ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อปี พ.ศ.2515 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งเป็นคณะหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีภารกิจในการผลิตบุคลากร การทาวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน พ.ศ. 2546 ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลศาสตร์
ประกอบด้วย 3 ศูนย์เฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเอชไอวีและเอดส์ ด้านการศึกษาพยาบาล
และด้านการพยาบาลผู้สู งอายุ ต่อมาในปี พ.ศ.2551 คณะพยาบาลศาสตร์ไ ด้แบ่งโครงสร้ า งการ
บริหารงานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ สานักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์
ความเป็นเลิศทางการพยาบาล และศูนย์บริการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่ ได้กาหนดให้มีการดาเนินการจัด ตั้ง ศูนย์
ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อเป็นแหล่งกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และ
การให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการพยาบาลในด้านต่างๆ และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่เชี่ยวชาญในการดูแลกลุ่ม เป้าหมายโดยทางานร่วมกันในสหสาขาวิชาการและ
อาศัยความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเป้น
ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มกี ารจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางเพิ่มอีกศูนย์ ได้แก่ ศูนย์
นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ในปี 2556 ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะทางเพิ่มอีก 4 ศูนย์ และในปี
2559 จัดตัง้ ศูนย์เฉพาะทางเพิ่มอีก 1 ศูนย์ ปัจจุบันรวมเป็น 9 ศูนย์เฉพาะทาง
ปัจจุบัน ศูนย์ค วามเป็นเลิศทางการพยาบาลดาเนินการภายใต้วิสัย ทัศน์คณะพยาบาล
ศาสตร์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนาระดับสากลด้านการศึกษา
และการวิจัย (โดยตั้งเป้าหมายเป็นสถาบันการศึก ษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับ แรกของโลก
ภายในปี 2564) ซึ่ ง ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการพยาบาล เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ มี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบใน
ขับเคลื่อนทั้งงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ งานรับใช้สังคม ที่สอดรับกับงานด้านการจัดการเรียน
การสอน โดยมีวสิ ยั ทัศน์ 1) พัฒนากลุ่มวิจยั ที่เข้มแข็งและมีการทางานเป็ นทีม เชื่อมโยงตัง้ แต่ระดับ
นักศึกษาถึงระดับนักวิจยั อาวุโส 2) พัฒนานักวิจยั อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มคี วามสามารถในระดับนักวิจยั
อาวุโส 3) พัฒนาเครือข่ายนักวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ และ 4) พัฒนางานที่บูรณาการ การวิจยั
นวัตกรรม บริการวิชาการ/บริการชุมชน และการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน

การดาเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลประกอบด้วยคณะกรรมการสอง
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการอานวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล และคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะกรรมการอานวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
ประกอบด้วย ที่ปรึกษา จานวน 2 คน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน กรรมการ ได้แก่ รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน โดยมี หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดนโยบายการ
บริหารงานของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน
และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พิจารณารับรองรายงานประจาปี และรายงานการเงินของ
ศูนย์ฯ และพิจารณาอานาจและหน้าที่และการจัดระเบียบบริหารงานในศูนย์ฯ โดยมีการประชุมอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประกอบด้วย หัวหน้า
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ศาสตราจารย์เป็นประธานกรรมการและประธานศูนย์เฉพาะทาง
แต่ละศูนย์เป็นกรรมการ โดยหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศฯ คัดเลือก อาจารย์ในศูนย์พาะทางสองท่านเป็น
เลขานุ ก ารและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร รวมทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ความเป็ นเลิ ศ ฯ เป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็ นเลิศทางการพยาบาลมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

การจัดประชุมเพื่อ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

การเสวนาวิจัย: การบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและงานสอน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นฉบับเพื่อการตีพมิ พ์ในวารสารระดับสากล

ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลมีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางเพื่อเป็นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และงานรับใช้สังคม ทีสามารถบูรณาการกับการ
เรียนการสอนททางการพยาบาล เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
จานวน 8 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์นโยบายและผลลัพ ธ์ท างการพยาบาล ศูนย์พัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
พยาบาลและนวัตกรรม ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในคนทางานภาคเหนือ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผูส้ ูงอายุ ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้าน
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแล
จิตเวช และสุขภาพจิต และศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น แม้ว่าแต่ละศูนย์เฉพาะ
ทาง ได้ดาเนินการโดยเป็นเอกเทศและมีการหาแหล่งทุนภายนอกมาสนับสนุนการทางาน อย่างไรก็
ตามเนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีนโยบายที่จะให้ก ารดาเนินการศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลของคณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม
บริการวิชาการและงานรับใช้สังคม ที่สอดรับกับการจัดการเรียนการสอน และวางแผนที่จะพัฒนาศูนย์
เฉพาะทางให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ ของศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบริ ห ารของศู น ย์ เ ฉพาะทางนั้ น มี ค ณะกรรมการศู น ย์ เ ฉพาะทางที่ ป ระกอบด้ ว ย
คณาจารย์นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นเดียวกันมารวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
บริการวิชาการ และงานรับใช้สังคม ที่สอดรับกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแต่ละศูนย์เฉพาะทางจะมี
การจัดทาผังพิสัยงานวิจัยและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของคณะกรรมการศูนย์
เฉพาะทาง คณะกรรมการนี้มีบ ทบาทหน้าที่ ค วบคุมดู แลการบริ ห ารงานของศูนย์ฯ ให้เ ป็นไปตาม
ระเบีย บและประกาศที่เ กี่ ย วข้องปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เ กี่ย วข้อง จัดท านโยบายและแผนปฏิบัติ ง าน
ตลอดจนรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของศูนย์ฯ ต่อคณะกรรมการอานวยการศูนย์ฯ แต่ละศูนย์
เฉพาะทางได้แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่ อ หาแหล่ ง ทุ น วิ จั ย จากภายนอกสถาบั น ทั้ ง นี้ นั ก วิ จั ย ของแต่ ล ะศู น ย์ เ ฉพาะทางมี ง านวิ จั ย ที่ เ ป็ น
เครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบันและเครือข่ายวิจัยต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เช่น China Medical Board, USA. Harvard AIDS Institute, USA. สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย แห่ง ชาติ (วช.) ส านัก งานกองทุนสนับ สนุนการวิ จัย (สกว.) สานัก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานักงานวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สานักงานประกัน
สุ ขภาพแห่ ง ชาติ (สปสช) งบประมาณแผ่น ดิ น มหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม่ เป็นต้น ส่วนเครือข่า ยวิ จั ย
นานาชาติ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน และเขตปกครอง
พิเศษมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในส่วนภารกิจด้านบริการวิชาการศู นย์เฉพาะทางมีการ
จัดประชุมวิชาการและอบรมทั้งบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้แก่ ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทางการดูแลสุขภาพเช่นอาสาสมัครประจาหมูบ้าน และแกนนาสุขภาพโดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในด้านการพยาบาลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในประเด็นสุขภาพต่างๆ อาทิเช่น เด็กและเยาวชน

สตรีในวัยเจริญพันธุ์ ผู้ทางานทั้งภาคในระบบและภาคนอกระบบ ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ผู้สูงอายุ และผู้ทีมีปัญหาสุขภาพจิตเวช โดยได้มีการบูรณาการกับการวิจัย นวัตกรรม งานรับใช้สังคม
กับการจัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอกที่มีการใช้
ผลงานวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นการบูร
ณาการงานวิจัยกับการบริการวิชา การโดยการให้บริการวิชาการควบคู่ไปกับการวิจัยด้วย เช่น การ
จัดตั้งโครงการอบรมเด็กปฐมวัย โครงการอบรมแกนนาด้ านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ใน
สตรีวัยทางาน แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ โครงการเตรียมมารดาเพื่อการคลอด การจัดตั้งศูนย์
ฟื้นฟูสภาพสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน การจัดตัง้ โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม เป็นศูนย์เฉพาะทางที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลให้มีคุณภาพในระดับสากลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมสาหรับการเป็นบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล และจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ ซึ่งในแต่ละปีได้มีการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
รวมทั้งมีการ

ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล เป็นศูนย์เฉพาะทางที่จัดตั้งขึ้น โดยได้รับ
การสนับสนุนจาก China Medical Board ในระยะเริ่มต้น เพื่อดาเนินการวิจัยด้านนโยบายและนาเสนอ
ผลต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทาและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้ความรู้และกระตุ้นให้พยาบาลมี
บทบาทเชิงนโยบายในองค์กรในระดับต่างๆ และให้คาปรึกษาแก่พยาบาลในด้านนโยบาย สนับสนุนและ
ดาเนินการวิจัยเชิงผลลัพธ์เพื่อคุณภาพการพยาบาล เพื่อนาไปสู่การพัฒนานโยบายและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับพยาบาลในระดับประเทศและนานาชาติ

ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ได้พัฒนารูปแบบและระบบกลไกในระบบบริการของ
สถานบริการในระดับปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพใน
ระดับครอบครัวและชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคคลและภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นระดับอาเภอ/จังหวัด
และภาคีเครือข่ายด้านวิชาการให้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการปฐมภูมิและระบบ
สุขภาพชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมแิ ละระบบสุขภาพชุมชนระหว่างภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทางานภาคเหนือ เป็น
ศูนย์เฉพาะทางที่มุ่งเน้นการวิจัยด้านสุขภาพและความปลอดภัยคนทางานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศูนย์ความรู้และถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก
การท างานรวมทั้ ง การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบอาชี พ ในเขตพื้น ที่ ภ าคเหนื อ รวมทั้ ง มี
เป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์ที่พึ่งพาตนเองได้ มีความยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของสังคมด้านอาชี
วอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยคนทางาน ถ่ายทอดความรู้ในระดับท้องถิ่น ประเทศ
และประเทศแถบลุ่มแม่น้าโขง (จีน พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ในอนาคต
พิธีเปิดศูนย์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น เป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ
ตั้งแต่อยู่ใ นครรภ์ ม ารดาจนถึ ง วั ย รุ่น ทั้ง ในภาวะปกติ ภาวะเสี่ย ง และเจ็บ ป่วย โดยการ เพื่อสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างพยาบาล บุคลากรสุขภาพ นักวิชาการ และนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ
รวมทั้งความร่วมมือกับชุมชนครอบครัว โรงเรียน สถาบันศาสนา สถานบริการพยาบาล และภาคีใน
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น
เพื่อให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพแก่ชุมชนที่มุ้งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กและวัยรุ่นอย่างยั่งยืน โดยอบรมพัฒนาศักยภาพแก่คณะทางาน และเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ I
รวมทั้งการจัดการความรู้เรื่องการดูแลเด็กและวัยรุ่นทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และเจ็ บป่วย และ
จัดทาเฐานข้อมูลด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์ เป็นศูนย์เฉพาะทางที่มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพหญิงระหว่างการตั้งครรภ์ ขณะคลอดและภายหลังคลอด และการวิจัยเพื่อส่งเสริมการ
เปลี่ยนผ่านบทบาทการเป็นบิดา/มารดา รวมทั้งการวิจัยด้านสุขภาพของสตรีที่มีความเสี่ยงและปัญหา
สุขภาพ

ศูนย์พัฒนาวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ เป็นศูนย์เฉพาะทางที่
พัฒนางานวิจัยที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุ ขภาพทางเพศได้แก่สุขภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สั งคม และปัญ ญาที่เ ป็นผลสืบ เนื่องจากความสัมพั นธ์ท างเพศและมี ความเคารพต่อวิถีท างเพศที่
แตกต่าง และยังรวมถึงการมีป ระสบการณ์ท างเพศที่ปลอดภัย และมีความพึงพอใจ ปราศจากการ
บังคับ การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรง และสุขภาพอนามัยเจริญพันธ์ได้แก่สุขภาวะทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญาที่เป็นผลจากภาวะเจริญพันธุ์ กระบวนการและการทาหน้าที่ของการ
เจริญพันธุ์ ให้ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย 1) การวางแผนครอบครัว 2)
การอนามัยแม่และเด็ก 3) โรคเอดส์ 4) โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์ 5) มะเร็งระบบสืบพันธุ์ 6) การ
แท้งและภาวะแทรกซ้อน 7) การมีบุตรยาก 8) เพศศึกษา 9) อนามัยวัยรุ่น และ 10) ภาวะหลังวัยเจริญ
พันธุ์และผู้สูงอายุ

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์เฉพาะทางที่เน้นการผลิตผล
งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ โดยยึดตามผังพิสัยงานวิจัย (research mapping) ที่จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซึ่ง
ครอบคลุมงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง และการพัฒนาระบบการ
ดู แลผู้สู งอายุ รวมทั้ งการถ่ ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญ ญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างปิติสุขส าหรั บ
ผูส้ ูงอายุภาคเหนือ

การพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารสาหรับผู้สูงอายุ

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นอีกหนึ่งศูนย์เฉพาะ
ทางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งเป็นแหล่งที่ปรึกษา เพื่อการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลทางสุขภาพจิตและจิตเวช

