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“เหลียนฮวาชิงเวิน:ตำารับยาจีนช่ือดังกับ COVID-19” 

by CM HCU Club

   บรรยายกาศการให้้บรกิารฉีีดวััคซีีน เข็็ม 2 ให้้แก่      บรรยายกาศการให้้บรกิารฉีีดวััคซีีน เข็็ม 2 ให้้แก่   
ประชาชนทีี่�มีรายช่ื่�อจากจังห้วััดสมุที่รปราการ ประชาชนทีี่�มีรายช่ื่�อจากจังห้วััดสมุที่รปราการ 

เม่�อวัันทีี่� 12-13 สิิงห้าคม 3564เม่�อวัันทีี่� 12-13 สิิงห้าคม 3564
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    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ศิษย์เก่า คณาจารย์ นักเทคนิคการแพทย์ 

และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ในหัวข้อ "การเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูก (nasopharyngeal swab) เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19  

และการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ" วิทยากรร่วมบรรยายโดย ทนพ.พศวัต จรเกตุ นักเทคนิคการแพทย์อาสา ทีม MT hero อ.ดร.ทนพญ.สมหญิง งามอุรุเลิศ 

อาจารย์ประจำาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทนพ.ไพบูลย์ รัตนชัยพรพันธ์ เลขาธิการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ         

และหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน ดำาเนินรายการโดย อ.ทนพ.นนทวิขญ์ ไพรัตน์ และ ผศ.ดร.ทนพญ.สุวรรณา เสมศรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
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คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เปิด Club house คุยมาเราพารอด 

หัวข้อ "ยาฝรั่ง-จีน-ไทย หรือ ยาใจ อะไรดีกว่ากัน" "ฟาวิพิราเวียร์" ตัวยายอดฮิต พร้อมวิธีใช้ยาทางเลือกแผนไทย-จีน และ "วิธีดูแลสุขภาพจิต" 

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยทีมแพทย์ เภสัชกร และนักจิตวิทยา Guests: 

 1. หมอหวา แพทย์หญิงเกวลี สุนทรมน หัวหน้าทีม Home Isolation สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 2. หมอมิ้นท์ แพทย์จีนอรภา ศิลมัฐ  รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 3. คุณพิมพ์ ณัฏฐณี สุขปรีดี นักจิตวิทยาพัฒนาการ (เพจ Mature Your Child) ประธานชมรมนิสิตเก่าจิตวิทยาจุฬาฯ Moderators  

 4. คุณบิว เภสัชกรจักรพงศ์ สุวรรณกนิษฐ์ หัวหน้าทีมอาสาสมัครกล่องรอดตาย

 5. คุณแมค อธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการกล่องรอดตาย
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โครงการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ โครงการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ 
พ่ัชผักสวันครวััพ่ัชผักสวันครวัั                                                            
สมุที่รปราการโมเดลิสมุที่รปราการโมเดลิ

 ทมีนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสวนครัว 
สมุทรปราการโมเดล เดินหน้าระดมความคิดกับคณะทำางานพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสวนครัว ที่แต่งตั้งโดยท่านรองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ 
ทา่นรองฯ ชยัพจน์ จรญูพงศ ์เพือ่หาทางขบัเคลือ่นชว่ยเหลอืพีน่อ้งเกษตรกรและผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชนในจ.สมทุรปราการ ผา่นแอบพรเิคชัน่ 
Zoom Cloud Meeting โดยมีท่านเกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 
26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
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  ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดงานสัมมนาโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล                 

ตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) และแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบในการพัฒนา     

คุณภาพระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีอาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ

ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยชลาชล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

โครงการพััฒนาองค์กรทีี่�มีห้น้าทีี่�รบัรองสมรรถนะ โครงการพััฒนาองค์กรทีี่�มีห้น้าทีี่�รบัรองสมรรถนะ 
ข็องบุคคลิ ตามมาตรฐานอาชีื่พัข็องบุคคลิ ตามมาตรฐานอาชีื่พั
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 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เปิดหลักสูตร              

การเรียนการสอนกับบทบาทของAI กับการแพทย์และอุตสาหกรรมยา  มีมากขึ้นแบบก้าวกระโดด เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพื่อดูแล 

สุขภาพแบบครบวงจร หรือ Health Technology (Health Tech) นำามาใช้กันอย่างแพร่หลายท้ังด้านการตรวจสุขภาพ การวิเคราะห์ วินิจฉัย    

การค้นคว้าวิจัยทางด้านยาและการแพทย์ แนวทางการนำาเทคโนโลยี AI, Machine Learning มาพัฒนาในแวดวงการแพทย์และยารักษาโรค       

ในปัจจุบันและในอนาคต
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        แผนกการแพทย์แผนจีน หัวเฉียวสหคลินิก เปิดให้บริการฝังเข็มแล้ว เริ่ม 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีมาตรการรับผู้ป่วยฝังเข็ม 

ให้ผู้ป่วยมั่นใจในความสะอาด ปลอดภัย และสะดวกในการรับบริการ มาตรการรับผู้ป่วยฝังเข็ม มีดังนี้                                     

1.  ผู้ป่วยนัดก่อนล่วงหน้า เพื่อจัดคิวให้มีการเว้นระยะห่าง โดยผู้ป่วยสามารถนัดล่วงหน้าผ่านไลน์คลินิก หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ         

    หรือโทรศัพท์ 02-3126300 ต่อ 1633 (ไม่รับเคสที่ต้องถอดหน้ากากอนามัยทำาหัตถการบนใบหน้า เช่น สิว ฝ้า)                           

   1 ชั่วโมง รับคนไข้เข้ารับบริการได้สูงสุด 4 คน                  

2  สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาในคลินิก และให้มีผู้ติดตามที่พาผู้ป่วยเข้ารับบริการได้เพียง 1 คนเท่านั้น                     

    (ญาติผู้ป่วยนั่งรอด้านนอก ผู้ป่วยนั่งรอด้านในคลินิกการแพทย์แผนจีน) 

3.  คัดกรองเบ้ืองต้น ได้แก่ วัดอุณหภูมิ และใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ท่ีเตรียมไว้ให้ทำาความสะอาดมือทุกคร้ังก่อนเข้าคลินิกการแพทย์แผนจีน

4.  กรอกเอกสารคัดกรองความเส่ียง หากผู้ใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัวท่ีอาศัยบ้านเดียวกันติดโควิด-19  ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนเข้ารับบริการ

5.  งดเว้นการดูลิ้นและจับชีพจร

6.  เจ้าหน้าที่จะจัดให้ผู้ป่วยใช้บริการฝังเข็มเตียงเว้นเตียง และเจ้าหน้าที่จะทำาความสะอาดเตียงทันทีทุกเคสหลังใช้เสร็จ

    รบัปรกึษาการใช้ื่สมุนไพัรจีนฟ้ื้�นฟูื้ผู้ป่วัยโควิัด-19 รบัปรกึษาการใช้ื่สมุนไพัรจีนฟ้ื้�นฟูื้ผู้ป่วัยโควิัด-19 
ผ่านช่ื่องที่างออนไลิน์ผ่านช่ื่องที่างออนไลิน์



HCU News 8 สื่อสารองค์กร


