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อิงกวี ธนสัมปัตติ (อิง) และสยาม ฉิมบ้านไร่ (มอส)
นิสติ ชัน้ ปีท่ี 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
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HR’s on the phone,
because you called
me a skirt.
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คาถาปกป้องตัว

“กินร้อน ช้อนกลาง
ล้างมือ และสวมมาสก์”

เรื่อง : ชาติสยาม หม่อมแก้ว

การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ 2019 สร้างความตืน่ ตระหนกไปทัว่ โลก เพราะก่อให้
เกิดโรคปอดอักเสบ และระบบทางเดินหายใจซึง่ อาจรุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ จากงานเสวนาเกาะติดสถานการณ์
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ แนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยและป้องกันตนเอง โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ
ว่าผูป้ ว่ ยโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่จะมีอาการทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ น�ำ้ มูกไหล หายใจ
เหนือ่ ยหอบ หายใจล�ำบากและท้องเสีย ดังนัน้ ผูท้ เี่ ป็นกลุม่ เสีย่ ง เช่น ผูท้ เี่ ดินทางมาจากเมืองอูฮ่ นั่ และเมืองอืน่ ๆ
ทีเ่ ป็นพืน้ ทีค่ วบคุม จึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็น 2 เท่าของระยะฟักตัว นัน่ คือ 14 วัน หากไม่พบอาการผิดปกติ
จึงถือว่าปลอดภัยจากโรค

แนวทางการป้องกันตัวเองเบื้องต้น
หลีกเลี่ยง
• สัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก
โดยไม่จำ�เป็น
• การอยู่ใกล้ชิดหรือการสัมผัส
กับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด โรคทาง
เดินหายใจ ไอ หรือจาม
• การเดินทางไปยังเมืองและ
ประเทศที่มีการระบาดของโรค
• การเดินทางไปในที่ที่แออัด
พลุกพล่าน เช่น โรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง
ฯลฯ

หากหลีกเลี่ยงไม่ ได้
• รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน ล้างมือ
บ่อยๆ ด้วยสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ
หรือใช้แอลกอฮอล์เจลเพื่อฆ่าเชื้อ
• กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยง
การทานเนื้อสัตว์ที่ไม่สุก
• ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
• สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
อย่างถูกวิธี
• เมื่อมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดหรือ
โรคระบบทางเดินหายใจต้องไปพบ
แพทย์ทันที

สวมมาสก์ ให้ถูกต้อง
• เริม่ ต้นจากการล้างมือให้สะอาด เพือ่ ก�ำจัดสิง่ สกปรก
• สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมทัง้ จมูกและปาก
• ให้ขอบลวดด้านบนสันจมูกและรอยจีบพับคว�ำ่ ลง แล้วกด
ตรงขดลวดให้รัดกับจมูก พยายามให้หน้ากากแนบกับ
ใบหน้ามากที่สุด และมีช่องอากาศน้อยที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้
• เมื่อสวมหน้ากากอนามัยแล้ว ให้หลีกเลี่ยงการใช้มือ
สัมผัสกับหน้ากากเพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือสัมผัส
เชื้อโรค
• เมือ่ หน้ากากช�ำรุดหรือเปรอะเปือ้ นควรถอดทิง้ และเปลีย่ น
หน้ากากใหม่ทนั ที
• หน้ากากอนามัยทัว่ ไปทีส่ ามารถสวมใส่ได้ตอ่ เนือ่ ง 8 - 9 ชม.
พยายามอย่าถอดเข้าออกหรือใส่ซำ�้ เกิน 5 ครัง้ ใน 1 วัน
หรือตามที่ผู้ผลิตแนะน�ำ เมื่อใช้แล้วควรทิ้งในถังขยะทีม่ ี
ฝาปิด

สวมหน้ากากช่วยป้องกันโรค
ในการป้องกันโรค แนะน�ำให้ใช้หน้ากากอนามัย
หรือ Surgical Mask ไม่ควรใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
แฟชัน่ หันด้านสีออ่ นหรือสีขาวหันเข้าหาตัว เพราะเป็น
ส่วนทีส่ ามารถดูดซับน�ำ้ ลายหรือสารคัดหลัง่ จากตัวเรา
ชัน้ กลางจะมีแผ่นกรองเชือ้ โรค และให้ใช้ดา้ นทีม่ สี เี ข้ม
หรือมีลกั ษณะมันวาวอยูด่ า้ นนอก เนือ่ งจากเป็นส่วนที่
กันน�ำ้ ไม่ให้ซมึ เข้า

หากมีข้อสงสัย…
ส�ำหรับนิสติ หรือบุคลากรทีเ่ ดินทางมาหรืออยูใ่ กล้
ผู ้ ที่ เ ดิ น ทางมาจากต่ า งประเทศ โดยเฉพาะจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
และมีไข้ หรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
ขอให้รบี พบแพทย์ทศี่ นู ย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่ โมงที่ 080-441-9041
หรืออาคารจามจุรี 9 หรือแจ้งสายด่วน 0-2218-0000
ทัง้ ในช่วงเวลาฉุกเฉินหรือนอกเวลาราชการเพือ่ เข้ารับ
การตรวจคัดกรองโรค เฝ้าระวังโรคและติดตามอาการ
ต่ อ ไป และสามารถสอบถามหรื อ แจ้ ง เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์โรคได้ที่ 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค

เนือ่ งจากสถานการณ์ขณะนีม้ คี วามอ่อนไหวสูง
หากพบเห็นผู้มีอาการที่สงสัยว่าจะไม่สบายใน
ลักษณะการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
ควรปฏิบตั ติ อ่ ผูน้ นั้ ด้วยมารยาททีด่ ี ระมัดระวังการ
ใช้ค�ำพูดหรือการแสดงออกในลักษณะแบ่งแยก
หรือรังเกียจ เพือ่ แสดงถึงการเคารพศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ของผูอ้ นื่
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ในยุคบริโภคนิยม ความสุขของหลายคนขึน้
อยู่กับการครอบครองข้าวของต่างๆ ยิ่งมีมาก
ยิง่ อุน่ ใจ ยิง่ ซือ้ หาง่าย ยิง่ สุขสบาย ยิง่ รุน่ ใหม่ลา่ สุด
ยิง่ ฟิน ยิง่ แพ็กเกจสวย ยิง่ น่าจับจ่าย และยิง่ เครียด
ยิง่ กดแอปสัง่ ของ
แต่เมือ่ ใช้ประโยชน์จากสิง่ ของเหล่านัน้ หรือ
ห้วงเวลาฟินกับการจับจ่ายหมดไปแล้ว ทัง้ หมด
ทีเ่ รามีจะกลายเป็น “ขยะ” ในทันที ขยะสิง่ ของ
เหลือใช้ ขยะพลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์ใช้แล้ว ขยะ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงขยะเศษอาหารที่
ก�ำจัดไม่ทนั – ทัง้ หมดนีจ้ ะเป็นมรดกตกทอดทีเ่ รามอบให้รน่ ุ ลูก-หลาน-เหลน
ของเรา บางส่วนก็จะกลายเป็นไมโครพลาสติก โลหะหนักทีจ่ ะปนเปือ้ น
ในสิง่ แวดล้อม ทัง้ ดิน น�ำ้ อากาศ ปัจจัยส�ำคัญต่อทุกชีวติ บนโลก
ถึงเวลาแล้วหรือยัง ทีเ่ ราต้องเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภค จากการ
ขยันซือ้ ขยันใช้ กินทิง้ กินขว้าง มาเป็นฉลาดซือ้ ฉลาดใช้ และฉลาดทิง้
เพือ่ ลดปริมาณขยะ ประหยัดทรัพยากรทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตใหม่
แบ่งปันสิง่ ของให้ผทู้ ดี่ อ้ ยโอกาส และรักษาสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
CU Green ขอน�ำเสนอ “6 วิธที งิ้ อย่างมีสไตล์” ในจุฬาฯ

ฉลาดใช้ ฉลาดทิ้ง
6 วิธที งิ้ อย่างมีสไตล์
เรื่อง : ธาริณี ไชยประพาฬ

ฝาขวดน�ำ้ พลาสติก ทุกสีทกุ แบบ
โดยโครงการ Chula Zero Waste เพือ่ ส่ง
ต่อให้กบั Precious Plastic Bangkok YOLO Zero Waste Your Life Plastic Chameleon
หลอมพลาสติกให้เป็นภาชนะรูปทรงต่าง ๆ ทีม่ ี
ประโยชน์ตอ่ ไป

จุดรับบริจาค

บริเวณเดียวกับจุดทีร่ บั บริจาคพลาสติกยืดได้

ถุงผ้าหรือถุงกระดาษ

กล่องนม UHT

โดยโครงการ Chula Zero Waste เพื่อส่ง
ต่อให้ผู้ที่ต้องการตามรพ. ในต่างจังหวัด
บริจาคได้ตงั้ แต่วนั นี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2563

โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับบริษทั อ�ำพลฟูดส์ เพือ่
น�ำไปท�ำโต๊ะเก้าอีน้ กั เรียน บริจาคให้โรงเรียนทีข่ าดแคลน โดยมีเงือ่ นไข
คือ ต้องแกะกล่องล้าง และผึง่ ให้แห้งก่อนน�ำมาบริจาค

จุดรับบริจาค

• จามจุ รี ส แควร์ (ด้ า นข้ า งเคาน์ เ ตอร์
ประชาสัมพันธ์ โซนพลาซ่า)
• อาคารวิทยกิตติ์ สยามสแควร์ (ทางเข้าศูนย์หนังสือจุฬาฯ)
• เทสโก้ โลตัส สาขาจามจุรสี แควร์
• เทสโก้ โลตัส สาขาแอมพาร์ค
• โรงอาหารอาคารจุลจักรพงษ์ (ถัดจากจุดรับพลาสติกยืดได้
โครงการ “วน”)
• ใต้อาคารพระมิง่ ขวัญฯ (คณะครุศาสตร์)
• ส�ำนักงานวิทยทรัพยากร (หอกลาง ชัน้ 1)
• อาคารสถาบัน 2 ชัน้ 2 ห้อง 217 (โครงการ Chula Zero Waste)

พลาสติกยืดได้
โดยโครงการ Chula Zero
Waste เพื่อส่งต่อไปรีไซเคิลใน
โครงการ “วน” (WON) เปิดรับ
พลาสติกสะอาดที่ดึงแล้วยืดได้
(ถุงทีม่ ตี รา HDPE/LDPE) เช่น
ถุงพลาสติกราคา 2 บาทในจุฬาฯ ฟิลม์ ห่อสินค้า พลาสติกหุม้ แพ็คขวดน�ำ้
ถุงใส่ผกั ผลไม้ ซองพลาสติกไปรษณีย์ พลาสติกกันกระแทก (bubble)
หรือถุงซิปล็อก
ส่งมาได้เรือ่ ยๆ เลย ไม่มกี ำ� หนดปิดรับ

จุดรับบริจาค

• อาคารสถาบัน 3 (ใกล้กบั คณะเภสัชฯ อาคารติดกับ FoodHubb

และ Park@Siam)
• อาคารจามจุรี 5 (บริเวณลิฟต์ใต้อาคาร)
• โรงอาหารอาคารจุลจักรพงษ์ (ทางขึน้ ฝัง่ ลานจอดรถ ติดกับ ATM
ธ.กรุงศรี)

จุดรับบริจาค

ใกล้ประตูทางเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

โทรศัพท์มอื ถือเก่า อุปกรณ์เสริม และขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิ้ เล็ก
โดยโครงการจุฬาฯ รักษ์โลก จะรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ด้นำ�
ส่งบริษัทรับก�ำจัดและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ เป็นการลดผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อมจากการจัดการทีไ่ ม่ถกู วิธี

วิธกี ารและจุดรับบริจาค
ส่งไปรษณีย์ พัสดุ หรือน�ำส่งด้วยตนเอง (วันและเวลาราชการ) ได้ที่
โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของ
เสียอันตราย อาคารวิจยั จุฬาฯ ชัน้ 8 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม โทร. 0-2218-3959

สิง่ ของเหลือใช้อนื่ ๆ โดยโครงการ
สุขใจ
เพื่ อ น� ำ ข้ า วของดั ง กล่ า วไปจ� ำ หน่ า ยที่ ห ้ อ ง
โครงการสุขใจ คณะครุศาสตร์ และน�ำรายได้จากการ
จ�ำหน่ายไปสร้างสาธารณประโยชน์แก่สงั คม

จุดรับบริจาค
ชัน้ 6 อาคารพระมิง่ ขวัญการศึกษาไทย เพือ่ น�ำ
ไปจ�ำหน่ายทีห่ อ้ งโครงการสุขใจเมือ่ ได้แบ่งปัน ชัน้ 1
เยือ้ งห้องชมรมอาจารย์ จ�ำหน่ายเวลา 12.00 - 13.00 น.
ทุกวันท�ำการ และทุกวันพฤหัสที่ 1 และที่ 3 ของเดือน
จะออกมาตัง้ บูธทีต่ ลาดอิม่ ใจ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
อีกด้วย g
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เรื่อง : นิธิกานต์ ปภรภัฒ
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สัมมนาวิชาการ “ก้าวต่อไปของ
Rooftop Solar ในประเทศไทย”
13.00 – 16.30 น.
ห้องประชุมนานาชาติ ชัน้ 2 อาคารสถาบัน 3
สอบถามเพิม่ เติม: สถาบันวิจยั พลังงาน จุฬาฯ
โทร. 0-2218-8095

นิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครัง้ ที่ 8
ผลงานศิลปะโดยผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ
นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
สอบถามเพิม่ เติม : ส�ำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
โทร. 0-2218-3645-6

FEBRUARY

12 FEB

NOW - 28 FEB

15 – 16 FEB

อบรม “Excel for Business Excellence”
09.00 – 16.00 น. ห้องปฏิบตั กิ ารทางด้านการเงิน Financial Lab ชั้น 11
อาคารมหิตลาธิเบศร
สอบถามเพิ่มเติม : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โทร 0-2218-5759-60

13 -14 FEB

16 FEB

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“เปิดสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลริมฝีปาก
และการแต่งแต้มสีสัน”
08.30 – 17.00 น.
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
สอบถามเพิ่มเติม :
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
โทร.0-2218-8454

งานวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งสร้างเมือง”
(Run for Better City 2020)
04.30 – 08.00 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
สอบถามเพิ่มเติม :
โทร. 0-2266-4465 หรือ www.
facebook.com/Run4BetterCity/

18 -19 FEB

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การเขียนรายงานการประชุม”
09.00 – 15.00 น. ห้อง 304 อาคารจุฬาวิชช์
สอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษาไทยสิรินธร
จุฬาฯ โทร. 0-2218-9480-1

23 FEB

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ “CU SCI RUN 2020”
เวลา 06.20 – 08.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2218-5000
หรือ www.cuscirun2020.com

20 - 22 FEB

การประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ “SCG Bangkok Business Challenge @Sasin 2020”
- 20.00 น. ห้องศศินทร์ฮอลล์ ชั้น 9 อาคารศศปาฐศาลา ศศินทร์ฯ
สอบถามเพิ่มเติม : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ โทร.0-2218-3853

22 FEB

โครงการสถาบันภาษาเพื่อชุมชน ติวเข้มภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐาน
และสอบโอเน็ตสำ�หรับน้องๆ ม.ปลาย
08.30 – 16.00 น. อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ราชเทวี
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 06-3212-2724 Facebook : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ADVISORS
EDITORIAL

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี l ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี l อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

บรรณาธิการ - ธาริณี ไชยประพาฬ, สุรเดช พันธุ์ลี
นักเขียน - กนกวรรณ ยิ้มจู, ขนิษฐา จันทร์เจริญ, นิธิกานต์ ปภรภัฒ, เมธาพร ไตรกิจวัฒนกุล, ชาติสยาม หม่อมแก้ว
ช่างภาพ - สมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร, พิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ - 0-2218-3364-5 อีเมล pr@chula.ac.th
สถานที่พิมพ์- โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ - 0-2218-3563 อีเมล cuprint@hotmail.com

หากมีข้อเสนอแนะใดๆ
เกี่ยวกับ CU Around
สามารถส่งมาได้ที่

inbox Facebook: CUAround หรือ
ทางอีเมล pr@chula.ac.th

