติธรรม	ไม่แบ่งแยก	(SDG	16)	อันดับ	201-300	ของโลก	
		 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ยังเป็นอันดับที่	 3	 ของประเทศไทย	 	 ด้วยคะแนนรวม	 78.6	 จาก	 100	 คะแนน	 
และอยู่ในช่วงอันดับที่	101-200	ของโลก	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยมหิดล	และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย			
		 ส�าหรับปี	2021	มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดอันดับทั้งหมด	1,115	แห่ง	โดยมีมหาวิทยาลัยไทย	25	แห่ง	ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก	19	แห่ง
เมื่อปี	2020	สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีความตื่นตัวด้าน	SDGs	มากขึ้น

	 เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่	และพระมหาเถรานุเถระ	เมตตาเห็นชอบปรบัหอผูป่้วย	 
โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	คณะแพทย์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
เป็นห้องความดันลบ	รองรับผู้ป่วยโควิด-19	ระดับปานกลาง	โดยความร่วมมือระหว่าง 
คณะแพทยศาสตร์กับคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
รบัมอบหน้ากากอนามยัทางการแพทย์จ�านวน	10,000	ช้ิน	จาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลนิ  
ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	 ในนามมูลนิธิรัฐศาสตร์ 
และรฐัประศาสนศาสตร์	และสมาคมรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	 
เพือ่น�าไปใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่	2	(หอ	5	หญงิ	มช.)	โดยมีคณะผู้บริหาร	เจ้าหน้าท่ี 
คณะรัฐศาสตร์ฯ	 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร 
และจดัการทรพัย์สนิและเจ้าหน้าท่ี	ร่วมรับมอบ	ณ	ส�านักบริหารจัดการทรัพย์สิน	มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2564

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ให้การต้อนรับนางนารีรัตน์ จันทรมังกร	 มอบบริจาคเครื่องอัลตราซาวด์	 จากลูกหลาน	 
คุณแม่สมศรี วังทองค�า ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 คณะแพทยศาสตร	์ 
ส�าหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย	 ไวรัสโควิด-19	 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์  
บ�ารุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมรับมอบ	ณ	ห้องรับรอง	 
ส�านักงานมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2564
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นันทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	 
รบัมอบเงนิ	จ�านวน	10,000	บาท	(หนึง่หมืน่บาทถ้วน)	จากรองศาสตราจารย์ 
ดร.ธงชัย ฟองสมุทร	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
เพ่ือสนบัสนนุกระบวนการรักษาผู้ป่วย	ไวรสัโควดิ-19	และจดัซือ้เครือ่งอุปโภคบริโภค	 
ส�าหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่	2	(หอ	5	หญิง	มช.)	ในความดูแล
ของคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และโรงพยาบาลสนามจงัหวดั
เชียงใหม่	 ณ	 ห้องรับรอง	 ส�านักงานมหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
เมื่อวันที่	26	เมษายน	2564

  ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นันทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	 
รบัมอบชุด	PPE	จ�านวน	100	ชุด	และหม้อต้มน�า้ไฟฟ้าจ�านวน	4	ชุด	จากนางนารีรัตน์  
จนัทรมงักร เพือ่สนบัสนนุกระบวนการรกัษาผูป่้วย	ไวรสัโควดิ-19	และจดัซ้ือ 
เครือ่งอปุโภคบรโิภค	ส�าหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชยีงใหม่	2	(หอ	5	หญงิ	มช.)	 
ในความดแูลของคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	และโรงพยาบาลสนาม 
จงัหวัดเชยีงใหม่	ณ	ห้องรบัรอง	ส�านกังานมหาวิทยาลยั	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	
เมื่อวันที่	26	เมษายน	2564

  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล	รองอธกิารบดี	
รบัมอบเงนิ	จ�านวน	12,081	บาท	(หนึง่หมืน่สองพันแปดสิบเอด็บาทถ้วน)	จาก 
รองศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	สมาคมศษิย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	และผูม้จีติศรทัธา	 
ร่วมกนับรจิาคให้กับ	มลูนธิิพัฒนามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เพือ่สนบัสนนุกระบวนการ 
รักษาผู้ป่วย	 ไวรัสโควิด-19	 และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค	 ส�าหรับใช้ใน 
โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่	 2	 (หอ	 5	 หญิง	 มช.)	 ในความดูแลของคณะ
แพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และโรงพยาบาลสนามจังหวดัเชยีงใหม่	
ณ	 ส�านักงานหอพัก	 อาคารหอ	 7	 หญิง	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เม่ือวันท่ี	 
21	เมษายน	2564

มช. อนัดบั 1 ของไทย จ�ำนวน 3 SDGsฯ        (ต่อจากหน้า 1)

 	 อีกทัง้	ในส่วนของบทบาทการพฒันาทีย่ัง่ยนืด้านอืน่ๆ	 
ของ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ยังได้รับการจัดอันดับ	 ดังน้ี	 
SDG	2	อนัดบัที	่40	ของโลก,	SDG	17,	SDG	3,	SDG	9,	SDG	
7,	SDG	1,	SDG	12,	SDG	15	อยู่ในอันดับที่	101	–	200	
ของโลก,	SDG	11,	SDG	10	อันดับที่	301	–	400	ของโลก	
และ	SDG	4	อันดับที่	401	–	600	ของโลก
		 ทั้งนี้	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้จัดท�าเว็บไซต	์ 
https://sdgs.cmu.ac.th/	 เพื่อเป็นแพลทฟอร์มกลาง 
ในการน�าเสนอผลงานจากคณะและหน่วยงานของมหาวทิยาลยั 
ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง	 17	 ข้อ 
ต่อประชาคมโลก	โดยแบ่งเป็น	4	บทบาทหลกัคอื	บรหิารจดัการ 
เชงิบูรณาการ	บรกิารวชิาการ	การวิจยั	และการศกึษา	อกีทัง้	 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ปรบัแผนพฒันาการศกึษา	ระยะที	่12	 

มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย	 SDGs	 สนับสนุนการศึกษา
รูปแบบใหม่	 ผลักดันการน�าเทคโนโลยี	 มาพัฒนา 
การด�าเนินงานต่างๆ	 เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
ต้นแบบเพื่อชุมชน	และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

	 ตามความเหน็ชอบจาก	พระเทพปรยิติั	เจ้าคณะจงัหวัด 
เชยีงใหม่	และพระมหาเถรานเุถระ	ในการปรับหอผูป่้วย	โรงพยาบาลสงฆ์ 
แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัย 
เชยีงใหม่	ให้เป็นวอร์ด	Cohort	Intermediated	รองรบัผูป่้วยตดิเช้ือ	 
COVID	-19	ระดับปานกลางที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น	จ�านวน	24	เตียง	 
ให้เสร็จภายใน	24	ชม.	เมือ่วนัที	่24	เมษายน	2564			หลงัจ�านวนผูป่้วย 
ทั่วประเทศและจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยได้รับ 
ความร่วมมอื	จากคณะวศิวกรรมศาสตร์		มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
ในการปรับเป็นห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ

ปรบัหอผูป่้วย รพ.สงฆ์ฯ       (ต่อจากหน้า 1)

          ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจ  
โลจนาภวิฒัน์	คณบดคีณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ให้สัมภาษณ์ว่า	“	ได้กราบมนัสการชี้แจงข้อมูลและขออนุญาต	 
พระเดชพระคณุ	ท่านเจ้าคณุพระเทพปรยิตั	ิเจ้าคณะจงัหวดัเชยีงใหม่	 
และพระมหาเถรานเุถระ	เพ่ือขอปรบัหอผูป่้วย	โรงพยาบาลสงฆ์ 
แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 คณะแพทยศาสตร	์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ให้เป็นวอร์ด	โควิด-19	ระดับปานกลาง	 
ซึ่งพระคุณท่านได้ให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้ด�าเนินการ
ได้ทันที	 นับได้ว่าเป็นภารกิจครั้งส�าคัญที่ต้องเกิดขึ้นภายใน	 
24	ชั่วโมง	ของทีมแพทย์	พยาบาล	และบุคลากรทางการแพทย์	 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	คณะแพทยศาสตร์		มหาวทิยาลัย 
เชยีงใหม่	หลงัจากทีเ่ราได้ทราบว่ามผีูต้ดิเชือ้โควดิ-19	ในจงัหวัด 
เชยีงใหม่	มอีาการไข้,	ปอดอกัเสบ	จ�านวนมากและก�าลงัรอการรกัษา	 
ซึง่จ�านวนผูป่้วยในขณะนีไ้ด้เพิม่ขึน้มากกว่าทีเ่ราได้คาดการณ์ไว้	 
โดยในวนัที	่24	เมษายน	2564	ทีผ่่านมา	ทางคณะแพทยศาสตร์		 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ด�าเนนิการขยายเตยีงรับผูป่้วยอย่างเร่งด่วนขึน้	 
แล้วเสรจ็ภายใน	24	ชัว่โมง	เพ่ือรองรบัผู้ป่วยทีจ่ะเข้ามารบัการรกัษา	 
โดยในครั้งนี้ทางคณะแพทยศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในการปรับเปลี่ยนหอผู้ป่วย	 ชั้น	 3	 
ของโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม	่ 
ให้เป็นห้อง	Negative	Pressure	Room	หรอืห้องผูป่้วยความดนัลบ	 

ซึ่งจะท�าให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัย	
	 ด้าน	 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	กล่าวว่า 
“	 ในการปรับเปลี่ยนหอผู้ป่วยตึกสงฆ์	 ชั้น	 3	 โรงพยาบาลสงฆ ์
แห่งโรงพบายาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	ให้เป็นห้องแยกโรคตดิเชือ้ 
ทางอากาศแรงดนัลบ	(Negative	Pressure	Room)	เป็นความร่วมมอื 
ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์	 โดยสมาคมนักศึกษาเก่า 
คณะวศิวกรรมศาสตร์		มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และมลูนธินิกัศกึษาเก่า 
คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่และคณะแพทยศาสตร์		 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	ห้องนีส้ามารถบ�าบดัอากาศและฆ่าเชือ้โรค	 
ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ	และแต่ละห้องจะมีความดันเป็นลบ	 
ท�าให้อากาศจากภายในห้องไม่ไหลย้อนออกมาสูภ่ายนอก	ทัง้น้ีเพือ่ลด 
การแพร่กระจายของเชื้อ	 เพ่ิมความปลอดภัยให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์อีกด้วย”	
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์เช่ียวชาญพิเศษ นายแพทย์นเรนทร์  
โชติรสนิรมิต	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 
เปิดเผยว่า	 “ในครั้งนี้เราได้ร่วมใจมาท�าภารกิจเปิดหอผู้ป่วย
ส�าหรับโควิด-19	 ที่อาการระดับปานกลาง	 จ�านวน	 24	 เตียง	 
โดยการปรับหอผู้ป่วย	โรงพยาบาลสงฆ์ฯ	ให้เป็นวอร์ด	Cohort	 
Intermediated	ณ	ชัน้	3		โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราช 
นครเชียงใหม่	 เพื่อรับผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19	 ท่ีมีอาการ 
ปอดอกัเสบและไม่มกีารรกัษาท่ีซับซ้อน	ท้ังในส่วนการปรบัระบบ 
อากาศห้องความดนัลบ	ตดิตัง้กล้องวงจรปิด,	หาครภุณัฑ์	,	เตรยีมแนวทาง 
การท�างาน	,	จดัหาอตัราก�าลงั	ถอืเป็นภารกจิทีต้่องแข่งกบัเวลา	ในเบือ้งต้น 
มผีูป่้วยตดิเชือ้โควดิ19	เข้ารบัการรกัษาในวนันีแ้ล้ว	จ�านวน	8	ราย	 
และเริม่ทีจ่ะทยอยเข้ารบัการรักษาอกี	ในส่วนของพระสงฆ์ท่ีอาพาธ 
ท่ีรกัษาอยูใ่นโรงพยาบาลในขณะนีไ้ด้นมินต์ย้ายไปยงัหอผู้ป่วยช้ัน	4	 
ในอาคารเดยีวกนั	โดยค�านงึถงึความปลอดภยัสงูสดุแด่พระสงฆ์อาพาธ 
ทกุรปู	และบคุลากรการแพทย์	ของโรงพยาบาล	โดยจดัช่องทางห่างจาก 
หอผู้ป่วยดังกล่าว	ทั้งนี้คณะฯ	มีแนวทางที่ว่า	ให้ผู้ป่วยมีสถานที ่
ที่จะให้การรักษา	และบุคลากรของเราต้องปลอดภัย	

								คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	ขอกราบขอบพระคุณ	 
พระเดชพระคณุ	เจ้าคณะจงัหวดัเชยีงใหม่	และพระมหาเถรานเุถระ	 
ทีเ่มตตาเห็นชอบถึงความจ�าเป็นในการปรับหอผูป่้วย	โรงพยาบาลสงฆ์ 
แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่	เป็นห้องความดันลบ	รองรับผู้ป่วยโควิด-19	ในครั้งนี้	 
คณะฯ	ให้ความมัน่ใจส�าหรบัความปลอดภัยสูงสุดส�าหรบัพระสงฆ์ 
อาพาธทกุรปู	ทีม่ารบัการรักษาที	่โรงพยาบาลสงฆ์ฯแห่งนี	้และขอพวกเรา 
ต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19	ครั้งนี้	ไปด้วยกัน		

  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หนิทอง ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารและจดัการ 
ทรัพย์สินรับมอบเครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อ	 จ�านวน	 2	 เครื่อง	 ซึ่งจัดส่งมาจาก	 
ดร.รชันพีร พุคยาภรณ์ พกุกะมาน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัศรปีทมุ	ส�าหรบัน�า
ไปใช้ในการอบก๊าซโอโซนเพือ่ฆ่าเชือ้โรค	ในขัน้ตอนกระบวนการผลติและบรรจุ
หน้ากากอนามยัของส�านกับรหิารและจดัการทรพัย์สิน	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
ณ	ส�านกับรหิารจดัการทรัพย์สิน	มหาวทิยาลัยเชียงใหม่	เมือ่วนัที	่23	เมษายน	2564



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 18  ปีที่ 16 วันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2564
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สพัุฒน์ จริานสุรณ์กลุ คณบด	ีผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม ผู้ช่วยคณบดี	และ	นายสุวัฒน์ งามด	ีเลขานุการคณะฯ	
มอบสิง่ของป้องกนั	COVID-19	จากทางคณะเภสชัศาสตร์และบรษิทั	โพสเฮลท์แคร์	 
จ�ากดั	ใหแ้กโ่รงพยาบาลสงฆ์แหง่โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่		ประกอบด้วย		 
เคร่ือง	Auto	-dispenser	Hand	Sanitizing	Alcohol	Cartridge	ส�าหรบับรรจใุนเครือ่ง	
Auto-dispenserและ	3M	PPE	Directive	4545	Type5/6	และหน้ากาก	Particulate	 
Respirator	 N95	 	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เศรษฐพงศ์ บุญศรี  
รองผูอ้�านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	รบัมอบ	ณ	โรงพยาบาลสงฆ์แห่ง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	มช.	เมือ่วนัที	่27	เมษายน	2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ	คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้มอบอาหารชดุส�าหรบัทมีแพทย์	พยาบาล	เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน	 
และผู้ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา-19	(COVID-19)	ทีร่บัการรกัษา	ณ	โรงพยาบาลสนามเชยีงใหม่	2	 
(หอ	5	หญงิ	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่)	จ�านวน	350	ชุด	นอกจากนียั้งได้รบัการสนบัสนนุ 
รายการอาหารอืน่ๆ	ในชดุอาหาร	จากนายณชัวทิย์ เต้พพิฒัน์พงษ์ ร้านเจ๊ม่วยขายไข่	 
เป็นไข่ต้มจ�านวน	400	ฟอง	ซ่ึงอาหารชดุท้ังหมด	ได้รบัการจัดเตรยีมจากบคุลากรใน 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร	โดยได้ปฏบิตัติามมาตรการควบคมุโรค	และ	Social	Distancing	 
ทางคณะอตุสาหกรรมเกษตร	ขอเป็นก�าลงัใจให้ทกุท่านผ่านพ้นสถานการณ์นีไ้ปด้วยกนั	 
ด้วยรักและห่วงใย	จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	
16	เมษายน	2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

		คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	น�าโดย	
ผูช่้วยศาสตราจารย์กวนิ ว่องวกิย์การ หวัหน้าศนูย์ออกแบบและ
ให้ค�าปรกึษางานสถาปัตยกรรม	จดักิจกรรมอบรมเชิงปฏบัิตกิาร 
สล่าสร้างสถาปัตยกรรม	“วดั”	ล้านนา	โดยมกีจิกรรมการบรรยาย
พเิศษ	เร่ือง	“ไม้มอก	:	สดัส่วนวิหารล้านนา”	โดย	อาจารย์ธวชัชยั  
ท�าทอง (อาจารย์แจ็ค, สล่าแจ็ค)	และการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“งานแกะสลักไม ้
ในวิหารล้านนา”	และ	“งานปูนปั้นในวิหารล้านนา”	โดย	อาจารย์เบญจมิน สุตา  
(สล่าพ่อหนานมนี)	เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูข้องสล่าสร้างวดัล้านนา	4	จงัหวดั	ตามยทุธศาสตร์ 
ล้านนาสร้างสรรค์	ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูล 
ด้านนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์	ณ	วดัร�า่เปิง	(ตโปทาราม)	เมือ่วนัที	่3	เมษายน	2564	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์		
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและบคุลากร	มอบเงนิบริจาคจ�านวน	
92,000	บาท	พร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	(PPE)	จ�านวน	100	ชุด	ให้แก่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	โดยม	ี
ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกจิ โลจนาภวิฒัน์	คณบดคีณะแพทยศาสตร์		มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	 เป็นประธานรับมอบ	 จ�านวนเงินดังกล่าวได้รับการบริจาคมาจากศิษย์
เก่า	ศิษย์ปัจจุบัน	อาจารย์และบุคลากรอาวุโส	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร
ของคณะฯ	ตลอดจนผูม้จีิตศรทัธาทกุท่าน	เป้าหมายเพือ่ร่วมส่งแรงใจแก่ทมีแพทย์	
พยาบาล	บุคลากรทางการแพทย์	 และ	 ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานการณ์	 covid-19	
นอกจากนีเ้พือ่สนบัสนนุกระบวนการรกัษาผูป่้วยไวรสัโควดิ-19	ระลอกใหม่	ในความ
ดูแลของคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ณ	บริเวณโถงชั้น	1	อาคารราช
นครินทร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	21	เมษายน	2564

วันอาทิตย์ ที่ 
2 พฤษภาคม 2564

เรื่องน่ารู้ในสิ่งใกล้ตัวกับ COVID-19
ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์สุวฒัน์ จรยิาเลิศศกัดิ์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ ผ่ำคลอด
ผู้ป่วยโควิดท้อง ปลอดภัยทั้งแม่ลูก

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ผ่าคลอดหญงิต้ังครรภ์ติดเชือ้โควดิ19	อายุ	33	ปี	 
เมื่อวันที่	23	เมษายน	2564	ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชตริสนริมติ  
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 เปิดเผยว่า	 
“โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 ได้รับการประสานว่า 
มีผู้ป่วยหญิงที่ครบก�าหนดคลอด	 39	 สัปดาห์	 อายุ	 33	 ปี	 
มอีาการปวดท้องรนุแรงจากการทีม่ดลกูหดตวัเริม่จะมอีาการ 
ใกล้คลอด	 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู ้ป่วยรายน้ี 
มกีารตดิเชือ้โควดิ	19	ท�าให้ทางโรงพยาบาลต้องวางแแผนการ 
ดูแลรักษาและเตรียมการผ่าตัดคลอดอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ 
กระบวนการรับผู้ป่วยจากจุดรับเข้าด้วยแคปซูลเคลื่อนย้าย 
ผูป่้วยตดิเชือ้ความดนัลบส�าหรบัป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ 
ระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	 จนถึงห้องผ่าตัดเพ่ือให้มี 
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด	ทันทีที่ทราบ
ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ประสานทีมสหวิชาชีพ 
แพทย์และเตรียมความพร้อมร่วมทีมสูตินรีเวชวิทยา	 
ทมีวสิญัญแีพทย์	และทมีกมุารแพทย์	โดยม	ีรองศาสตราจารย์  
นายแพทย์กิตติภัต เจรญิขวัญ หวัหน้าภาควิชาสตูศิาสตร์ 
และนรเีวชวทิยา	ผูช่้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฌานิกา  
โกษารัตน์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	และรองศาสตราจารย์ 
แพทย์หญงินชุนารถ บุญจงึมงคล หวัหน้าภาควสิญัญวีทิยา	

และทมีอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	พร้อมทัง้ปิดกัน้พ้ืนทีภ่ายในโรงพยาบาล 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่สุดส�าหรับผู้ป่วยในทันที
	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม	่ 
กล่าวเพิม่เติมวา่	“การผ่าตัดครัง้นี้วิสัญญีแพทยไ์ด้ใชเ้ทคนคิ 
การฉดียาชาเข้าสนัหลงัหรอืการบลอ็กหลงั	วธินีีไ้ม่ท�าให้เกดิ 
การแพร่กระจายเชือ้	ปลอดภยัทัง้ผูป่้วย	ลกู	และบคุลากรทีใ่ห้ 
การดแูล	ทมีแพทย์สตูศิาสตร์และนรีเวชวทิยา	ได้ท�าการผ่าคลอด 
ทารกเพศหญิงในเวลา	 15.00	 น.	 แม่และทารกปลอดภัย	 
ซึง่ทมีกมุารแพทย์ได้เข้าไปดแูลเดก็ตัง้แต่แรกคลอดและเคลือ่นย้าย 
มายัง	cohort	ward	หรอืหอผูป่้วยแยกโรคโดยมีการตดิตาม 
อาการอย่างใกล้ชดิ	ซึง่โอกาสทีเ่ดก็ตดิเชือ้จากในครรภ์มน้ีอยมาก	 
ส่วนแม่เข้ารบัการรกัษาต่อทีห้่องแยกความดนัลบส�าหรบัผู้ป่วย 
ตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ	ณ	ตกึโรคปอด	อาคารนมิมาน	ชตุมิา	 
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่	ต่อไป”
	 การผ่าตดัหญิงต้ังครรภ์ป่วยโควดิ	19	ในคร้ังเป็นไปด้วย 
ความเรยีบร้อยและปลอดภยัท้ังแม่	เดก็	และบุคลากรทางการแพทย์	 
ภายหลังการผ่าตัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ท�า 
ความสะอาดพืน้ทีบ่รเิวณห้องผ่าตดัและจดุเคลือ่นย้ายผู้ป่วยทกุจุด	 
บคุลากรทางการแพทย์ได้ตัง้ใจท�างานกนัอย่างเตม็ทีเ่พือ่บรกิาร
ประชาชนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด	และเราจะฝ่าวิกฤตนี ้
ไปด้วยกัน

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช 	ตัวแทน
นักศึกษาเก่าเกษตร	มช.รุ่น	5	รหัส	11		มอบเงินจ�านวน	
78,000 บาท ให้กบัคณะเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงหอพักในไร่แม่เหียะ	 โดยมี	 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรณุ ีนาพรหม คณบดคีณะเกษตรศาสตร์ 
และทีมบริหารคณะเป็นผู้รับมอบ	พร้อมทั้งถือโอกาส	 
รดน�า้ด�าหวัเนือ่งในประเพณสีงกรานต์	ณ	คณะเกษตรศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2564	

	 ทีป่รกึษาและคณะกรรมการสมาคมนกัศกึษาเก่า
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่จงัหวดัพษิณโุลกร่วมกบัมหาวทิยาลยั
ราชภฏัพบิลูสงคราม	สโมสรโรตารวีงัจนัทร์		ร่วมใจ	ร่วมพลงั	 
สูภั้ยโควดิ	มอบน�า้ดืม่และสิง่ของให้แก่โรงพยาบาลสนาม
จังหวัดพิษณุโลก	 โดยมีนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ ์ 
รหสั	25	ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลพุทธชนิราช	และนายแพทย์ขจร  
สนุทราภิวฒัน์ รหสั	25		หวัหน้ากลุ่มงานผูป่้วยนอก	เป็นผูร้บัมอบ	 
ณ	 โรงพยาบาลพุทธชินราช	 จังหวัดพิษณุโลก	 เมื่อวันท่ี	
23	เมษายน	2564



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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วศิวฯ มช. มอบตู ้Swab 
Test เสริมศกัยภำพแพทย์
โรงพยำบำลมหำวทิยำลัยพะเยำ

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมสนับสนุน 
การท�างานของทีมแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัพะเยา	จดัท�าตูต้รวจเชือ้	
Swab	Test	โดยใช้เทคโนโลยคีวามดนับวก	รวมถงึตูเ้กบ็ตวัอย่างจากผูป่้วย 
ต้องสงสัยติดเชื้อโดยใช้เทคโนโลยีความดันลบ	 เพื่อรับสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดโควิด-19		ทั้งนี้ต้นแบบได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พร้อมส่งมอบแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัพะเยา
	 น�าทีมโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ  
รองคณบดฝ่ีายวจิยั	นวตักรรม	และวเิทศสมัพนัธ์	อาจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ  
และทมีนกัวิจัย	เม่ือวันองัคารที	่20	เมษายน	2564		โดยม	ีศาสตราจารย์  
นายแพทย์สุกิจ พันธ์ุพิมานมาศ รักษาการแทนคณบด	ีและ	แพทย์หญงิมลัลกิา  
ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
พะเยาเป็นผู้รับมอบ
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ขอส่งก�าลังให้บุคลากรทางการแพทย	์
และคนไทยทุกคน	ให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19	ไปด้วยกัน

.
Cr:	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มช.
.
#CMUCare	
#Together,	we	win.

ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 3-9 พฤษภาคม 2564

6 พฤษภาคม 2564 

เวลา 10.00 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้รบัเกยีรตจิาก นายประภากร วทานยกลุ ศลิปินแห่งชาติ  
สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) ประจ�าปีพ.ศ.2563 กรรมการอ�านวยการประจ�าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั A49 และประธานกรรมการบรหิารกลุ่มบรษิทัในเครอื 49  
(49Group)  เป็นวิทยากรกล่าวให้โอวาทและข้อคิดที่ดีแก่ว่าที่บัณฑิต ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ประจ�าปีการศกึษา 2564 ในวนัพฤหสับดทีี ่6 พฤษภาคม 2564  
เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน  Zoom Meeting

วันพฤหัสบดี

เวลา 09.00 น.
โครงการนวัตกรรมการศกึษา EdSociate ของวทิยาลยัการศึกษาตลอดชีวติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (CMU School 
of Lifelong Education) จดั  Zoom Webinar  เปิดมติิใหม่แห่งการเรยีนรูด้้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสือ่เสมอืนจรงิ  
ในหัวข้อ “VR AR โลกใบที่สองเพื่อการเรียนรู้” EdSociate Webinar4 เพื่อแนะแนวเกี่ยวกับ “การประยุกต์ใช้  
VR, AR, MR ส�าหรบัการเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21”  ในวนัศกุร์ที ่7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00-12:00 น.  
ส�าหรบัคณาจารย์ระดบัมหาวิทยาลยัและผูท้ีส่นใจทัว่ไป โดยวทิยากรนกัการศกึษารุน่ใหม่ในโครงการนวตักรรม
การศึกษา EdSociate ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7 พฤษภาคม 2564 วันศุกร์


