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ในคณะฯ  ขอขอบพระคุณท่านผู้เกษียณอายุราชการ ทุกท่านและขอให้ทุกท่านประสบความสขุ  มีสุขภาพท่ีแข็งแรงตลอดไป
คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นของคณะฯ ในวันมหิดลปีน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พวงพยอม  ปัญญา

ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดีกับคณาจารย์และนักศึกษามาโดยตลอด และยังได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือคณะฯ
อุทิศตนให้สังคม  ชุมชนมาโดยตลอด  ในการเป็นประธานชมรม แม่บ้านตำรวจตระเวณชายแดน  อีกด้วย

และในเดือนตุลาคมน้ี คณะฯ ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาต ิเร่ือง  การส่งเสริมสุขภาพ :  หลักฐานเชิงประจักษ์
การปฏิบัติและแนวนโยบาย  “Health Promotion Evidence, Practice and Policy” ในระหว่างวันท่ี  20  - 22  ตุลาคม  2547
ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่ โดยการดำเนินการร่วมกับ Co-sponsors อีก  4 แห่ง ได้แก่ University of
Michigan, Ann Arbor, U.S.A. University of Washington, Seattle, U.S.A., University of Western Sydney, Australia.
ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการประชุมคร้ังท่ี  2  ของคณะฯ  โดยคร้ังแรก จัดข้ึนในปี พ.ศ. 2544  ในนามของประธานการจดัการประชุม
ก็ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมจากท่ัวโลกประมาณ  600 คน ซ่ึงมีกิจกรรมท้ังการบรรยาย อภิปราย
การเสนอผลงานวิจัยกว่า 200 เร่ืองและยังมีการประชุมก่อนเปิดประชุม ในเร่ือง Evidence Based Practice in Nursing and
Midwifery: A systematic Review และการประชมุวิชาการภายหลงัประชมุแลว้ เร่ือง Health Promotion: Theory and
Implication  รวมทั้งการจัดให้เยี่ยมชมแหล่งต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการจัดเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด ขอต้อนรับทุกท่านและขอขอบคุณวิทยากร คณะกรรมการดำเนินงาน
และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ทุกหน่วยงานท่ีทำให้การจัดการประชุมคร้ังน้ีเกิดข้ึน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล
   คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
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ในเดือนกันยายนนี ้ มีคณาจารย์และบุคลากรของคณะหลายท่าน
ได้เกษียณอายุราชการ ได้แก่  รองศาสตราจารย์ นิลพรรณ รัตน์ดิลกพาณิชย์,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ  เอ่ียมจ้อย, รองศาสตราจารย์ เทียมศร  ทองสวัสด์ิ,
รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล  ชุ ่มภิรมย์ ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีนวล
วิวัฒน์คุณูปการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รุจิภาส  ภู่สวา่ง และคุณอุไร สุภาวรรณ์
ซึ่งทุกท่านได้ปฏิบัติงานที่คณะพยาบาลศาสตร์มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
ทุกท่านเป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างดีเย่ียมให้คณะฯมา โดยตลอด  ในนามของทุกคน
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Message from the Dean
This has been a month of sadness and gladness.  Six of our faculties, and one member of staff,

Assistant ProfessorNillapan Ratdilokpanich, Assistant Professor Wanpen Eiamjoy, Associate Professor
Tiamsorn Tongswas, Associate Professor Wanvilai Chumpirom, Assistant Professor Srinuan
Wiwatkunupakan, Assistant Professor Rujipas Poosawang and Mrs. Urai Supawvn retired from working
with us.  This was a happy occasion in that we could honour and appreciate the long years of service given to the
Faculty of Nursing, Chiang Mai University by these women, who were when the Faculty was first begun, and have
worked tirelessly in their various positions to help to build the Faculty to what it is today.  And it is a time of
sadness too, as we know we will miss them sincerely.  We wish them a wonderful and peaceful retirement, and
long and healthy lives.  We will remember them with gratefulness and pleasure.

This month has also been the time to honour our alumni, who has received the award of the distinguished
alumni Assistant Professor Dr. Paungpayom Panya has been of great value to us at the Faculty of Nursing,
Chiang Mai University. She has also been active in community work, and for a time took a break from teaching and
helped people in the remote areas of the borders of Thailand with her husband, while he was in charge of the Border
Police. We would like to offer our congratulations to Dr. Paungpayom for receiving this honor.  She is a admirable
role model for faculty and students.

In October we will host the 2nd International Conference “Health Promotion: Evidence, Practice and Policy”.
The Conference is sponsored by Chiang Mai University, the University of Michigan, Ann Arbor, USA, the
University of Washington, USA, the University of Western Sydney, Australia, and the Thai Health Promotion
Foundation.  The Conference will take place from 20 - 22 October, at the Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai.
Many experts in the field of health promotion will be speaking, and there will also be more than 200 research
presentations, from nurses, health professionals, social scientists and others concerned with health. On 19
October there will be a Pre-Conference program "Evidence Based Practice in Nursing and Midwifery: A
Systematic Review", and there will also be a Post Conference workshop entitled "Health Promotion: Theory and
Implications".  Site visits have been arranged to healthy hospitals, communities, and faculties, in both the private
and public sectors.  Over 600 people have registered for the Conference. I would like to thank the co-sponsors, our
supporters, and the organizing committee for making this Conference happen. I hope that many of you will be
joining us, and I am looking forward to welcome you in Chiang Mai, Thailand.

Wipada Kunaviktikul, R.N., D.S.N.
Dean and Associate Professor
Faculty of Nursing, Chiang Mai University
Head, WHO Collaborating Centre for Nursing and Midwifery Development
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วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ในฐานะที ่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และ
ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ ในการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะ
อุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงาน
บริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ดังกล่าวแล้วน้ี กระทรวงสาธารณสขุได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันท่ี 21
ตุลาคม ของทกุปีเป็นวันพยาบาลแหง่ชาต ิ ต้ังแต่ปีพุทธศกัราช 2533 สภาการพยาบาล

และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งประเทศถือเป็น
สิริมงคลอนัสงูย่ิง และไดร่้วมกนั จัดงานวนัพยาบาลแหง่ชาต ิในวันที ่21 ตุลาคม ของทกุปนัีบแต่น้ันเป็นต้นมา

การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ได้จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 21 ตุลาคม 2533 โดยสภาการพยาบาลร่วมกับ
สมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทย ฯ ในฐานะตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภใ์นประเทศไทย
ทุกคน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติในครั้งนั้น
สภาการพยาบาล ได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดเดินเทิดพระเกียรติ การให้บริการตรวจสุขภาพ
และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน การประชุมวิชาการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ให้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นในสาขาต่างๆ และได้จัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล
พยาบาลดีเด่นเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน และยังได้กำหนดให้ใช้ “ดอกปีบ” เป็นสัญลักษณ์ของ
พยาบาลไทย ต้ังแต่ปี พ.ศ . 2534 เป็นต้นมา เน่ืองจาก “ดอกปบี” เป็นดอกไมสี้ขาวทีมี่กล่ินหอม ต้นปีบเป็นไม้ยืนต้น
ขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้ง ราก ลำต้น และดอกใช้เป็นสมุนไพรได้ เปรียบกับพยาบาลในชุดสีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบ
คุณงามความดี ประดุจกล่ินหอมของดอกปีบ และพร้อมท่ีสร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของ “ดอกปีบ” น่ันเอง

การจดังานวนัพยาบาลแตล่ะปีจะมีวัตถุประสงคห์ลัก 4 ประการ คือ
1. เพ่ือเทิดพระเกยีรติสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ีในฐานะทีพ่ระองค์ท่านทรงมพีระมหากรณุาธิคุณต่อ

วิชาชีพการพยาบาล
2. เพ่ือให้ผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาลไดต้ระหนักและสำนกึในหนา้ทีเ่ย่ียง พระกรณยีกจิทีพ่ระองคท์รงปฏบัิติ

เสมอมา
3. เพื่อเป็นการเดินตามรอยพระบาทในการสร้างสรรค์สุขภาพดีถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน
4. เพ่ือเป็นศนูย์รวมความสามคัคขีองพยาบาลทัว่ประเทศ

๒๑ ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ
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การประชมุวิชาการนานาชาต ิ เร่ือง
“Health Promotion : Evidence, Practice
and Policy”  จะจัดใหมี้ข้ึน  ระหว่างวนัที่
20 - 22  ตุลาคม   2547   ณ โรงแรม
โลตัสปางสวนแกว้   จ.เชียงใหม่    โดย
รองศาสตราจารย์  ดร .วิภาดา
คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล-
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานการจัดการประชุม

การประช ุมว ิชาการนานาชาต ิ
คร ั ้งน ี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อเปิดโอกาส
ให้ผ ู ้ เข ้าร ่วมประชุมได้ประสบการณ์
เกี ่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในมุมมอง
ท่ีหลากหลาย   รวมทัง้ได้แนวทางใหม ่ๆ
ในการประยุกต์แนวคิดของการส่งเสริม
สขุภาพในวถีิชีวิตประจำวนั   ปรับเปล่ียน
สิง่แวดลอ้มเพ่ือให้มีสขุภาวะ    เสรมิสรา้ง
กิจกรรมท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ตลอดรวมถึงการปรับระบบการบริการ
สุขภาพให้ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ

และการปอ้งกนัโรค  ทีจ่ะนำสูก่ารพฒันา
กำหนดนโยบายสาธารณะ  เพ่ือการมสุีข
ภาวะของประชากรและชมุชน    รวมทัง้
ส ่งเสร ิมให ้เก ิดส ัมพันธภาพที ่ม ีการ
ประสานความรว่มมือพัฒนาเครอืข่ายการ
ทำงานร่วมกันด้านการส่งเสริมสุขภาพ
แบบบูรณาการในระดับชาติและนานาชาติ

ผู้เข้าร่วมประชุมคร้ังน้ีมาจากทัว่โลก
จำนวนประมาณ  600  คน  ภายในงาน
จะประกอบไปด ้วยการบรรยายและ
อภิปรายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์
ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ   และยังมี
การนำเสนองานว ิจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวก ับการ
สง่เสรมิสขุภาพ    โดยนำเสนอทัง้แบบนำ
เสนอผลงานโดยการบรรยาย  200  เร่ือง
และการนำเสนอผลงานโดยโปสเตอร ์
ประมาณ  70  เร่ือง

นอกจากนียั้งมีการอภิปรายกลุ่มของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก  (Doctoral
Student Forum)  ซึ ่งจะเป็นโอกาส

ให้นักศึกษาปริญญาเอกทั ้งในประเทศ
และต ่ างประเทศได ้ม ี โอกาสพบปะ
แลกเปลีย่นประสบการณซ่ึ์งกนัและกนั

งานประชุมคร้ังน้ีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับความร่วมมือ
และสนับสนุนจากหลายฝ่าย  ได้แก่
มหาวิทยาลัยมิชิแกน  แอน แอเบอร์
สหรัฐอเมริกา   มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
ซีแอตเต้ิล  สหรฐัอเมริกา   มหาวทิยาลยั
เวสเทิล  ซิดนีย์   ประเทศออสเตรเลยี  และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพแห่งประเทศไทย

การประชมุวิชาการนานาชาต ิ   เร่ือง  " การสง่เสรมิสขุภาพ "
“Health Promotion : Evidence, Practice and Policy”

Health Promotion: An International Conference in Chiang Mai
An International Conference " Health Promotion: Evidence, Practice and Policy" will be held from October

20th-22nd, 2004 at Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai. Associate Professor Dr. Nipol Tuwanon, the president
of Chiang Mai University, will be the chairman on the grand opening ceremony.

The purpose of this conference is to provide an opportunity to explore health promotion evidence in diverse
contexts. It will enable participants to dialogue about health promotion practices for the encouragement of healthy
life styles, the creation of the supportive environments for healthy life styles, the creation of supportive
environments for health, strengthening community action, reorienting health services to place primary focus on
promoting health and preventing disease, and developing public policies for health. Furthermore, it will provide an
occasion for the creation of collaborative relationship.

The 600 participants from all over the world are approximated. The conference consisted of lecture,
discussion from Thai and international expert speakers, 200 researchs in health promotion oral presentations and
70 poster presentations. Moreover, Thai and international doctoral students will have an opportunity to exchange
ideas and experiences on the Doctoral Student Forum Discussion session.

The conference is sponsored by Chiang Mai University, University of Michigan, An Arbor, U.S.A.,
University of Washington, Seattle, U.S.A., University of Western Sydney, Australia and Thai Health Promotion
Foundation, Thailand.
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ในปี  คศ. 1986   ณ  การประชมุ
ใหญ่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพคร้ังแรก
ของโลก   ซึ ่งจ ัดข ึ ้นโดยองค์การ
อนามยัโลก  ณ  กรุงออตตาวา  ประเทศ
แคนาดา   สมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด
พร้อมใจกันลงนามในกฎบัตรออตตาวา
ท่ีรู้จักกนัในนาม  “Ottawa  Charter  for
Health Promotion”   ความสำคญัของ
กฎบัตรฉบับนี้คือจุดเริ ่มต้นของความ
ร่วมมือในระดับนานาชาติท่ีจะร่วมกันส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนในประเทศของตน
ผ่านกลยทุธ์ท่ีสำคญั  5  ประการคอื

1. การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพ

2. การก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
อำนวยต่อการมีสุขภาพท่ีดี

3. การสรา้งเสรมิกิจกรรมชมุชนให้
เข้มแข็ง

4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล   และ
5. การปรับเปลี ่ยนระบบบริการ

สุขภาพ
ภายหลังคำประกาศกฎบัตรออตตาวา

แต่ละประเทศต่างเดินหน้ากำหนดนโยบาย
แผนและยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพให้
สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรมของตนเอง  ประเทศไทยเปน็
หนึ่งในประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมลงนาม
กฎบตัรออตตาวาฉบบัน้ี  และไดด้ำเนนิ
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิควบคู ่ไปก ับแผนการด ้าน
สาธารณสุข  แต่ยังขาดความสมบูรณ์และ
ขาดการนำไปปฏบัิติอย่างเป็นรูปธรรม

ผลของกฎบัตรออตตาวา  เร่ิมชัดเจน
เป็นรูปธรรมในยุครัฐบาลปัจจุบันโดยมี
ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ    ชินวัตร   เป็น
นายกรัฐมนตรี   การปฏิรูประบบสุขภาพ
เป็นกลไกสำคัญที่ก่อให้เกิดการเคลื่อน
ย้ายของกระบวนทัศน์ด ้านส ุขภาพ
รัฐบาล จึงได้ชูประเด็นการส่งเสริมสุขภาพ

เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนา
สุขภาพของประชาชนผ่านโครงการต่าง ๆ
ซ่ึงเป็นโครงการบูรณาการท้ังส้ิน   ท่ีกล่าว
ว่าเป็นโครงการบูรณาการเนื ่องจาก
เป ็นการประสานความร ่วมม ือจาก
กระทรวง  ทบวง  กรมตา่ง ๆ    รวมทัง้
ภาคีภาคประชาชน   ซึ ่งเป็นพลัง
ขับเคลื ่อนที่สำคัญสู ่ความสำเร็จของ
แต่ละโครงการ

กลไกสำคัญของกฎบัตรออตตาวา
คือ   การกำหนดนโยบายของรฐัและการ
ม ี ส ่ วนร ่ วมของประชาชนในการ
รับผิดชอบสุขภาพของตนเองภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อสุขภาพที่เริ ่มต้น
จากการเมืองที่นิ ่ง ไม่มีความขัดแย้ง
ความรุนแรงทางสังคมหรือการก่อการร้าย
หรือสงคราม ประชาชนอยู่ในส่ิงแวดล้อม
ที ่ดีมีความสะอาดปราศจากมลภาวะ
ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
ของรัฐและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
โครงการต่าง ๆ  ท่ีร่วมกันกำหนดระหว่าง
ภาครัฐกับ ประชาชน

นโยบายเชงิรุกตา่ง ๆ ของ รัฐบาล
และนโยบายดา้นการสง่เสริมสุขภาพนำ
สู่โครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวอย่างเชน่   โครงการนโยบายสขุภาพ
ถ้วนหน้า   โครงการอาหารปลอดภัย
โครงการขยับกายสบายชีว ี  ฯลฯ
โครงการเหล่าน้ีจะสัมฤทธ์ิผลได้ นอกจาก
ต ้องการความร ่วมม ือร ่ วมใจของ
ประชาชน และการบริหารจัดการท่ีดีแล้ว
องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็น
สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะสอดแทรกเป็น
เนื้อหาสาระสำคัญเพื่อนำสู่การปฏิบัติ
หน้าท่ีและบทบาทสำคัญ ของนักวิชาการ
ได้แก่   การชี ้นำประชาสังคมด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ ให้นำองค์ความรู้
ท่ีผ่านการคดักรองเลอืกสรรแลว้   หรือ
ความรู้เชิงประจักษ์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ

มาใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพลักษณะ
ต่าง ๆ    ซ่ึงแน่นอนท่ีสุดผลดีย่อมเป็นของ
ประชาชนที ่ไม่ต้องผ่านกระบวนการ
ลองผิดลองถูกที่อาจส่งผลข้างเคียงต่อ
สุขภาพในระยะยาว  และในฐานะชมุชน
วิชาการการนำความรู้เชิงประจักษ์มาใช้
เป็นการรับใช้สังคม   และตอบแทน
ประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมท่ีสุด

การประชมุวิชาการนานาชาต ิเร่ือง
“Health Promotion : Evidence, Practice
and Policy”    จึงเปรียบเสมือนการ
เช่ือมโยงเครือข่ายในระดับนานาชาติของ
นักวิชาการและผู้ปฏิบัติระดับโลกและ
ระดับชาติที ่ร ่วมกันทำกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพในท้องถ่ินและในประเทศ
ของตนเอง   การแลกเปล่ียนประสบการณ์
ของนักวิชาการและผู ้ปฏิบัติเพื ่อการ
ส่งเสริมสุขภาพในครั ้งนี ้ จึงเป็นการ
สะท้อนให้เห็นภาพของการส่งเสริม
สุขภาพที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ   ความรู้เชิงประจักษ์
ท ี ่ได ้จากการว ิเคราะห ์แลกเปล ี ่ยน
ประสบการณ์จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ได้แนวคิด แนวทาง กระบวนการและ
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพในองค์กร
ชุมชน  ท้องถิ่น   และประเทศเพิ่มขึ้น
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่   จึงรู้สึกเปน็เกยีรติอย่างยิง่ที่
เป็นผู ้นำในการดำเนินการจัดประชุม
ว ิ ชาการ เพ ื ่ อ ให ้ เคร ื อข ่ ายช ุมชน
นักวิชาการและผู้ปฏิบัติเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพมีความเข้มแข็ง    เพ่ือสนองตอบ
ต่อนโยบายของรัฐและเพ่ือการพัฒนาทาง
วิชาการขององค์กรตามปรัชญาและ
วิสัยทัศน์ของคณะอย่างเข้มแข็งต่อไป

รศ.ดร.ภารดี    นานาศิลป์

Continue P.15

จากกฎบัตรออตตาวาสู่การมีส่วนร่วมของภาคีประชาชนและความรู้เชิงประจักษ์
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วันที ่ 17   กันยายน  พ.ศ. 2547  คณะพยาบาลศาสตร ์   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่จัดพิธีมุทิตาจติให้แกอ่าจารย ์และข้าราชการ
ของคณะพยาบาลศาสตรท่ี์เกษยีณอายรุาชการ    ณ  ห้องประชุมเปรียบ   ปัณยวณชิ    อาคาร  1    คณะพยาบาลศาสตร ์  โดย มี
รองศาสตราจารย์  ดร.วิภาดา     คุณาวิกติกุล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานในพิธี  นอกจากนี้มีคณาจารย์
ข้าราชการอาวุโส    แขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก   ทั้งนี้ในพิธีดังกล่าวมีการแสดงของคณาจารย์  นักศึกษา และ
บุคลากรในคณะฯ งดงาม ตระการตา เป็นอย่างยิง่

ในปี 2547 น้ี  มีคณาจารย ์  ข้าราชการของคณะพยาบาลศาสตรท่ี์ครบเกษยีณอายรุาชการ  จำนวน  7  คน  คือ
1. รองศาสตราจารย ์นิลพรรณ รัตน์ดิลกพาณิชย์ ภาควิชาการพยาบาลพืน้ฐาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วันเพ็ญ เอ่ียมจ้อย ภาควชิาการพยาบาลศลัยศาสตร์
3. รองศาสตราจารย ์เทียมศร ทองสวสัดิ์ ภาควชิาการพยาบาลสติูศาสตรแ์ละนรีเวชวิทยา
4. รองศาสตราจารย ์วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ ภาควชิาการพยาบาลจติเวช
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รุจิภาส ภู่สว่าง ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสขุ
7. นางอุไร สุภาวรรณ์ ภาควชิาการพยาบาลจติเวช

             ⌫
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   ⌦⌫   ⌫       
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As you retire wishing you restful days that bring a peaceful heart...
a contended soul that leads to genuine happiness...and a lifetime of happy memories

Enjoy your well-deserved retirement !
A very special time for you

มุทิตาจติ 2547

         ⌫  
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ผู ้ช ่วยศาสตรจารย ์ระด ับ 8 ภาควิชาการพยาบาลอาย ุรศาสตร ์ คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่
เป ็นผู ้ม ีความสามารถที ่โดดเด่นทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการช่วยเหลือสังคม เป็นอาจารย์พยาบาลที ่ม ี
ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างครบถ้วนท้ังด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักศึกษาพยาบาลและผู้ร่วมงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื ่องมาโดยตลอด นอกจากนี้ยัง
ปฏิบัติงานด้านสังคมในฐานะผู้นำฝ่ายสตรีในการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานราชการ และสนับสนุนกิจการโครงการ
พระราชกุศลต่างๆ ของพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น เป็นประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวณชายแดน กรรมการบริหารระดับ
กองบัญชาการสมาคมแม่บ้านตำรวจ กรรมการฝ่ายส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพของสมาคมแม่บ้านตำรวจ กรรมการ โครงการ
รณรงค์หาทุนและมอบทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน เป็นต้น

ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) เนื่องใน "วันมหิดล"
ประจำปี 2547

The Honored Best Alumni in Health Science on Mahidol Day 2004

Deans and faculties, Northern Thailand Nursing Organization, CMU Nurse Alumni Society and staff of the
Faculty of Nursing, Chiang Mai University organized a congratulatory  party for Professor Dr. Paungpayom
Panya  in honor of her receiving an award on Mahidol Day. Assistant professor Dr. Paungpayom Panya
received the award for being one of the best alumni in the field of Health Science (Nursing) in 2004.

Dr. Paungpayom is currently in an Assistant Professor, level 8, in the Department of Medicine, Faculty of
Nursing, Chiang Mai University. She is a faculty member who has devoted her time to making improvements in
many areas including academic, professional and the community. She sets an important example for students and
colleagues in being a responsible faculty member who completes all tasks-teaching, research, academic service
and promotion of Thai culture. She also works as a female role model in support government organizations and
many royal projects.  She is the head of the National Guard spouse club, on the management committee of the
police spouse society and the  committee on the knowledge and professional development project for the police
spouse society and also on the committee to find and provide funding for the school lunch project etc.

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโส สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยสาขาภาคเหน ือ สมาคมศิษย์เก ่าพยาบาลศาสตร ์ มช .
และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ได้จ ัดงานแสดง
ความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา ซ่ึงได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร)์ เน่ืองใน "วันมหิดล" ประจำปี 2547
ปัจจ ุบ ันผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร .พวงพยอม ปัญญา ดำรงตำแหน่ง
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ภารกิจคณบดี

งานแถลงขา่วการจดัประชมุวิชาการนานาชาตแิกส่ือ่มวลชน  คร้ังที ่  1
คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์  รองศาสตราจารย ์  ดร.วภิาดา    คุณาวกิตกุิล  ประธาน

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติและคณะกรรมการได้จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นครัง้ท่ี 1 ในวันพฤหัสบดท่ีี   23  กันยายน    2547   เวลา  13.30 - 16.00  น.  ณ  ห้องฟ้ามุ่ย
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด   มีผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสถานีวิทยุ   สถานีวิทยุโทรทัศน์  และหนังสือพิมพ์เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก
ประธานฯ  ได้แถลงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  ภาพรวมของรูปแบบการประชุมและกิจกรรมเพื่อการ
สร้างเสรมิสุขภาพทีจ่ะแสดงในงาน

ผู้สื่อข่าวมีความสนใจซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นหัวข้อหลักในการจัดประชุม  ผลการวิจัยที่จะเผยแพร่แก่
ชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน  จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ประชาสัมพันธ์ถึงการจัดโปรแกรมการนำผู้เข้าประชุมเยี่ยมชม
สถานที่และกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในระหว่างการประชุมด้วย

ในวันที่  15  กันยายน  พ.ศ. 2547   คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นเจ้าภาพในการจดัประชุมคณบดสีายวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ และ สถาบนัวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  คร้ังท่ี
6 / 2547    อันประกอบดว้ย  คณะแพทยศาสตร ์   คณะเทคนคิการแพทย ์   คณะสตัวแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์   คณะพยาบาลศาสตร์  และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ในการนี ้รองศาสตราจารย ์  ดร. วภิาดา   คุณาวกิตกุิล   คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์
เป็นประธานในการประชุม  โดยมีคณบดีและผู ้แทนคณบดีจากทั ้ง  6  คณะ และสถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมในการประชุมคร้ังน้ี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิชล    สงค์ศิริ   รองคณบดี
ฝ่ายบริหารจากคณะเทคนคิการแพทย ์  ได้ร่วมบรรยายพเิศษ  เร่ือง   “ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
เพ่ือการบรหิารและการปฏบัิติงาน”  (  E - Office  )    ให้แกค่ณาจารย ์  หัวหน้าภาควชิา   หัวหน้างาน
ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ที่ประชุมคณบดีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ครั้งที่  6 / 2547

The Sixth Meeting of Health Science Deans and Institute of Health Science
On September 15th, 2004, the Faculty of Nursing, Chiang Mai University hosted the sixth meeting for Health

Science Deans and Health Science Institutes. The participants of this meeting were the Deans from six health
science faculties; Faculty of Medicine, Faculty of Associated Medical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine,
Faculty of Pharmacy, Faculty of Dentistry, Faculty of Nursing and the Institute of Health Science.

Associate professor Dr. Wipada Kunaviktikul, Dean of the Faculty of Nursing was the organizer for this
meeting.  Assistant Professor Sichon Songsiri, associate Dean of Management Affairs, Faculty of Associated
Medical Sciences, gave a lecture on “Information Management Systems for Management and Practice” (E-Office).

Press Conference for Upcoming International Conference
The Dean, Associate Professor Dr. Wipada Kunaviktikul and her team organized a press conference at

the Far Mouy Room, Chiang Mai Orchid hotel on Thursday, September 23rd, 2004 to promote the upcoming
international conference on Health Promotion: Evidence, Practice and Policy". The Dean as the head of the
conference, presented information about it and answered many questions related to it's purpose and research
articles to be presented at it.
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เด ือน  กรกฎาคม   2547
คณะพยาบาลศาสตร ์  ได้ให ้ความ
ร่วมมือกับองค์การทุนเพื ่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ  (UNICEF)  และกรม
วิเทศสหการ จัดการฝกึอบรมนานาชาติ

Systems Research”    และ  เรื่อง  “Cerebral Perfusion
Monitoring and Outcome”   ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร ์  และบุคลากรที ่สนใจ  ณ  ห้อง  N 1/6     ช้ัน  6
อาคาร  1  คณะพยาบาลศาสตร ์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

เด ือน  สิงหาคม  2547
นักศึกษาพยาบาลจาก  School of
Nursing, Hong Kong Polytechnic
University   จำนวน  5  คน  ได้เดินทาง

มาศึกษาดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์   ระหว่าง วันที่   25
กรกฎาคม - 7  สิงหาคม  2547

ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้เดินทางมาศึกษา  และวิจัยในด้าน
Women's and Community Health  และ  HIV/AIDS Preven-
tion and Care  ท่ีคณะฯ  ในระหวา่งเดอืน  กรกฎาคม - สิงหาคม
2547  นั้น  และ  Ms. Korie Tabor  รายงานผลการศึกษา
และวิจัยในวันที่   3   สิงหาคม    2547   ณ  ห้องประชุม
สำนักงานคณบดี  และจะเดินทางกลับในวันท่ี   5  สิงหาคม    2547

ข่าววิเทศสัมพันธ ์

Ms. Korie Tabor  และ
Ms. Fam Saeturn  นักศกึษาผูรั้บทนุ
ภายใต้โครงการ MIRT (Minority
International Research Training)
ของ  University of Illinois at Chicago

ในวันท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2547  เวลา
13.30 - 15.00  น.  รองศาสตราจารย์
ดร. วภิาดา   คุณาวกิตกุิล  คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร ์  ได ้ต ้อนร ับ
Professor  Dr.Pamela Mitchell

รองคณบดฝ่ีายวจัิย  จาก  School of Nursing,  University of
Washington   ประเทศสหรัฐอเมริกา   ซึ่งเดินทางมาเจรจา
ความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับ
คณะกรรมการศูนย์วิจัยคณะพยาบาลศาสตร์  และวันที่  27
สิงหาคม  พ.ศ. 2547  เวลา   09.00 - 11.00  น.   Professor
Dr. Pamela   ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย พิเศษ
ในหัวข้อเรื่อง   “The Intersection of Clinical And Health

เด ือน  กันยายน  2547
คณะพยาบาลศาสตร ์  ได ้จ ัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  Meta-
analysis  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้

ผู้เข้าร่วมประชุมได้หลักการ   และแนวทางการสังเคราะห์ งานวิจัย
รวมทั้งได้มีโอกาสขอคำปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความคิดเห็นกับผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ   ในระหว่างวันท่ี   27
กันยายน - 1  ตุลาคม    2547    โดยไดเ้ชิญ  Assoc. Prof.
Dr. Terri Simpson  จาก  School of Nursing, University of
Washington Seattle   ประเทศสหรฐัอเมริกา  มาเป็นวิทยากร

Foreign Relationship News
July 2004

The cooperation among Faculty of Nursing,
UNICEF and Department of Technical and Economic
Cooperation sponsored an international training on
"Prevention and Care of HIV/AIDS: A Comprehensive
Course" for 18 international scholars from 11 countries
scholars Indonesia, Bhotan , China, Thailand, Myanmar,
Mongolia, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, Laos and
Seychelles. This workshop was held from July 19th -
30th, 2004 at The Park Hotel, Chiang Mai.

August, 2004
Five Nursing students from School of Nursing,

Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong had visit
Faculty of Nursing on July 25th to August 7th, 2004.

Ms Korie Tabor and Ms. Fam Saeturn, Minority
International Research Training  (MIRT) Scholars of
University of Illinois at Chicago, USA, had visit Faculty
of Nursing from July-August, 2004 to study and research
in the area of Women's and Community Health and HIV/
AIDS Prevention and Care. Ms Korie Tabor also
presented the result of her study on August 3rd, 2004 at
the Dean conference room.

หลักสตูร  Prevention and Care of HIV/AIDS: A Comprehen-
sive Course    สำหรบัผู้รับทุนนานาชาต ิ จำนวน  18  คน  จาก
11  ประเทศ  ได้แก่  ประเทศอนิโดนเีซีย  ภูฐาน   จีน   ไทย   พม่า
มองโกเลีย  และเวียดนาม  บังคลาเทศ  ศรีลังกา  ลาว
และประเทศชเีซลเลส   ระหว่างวนัท่ี  19 - 30  กรกฎาคม    2547
ณ  ห้องเจียงจ่ืน  ช้ัน  3   โรงแรมเดอะปารค์  จังหวัดเชยีงใหม่
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“การพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ”

carving Workers. และ ดร.นาดา ลัคนหทัย ได้เสนอผลงานวิจัย
เร่ือง “Thai Cancer Pain    Experience: Relationships among Pain
Beliefs, Spiritual Beliefs, Pain Appraisal, Pain Coping and Related
Outcomes.” ในงานนี้ด้วยซึ่งการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน
วิจัยในครั้งนี้ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาล
นำช่ือเสียงมาสู่คณะพยาบาลศาสตร ์  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นอกจากนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
วิจัยทางการพยาบาลและได้มีโอกาสพบปะนักวิจัยที ่มีความ
เช่ียวชาญหรือความสนใจในเร่ืองเดียวกัน    ซ่ึงจะสามารถประสาน
การสร้างเครือข่ายในอนาคต

Research Presentation:
The 15th “International Nursing Research Congress” was

held in Dublin, Ireland from the 22-24 of July, 2004. Assistant
Professor Dr. Sujitra Tiamsawat and Associate Professor
Dr. Susanha Yimyam presented their studies at this conference.
Their oral presentation was titled “Exploration of Safe Sex
Practices for HIV/AIDS Prevention Among Rural Thai Women in
Northern Thailand: Comparison of 1993 and 2003 and  “Health
Impact of Female Woodcarving Workers” was a poster
presentation.  At the same event, instructor Dr. Nada Lukkahatai
presented the results of her research on “Thai Cancer Pain
Experience: Relationships among Pain Beliefs, Spiritual Beliefs,
Pain Appraisal, Pain Coping and Related Outcomes.”

By participating in this international conference, these staff
had the opportunity to exchange knowledge and experiences with
other participants and to connect with the global network. The
presentations of their research also increases international
awareness of work that is being been done at the Faculty of
Nursing in Chiang Mai University.

"Pathway of admission to the home for the aged,
Chiang Mai"

อาจารย์  ดร.ทัศนา    ชูวรรธนะปกรณ์  ได้เข้าร่วมเสนอ
ผลงานวิจัย  เร่ือง  Pathway of admission to the home for the
aged, Chiang Mai    ในการประชุม    Evidence in Practice :
Leading the way in aged care   ซ่ึงเป็นการประชุม   คร้ังท่ี  4
ของ สถาบันโจแอนนา บริกส์  (4th Joanna Brigge Australasian
Colloquium)  ระหว่างวันท่ี   29   กันยายน - 1  ตุลาคม  2547
ณ La Trobe University   เมืองเมลเบิร์น   ประเทศออสเตรเลยี
ในโอกาสนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิชาการ
นานาชาติ ด้านการดูแลและการวิจัยผู้สูงอายุ   เพื่อนำมาใช้
พัฒนาการดแูลผูส้งูอายใุน ประเทศไทยตอ่ไป

Instructor Dr. Tassana Choowattanapakorn was    invited
for a research presentation titled “Pathway of   admission to the
home for the aged, Chiang Mai" at the conference of “Evidence in
Practice : Leading the way in aged care”. It was the 4th Joanna
Briggs Australasian Colloquium that was held on 29 September -
1 October 2004. at La Trobe University, Melbourne, Australia.

ข่าวงานวิจัยและเสนอผลงานวิจัย

ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล   คณะ
พยาบาลศาสตร ์    มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื ่อง   “ การพัฒนาโครงการวิจัยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ”
โดยกำหนดการประชมุเป็น  2  ระยะ  คือ  ระยะท่ี  1   ในวันท่ี   10
ต.ค. 2547   เวลา  08.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคาร
ไทยพาณิชย์   และ ระยะท่ี  2   ในระหว่างวันท่ี   28 -29  ตุลาคม
พ.ศ. 2547 เวลา   13.30  -  16.30  น.   ณ  ห้องประชุมวิเชียร
ทวีลาภ   ช้ัน  6   อาคาร  1   คณะพยาบาลศาสตร์

ในการประชุมครั ้งนี ้เพื ่อให้ผู ้เข้าร่วมประชุมได้แนวทาง
ในการพัฒนา โครงการวิจัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของประเทศ
และทิศทางการวจัิยของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       นอกจากน้ียัง
ร่วมกันพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ต่อไป
Research Development in Corresponse to
Country Strategies

The nursing research center, Faculty of Nursing, Chiang
Mai University organized a workshop on “Research Development
in Response to Country Strategies”. The first part of this program
was on October 10th, 2004 from 8:00 am- 4:30 pm at Thai Panich
Bank and the second workshop will take place on October 28th

and  29th, 2004 from 1:30-4:30pm in the  Wichian Taweelap
conference room at the faculty of Nursing.

This workshop will provide an opportunity for all participants
to learn about the guidelines for  developing  research projects
that are  congruent with government strategies and university
rules. It will also provide a chance for participants to share thoughts
and ideas about research projects.

การเสนอผลงานวจัิย
การเสนอผลงานวิจัย  The 15th International Nursing

Research Congress

ผลงานวิจัย  2  เร่ือง คือ   Oral presen-
tation  เร่ือง  Exploration of Safe Sex
Practices for HIV/AIDS Prevention
Among   Rural Thai Women in

ในระหว่างว ันที ่  22  - 24  กรกฎาคม   2547
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ส ุจ ิตรา    เทียนสวัสดิ ์  และ
รองศาสตราจารย์สุสัณหา   ยิ้มแย้ม  ได้เข้าร่วมประชุมและ
เสนอผลงานวิจัยท่ี  “The 15th International Nursing Research
Congress”  ณ  เมืองดับลิน  ประเทศไอร์แลนด์    โดยได้นำเสนอ

Northern Thailand : Comparison of 1993 and 2003.   และ
Poster presentation  เร่ือง   Health Impact of Female Wood-
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คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

วิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดโครงการ
บรรยายวิชาการเรื่อง “e-Learning”
ในวันที ่  17   กรกฎาคม    2547   เวลา  13.00 - 16.00  น.  ณ
ห้องประชุมอาคาร  2    คณะพยาบาลศาสตร ์  วิทยากรคอื
รองศาสตราจารย์  ดร.ถนอมพร    เลาหจรัสแสง
รองผู ้อำนวยการ  สำนักงานเทคโนโลย ีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    โดยผู้เข้าร่วมโครงการ  คือ  นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์  ช้ันปีท่ี  1 และ  2  และนักศึกษาต่อเน่ืองช้ันปีท่ี
1   จำนวน  289  คน  ทัง้น้ีเพ่ือให้นักศกึษาพยาบาลมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการเร ียนการสอน โดยใช้
e-learning ซ่ึงการเรยีนการสอนแบบ e-learning น้ันเป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง   และผู้สอนเป็นผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุน

“เทคนิคการควบคุมวิทยานิพนธ์
การสอบโครงร่างฯ และวิทยานิพนธ์”

ฝ่ายบณัฑิตศกึษา  คณะพยาบาล-
ศาสตร์  ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาทาง

วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  เรื ่อง  เทคนิคการควบคุม
วิทยานิพนธ์  การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ    ในวันเสาร์ท่ี   21   สิงหาคม
2547   เวลา  08.00 - 16.00  น.  ณ  ห้อง ประชุมวิเชียร
ทวีลาภ  ช้ัน  6   อาคาร  1  คณะ พยาบาลศาสตร์   วิทยากรคือ
ศาสตราจารย์เกียรติค ุณ  ดร.วิจิตร    ศรีสุพรรณ
และคณาจารยจ์ากคณะพยาบาลศาสตร ์   โดยผูเ้ข้ารว่ม
สัมมนา  คือ  คณาจารยป์ระจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  จำนวน
100  คน  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทการเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์   และการ
เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ   นอกจากนี ้
คณาจารยยั์งไดมี้โอกาส แลกเปลีย่นประสบการณแ์ละความรู้
อันจะเป็นประโยชน์ในการ ทำงานต่อไป

“การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Problem-based
Learning”

คณะพยาบาลศาสตร์  และศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การศกึษาพยาบาล  (CENE)  ไดจั้ดใหอ้าจารย ์ 9  คน  เข้า
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง   การเรยีนโดยใชปั้ญหาเป็นหลัก
(Problem - based Learning)  ณ  School of Nursing,
McMaster University   ประเทศแคนาดา    ระหว่างวันท่ี  19 -

30  กรกฎาคม    2547    โดยมีหัวข้อดังน้ีคือ   การเตรียมการเพ่ือ
การจ ัดการเร ียนการสอนโดยใช ้ป ัญหาเป็นหลัก การ
ปรับปรุงหลักสูตร วิธ ีการจัดการเร ียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลักและการประเมนิผล    เพ่ือให้อาจารย์ได้พัฒนา
ทักษะเก่ียวกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักมากข้ึน และนำ
มาประย ุกต ์ ใช ้ ในการจ ัดการเร ียนการสอนในคณะ
พยาบาลศาสตร์ต่อไป

Educational Service News
“E-Learning” academic lecture

“E-Learning" was the subject of an academic
lecture organized by the academic promotion and
development committee of the Faculty of Nursing at
Chiang Mai University and was held from 1:00-4:00 p.m
on July 17th 2004 in conference room number 2 at the
Faculty of Nursing. The speaker was Associate
Professor Dr. Tanomporn Laohajarutsang who is the
associate director of the Information Technology
Service Center at Chiang Mai University. The 289
participants who attended were first and second year
nursing students.

Academic Seminar “Dissertation and Indepen-
dent Study Supervision Technique”

An academic Seminar “Dissertation and
Independent Study of Supervision Techniques” was
organized by the Graduate School of the Faculty of
Nursing and was held from 8:00a.m. -4:00 pm on
Saturday August 21st 2004 in  the Wichian Taweelap
conference room at the Faculty of Nursing. The expert
speakers were Professor Dr. Wichit Srisupan and
members from the Faculty of Nursing.  One hundred
Graduate school members participated in this seminar.

Problem-based Learning Workshop
Faculty of Nursing and Center of Excellency

Nursing Education (CENE) sponsored 9 faculties from
Faculty of Nursing, Chiang Mai University in
participating the workshop “Problem-based Learning” at
School of Nursing, McMaster University, Canada from
July 19th-30th, 2004. The topics are the preparation for
problem-based learning, the curriculum justification, the
teaching and learning management for problem-based
learning and evaluation, and enhancement faculties'
ability to use the problem-based learning in the
classroom.

ข่าวบริการการศึกษา



    ข่าวสาร  คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 13

การประชมุวิชาการ   เร่ือง  การพฒันาเพือ่การปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่ป็นเลศิ

             ข่าวบริการวิชาการ

ว่าเป็นความรู้เชิงประจักษ์ย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีและเป็นการพัฒนาตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ   ซึ่งมีกระบวนการ
ที่เฉพาะสำหรับองค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพมาตรฐาน การทำความเข้าใจในเรื่อง ดังกล่าวจึงเป็น
ความจำเป็นอย่างย่ิงสำหรับวิชาชีพการพยาบาล

การประชุมวิชาการคร้ังน้ีจึงถือเป็นโอกาสดีแก่วงการพยาบาลและยังมีประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจท่ัวไปเป็นอย่างย่ิง       วิทยากร
พิเศษในคร้ังน้ีคณะพยาบาลศาสตรไ์ด้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ประคอง     อินทรสมบัติ    จากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

Academic Service News

Academic Conference " The Development for Nursing Practice Excellency"
Currently, many people from the Nursing Graduate program and nurses from hospital units have research

articles published.   However, only few of these result in changed nursing practice. Therefore, the utilization of the
evidence-based practice in nursing is essential. The Faculty of Nursing, Chiang Mai University decided that it was
important to organize an academic conference on “Development for Nursing Practice Excellency”.  They therefor
invited Associate Professor Dr. Prakong Intarasombat from the Faculty of Nursing, Mahidol University to
attend as a keynote speaker at this conference which was held on the 17 of September 2004 at Preab Panyawanich
conference room, faculty of nursing, Chaing Mai University.

คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จัดประชุมวิชาการ   เร่ือง   การพัฒนาเพ่ือ
การปฏิบัติการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ ในวันศุกร์ท่ี   17   กันยายน   พ.ศ.  2547     ณ   ห้องประชุมเปรียบ
ปัณยวณิช     ช้ัน  2   อาคาร   1    คณะพยาบาลศาสตร์    มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประมาณ
289  คน

ปัจจุบันได้มีผลงานการวิจัยทางการพยาบาลเพ่ิมมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด    เน่ืองมาจากมี
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีขยายหลักสูตรมากข้ึน   และพยาบาลผู้สำเร็จหลักสูตร และ
ปฏิบัติงานอยูใ่นหนว่ยงานและโรงพยาบาลตา่ง ๆ  กไ็ดมี้การทำวจัิยมากขึน้    แต่อย่างไรกต็าม

ในปัจจุบันกยั็งพบช่องว่างระหวา่งการวจัิย กับการปฏบัิติค่อนข้างมาก    กลา่วคอื  มีการนำผล
การวจัิยมาใชใ้นทาง ปฏิบัติค่อนข้างนอ้ย    ซ่ึงถือเป็นปัญหาทีส่ำคญัย่ิงในการพฒันามาตรฐาน
วิชาชีพการพยาบาล

การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติโดยอาศัยหลักฐาน (  Evidence  -  based  practice  )   ได้
รับความสนใจจากทกุวงการ   โดยมคีวามเชือ่พ้ืนฐานวา่การพฒันาหรอืปรับปรุงการปฏบัิติตาม
ความรู้ที่ได้ผ่านการทดลองปฏิบัติและก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีมาแล้ว   หรือ  ที่เรียกกันโดยทั่วไป
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บ้านสีแสด
คณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์

The Elderly Health Promotion Center hosted the academic meeting on “Living Away Illnesses by Exercising”
festival at the Wichit Srisupan meeting room, Faculty of Nursing, on Sunday October 10th, 2004.  The event's
keynote speakers were Associate Professor Pinich Kullawanit M.D., secretary of the Medical Council of
Thailand and Director of Public Health Development organization, Assistant Professor Dr. Supanimit
Tekachunsatain from the Faculty of Medicine, Chiang Mai University, and Dr. Suparut Wangsrikul from the
Faculty of Nursing, Chiang Mai University.

Activities at this festival included the provision of information about exercising and arthritis and exchange
of experiences in disease prevention in elderly. The participants also joined an exercise demonstration by the Fon
Jerng Club from the Faculty of Nursing, Chiang Mai University and information booths from Bristol Myers Squibb
Thailand Co.,Lt were set up.

ในวันท่ี   28   กันยายน   พ.ศ.  2547    เวลา  13.00  -  16.00  น.    คณะ
พยาบาลศาสตร ์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่   ไดต้้อนรบัคณาจารยจ์ากวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนน ี  ราชบุรี   จำนวน  45   คน   ท่ีเดินทางมาเยีย่มชมและศกึษาดงูานดา้นการ
จัดการเรยีนการสอน  การประกนัคุณภาพ   และงานดา้นหอ้งสมดุของคณะ ฯ    ในการนี้
รศ.ดร. สุกัญญา    ปริสัญญกุล   รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   เป็นประธานต้อนรับและ
บรรยายภาพรวมของการดำเนินงานภายในคณะฯ ให้แก่คณะผู้มาเยี่ยมชม  ณ  ห้อง
ประชุมสมจติต์   ภาตกิร   ช้ัน  2  อาคาร  1   คณะพยาบาลศาสตร์

"มหกรรมหลีกโรคร้ายด้วยการออกกำลงักาย"
ในวันอาทิตย์ท่ี   10   ตุลาคม   พ.ศ.  2547   โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัย-

เชียงใหม่  จัดการประชมุวิชาการ  เร่ือง  “มหกรรมหลกีโรครา้ยดว้ยการออกกำลงักาย”  ณ  ห้องประชุมวิจิตร   ศรีสุพรรณ
อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร ์ โดยมีวิทยากรพเิศษ ได้แก่   รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์พินิจ   กุลละวนิชย์    เลขาธิการ
แพทยสภา และประธานมูลนิธิพัฒนาสาธารณสุข   ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ศุภนิมิตร     ทีฆชุณเสถียร     จาก
คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ ดร. สุภารัตน์   วังศรีคูณ   จากคณะพยาบาลศาสตร ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชมุคร้ังมีการบรรยายใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการออกกำลงักาย และ โรคข้อเส่ือมนอกจากนียั้งสามารถแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการป้องกันและรักษาโรคระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วย   และมีการแสดงสาธิตการบริหารข้อ  โดย  ชมรมฟ้อนเจิง
คณะพยาบาลศาสตร ์   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ นอกจากนียั้งมีการจดับธูให้ความรูข้องบริษัทบรสิตอล - ไมเยอร์   สควบิบ์
ประเทศไทย  จำกดั อีกดว้ย

“Living Away from Illnesses by Exercising” Festival
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From Ottawa Charter to Public Network and Evidence Base
By Associate Professor Dr. Paradee Nanasin

The first International Conference on Health Promotion was held in Ottawa, Canada on 21 November 1986 and
was organized by the World Health Organization. At this meeting the “Ottawa Charter for Health Promotion” was
presented. It was the beginning of an international cooperation among the network countries to promote people's
health by focusing on five main themes ;

1. The development of public policy for health promotion.
2.  To increase awareness of a health promotion environment.
3.  To promote public activities in health promotion.
4.  To promote personal skills in health promotion.
5.  To adjust health service systems.
Since the Ottawa charter, Thailand has been one of many countries that has continued with socioeconomic

and health care system planning as suggested by the charter. However, the plan has not been completed and it's
utilization has been limited. During this period H.E. Pol.Lt.Col. Dr. Thaksin Shinawatra has been Thailand's Prime
Minister and health promotion is seen as an important strategy for promoting Thai people's health. Many
collaborative campaigns have been supported, for example, the Health for All Campaign, Food Safety Campaign,
and Exercise campaign.

The success of these projects depends upon the cooperation of different groups of people, successful
networks and management of the new health promotion knowledge. As researchers and practitioners, it is
important that nurses take a leading role in introducing knowledge and evidence based health promotion to the
public in order to promote the population's good health and it's long-term maintenance.

The international conference, “Health Promotion: Evidence, Practice and Policy” will provide an opportunity for
researchers and practitioners in the field to create a health promotion network and to collaborate at both a local and
international level.  It will also provide the participants with an opportunity to exchange experiences and knowledge
about health promotion. The Faculty of Nursing, Chiang Mai University is very honored to be one of the leaders in
this public network and to be a researcher into health promotion.

รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา  คุณาวิกติกุล  พร้อมด้วยที่ประชุมคณบดีและหัวหน้า
สถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการวิจัย
การบริหารศูนย์วิจัย รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ และการจัดการโปรแกรม
การศกึษาในระดบัหลังปริญญาเอก ณ  มหาวทิยาลยัมิชิแกน และมหาวทิยาลยัเพ็นซิลวาเนยี
ประเทศสหรัฐอเมริกาและพบปะผู้บริหารของสถาบันทั้ง 2 แห่ง เพื่อเจรจาความร่วมมือ
ทางวชิาการดว้ย ระหว่างวนัที ่ 28 กันยายน - 6 ตุลาคม  2547

Associate Professor Dr. Wipada Kunaviktikul and the Dean's Consortium  went on
a study visit to the School of Nursing, University of Penslyvania to visit the Research
Centers and the Brunner Lab (learning resource center). The Deans also visited the
University of Michigan, School of Nursing and the Centers of Excellence and Education
Programming Management at post -doctoral level. They met the administrative staff of both
universities and discussed the possibility of academic collaboration. The visit was
between 28 September - 6 October 2004.
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ปณ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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⌫

  กำหนดออก  ปีละ  6  ฉบับ

ที่ปรึกษา
คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารยส์ริิลักษณ ์วรรธนะพงษ์
(ผู้ช่วยคณบดี)

บรรณาธิการ
อาจารยบุ์ญชู  อนุสาสนนนัท์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายสพุจน์  เช่ียวชาญ

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์สุธิศา ล่ามช้าง
อาจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
อาจารย ์ดร.นาดา ลัคนหทัย
อาจารย์จิรยาพร ศรีสว่าง
นางพรพมิล มาภักดี
นางกมลณัฏฐ์ รัตนวรางค์
นางสาวอรพิน พรมตัน
นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา
นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย
นางสาวนุชนาฎ วิทยาวุฑฒิกุล
นางสาวศรัญญา ชัยแสง
นางสาวโสภา กรรณสตู
นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน
นางสมพิศ สุพรศิลป์
นางธัญญลักษณ์ สวาสดิว์งศ์
นายธีระ พันธ์ุเพ็ง
นายประสิทธิ์ เมืองมูล
นายบุญศรี ใจคำ
นายเรวัติ เลิศพฤกษ์

 ติดต่อส่งข่าวสาร  ได้ท่ี

 บรรณาธิการข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
 โทร.  (053) 945041, 946011

วัตถุประสงค์

1.   เผยแพรข่่าวสารและความเคลือ่นไหวเกีย่วกบักจิกรรมตา่ง ๆ
ของคณะพยาบาลศาสตร์

2. เป็นส่ือกลางให้เกิดความเข้าใจอันดี   ระหว่างคณาจารย์   ข้าราชการ
เจ้าหนา้ที ่ ศษิย์ปัจจุบันและศษิย์เกา่ทกุรุน่ ทกุหลกัสตูร เพ่ือ
การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3.   ประสานงานกบัฝ่ายประชาสมัพันธ์ของมหาวทิยาลยั

Objectives:

1. To distribute information and the movement of activities in
faculty of nursing

2. To be an effective connection among faculties, staffs, alumni
and students

3. To correspond with the main university public relations affair

Newsletter of Faculty of Nursing, CMU.


