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จัดทําโดย
ศูนย์ประสานงานเฝ�าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

มหาวิทยาลัยแม่โจ้



โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่าง

ต่อเนื่อง และมีการตรวจพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง ส่งผลทำให้มีผู้ป่วย  

ที่เข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลสนาม ที่ทางจังหวัดได้มีการเปิดใช้พื้นที่ของห้องโถงศูนย์ประชุม 

และแสดงสินค้านานาชาติเจ็ดรอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันจำนวนของผู้ป่วย 

ที่ติดเชื ้อเพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้พื ้นที ่ไม่เพียงพอต่อการเข้ารักษา จึงได้มีการเปิดพื้นที่

โรงพยาบาลสนามขึน้  

 การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในครั้งนี้ ถือเป็นการสนับสนุนการแก้ไข

ว ิกฤต ิ โรคระบาดตามการร ้องขอการสน ับสน ุนของผ ู ้ ว ่ าราชการจ ั งหว ัดเช ียงใหม ่  และ  

สนองนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วน

ภูมิภาคสนับสนุนการจัดตั ้งโรงพยาบาลสนาม โดยโรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย และ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะดูแลมาตรฐานความปลอดภัย กำกับมาตรการทาง

สาธารณสุข และการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันโรคและปกป้องบุคลากร นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

 

รายงานสถานการณ์ประจำวัน 

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควิด-19 (COVID – 19) ฉบับที่ 5  
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- ปิดสถานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง18 เมษายน 2564 

- จัดการเรียนระบบออนไลน์ตลอดภาคฤดูร้อน 2/2563 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 

- จัดทำแบบฟอร์มระบบรายงานตัวออนไลน์  

- บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) และรายงานการปฏิบัติงาน

ประจำวันตามแบบฟอร์มที่กองการเจา้หนา้ที่กำหนด 

- งดจัดกิจกรรมที่มผีูเ้ข้าร่วมเกิน 200 คน  

- งดการเข้าร่วมกิจกรรม และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังที่ชุมนุม หรือพบปะผู้คนโดย  

ไม่จำเป็น 

- จัดแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และเน้นย้ำ

มาตรการการรักษาระยะห่างทางกายภาพ 

 

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 

- วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัทนาว่าเทคประเทศไทยจำกัด ส่ง

มอบ นาโนไนท์ซิลเวอร์นาโน ให้กับโรงพยาบาลสนามประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ใน

การฉีดพ่น ฆ่าเชือ้ ควบคุมโรคภายในบริเวณโรงพยาบาลสนามจำนวน 500 ลิตรมูลค่า 

150,000 บาท ซึ่งทำการส่งมอบผ่าน นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดเชยีงใหม่ ณ โรงพยาบาลสนาม ประจำจังหวัดเชยีงใหม่ 
 

 
 

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ลุยฉีดพ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อโควิด-19 และป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคทั่วพื้นที่ ซึ่งคณะผู้บริหารของแต่ละคณะ /วิทยาลัย /สำนัก นำทีมบุคลากร 

เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ปูพรมฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน 

อาคารเอนกประสงค์ต่าง ๆ โดยเริ่มฉีดพ่นมาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นมา 
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และจะทยอยฉีดพ่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย เพื่อฆ่าเชื้อ ควบคุมโรค 

ป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 

  
 

- ประสานทีมแพทย์โรงพยาบาลสันทรายเข้าสอบสวนโรค และตรวจ SWAP กลุ่มเสี่ยง 

- ตรวจพื ้นที ่ อาคารหอพัก สถานที ่จำหน่ายอาหาร อาคารเรียนเน้นย้ำมาตรการ  

คัดกรองอาการลงทะเบียนผ่านแอพ ไทยชนะ / หมอชนะ 

 

วันจันทร์ท่ี 12 เมษายน 2564 

- ประสานความร่วมมอืกับกระทรวงการอุดมศกึษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันทราย และทุกภาคส่วนเพื่อติดตาม

ประกาศและสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประสานงานขอรับการสนับสนุนพื้นที ่จากอธิการบดี 

อธิการบดีหารอืผูบ้ริหาร ตอบรับการให้ใชพ้ื้นที่ ตามนโยบาย อว. 

- ดำเนนิการต่อประกันโควิดให้นักศึกษา และบุคลากร 

 

วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 

- 09.00 น. นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สันทราย จ.เชียงใหม่ 

และทีมงาน เข้าดูพืน้ที่เตรียมพร้อม ตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์

กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา 

อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี , รอง

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่

ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณงค์ รก.ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง 

ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทีมงาน กองกายภาพฯ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมดูพื้นที่ และ

เตรียมจัดสถานที่ตามคำแนะนำของทีมแพทย์ ซึ่งคาดว่าจะเร่งเปิด โรงพยาบาล สนาม 

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับผู้ป่วยชายที่ผ่านกระบวนการทาง

การแพทย์จากโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม  
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พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มาแล้ว ประมาณ 400 เตียง ภายในวันที่ 1 5 

เมษายน 2564 
 

   
 

- 13.30 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทอง

มา อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ตลอดจนหัวหน้าส่วนงาน

ต่าง ๆของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมหารือร่วมกับ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอ 

สันทราย ร่วมด้วย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย หัวหนา้ส่วนราชการในอำเภอ

สันทราย สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน นายก/ปลัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในการสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

เพื ่อรองรับผู ้ป่วย ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย  

จ.เชียงใหม่  
 

   
 

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับบริจาคเพื่อใหค้วามช่วยเหลือและร่วมสนับสนุนโรงพยาบาล

สนามจังหวัดเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ผ่านทางมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

บัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที ่ 678 7 03339 7 หรือติดต่อบริจาคโดยตรงได้ที่  

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั ้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 5690-2 
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- มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นำทีมเจ้าหน้าที่ กองพัฒนานักศึกษาจัดส่งเบาะรองนอน ขนาด 

3×5 ฟุต จำนวน 100 เบาะ ให้กับโรงพยาบาลสนาม จ.เชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและ

แสดงสนิค้านานาชาติเชียงใหม่ โดยมีรถบรรทุกของ เทศบาลตำบลหนองหาร เข้ามาขน

ย้ายจากมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ไปยังโรงพยาบาลสนาม จ.เชียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดง

สินค้านานาชาติเชียงใหม่ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
 

   
 

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกประกาศ เรื ่อง ปิดสถานที ่ทำการมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

เป็นการช่ัวคราว  
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วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 

- รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ ให้การต้อนรับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ

สันทราย ทีมสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสเดินทางเข้าตรวจดู

ความพรอ้มพืน้ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ ้พร้อมทั้งได้ขอบคุณและให้กำลังใจ

คณะผู้บริหาร ทีมงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้ช่วยเหลือจังหวัด เชยีงใหม่ โดยอนุญาตให้ใช้

พื้นที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อเตรียมไว้รองรับผู้ป่วยชาย

ที่ผ่านกระบวนการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า

นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มาก่อนแล้ว โดยได้แบ่งภารกิจ

ออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 
 

 
 

1. โรงพยาบาลสันทราย : แพทย์และเจ้าหน้าที่ ดูแลผู้สัมผัสเชื้อ, การจัดการขยะติดเชื ้อ,  

ดูแลสิ่งของบริจาค อาหาร และสิ่งของของผูส้ัมผัสเชื้อ อีกทั้งเตรียมความพรอ้มกรณีฉุกเฉิน 

2. ฝ่ายปกครองท้องถิ ่น : ตำรวจ และประชาชนอาสาสมัคร ดูแลรักษาความปลอดภัย 

และช่วยงานในจุดรับบริจาคสิ่งของ  

3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : ดูแลอำนวยความสะดวกของสถานที่ พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยโดยรอบ อีกทั้งบริหารจัดการระบบรับบริจาคผ่านมูลนิธิ

พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักศึกษา บุคลากรจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 

ผลัดเปลี่ยนประจำจุดอำนวยการ เพื่ออำนวยความสะดวกแกเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ 

นอกจากนี ้ยังจัดตัง้ทีมข่าวเฉพาะกิจส่วนหนา้เพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวสาร อีกด้วย 
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- คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมด้วยคณาจารย์ 

บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เร่งระดมกำลัง จัดเตรียม

สถานที่ ช่วยกันทำความสะอาด ขนย้ายเบาะรองนอน เตียงนอน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ของ

ใช้ที่จำเป็น  
 

     
 

- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการติดตั้ง “ระบบฐานข้อมูลเบิก-จ่ายสินค้า 

สำหรับโรงพยาบาลสนาม 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยใช้ต้นแบบจาก 

“ระบบเบิก-จ่ายวัสดุ ของคณะบริหารธุรกิจ” ทำให้สามารถนำระบบนี ้มาปรับใช้ที่

โรงพยาบาลสนาม 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ซึ ่งพัฒนาโดย 

นางสาวสุธีรา หมื่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ โดยระบบนี้ช่วยให้

เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลัง สามารถทำการเพิ่มข้อมูลสินค้ารับเข้า ตรวจสอบสถานะ

ของสินค้าต่างๆ ได้ เช่น ยอดสินค้าคงเหลือ ยอดสินค้าใกล้หมด และสินค้าหมด เป็นต้น 

ผ่านระบบ Online ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลัง สามารถทำการ

สั่งซื้อสินค้าได้ทันต่อการใช้งาน นอกจากนี้ระบบยังมีการแจ้งเตือนการตรวจสอบการ

เบิก-จ่ายสินค้า ผ่าน LINE ได้อีกด้วย ทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลัง สามารถ

ติดตามการอนุมัติคำร้องการเบิกสินค้า และการเบิกจ่ายสินค้าได้ทันท่วงที และจุดเด่นของ

ระบบนีค้ือ เจ้าหนา้ที่ควบคุมสินค้าคงคลัง กับทีมพยาบาลและฝ่ายสนับสนุน ทำการเบิก-

จ่ายสินค้าผ่านระบบ Online ทั้งหมด ทำให้สามารถจัดการการเบิก-จ่ายสินค้า ได้อย่าง

ถูกต้องและทันเวลา  
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วันพฤหัสบดีท่ี 15 เมษายน 2564 

- นายศิวะ ธม ิกานนท์ นายอำเภอส ันทราย/ห ัวหน้าศ ูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการควบค ุมโรค  

อำเภอสันทราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศูนย ์บร ิหารสถานการณ์โคว ิด 

อำเภอสันทราย ได้ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั ้งโรงพยาบาลสนาม 

ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย  

แม่โจ ้มีความพร้อมและสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 400 เตียง โดยมีข้อกำหนด ดังนี้ 

1. รับเฉพาะผู้สัมผัสเชื้อหญิงที่ผ่านกระบวนการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาล

สนาม จ.เชียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดงสนิค้านานาชาติเชยีงใหม่ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

แล้วเท่านั้น โดยทางทีมแพทย์จะเป็นผูก้ำหนดผูเ้ข้าพัก และย้ายผู้สัมผัสเชื้ออย่างเป็นระบบ

และรัดกุมที ่ส ุด ดังนั ้นจึงไม่มีการรับผู ้สัมผัสเชื ้อรายใหม่เข ้าที ่โรงพย าบาลสนาม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยตรง เพื่อลดความเสี่ยงการระบาด  

2. ผู้สัมผัสเชื้อจะถูกกำหนดให้อยู่ภายในโซนเอ ห้ามออกบริเวณจนกว่าแพทย์  

จะอนุญาตใหก้ลับได้ 

3. มีระบบความสะอาด ความปลอดภัย ควบคุม และบริหารจัดการโดยทีมแพทย์ 

4. เมื ่อเสร็จสิ้นภารกิจ จะทำความสะอาด ฆ่าเชื ้อพื้นที ่ทั ้งหมด และทิ้งระยะ

ปลอดภัยถึงจะให้เข้าใช้พื้นที่อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติได้ 

- ผูส้ัมผัสเชื้อเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 86 คน 

 

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 

- ผู้สัมผัสเชื ้อเข้ารับการรักษาสะสม ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน  

123 คน 

- วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท นาว่าเทค ประเทศไทย จำกัด  

มอบผลิตภัณฑ์นาโนไนท์ซิลเวอร์นาโน จำนวน 500 ลิตรมูลค่า 150 ,000 บาท ให้กับ

โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื ่อใช้ในการฉีดพ่น ฆ่าเชื ้อ ควบคุมโรค ภาย 

ในบริเวณโรงพยาบาลสนาม 
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วันเสาร์ท่ี 17 เมษายน 2564 

- ผู้สัมผัสเชื ้อเข้ารับการรักษาสะสม ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน  

147 คน 

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดช่องทางการสื ่อสารใหม่ เพื ่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และ  

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ได้แก่ 

1. เว็บไซต์ : www.mju.ac.th/mjufieldhos/ 

2. แฟนเพจ: โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (@fieldhospitalmju) 
 

 
 

 
 

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564  

- ผู้สัมผัสเชื ้อเข้ารับการรักษาสะสม ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน  

200 คน 

  

วันจันทร์ท่ี 19 เมษายน 2564 

- ผู้สัมผัสเชื ้อเข้ารับการรักษาสะสม ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน  

255 คน 

http://www.mju.ac.th/mjufieldhos/
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- 09.00 น. นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมจุด

ต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ ้จ.เชียงใหม่ และเข้าร่วมประชุม

แผนวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ,นพ.

ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมกันนี้ได้ให้และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล

สนามฯ  

- 15.00 น. นายวีระพันธ์ ดีอ ่อน รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี ่ยม 

โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมให้กำลังใจทีมแพทย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย 

แม่โจ ้และหน่วยงานผู้สนับสนุน 
 

 
 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 

- ผูส้ัมผัสเชื้อเข้ารับการรักษาสะสม ณ โรงพยาบาสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวน 283 คน 

- 09.00 น. นายเจรญิฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่ จุดต่าง ๆ ภายในบริเวณ

โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่  

- 13.30 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลสันทราย โดยใช้ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เป็นสถานที่รองรับผู้สัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วต้องการมาพักกักตัว Quarantine เป็น

ครอบครัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การดูแลด้านการแพทย์ร่วมกับ โรงพยาบาล 

สันทราย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงาน

สาธารณสุข จังหวัดเชยีงใหม่ 
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วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 

- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ 

ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ยุทธศาสตร์ 

จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ

พล ทองมา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหัวหน้าส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง ร่วมให้การตอ้นรับ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรต ิ(โซนบี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

   
 

วันจันทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 

- รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหาร 

และบุคลากรที่ทำงานส่วนหน้า โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรควิด – 19 เข็มแรก และจะฉีดเข็มที ่สองอีกครั ้ง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ 

โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่ 
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วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564  

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการบังคบัใช้

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการชั่วคราว 

ฉบับลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 

- มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ลงนามความร่วมมือกับ โรงพยาบาลสันทราย และอำเภอสันทราย ใน

การดำเนินการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย ส่วนขยาย สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well – being Hospitech โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล 

ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู ้อำนวยการ

โรงพยาบาลสันทราย และ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เป็นผู้แทนลงนาม

ของแต่ละหน่วยงาน โดยมี คณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง

ประชุม ช้ัน 2 โซนบี อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรต ิมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- การดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย ส่วนขยาย (สถานพักฟื้นและดูแล

สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well-beling Hospitech) เพื่อรองรับการรักษาผู้สัมผัส

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสนามจังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งจะเน้นผู้สัมผัสเชื้อในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่ม

ผู้พิการตามความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลสันทราย กลุ่มผู้สัมผัสเชื้อทั้งครอบครัว หรือ

เด็กเล็กที่ตอ้งมผีูต้ิดตามดูแล ตามความเห็นแพทย์โรงพยาบาลสันทราย และกลุ่มผู้สัมผัส

เชื้อตามข้อวินิจฉัยของแพทย์ โดยโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้วางระบบบริหารจัดการ 

และปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ส่วนอำเภอสันทรายจะสนับสนุน ประสานงาน อำนวยความ

สะดวก ด้านปกครองท้องถิ่น ชุมชนในอำเภอสันทราย หน่วยงานรัฐที่เกี ่ยวของ และ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ โดยใช้ห้องพักของศูนย์การศึกษาและการ

ฝึกอบรมนานาชาติ ซึ่งมีจำนวน 100 เตียง พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการ อำนวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานของแพทย์ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
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วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2564  

- นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากศูนย์

อนามัยที ่ 1 เชียงใหม่ เข้าเยี ่ยมชมและให้กำลังใจผู ้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสนาม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ 

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับในส่วนของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในความอนุเคราะห์สถานที่ เจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ ระบบคลัง

สิ่งของบริจาค และรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมเปิด MJU Well-being Hospitech 

 

   
 

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 

- 10.00 น. ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศ. ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด

กระทรวงฯ ร่วมแถลงข่าวออนไลน์ การปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ขอบคุณ

ทุกดวงใจ ร่วมสู้ภัยโควิด 19” ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย และ 

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เป็นผู ้ร ่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์กีฬาเฉลิม  

พระเกียรต ิ(โซนบี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี ้การแถลงข่าวปิด รพ.สนามในครั้งนี้ ศ.พิเศษ 
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ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวง อว. ได้ให้นโยบายการดำเนินงานรับมือและแก้ไข

สถานการณ์โควิด – 19 ในภาพรวมของกระทรวงฯ อว. ให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐใน

การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์อย่างเร่งด่วน พร้อมทั้ง ได้ขอบคุณทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม ส่วน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ได้

แถลงถึง ความคืบหน้าการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ในภาคการศึกษาด้าน 

นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย ได้แถลงสรุปผลการ

ดำเนินงานโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสัน

ทราย แถลงสรุปการให้ความร่วมมือของปกครองท้องถิ่นในการดำเนินงานโรงพยาบาล

สนาม และ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แถลงถึงการบริหาร

จัดการสถานที่หลังจากปิดโรงพยาบาลสนาม และการดำเนินงานจัดตั้งสถานพักฟื้นและ

ดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU Well-being Hospitech พร้อมทั้งการถอดบทเรียน 

แม่โจโ้มเดล 

- 14.00 น. เคลื่อนย้ายผู้สัมผัสโรคจำนวน 19 คน เข้าพักรักษาตัว ณ สถานพักฟื้นและดแูล

สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well – being Hospitech 
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สรุปยอดผู้เข้าพักรักษาตัว 
 

วันที ่ เข้าพัก ยอดสะสม รักษาหาย ส่งต่อ รพ. 

15 เมษายน 2564 86 86 - - 

16 เมษายน 2564 54 123 - - 

17 เมษายน 2564 61 147 0 - 

18 เมษายน 2564 35 200 0 - 

19 เมษายน 2564 43 255 0 - 

20 เมษายน 2564 25 283 0 - 

21 เมษายน 2564 61 322 0 - 

22 เมษายน 2564 20 343 2 2 

23 เมษายน 2564 30 390 5 9 

24 เมษายน 2564 0 381 13 16 

25 เมษายน 2564 2 397 10 4 

26 เมษายน 2564 0 378 15 4 

27 เมษายน 2564 2 339 38 3 

28 เมษายน 2564 27 312 26 1 

29 เมษายน 2564 54 269 45 - 

30 เมษายน 2564 0 215 53 1 

1 พฤษภาคม 2564 0 171 43 1 

2 พฤษภาคม 2564 0 149 21 1 

3 พฤษภาคม 2564 1 123 25 2 

4 พฤษภาคม 2564 1 90 34 - 

5 พฤษภาคม 2564 0 55 35 - 

6 พฤษภาคม 2564 1 37 18 1 

7 พฤษภาคม 2564 0 19 18 เข้า Hospitech  

8 พฤษภาคม 2564 0 5 12 2 

9 พฤษภาคม 2564 1 2 4 - 

10 พฤษภาคม 2564 0 1 0 1 

11 พฤษภาคม 2564 0 1 0 - 

12 พฤษภาคม 2564 0 0 1 - 

*ส่งต่อ รพ. กรณีมอีาการผิดปกติเพิ่มเติม แพทย์จะส่งรักษาต่อที่ รพ.สันทราย 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสนาม และ MJU Well-being Hospitech 
 

ลำดับ รายการ 
จำนวน

คน 

จำนวน

วัน 

การเทียบ

มูลค่า 

คิดเปน็มูลคา่ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

1 สิ่งของที่มูลนิธิบรจิาคให ้
     

- รพ.สนาม    7,277,790  

- Hospitech 
   

110,635 ณ วันท่ี 21 พ.ค. 64 

2 ค่าตอบแทนบุคลากรทาง

การแพทย์ เจ้าหนา้ที่ 

(Hospitech) 

พยาบาล ม.แม่โจ ้5 คน /

ทีมเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาล 5 

คน / ทีมวทิยาลัยนานาชาติ 

10 คน / ทีมรปภ. อำเภอ 

ตำรวจ 10 คน  

30 14 1,000 420,000 

อา้งอิงตอบแทนคน

ละ 1,000 บาท คน

ละ 14 วัน 

3 ค่าตอบแทนบุคลากรทาง

การแพทย์ เจ้าหนา้ที่ 

(รพ.สนาม)  

อำเภอ 850 คน / ม.แม่โจ้ 

150 คน / รพ.100 คน  

1,100 30 1,000 33,000,000 

4 

  

  

ค่าบำรุงสถานที ่     

ลำดับ 4-6 

ประมาณการจาก

อัตราค่าธรรมเนยีม

การใช้ศูนย์กีฬา 

(โซน B คิดคร่ึงราคา

ของโซน A) 

- โซน A 
 

30 20,000 600,000 

- โซน B 
 

30 10,000 300,000 

5 

  

  

ค่าไฟฟา้และ

เครื่องปรับอากาศ 

    

- โซน A 
 

30 40,000 1,200,000 

- โซน B 
 

30 20,000 600,000 

6 

  

  

ค่านำ้ประปา 
    

- โซน A 
 

30 5,000 150,000 

- โซน B 
 

30 2,500 75,000 

รวมประมาณการค่าใช้จ่ายทัง้สิ้น (บาท) 43,733,425   

สิ่งของบริจาคทีไ่ด้รับจากภายนอกรวมมูลคา่ทัง้สิ้น (บาท) 7,277,790  
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ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 

- ประชาชนในชุมชนโดยรอบ นักศึกษา และบุคลากร มีความกังวลเรื่องความปลอดภัย

เกี่ยวกับการควบคุมโรงระบาด และระบบการจัดการของโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ มหาวิทยาลัยจึงเปิดช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อลดช่องว่าง และสร้างความรู้

ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึน้ 

- ด้านอาคารสถานที่ ควรได้รับการปรับปรุงทางกายภาพ เพื่อรองรับสำหรับสถานการณ์

ฉุกเฉิน เช่น ห้องทำงาน  หลังคา  ห้องน้ำ  ปูพื้น ติดตั้งผ้าม่าน และปรับปรุงกายภาพ

โดยรอบ เป็นต้น 

- ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ควรได้รับการบำรุงรักษาหลังจากผ่านการใช้งาน เช่น ระบบ 

control งานระบบ (เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า เสียง) เครื่องปรับอากาศ และอบโอโซน ฆ่า

เชื้อ ตลอดจนการติดตัง้เครื่องทำม่านตัดอากาศ (Air curtain) เพื่อลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้า 

- ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ยังขาดกล้องวงจรปิดในบางจุด ทำให้ไม่สามารถ

ตรวจสอบหรือเฝ้าระวังความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วน  

- เนื่องจากระบบการจัดการขยะตดิเชือ้ จำเป็นต้องนำขยะตดิเชื้อไปกำจัดที่จังหวัดอื่น ซึ่งอยู่

ในพื้นที่ห่างไกล เช่น จังหวัดสระบุรี ทำให้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง และใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง

สิ้นเปลือง ดังนั้นหากมีพื้นที่หรือการจัดการที่เหมาะสม จะทำให้ประหยัดในงบประมาณ

ส่วนนีไ้ปได้ 

- เนื่องจากมีการใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมาก ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านระบบไฟฟ้าค่อน  

ข้างสูง  หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนเป็นระบบโซล่าเซลล์ จะสามารถช่วย

ประหยัดการใชพ้ลังงานในส่วนนีไ้ด้ 

- โรงพยาบาลสนามฯ ยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นบางประการ เช่น ชุด PPE หรืออุปกรณ์ทาง

การแพทย์ ฯลฯ ซึ่งมีผลพวงจากสินค้าขาดตลาด ทำให้การจัดหาซื้อสินค้ายาก แต่ในส่วน

อื่นยังได้รับการสนับสนุนทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคอย่างต่อเนื่อง 

- ในอนาคตเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ โรงพยาบาลสนาม หรือมีผู้สัมผัสเชื้อลดลง จำเป็นต้องย้าย

ไป Quarantine ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (หอผู้ป่วย

นอก โรงพยาบาลสันทราย) จำเป็นต้องมีงบประมาณปรับปรุงอาคารพร้อมครุภัณฑ์ งาน

โครงสร้าง ทางกายภาพ และภูมิทัศน์  เช่น ฝ้าเพดาน หลังคา สุขภัณฑ์ ราวบันได ระบบ

ประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ให้พร้อมใช้งาน เพื่อเป็นที่

กักตัว ผูส้ัมผัสเชื้อ สำหรับนักศกึษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป และอำนวยความสะดวกแก่

ผูท้ี่จะมาลงทะเบียนเข้าพัก  
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รวมภาพกิจกรรม 
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บันทกึขอตกลง 

การดําเนินการสถานพักฟนและดูแลสุขภาพ มหาวทิยาลัยแมโจ  

ระหวาง 

โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชยีงใหม 

กับ 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

กับ 

มหาวทิยาลัยแมโจ 

         

 

บันทกึขอตกลงฉบับนี้ จัดทําขึ้น ณ มหาวทิยาลัยแมโจ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 

ระหวาง โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดย นายแพทยวรวุฒิ โฆวัชรกุล ตําแหนง ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในฐานะหนวยงานทางการแพทย ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงนี้ 

เรยีกวา “โรงพยาบาลสันทราย” ฝายหนึ่ง  

กับ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดย นายศวิะ ธมกิานนท ตําแหนงนายอําเภอ

สันทราย ในฐานะหนวยงานสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งตอไปในบันทึก

ขอตกลงนี้ เรยีกวา “อําเภอสันทราย” อกีฝายหนึ่ง 

กับ มหาวิทยาลัยแมโจ โดย รองศาสตราจารย ดร.วีระพล  ทองมา ตําแหนง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ ในฐานะหนวยงานตนสังกัดสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแมโจ 

ซึ่งตอไปในบันทกึขอตกลงนี้ เรยีกวา “มหาวทิยาลัยแมโจ” อกีฝายหนึ่ง 
 

หลักการเหตุผล 

   เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  

โควิด-19 (COVID-19) ที่จังหวัดเชียงใหม ระลอกที่สามในเดอืนเมษายน 2564 มีการตรวจพบผูติดเช้ือเพิ่ม

สูงขึ้นอยางตอเนื่อง กอปรกับจํานวนเตียงรองรับผูปวยภายในโรงพยาบาลมีไมเพียงพอ จังหวัดเชียงใหม 

จึงไดจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม  ณ ศูนยประชุมและจัดแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งสามารถรองรับไดจํานวน 1,200 เตียง และขยายโรงพยาบาลสนาม 

จํานวน 400 เตยีง ณ ศูนยกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิมหาวทิยาลัยแมโจ ซึ่งดําเนนิการโดยความรวมมอืระหวาง

โรงพยาบาลอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ โดยจากขอมูลผูเขารับ 

การรักษา ณ โรงพยาบาลสนามฯ ดังกลาว มกีารตดิเชื้อในลักษณะที่เปนการตดิเช้ือหลายคนภายในครอบครัว  

รวมถงึ ... 
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รวมถึงผูติดเช้ือที่มีผูติดตาม และหรือเด็กเล็กที่ตองดูแลในระหวางเขารับการรักษา นับเปนปญหาทั้ง 

เชิงสุขภาพ และเชิงสังคมที่สําคัญ ดังนั้นเพื่อลดความแออัด อันอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการดูแล

ผูปวย ประกอบกับเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับกลุมผูปวยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

หรอื โควดิ-19 (COVID-19) ดังนี้ 

(1) กลุมนักศกึษา และบุคลากรของมหาวทิยาลัยแมโจ 

(2) กลุมผูพกิารตามความเห็นของแพทย โรงพยาบาลสันทราย 

(3) กลุมผูปวยที่มีลักษณะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) 

ทัง้ครอบครัว ตามความเห็นของแพทย โรงพยาบาลสันทราย  

(4) กลุมผูปวยตามขอวนิจิฉัยของแพทย โรงพยาบาลสันทราย 

จึงมีความจําเปนตองขยายงานโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแมโจ เพิ่มเติมอีกจํานวน 100 เตียง  

ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ โดยดําเนินการในลักษณะสถานพักฟนและ

ดูแลสุขภาพ มหาวทิยาลัยแมโจ เพื่อรองรับสถานการณดังกลาว  
 

วัตถุประสงค 

เพื่อสรางความรวมมือระหวางโรงพยาบาลสันทราย กับ อําเภอสันทราย  

กับมหาวิทยาลัยแมโจในการบริหารจัดการเพื่อรองรับผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  

โควิด-19 (COVID-19) ที่ผานการคัดกรองจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม และโรงพยาบาล 

สันทราย ใหเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแมโจ สําหรับผูปวยที่เปนประชาชนทั่วไป 

และ ณ สถานพักฟนและดูแลสุขภาพมหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อรองรับกลุมผูปวยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

หรอื โควดิ-19 (COVID-19) ดังนี้ 

(1) กลุมนักศกึษา และบุคลากรของมหาวทิยาลัยแมโจ 

(2) กลุมผูพกิารตามความเห็นของแพทย โรงพยาบาลสันทราย 

(3) กลุมผูปวยที่มีลักษณะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) 

ทัง้ครอบครัว ตามความเห็นของแพทย โรงพยาบาลสันทราย  

(4) กลุมผูปวยตามขอวนิจิฉัยของแพทย โรงพยาบาลสันทราย 

ทั้งนี้ เพื่อใหการรักษามีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ตามมาตรการทางการแพทย และเพื่อรวมแกไขปญหา 

ดานสุขภาพและสังคมของผูปวย ตามหลักการเหตุผลและวัตถุประสงคดังกลาว ทั้งสามฝายจึงไดจัดทํา

บันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนินการสถานพักฟนและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมโจ   

โดยมรีายละเอยีด ดังตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอ 1 . แนวทาง... 
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ขอ 1. แนวทาง และขอบเขตการดําเนินงาน 

รองรับผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ที่ผาน 

การคัดกรองจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม และโรงพยาบาลสันทราย ที่ไดรับการจําแนกตาม

อาการ ในระดับสีเขียว คือ ไมมีอาการ หรืออาการเล็กนอย เชน ไข ไอ น้ํามูก ตาแดง ผื่นขึ้น เทานั้น  

สวนกรณีผูติดเช้ือในระดับสีเหลือง ที่มีอาการไมรุนแรง แตมีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว และในระดับ 

สแีดง ที่มีอาการหอบ เหนื่อย หายใจลําบาก ปอดอักเสบรุนแรง มภีาวะปอดบวม ตองเขารักษาในโรงพยาบาลเทานัน้  
 

ขอ 2.  สทิธหินาท่ีของแตละฝาย 

2.1 โรงพยาบาลสันทราย เปนผูวางระบบบริหารจัดการ และปฏิบัติงาน

ดานการแพทยใหผูปวยติดเช้ือที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแมโจ และสถานพักฟน

และดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมโจ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการทางการแพทย  

โดยจะตองมแีผนเตรยีมการสําหรับกรณฉีุกเฉนิ การชวยเหลือและการสงตอผูปวยภาวะวกิฤตไปยังสถานที่

ที่เหมาะสม รวมถงึการวางระบบบรหิารจัดการเพื่อไมใหเกดิความเสี่ยงตอการตดิเช้ือของผูปฏบิัตงิานที่เกี่ยวของ 

2.2 อําเภอสันทราย เปนสนับสนุนการดําเนินการโรงพยาบาลสนาม 

มหาวทิยาลัยแมโจ และสถานพักฟนและดูแลสุขภาพ มหาวทิยาลัยแมโจ  และเปนผูประสานงานกับจังหวัด

เชียงใหม  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนในพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม และหนวยงานของ

รัฐที่เกี่ยวของ 

2.3 มหาวทิยาลัยแมโจ เปนผูจัดเตรยีมสถานที่ สนับสนุนการบรหิารจัดการ 

ตลอดจนอํานวยความสะดวกเพื่อใหการปฏิบัติงานดานการแพทยของโรงพยาบาลสันทรายใหเปนไป 

อยางมปีระสทิธภิาพ  

2.4 คาใชจายในการปฏิบัติงาน และคารักษาพยาบาล จะไมมีการเรียกเก็บ 

จากผูปวย โดยใหโรงพยาบาลสันทรายเปนผูเบิกจายจากตนสังกัด ตามสิทธิของผูปวย ยกเวนในสวน 

คาบํารุงหองพักในสถานพักฟนและดูแลสุขภาพมหาวิทยาลัยแมโจ ณ อาคารศูนยที่พักและฝกอบรม

นานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ ใหโรงพยาบาลสันทราย ชําระคาบํารุงหองพักพรอมอาหาร 3 มื้อตอวัน 

ใหกับมหาวทิยาลัยแมโจ โดยนําไปเบกิจายกบัตนสงักัดของโรงพยาบาลสันทราย ทัง้นี้ ใหผูปวยสามารถเขา

พักไดหองละ 2 คน เปนเบื้องตน โดยใหโรงพยาบาลสันทรายเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสมเปนกรณไีป 

2.5  คาใชจายในการบริหารจัดการ อื่น ๆ ใหโรงพยาบาลสันทราย  

อําเภอสันทราย และหรอืมหาวทิยาลัยแมโจ ประสานงานขอความรวมมอืเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อรองรับคาใชจายดังกลาว หรือการใหการสนับสนุนชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ จากหนวยงานราชการ 

ของจังหวัดเชียงใหม สวนคาอาหารเครื่องดื่ม บางสวนใหเบกิจายจากเงินอุดหนุนหรือบริจาคของประชาชน 

และหรอืการอนุเคราะหจากหนวยงานตาง ๆ  

 

 

2.6 การรายงาน ... 
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2.6 การรายงานผลการดํ า เนิ น ง านและราย งานผลการ ใ ช จ า ย  

ใหโรงพยาบาลสันทราย อําเภอสันทราย และมหาวิทยาลัยแมโจ จัดทํา 1) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

และรายงานผลการใชจาย และ 2) รายงานผลการดําเนินงานและรายงานผลการใชจายรายวัน ในงานและ

คาใชจายที่แตละฝายรับผิดชอบ เพื่อนํามาสรุปในภาพรวมสําหรับเสนอตอตนสังกัด 

ขอ 3. บันทึกขอตกลงฉบับนี้ มีกําหนดระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ป หรือจนกวาจะสิ้นสุด

การแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) และไมสงผลกระทบตอระบบ

สาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน นับตั้งแตวันที่ทั้งสามฝายไดลงนามเปนตนไป ทั้งนี้  

กอนสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาวทั้งสามฝายอาจตกลงกันเปนหนังสือลงนามโดยผูมีอํานาจของทั้งสามฝาย 

เพื่อขยายเวลาในการดําเนินความรวมมือภายใตบันทึกขอตกลงนี้ออกไปไดตามความเหมาะสม  

โดยมเีหตุผลอันควร 

  ขอ 4. บันทึกขอตกลงฉบับนี้ อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติม

ไดตามความเหมาะสม โดยฝายที่ประสงคจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเตมิไดแสดงเจตนาใหอกี

ฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน ซึ่งการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแกไข

เพิ่มเติมบันทึกความเขาใจจะมีผลตอเมื่อทั้งสามฝายเห็นชอบรวมกัน และไดจัดทําเปนบันทึกขอตกลงเพิ่มเติม

แนบทายลงนามโดยผูมอีํานาจของทั้งสามฝาย และใหถอืเปนสวนหนึ่งของบนัทกึขอตกลงความรวมมอืฉบับนี้ 

  ขอ  5 .  บันทึกขอตกลงฉบับนี้อาจถูกยกเลิกกอนสิ้นสุดระยะเวลาตาม 

ขอ 3. ไดโดยฝายที่ประสงคจะยกเลิกแสดงเจตนาใหอีกฝายสองทราบลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา             

30 (สามสบิ) วัน ซึ่งการยกเลกิบันทกึขอตกลงจะมีผลตอเมื่อทัง้สามฝายเห็นชอบรวมกัน และบรรดาความ

ตกลงใด ๆ ที่แนบทายบันทึกขอตกลงฉบับนี้ ใหมีผลสิ้นสุดตามลงไปดวย ทั้งนี้ การยกเลิกบันทึกขอตกลง

ดังกลาว จะไมกระทบตอความรวมมอืที่ยังผูกพัน หรอือยูระหวางดําเนนิการ โดยใหดําเนนิการตอไปจนแลวเสร็จ 
 

  บันทึกขอตกลงฉบับนี้ ทําขึ้นเปนสามฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ  

ทั้งสามฝายไดอานและเขาใจเงื่อนไขในบันทึกขอตกลงฉบับนี้โดยละเอียด ตลอดแลว เห็นวาถูกตอง  

ตรงตามวัตถุประสงค เพื่อเปนหลักฐาน จึงไดลงลายมือช่ือพรอมประทับตราไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

และตางยดึถอืไวฝายละฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงพยาบาลสันทราย... 




