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เมื่อปี พ.ศ.2515 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งเป็นคณะหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีภารกิจในการผลิตบุคลากร การท าวิจัย การบริการวิชาการ และการ

ทนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน พ.ศ. 2546 ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลศาสตร์ 

ประกอบด้วย 3 ศูนย์เฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศดา้นเอชไอวีและเอดส์ ด้านการศึกษาพยาบาล

และด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ต่อมาในปี พ.ศ.2551 คณะพยาบาลศาสตร์ได้แบ่งโครงสร้างการ

บริหารงานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์

ความเป็นเลิศทางการพยาบาล และศูนย์บริการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการจัดตั้งศูนย์

ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และ

การให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง

เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการพยาบาลในด้านต่างๆ และ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่เช่ียวชาญในการดูแลกลุ่มเป้าหมายโดยท างานร่วมกันในสหสาขาวิชาการและ

อาศัยความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเป้น

ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มกีารจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางเพิ่มอีกศูนย์ ได้แก่ ศูนย์

นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ในปี 2556 ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะทางเพิ่มอีก 4 ศูนย์ และในปี 

2559 จัดตัง้ศูนย์เฉพาะทางเพิ่มอกี 1 ศูนย์ ปัจจุบันรวมเป็น 9 ศูนย์เฉพาะทาง  

ปัจจุบันศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์คณะพยาบาล

ศาสตร์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันช้ันน าระดับสากลด้านการศึกษา

และการวิจัย (โดยตั้งเป้าหมายเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลก 

ภายในปี 2564) ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนรับผิดชอบใน

ขับเคลื่อนทั้งงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ งานรับใช้สังคม ที่สอดรับกับงานด้านการจัดการเรียน

การสอน โดยมวีสิยัทศัน์ 1) พฒันากลุ่มวจิยัที่เข้มแขง็และมกีารท างานเป็นทมี เชื่อมโยงตัง้แต่ระดบั
นักศกึษาถงึระดบันักวจิยัอาวุโส 2) พฒันานักวจิยัอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มคีวามสามารถในระดบันักวจิยั
อาวุโส 3) พฒันาเครอืข่ายนักวจิยัระดบัชาติและนานาชาติ และ 4) พฒันางานที่บูรณาการ การวจิยั 
นวตักรรม บรกิารวชิาการ/บรกิารชุมชน และการเรยีนการสอนเขา้ดว้ยกนั  

  



การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลประกอบด้วยคณะกรรมการสอง 

ชุด ได้แก่ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล และคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล  คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล 

ประกอบด้วย ที่ปรึกษา จ านวน 2 คน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน กรรมการ ได้แก่ รอง

คณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน โดยมี หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ

บริหารงานของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน

และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พิจารณารับรองรายงานประจ าปี และรายงานการเงินของ

ศูนย์ฯ  และพิจารณาอ านาจและหน้าที่และการจัดระเบียบบริหารงานในศูนย์ฯ โดยมีการประชุมอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง  ส่วนคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประกอบด้วย หัวหน้า

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ศาสตราจารย์เป็นประธานกรรมการและประธานศูนย์เฉพาะทาง

แตล่ะศูนย์เป็นกรรมการ โดยหัวหนา้ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คัดเลือก อาจารย์ในศูนย์พาะทางสองท่านเป็น

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริหารศนูย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลมีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 4 ครั้ง   

การจัดประชุมเพื่อ พฒันาข้อเสนอโครงการวจิัย 

 



 

การเสวนาวจิัย: การบรูณาการงานวิจัย นวัตกรรม บรกิารวิชาการและงานสอน 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นฉบับเพื่อการตีพมิพ์ในวารสารระดับสากล 

  



ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลมีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางเพื่อเป็นกลไกส าคัญ

ในการขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และงานรับใช้สังคม ทีสามารถบูรณาการกับการ

เรียนการสอนททางการพยาบาล เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

จ านวน 8 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

พยาบาลและนวัตกรรม ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ศูนย์สรา้งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในคนท างานภาคเหนือ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผูสู้งอายุ ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้าน

สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมดา้นการดูแล

จิตเวช และสุขภาพจิต และศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น แม้ว่าแต่ละศูนย์เฉพาะ

ทาง ได้ด าเนินการโดยเป็นเอกเทศและมีการหาแหล่งทุนภายนอกมาสนับสนุนการท างาน  อย่างไรก็

ตามเนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีนโยบายที่จะให้การด าเนินการศูนย์ความเป็นเลิศทางการ

พยาบาลของคณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม 

บริการวิชาการและงานรับใช้สังคม ที่สอดรับกับการจัดการเรียนการสอน  และวางแผนที่จะพัฒนาศูนย์

เฉพาะทางให้มีมาตรฐานตามเกณฑ ์ของศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

การบริหารของศูนย์เฉพาะทางนั้น มีคณะกรรมการศูนย์เฉพาะทางที่ประกอบด้วย

คณาจารย์นักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญในประเด็นเดียวกันมารวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม 

บริการวิชาการ และงานรับใช้สังคม ที่สอดรับกับการจัดการเรยีนการสอน ซึ่งแตล่ะศูนย์เฉพาะทางจะมี

การจัดท าผังพิสัยงานวิจัยและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะกรรมการศูนย์

เฉพาะทาง คณะกรรมการนี้มีบทบาทหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  จัดท านโยบายและแผนปฏิบัติงาน 

ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของศูนย์ฯ ต่อคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ฯ แต่ละศูนย์

เฉพาะทางได้แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เพื่อหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกสถาบัน ทั้งนี้นักวิจัยของแต่ละศูนย์เฉพาะทางมีงานวิจัยที่เป็น

เครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบันและเครือข่ายวิจัยต่างประเทศ  โดยได้รับการสนับสนุนทุน

วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เชน่ China Medical Board, USA. Harvard AIDS Institute, USA.   ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส านักงานประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช) งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น ส่วนเครือข่ายวิจัย

นานาชาติ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน และเขตปกครอง

พิเศษมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในส่วนภารกิจด้านบริการวิชาการศูนย์เฉพาะทางมีการ

จัดประชุมวิชาการและอบรมทั้งบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้แก่ ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทางการดูแลสุขภาพเช่นอาสาสมัครประจ าหมูบ้าน และแกนน าสุขภาพโดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในด้านการพยาบาลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในประเด็นสุขภาพต่างๆ อาทิเชน่ เด็กและเยาวชน 



สตรีในวัยเจริญพันธุ์ ผู้ท างานทั้งภาคในระบบและภาคนอกระบบ ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ผู้สูงอายุ และผู้ทีมีปัญหาสุขภาพจิตเวช โดยได้มีการบูรณาการกับการวิจัย นวัตกรรม งานรับใช้สังคม

กับการจัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอกที่มีการใช้

ผลงานวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นการบูร

ณาการงานวิจัยกับการบริการวิชา การโดยการให้บริการวิชาการควบคู่ไปกับการวิจัยด้วย เช่น การ

จัดตั้งโครงการอบรมเด็กปฐมวัย โครงการอบรมแกนน าด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ใน

สตรีวัยท างาน แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ โครงการเตรียมมารดาเพื่อการคลอด การจัดตั้งศูนย์

ฟื้นฟูสภาพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน การจัดตัง้โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม  เป็นศูนย์เฉพาะทางที่ส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลให้มีคุณภาพในระดับสากลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี

ความพร้อมส าหรับการเป็นบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนการ

สอนทางการพยาบาล และจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ ซึ่งในแต่ละปีได้มีการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

รวมทั้งมกีาร 

  



 

ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล เป็นศูนย์เฉพาะทางที่จัดตั้งขึ้น โดยได้รับ

การสนับสนุนจาก China Medical Board ในระยะเริ่มต้น เพื่อด าเนินการวิจัยด้านนโยบายและน าเสนอ

ผลตอ่องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดท าและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้ความรู้และกระตุ้นใหพ้ยาบาลมี

บทบาทเชงินโยบายในองค์กรในระดับต่างๆ และให้ค าปรึกษาแก่พยาบาลในด้านนโยบาย สนับสนุนและ

ด าเนินการวิจัยเชิงผลลัพธ์เพื่อคุณภาพการพยาบาล เพื่อน าไปสู่การพัฒนานโยบายและสร้างเครือข่าย

ความรว่มมอืกับพยาบาลในระดับประเทศและนานาชาติ 

 



ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  ได้พัฒนารูปแบบและระบบกลไกในระบบบริการของ

สถานบริการในระดับปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพใน

ระดับครอบครัวและชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคคลและภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นระดับอ าเภอ/จังหวัด

และภาคีเครือข่ายด้านวิชาการให้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการปฐมภูมิและระบบ

สุขภาพชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาระบบบริการปฐม

ภูมแิละระบบสุขภาพชุมชนระหว่างภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนท างานภาคเหนือ เป็น

ศูนย์เฉพาะทางที่มุ่งเน้นการวิจัยด้านสุขภาพและความปลอดภัยคนท างานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางการพยาบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศูนย์ความรู้และถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพและผูท้ี่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก

การท างานรวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  รวมทั้งมี

เป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์ที่พึ่งพาตนเองได้ มีความยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของสังคมด้านอาชี

วอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้าง

เสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยคนท างาน ถ่ายทอดความรู้ในระดับท้องถิ่น ประเทศ 

และประเทศแถบลุ่มแม่น้ าโขง (จนี พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ในอนาคต 

 

 

 
 

พิธีเปิดศูนย ์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ 



ศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น เป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ

ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวัยรุ่นทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และเจ็บป่วย โดยการ เพื่อสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างพยาบาล บุคลากรสุขภาพ นักวิชาการ และนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ 

รวมทั้งความร่วมมือกับชุมชนครอบครัว โรงเรียน สถาบันศาสนา สถานบริการพยาบาล และภาคีใน

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น  

เพื่อให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพแก่ชุมชนที่มุ้งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของเด็กและวัยรุ่นอย่างยั่งยืน โดยอบรมพัฒนาศักยภาพแก่คณะท างาน และเครือขา่ยในรูปแบบต่างๆ I

รวมทั้งการจัดการความรู้เรื่องการดูแลเด็กและวัยรุ่นทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และเจ็บป่วย และ

จัดท าเฐานข้อมูลด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์  เป็นศูนย์เฉพาะทางที่มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพหญิงระหว่างการตั้งครรภ์ ขณะคลอดและภายหลังคลอด และการวิจัยเพื่อส่งเสริมการ

เปลี่ยนผ่านบทบาทการเป็นบิดา/มารดา รวมทั้งการวิจัยด้านสุขภาพของสตรีที่มีความเสี่ยงและปัญหา

สุขภาพ  

 

 

 

 

 

 



ศูนย์พัฒนาวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์  เป็นศูนย์เฉพาะทางที่

พัฒนางานวิจัยที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพทางเพศได้แก่สุขภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และปัญญาที่เป็นผลสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ทางเพศและมีความเคารพต่อวิถีทางเพศที่

แตกต่าง และยังรวมถึงการมีประสบการณ์ทางเพศที่ปลอดภัยและมีความพึงพอใจ ปราศจากการ

บังคับ การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรง และสุขภาพอนามัยเจริญพันธ์ได้แก่สุขภาวะทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญาที่เป็นผลจากภาวะเจริญพันธุ์ กระบวนการและการท าหน้าที่ของการ

เจริญพันธุ์ ให้ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย 1) การวางแผนครอบครัว 2) 

การอนามัยแม่และเด็ก 3) โรคเอดส์ 4) โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์ 5) มะเร็งระบบสืบพันธุ์ 6) การ

แท้งและภาวะแทรกซ้อน 7) การมบีุตรยาก 8) เพศศกึษา  9) อนามัยวัยรุ่น และ 10) ภาวะหลังวัยเจริญ

พันธุ์และผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 



ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ  เป็นศูนย์เฉพาะทางที่เน้นการผลิตผล

งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ โดยยึดตามผังพิสัยงานวิจัย (research mapping) ที่จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซึ่ง

ครอบคลุมงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง และการพัฒนาระบบการ

ดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างปิติสุขส าหรับ

ผูสู้งอายุภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารส าหรับผู้สูงอายุ 

 

  

  

 



ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช  เป็นอีกหนึ่งศูนย์เฉพาะ

ทางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งเป็นแหล่งที่ปรึกษา เพื่อการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลทางสุขภาพจิตและจิตเวช  

 


