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 ก�าวสู�ป�ใหม�พ�ทธศักราช 2557  ในนามของคณะพยาบาลศาสตร�  มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�  
ขออวยพรให�ทุกท�านประสบแต�ความสุข สมหวังในสิ�งที่ปรารถนา มีสุขภาพร�างกายดีตลอดป�
 ก�อนอื่นขอร�วมแสดงความยินดีกับผู�สําเร็จการศึกษาของคณะฯ ที่เข�ารับพระราชทาน
ปร�ญญาบัตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�  ครั้งที่ 48 ในเดือนมกราคม โดยในป�นี้คณะฯ มีผู�สําเร็จการ
ศึกษารวม 318 คน  แบ�งเป�นบัณฑิต 198 คน  มหาบัณฑิต 106   คน และดุษฎีบัณฑิต 14 คน ทั้ง
หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ นับเป�นความสําเร็จท่ีน�าช่ืนชมและถือเป�นความภาคภูมิใจอย�าง
ยิ�งของคณะพยาบาลศาสตร� และในโอกาสเดียวกันนี้ขอแสดงความยินดีแด� ศ.นพ.ลินคอล�น ซี เช็น 
President ของ China Medical Board ในโอกาสที่เข�ารับพระราชทานปร�ญญาสาธารณสุข
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาว�ทยาลัยเชียงใหม� นอกจากนี้คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับ 
รศ.ดร.อาร�วรรณ กลั่นกลิ�น รับรางวัลช�างทองคํา อาจารย�ดีเด�นสาขาว�ทยาศาสตร�สุขภาพ และ 
นายกร�ช ศร�ธีระจ�ตต� รับรางวัลช�างทองคํา ผู�ปฏิบัติงานดีเด�น สายบร�การ ศ.ดร.ว�ภาดา คุณาว�กติกุล 
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร�  ที่ ไ ด� เ ข� า รั บปร ะกาศ เกี ย รติ คุณแต� ง ต้ั ง ให� ดํ า ร ง ตํ า แหน� ง
ศาสตราจารย�(เชี่ยวชาญพ�เศษ)หร�อ ศ.11 ศ.ดร.วารุณี ฟองแก�ว ได�รับพระบรมราชโองการโปรด
เกล�าฯแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งศาสตราจารย� ในโอกาสครบรอบ 50 ป� มหาว�ทยาลัยเชียงใหม� ณ บร�เวณ
ศาลาธรรม ในช�วงปลายเดือนมกราคมคณะฯ ยังได�มีส�วนร�วมในการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ป� 
CMB ณ กรุงเทพมหานครอีกด�วย
 เดือนกุมภาพันธ�  คณะฯ ร�วมกับคณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
Sigma Theta Tau Thailand Chapter: Phi Omega at-Large   สมาคมพยาบาลแห�ง
ประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และสมาคมศิษย�เก�าพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�  จัดการ
ประชุมว�ชาการ 50 ป� มหาว�ทยาลัยเชียงใหม� เร�่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข�าม
วัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural 
Nursing and Health Care Quality) ในระหว�างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ�  ภายในงานได�จัดพ�ธีสดุดี
เกียรติคุณ แด� ศ.เกียรติคุณ ดร.ว�จ�ตร ศร�สุพรรณ นายกสภาการพยาบาล (อดีตคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร�) ในฐานะผู�นําทางด�านว�จัยทางการพยาบาลของประเทศไทย 
 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ ที่ได�เข�ารับโล�รางวัลอาจารย�พยาบาลดีเด�น 
ประจําป� 2556 สาขาบร�การว�ชาการและบร�การสังคม จากที่ประชุมคณบดีและหัวหน�าสถาบันการศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร� ของรัฐ (ทคพย.) และผศ.ดร.ฐิติณัฎฐ�  อัคคะเดชอนันต� รับรางวัลศิษย�เก�าดีเด�น
มหาว�ทยาลัยพายัพ 
 ข�าวสารเล�มนี้ถือเป�นเล�มแรกของการเข�าสู�ป�ที่ 28 ซ่ึงได�มีการพัฒนารูปแบบมาโดยตลอด 
ของการจัดทําเพ�่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ�กิจกรรมความเคลื่อนไหวของคณะฯต�อทุกท�าน ซึ่งผู�อ�านมี
บทบาทสําคัญอย�างมากในการช�วยพัฒนาให�สื่อกลางเล�มนี้ เกิดเป�นประโยชน�อย�างสูงสุด หากมีข�อติชม
เพ�่อปรับปรุงสามารถแจ�งให�รับทราบได� ทุกความคิดเห็นมีคุณค�าเสมอ และขอบคุณทุกท�านที่ทําให�มีการ
พัฒนาคุณภาพของคณะฯ มาอย�างต�อเนื่อง

วิสัยทัศน์
 คณะพยาบาลศาสตร�  เป�นสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนําในระดับสากล ในด�านคุณภาพบัณฑิต ด�านการ
ว�จัย ด�านการบร�การว�ชาการแก�สังคม มีการบร�หารจัดการที่ดี 
โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง

พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา 
โดยมุ�งเน�นความเป�นเลิศทางว�ชาการ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
 2. ผลิตผลงานว�จัยทั้งระดับพ�้นฐานและประยุกต� 
เพ�่อนําไปสู�การพัฒนาองค�ความรู�และแก�ไขป�ญหาด�านสุขภาพ
 3. ให�บร�การว�ชาการแก�สังคม มีส�วนร�วมพัฒนา
ชุมชนให�เข�มแข็ง
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพ�่อความ
เป�นเอกลักษณ�ของท�องถิ�นภาคเหนือ
         5. พัฒนาระบบบร�หารและจัดการในทุกๆ ด�าน 
ด�วยหลักธรรมาภิบาล พ�่งพาตนเองได�โดยใช�หลัก  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48
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  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 โดยปีนี้มีผู้สำาเร็จการศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  จำานวนทั้งสิ้น 7,445 คน จาก 21 คณะ 1 บัณฑิต
วิทยาลัย ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์มีผู้สำาเร็จการศึกษาจำานวน 318  คน แบ่งเป็น บัณฑิต 198  คน  มหาบัณฑิต 106   
คน และดุษฎีบัณฑิต 14 คน (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48

ภาพหมู่กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ประธาน
คณะกรรมการอำานวยการประจำาคณะพยาบาลศาสตร์)  ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส และคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของ
คณะ ฯ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พระราชบิดา
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
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C O N G R A T U L A T I O N S

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธี
แสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของ
คณะฯ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48  ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ประธานคณะ
กรรมการอำานวยการประจำาคณะฯ)  รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณ
ประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (อดีต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)  ผศ.ดร.ศรีพรรณ กันธวัง ผู้
แทนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ คุณ
สิริรัตน์ หาญวงศ ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวแสดง
ความยินดีแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา หลังจากนั้นผู้แทนผู้สำาเร็จการ
ศึกษาทุกระดับกล่าวแสดงความรู้สึก ณ บริเวณลานดอกปีบ 
คณะพยาบาลศาสตร์              
 พิ ธี ดั ง ก ล่ า ว จั ด ขึ้ น เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ในการทำางานของบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎี
บัณฑิตร่วมกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ ตลอดจน
เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตของคณะฯ ที่ประสบความสำาเร็จในการศึกษา

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธี
แสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของ
คณะฯ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48  ของ
แสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของ
คณะฯ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48  ของ
แสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ประธานคณะ

พิธ ีแสดงความยินดี
  บัณฑิต
  มหาบัณฑิต
  ดุษฎีบัณฑิต
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ปริญญาสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แก่ ศ.นพ.ลินคอล์น ซี เช็น (Professor Dr.Lincoln C. Chen) 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

 ศ.นพ.ลินคอล์น ซี 
เช็น สำาเร็จการศึกษาจาก
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
มหาบัณฑิต จาก Johns 
Hopkins U n i v e r s i t y ,
สาขาแพทยศาสตร์ จ าก 
Harvard University, และ
สาขาบริหารจากPrinceton 
Un i v e r s i t y ,  ป ร ะ เ ทศ
สหรั ฐอ เมริ กา ปั จจุ บั น
ดำารงตำาแหน่ง President 
of China Medical Board 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ได้อุทิศตนทำางานด้านการ
แพทย์และสาธารณสุขมา
เป็นระยะเวลานาน มีผล
งานเป็นที่ยอมรับในวงการ
สาธารณสุขระดับโลก

 ศ.นพ.ลินคอล์น 
ซี  เ ช็ น  ไ ด้ ใ ห้ ทุ น แ ก่
คณ ะพ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  
มหา วิทยาลัย เชี ยง ใหม่  
สนับสนุนโครงการให้ทุน
การศึกษาแก่นักศึกษากลุ่ม
ประเทศในแถบลุ่มแม่นำา้
โขง ได้แก่ พม่า เวียดนาม
และลาว ให้ได้มีโอกาสมา
ศึกษาต่อในระดับปริญญา
โทที่คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหา วิทยาลัย เชี ยง ใหม่  
ในปี พ.ศ. 2551 ทำาให้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
ที่รู้จักมากขึ้นในประชาคม
โลก

 ศ . น พ . ลิ น ค อ ล์ น 
ซี เช็น ยั ง เป็นผู้สร้ างคุณ
ประโยชน์   อันก่อให้ เกิด
ความก้าวหน้ า ในด้ านการ
สาธารณสุขและพยาบาลเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความรู้ ความสามารถด้าน
วิชาการ และความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนานวัตกรรมด้าน
การศึกษาทางด้านสาธารณสุข 
เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และระดับนานาชาติ กอปร 
กั บ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค ว า ม วิ ริ ย ะ 
อุตสาหะ มีจริยธรรมและ
คุณธรรมในวิชาชีพ เป็นแบบ
อย่ า งที่ ดี ใ ห้ แก่ ผู้ ป ร ะกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพมาโดย
ตลอด

 ในโอกาสนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดง
ความยินดีแด่ ศ.นพ.ลินคอล์น ซี เช็น ในโอกาสท่ีได้รับปริญญาสาธารณสุข
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวแสดง
ความยินดีและมอบของที่ระลึก ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก ณ โรงแรม 
ฮอลิเดย์อินน์ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 22 มกราคม 2557

 ในโอกาสนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดง

สาธารณสุขระดับโลก
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 ในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบ
รอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
ใ น ปี  2 5 5 7   คณะพย า บ า ล ศ า สต ร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Sigma 
Theta Tau Thailand Chapter: Phi Omega 
at-Large สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ สาขาภาคเหนือ และสมาคมศิษย์
เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร:การ
พยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการ
ดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s
Health: Transcultura l Nurs ing and 
Health Care Quality) วัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บุคลากรทางการพยาบาลได้ตระหนักถึง
ความสำาคัญของสุขภาพประชาชนโดยการ
พยาบาลข้ามวัฒนธรรม มีความเข้าใจเกี่ยว
กับคุณค่าของงานวิจัยและนวัตกรรมในระบบ
สุขภาพ รวมทั้งได้แลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัย
ทางการพยาบาลและด้านอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง
 การจัดประชุม วิชาการ 50 ปี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นการเผย
แพร่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในระดับ
โลก เป้าหมายเพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชุมได้
ความรู้ที่ทันสมัย ตระหนักถึงการพยาบาล
ข้ามวัฒนธรรมและการดูแลสุขภาพ ตลอด
จนการพัฒนามาตรฐานการพยาบาลไทย
สู่สากล การประชุมมีการนำาเสนอผลงาน
วิจัย จำานวน 76 เรื่อง(Oral presentation 
58 เรื่อง และ Poster presentat ion 
18 เร่ือง) รวมทั้งมีการนำาเสนองานวิชาการ
และวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันทางการ
พยาบาลและสถาบันการศึกษาต่างๆ 32 แห่ง 
รวมจำานวน 350 คน
 นอกจากนี้ได้มีการจัดนิทรรศการ
ทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ และ

อนาคตสุขภาพประชากร :
การพยาบาลขามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ
The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality

*

ศูนย์ความเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาล
ศาสตร์ จำานวน 9 บูธ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้
เลือกชมกิจกรรมและความก้าวหน้าทาง
วิชาการในด้านต่างๆ
 พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ได้รับ
เกียรติจาก รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานและกล่าว
ต้อนรับผู้ร่วมประชุม และได้จัดพิธีสดุดี
เกียรติคุณเนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 72 ปี
แด่ “ผู้นำาทางด้านวิจัยทางการพยาบาล
ของประเทศไทย” ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร 
ศ รี สุ พ ร รณ  น า ยกสภ าก า รพย าบ า ล
และอดี ตคณบดี คณะพยาบาลศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมดังกล่าว
จัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 3-4 กุมภาพันธ์ 2557 
ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัด
เชียงใหม่
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**สวัสดีปใหม 2557 
 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากรเข้ามอบกระเช้า
ของขวัญเพื่อกราบคารวะขอพรปีใหม่จากอาจารย์และบุคลากรอาวุโส
ของคณะฯ ตลอดจนร่วมอวยพรปีใหม่แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อคณะฯ 
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช  2557

คุณมลิวัลย์ ดำารงศักดิ์ 
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ 

ผศ.อุไร ธัชยพงษ์
อาจารย์อาวุโส

กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

รศ.รัตนา ทองสวัสดิ์
อาจารย์อาวุโส

ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีสุกรี
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณแม่บ้านศรีนวล พรหมขัติแก้ว
บุคลากรอาวุโส

คุณดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล
ผู้อำานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

NBT จังหวัดเชียงใหม่

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
นายกสภาการพยาบาล

อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

รศ.ปราณีต สวัสดิรักษา
อาจารย์อาวุโส

รศ.วิลาวัณย์  เสนารัตน์
อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

รักษาการหัวหน้าสถานีวิทยุกระจาย
เสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม่

ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่*

*

*

ผศ.สมจิตต์ ภาติกร
อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

*
*ผศ.ปฏิพร บุญกล้า

อาจารย์อาวุโส

ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชนนี

*
*

คณะกรรมการอำานวยการประจำาคณะฯ 

*
**

*
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[บ้านส ีแสด ]
 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี ศึกษาดูงาน

 รร.สาธิต มช.รับการแนะแนวศึกษาต่อ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแล
ทางสุขภาพจิตจากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ

 พิธีเปิดอาคารวิทยาลัยนานาชาติ มช.

 คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการดูแลผู้สูงอายุ จากวิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายด้านการดูแลผู้สูง
อายุของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
มี ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และ 
ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ปานอุทัย บรรยายสรุป ในวันจันทร์ที่ 6  มกราคม  2557  ณ ห้องประชุม
สมจิตต์ ภาติกร  อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

 อ.ดร.สุภารัตน์  วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ บรรยาย
ด้านการศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสท่ีเข้ามาเยี่ยมชมคณะฯและรับฟังการแนะแนวทาง
ด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม
สมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

 ศูนย์บริการพยาบาล ร่วมกับ ศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพจิตจากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ” (Evidence Based Practice 
in Mental Health Care : From Knowledge to Practice) พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.
วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2557 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

 อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อรรณพ 
พงษ์วาท คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในโอกาสทำาพิธีเปิดอาคารสำานักงานใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ 
นอกจากน้ีภายในบริเวณงานนักศึกษาของคณะฯ ได้ออกร้าน
บริการขนมไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557



9ปีที่ 28 ฉบับที่ 1  มกราคม - กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2557

[บ้านส ีแสด ]

 งานบริหารทั่วไป
ศึกษาดูงานห้วยฮ่องไคร้ 

 เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีช่วยแบ่งเบาภาระ
ของหน่วยการแพทย์พยาบาลได้อย่างไร 

การอบรมผู้อบรมการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (TtT)

การเตรียมพยาบาลสำาหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรม เรื่อง การเตรียมพยาบาลสำาหรับการ
ดูแลผู้ป่วยวิกฤต โดยมี รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เป้า
หมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต การประเมินผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง  
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการดูแลและการติดตาม
ผู้ป่วยวิกฤตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้เครื่องมือในการประเมินผู้ป่วย การช่วยชีวิต ตลอดจนการใช้ยาใน
การรักษาผู้ป่วยวิกฤต การอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 
2557 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ จังหวัดเชียงใหม่

 วันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์
ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่ง
ประเทศไทย The Thailand Centre for Evidence Based Nursing, 
Midwifery, & Health Science (TCEBNMHS) ศูนย์เครือข่ายใน
ประเทศไทยของ The Joanna Briggs Institute (JBI) 
ภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม
ผู้อบรมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (TtT) โดยมี Prof.

 รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น รองคณบดีฝ่ายแผนและ
บริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง เทคนิคเต้าเต๋อซ่ินซีช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยการ
แพทย์พยาบาลได้อย่างไร โดยมี รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร ได้รับความสนใจ
จากคณาจารย์ พยาบาล นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง 
ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 

 นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
สำานักงานคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้า
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมา
จากพระราชดำาริ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมาย
เพื่อได้เรียนรู้ และ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิธีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวพระราชดำาริ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

Dr.Alan Pearson, Former Executive Director และ Associate Prof. Zoe Jordan จาก The 
Joanna Briggs Institute (JBI) ประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากร พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.
อารีวรรณ กลั่นกลิ่น รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ซึ่ง
ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วม การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 8  
กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์



บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ
 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
“บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” เป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างขวัญกำาลังใจ และ
ขอบคุณอาจารย์และบุคลากรทุกระดับท่ีปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ รวมท้ังร่วมแสดงความ
ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น จากสภาการพยาบาล และรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช้างทองคำา ประจำาปี 2556 ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ระหว่างอาจารย์และบุคลากรอาวุโส 
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 

ฉลองครบรอบ 100 ป� CMB
 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงาน
ฉลองครบรอบ 100 ปี ของ China Medical Board China Medical Board 
(CMB) (China Medical Board , 100th Anniversary Celebration Theme: 
The Power of Knowledge for good Health) ในวันจันทร์ท่ี 27 มกราคม 
2557 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ โดยมีประธานมูลนิธิ CMB , Prof. 
Dr. Linchon Chen เป็นประธานจัดงาน ศ.เกียรติคุณ นพ.จรัส  สุวรรณ
เวลา และ ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ เป็นรองประธาน  ผู้เข้า
ร่วมงานประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่าง
ประเทศ รวมทั้งคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 8 แห่งในประเทศจีน ซ่ึงเป็นศิษย์เก่า POHNED ของคณะฯ เข้า
ร่วมงานด้วย

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ 
Prof.Dr.Alan Pearson
 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ กล่าวเปิดงานเล้ียงเพ่ือร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ Prof.
Dr.Alan Pearson, Former Executive Director, The 
Joanna Briggs Institute (JBI) ประเทศออสเตรเลีย 
ในวาระครบเกษียณอายุการทำางาน โดยมีคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมงาน ใน
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเชียงคำา โรงแรม
เซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมการประชุม EAFONS  
 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม 17th East Asia 
Forum of Nursing Scholars (EAFONS) “Scaling-up 
Partnership in Graduate Education and Research” 
และเป็นวิทยากรร่ วมอภิปรายในหัวข้อ Advanc ing 
Graduate Nursing Research: Models for International 
Nursing Networking and Partnership ระหว่างวันที่ 20 – 
22 กุมภาพันธ์  2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์

10 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ข�าววิเทศสัมพันธ์

Pro f .D r .  Masak i  Tokuda , 
Dean of Faculty of Medicine, 
Kagawa University, Japan  
เย่ียมชมคณะฯและปรึกษาหารือ
แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นทางวิชาการ  
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557

Dr. Anne Sti les, Director, 
School of Nursing, Sam Houston
S t a t e  Un i v e r s i t y ,  T ex a s 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทาง
มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557

Professor Dr.Terri E.Weaver, 
PhD, RN, FAAN, Dean และ 
Prof.Dr.Tonda Hughes, PhD, 
RN, FAAN, Interim Executive
Director จาก College of Nursing,
University of Illinois at Chicago 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทาง
มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างวันที่ 12 – 15 มกราคม 
2557

Mr. Ou Yusong และคณะ จาก
มหาวิ ทยาลั ย เ ฉิ ง ตู  ประ เทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เดิน
ทางมาเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร
ร่ วมพยาบาลศาสตร์  ร ะดั บ
ปริญญาตรี 2+2 (รายละเอียด
เรื่ อง เนื้ อหาหลักสูตรและการ
เทียบเคียงหลักสูตร) ในระหว่าง
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2557

Prof.Dr.Susan L.Beck จาก 
College of Nursing, University 
of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เ ดิ นท า งมา เ จ ร จ าคว ามร่ วม
มือทางวิชาการด้านวิจัย  วัน
จันทร์ที่  20 มกราคม 2557

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

 Pro f .  Dr .S .W. Wima laseka ra ,  Head of 
Department of Physiology, The University of Sri 
Jayewardnepura จากประเทศศรีลังกา วันพุธที่ 15 มกราคม 
2557

 Prof.Dr.Duujian Tsai  จาก Taipei Medical 
University และ Prof.Dr. Kim Foster, Coordinator
Mental Health Programs จาก School of Nursing, Sydney 
University ประเทศออสเตรเลีย วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 
2557 

เยี่ยมคารวะคณบดี

 Prof.Dr.Manfred Cramer และคณะ จาก Munchen 
University ประเทศเยอรมัน ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วม
มือทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557 

 Mr .D inh Ngoc De, Head of Facu l ty of 
Nursing, Mrs. Pham Thi Van และ Mrs. Nguyen Thi Hong 
Anh จาก Thanh Tay University ประเทศเวียดนาม ศึกษาดู
งานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ 22 – 
25 กุมภาพันธ์ 2557 

ศึกษาดูงาน

11ปีที่ 28 ฉบับที่ 1  มกราคม - กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2557



อาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ประจําป 2556
 รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ

วิจัยเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้าง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการสปาเพื่อสุขภาพอันเป็นผล

ช่วยให้เกิดการพัฒนาอัตลักษณ์ล้านนาสปาที่ยกระดับสู่สากล จากความทุ่มเท

ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ส่งผลให้อาจารย์เป็นผู้มีความสำาเร็จในวิชาชีพ 

โดยได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นจากสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ.2555  และ

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น “รางวัลครุฑทองคำา” ประจำาปี  2555 จาก

สำานักนายกรัฐมนตรี  

 อาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและได้ริเริ่ม

พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  โดยได้ริเริ่มพัฒนาการเรียน

รู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) มาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนแบบเต็มรูปแบบ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์

อาจารย์ได้การยอมรับจากลูกศิษย์ เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาว่า อาจารย์เป็นผู้มีเมตตาเอื้ออาทรต่อลูกศิษย์และเพื่อร่วมงานในทุกระดับ รวมท้ังเป็น

ผู้มีบทบาทสำาคัญในการปลูกผังจิตวิญญาณความเป็นพยาบาลให้แก่ลูกศิษย์

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านบริการ ประจําป 2556
 นายกริช ศรีธีระจิตต์ มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ได้แก่งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (Information Technology 

Infrastructure) ของคณะฯ  สามารถประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอัน
ดีระหว่างผู้ร่วมงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นท้ังในและนอกคณะ มี
มนุษยสัมพันธ์ดี รับฟังความคิดของผู้อื่น ยอมรับในความคิดที่ดีกว่า กล้า
และรับผิดชอบในสิ่งท่ีได้กระทำา มีนำา้ใจ  ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของคณะ สามารถทำางานเป็นกลุ่ม ชอบและรักการ
ทำางานเป็นทีม
 งานด้านท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผิดชอบอยู่ มักจะ
มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา  ได้ศึกษาค้นคว้า หาความ
รู้ที่จำาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เช่น การจัดหาเครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณ 2554  เพื่อทดแทนเครื่องแม่ข่ายเดิมซึ่งเสื่อม
สภาพ ได้เลือกเครื่องแม่ข่ายชนิดเบรดแทนชนิดเครื่องเดี่ยวแบบเดิม และติด
ตั้งระบบต่าง ๆ ของคณะ ด้วยเทคโนโลยี Virtualization มีความคิดริเริ่ม 
นอกจากโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตั้งไว้ทุกเครื่องแล้ว ยังติดตั้งโปรแกรมสำาหรับกู้คืนระบบได้อย่างรวดเร็ว ได้ทำาการออกแบบและจัดสร้าง
อุปกรณ์ที่ตั้งชื่อว่า “ทีวีโมบาย”  
 ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ ได้แก่ ทำาคะแนนสอบวัดความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำาปี พ.ศ.2552 ได้เป็นอันดับที่ 2 
จัดโดยสำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำาหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์  ให้บริการตรวจเช็คแก้ไขปัญหา
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างรวดเร็ว ทันเวลา  มีประสิทธิภาพ พร้อมให้คำาแนะนำา วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซำา้อีก จึงได้รับ
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมักได้รับคำาชมอยู่เสมอ

ชางทองคํา ประจําป 2556
รางวลัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ศิษย�เก�าดีเด�น
มหาวิทยาลัยพายัพ

 ผศ.ดร.ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์ อาจารย์กลุ่ม
วิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำา
ปีการศึกษา 2556 (ผู้มีผลงานดีเด่นในภาคราชการ) จาก 
รศ.ดร. เ พ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยพายัพ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557  ณ 
โบสถ์เฮ็นรี ลูซ เขตแม่คาว มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด
เชียงใหม่

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ท่ีได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ให้ดำารง
ตำาแหน่งศาสตราจารย์ และตำาแหน่งศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ(ศ.11) ในปีการศึกษา 2556 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม 
วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบในพิธี ณ บริเวณศาลาธรรม วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 

    ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับประกาศเกียรติคุณแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์
(เชี่ยวชาญพิเศษ) หรือ ศ.11

 ศ.ดร.วารุณี  ฟองแก้ว อาจารย์ประจํากลุ่มวิชา
การพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์   

ดํารงตําแหนง  
  ศาสตราจารย(เชี่ยวชาญพิเศษ) 
  ศาสตราจารย

อาจารย�พยาบาลดีเด�น 

(ทคพย.)
 รศ.ดร.ดวงฤดี  ลาศุขะ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เข้ารับโล่รางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น ประจำาปี 2556 
สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม จากที่ประชุมคณบดีและ
หัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ใน
การประชุมวิชาการประจำาปี เรื่อง “การจัดการศึกษาพยาบาลสำาหรับ
ศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม
อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

บุคคลเด�น
     บ้านสีแสด

13ปีที่ 28 ฉบับที่ 1  มกราคม - กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2557

*

*

*

*

*

*



14 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาคมอาเซียน  เพื่อให้สามารถ
ครองตน ครองคน ครองงาน และ
เป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้
อย่างสมบูรณ์ในสังคมเปลี่ยนแปลง    
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ของ
คณะฯ และจากสถาบันสมทบ อัน
ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ลำาปาง  วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ 
คณะพยาบาลศาสตร์   

   ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง 
วัตถุประสงค์เพื่อมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิมและเพื่อ
ให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้เข้าใจลักษณะงาน สามารถบริหารจัดการโครงงาน
ต่างๆ อย่างมีระบบและต่อเนื่อง ซึ่งใช้หลักการในการทำางานร่วมกัน  ช่วย
เหลือกันในกลุ่ม และบำาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ควบคู่ไปกับการเรียน โดยได้
รับการช่วยเหลือแนะนำาจากอาจารย์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาท ในวัน
เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

ลานกิจกรรม 
กับนักศึกษาพยาบาล
ลานกิจกรรมลานกิจกรรม
กับนักศึกษาพยาบาลกับนักศึกษาพยาบาล

คุณธรรมนําปญญา  จิตอาสาพัฒนาชุมชน
 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา   
“ คุณธรรมนำาปัญญา จิตอาสาพัฒนาชุมชน ” สำาหรับนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 1 ของคณะฯ โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานใน
พิธี เพ่ือให้ได้เรียนรู้เรื่องของจิตสาธารณะ ฝกการทำางานเป็นทีม และใช้
ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้นักศึกษาปรับตัวและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีความสุข กิจกรรมประกอบด้วยการพัฒนาวัด /ชุมชน /โรงเรียน
บ้านปง และกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปง ณ ชุมชนบ้าน
ปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 4  มกราคม 2557

 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 
และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2557 ณ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุข
ภาพเด็กเล็ก  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ตึกสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ และสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนเวียงพิงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำาลังสำาคัญของสังคมในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้เด็ก
รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม  ภายในงาน
ได้จัดเกมส์ การละเล่น การประกวดภาพวาดระบายสี การเล่านิทาน และการ
แสดงละครประกอบเพลงเพื่อรณรงค์ปลูกนิสัยที่ดีต่อการดูแลสุขภาวะให้แก่
เด็ก

วันเด็กแห่งชาติ 2557

Goodbye Senior

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง

  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดงาน Goodbye Senior ประจำาปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 
2557 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำาเร็จการศึกษา 
และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องก่อเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบันร่วมกัน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำา จังหวัดเชียงใหม่

ธรรมปญญา พัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ปวย  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการส่ง
เสริมศาสนาและจริยธรรม เรื่อง “ธรรมปัญญา พัฒนาจริยธรรมในการ
พยาบาลผู้ป่วย” โดยได้นิมนต์พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณโณ จาก
สำานักอารามสันติสุข ต.เหมืองผ่า อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นพระวิทยากร ผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วย คณาจารย์และนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะพยาบาล
ศาสตร์

ป จ ฉิ ม นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า
พยาบาลชั้นปที่ 4 
 ฝ่ า ย พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะ
พยาบาลศาสตร์ มช. จัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 4 ประจำาปีการศึกษา 2556 โดย
มี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน 
เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง
ทั้ งทางด้านความรู้  บุคลิกภาพที่
ดี  และมีคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพ  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ต่อองค์กรวิชาชีพและสังคม ตลอด
จนมีความรู้ด้านองค์กรวิชาชีพและ

และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องก่อเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบันร่วมกัน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำา จังหวัดเชียงใหม่



15ปีที่ 28 ฉบับที่ 1  มกราคม - กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2557

 เริ่มข่าวคอลัมน์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีใหม่ 2557 ฉบับเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ ด้วยการแสดงความยินดีกับผู้สำาเร็จการศึกษาจากบ้าน
สีแสดทุกท่าน ท้ัง บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ความภาคภูมิใจใน
ความสำาเร็จคงทำาให้ท่านหายเหน่ือย และมีความสุข ในโอกาสนี้ขอต้อนรับ
ท่านเข้าสู่อีกหนึ่งสถานภาพ นั่นคือ ศิษย์เก่าที่จะช่วยสรรค์สร้างในองค์กรแห่ง
นี้ยิ่งใหญ่ในอนาคตต่อไป  

รศ.ละออ หุตางกูร  ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 ณ ห้องรับรอง
สำานักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 

ท้ายนี้ ทางคณะผู้จัดทำาข่าวสารต้องกราบขออภัย
เป็นอย่างสูงเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในการนำา
เสนอภาพอาจารย์อาวุโสอันเป็นที่ เคารพยิ่ง ในข่าว
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมบริจาค
สมทบกองทุน อ.อรุณ มีพานิช (อดีตคณะผู้บริหารคณะ
พยาบาลศาสตร์ มช. รุ่นแรกพ.ศ.2515-2518 และรักษา
การหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาการพยาบาลกุมาร
เวชศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งท่ีริเริ่มก่อต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) สำาหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และใช้
ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์นั้น 
ในเนื้อข่าวได้ลงภาพเป็น รศ.ละออ หุตางกูร ดังนั้นใน
ฉบับนี้จึงขอลงภาพแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องแล้ว
 ก่อนจากกันในฉบับนี้ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ถึงศิษย์ เก่าทุกท่าน ในปีพ.ศ.2558 คณะฯร่วมกับ
สมาคมศิษย์ เก่าพยาบาลศาสตร์ จะจัดงานประชุม
วิชาการและงานคืนสู่เหย้า ในโอกาสครบรอบ 55 ปี
การศึกษาพยาบาล มช. ระหว่างวันที่  6-7 ก.พ. 
2558 จึงขอเชิญศิษย์เก่าพยาบาล มช. ทุกท่านร่วม
งาน นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้จัดทำาเฟซบุกศิษย์เก่า
ขึ้นเป็นพิเศษ ที่ www.facebook.com/foncmualumni 
ซึ่ งจะมีการอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์
เกี่ยวกับศิษย์ เก่าทุกรุ่นทุกหลักสูตรตลอดจนความ
เคล่ือนไหวของคณะฯ ในปัจจุบัน ว่างแล้วอย่าลืมแวะ
เข้าไปชม พร้อมกด Like กด Share กันได้เลยนะคะ

   ข่าวสุดท้าย 
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
รับมอบเงินจาก รศ.นิลพรรณ 
รัตนดิลกพานิชย์ ผู้ แทนรุ่น
อนุปริญญาพยาบาลรุ่นท่ี 1 เป็น
จำานวนเงิน 40,000 บาท (สี่
หมื่นบาทถ้วน)เพื่อสมทบกองทุน

 ข่าวต่อมา
ต้องปรบมือให้กับศิษย์เก่า
ดีเด่นอย่าง  รศ.ดร.ดวง
ฤดี  ลาศุขะ กลุ่มวิชาการ
พ ย า บ า ล อ า ยุ ร ศ า ส ต ร์   
(SN12)  ได้ รั บรางวั ล
อ าจารย์ พยาบาลดี เ ด่ น 
สาขาบริการวิชาการและ
บริ ก ารสั งคม ประจำ าปี

 ช่ ว ง เ ดื อ น
มกร าคม ได้ สั ม ผั ส
กับบรรยากาศแห่ ง
ค ว ามสำ า เ ร็ จ ข อ งผู้
สำ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า
ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบั ต ร  มช . 
งานนี้ ต้ อ งขอแสดง
ความยิ นดี กั บศิ ษย์
เก่าป้ายแดง นางสาว

ทัศนีย์ ศรีสุวรรณ (531231089)  สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูงของคณะฯ ได้รับ
รางวัลการค้นคว้าแบบอิสระดีมาก ประจำาปีการศึกษา 2556 จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง 
ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำาหรับการจัดการความเจ็บปวด
ในผู้คลอดปกติ โรงพยาบาลลำาพูน  โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ. ดร.ฉวี   
เบาทรวง และ รศ.ดร.สุกัญญา  ปริสัญญกุล

การศึกษา 2556 จากประธานที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการ
ศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ทุกผลงานที่ผ่านมาล้วนเป็นท่ี
ประจักษ์ขอร่วมแสดงความยินดีจากใจจริง

คอลัมน์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีใหม่ 2557 ฉบับเดือน

ศิษย�เก�าสัมพันธ์

อ.อรุณ มีพานิช รศ.ละออ หุตางกูร  



นามผูรับ ชําระเปนรายเดือน
ใบอนุญาต 67/2547 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผู้สูงอายุ
ออกกำาลังกาย

แบบไหนดี?
 เมื่อพูดถึงการออกกำาลังกาย คนส่วนใหญ่จะทราบดีว่ามีผลดีต่อ
สุขภาพ เช่น ทำาให้อวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ลดไขมันส่วน
เกินในร่างกาย ทำาให้นอนหลับดีขึ้น เป็นต้น  รัฐบาลจึงได้รณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนทุกกลุ่มได้ออกกำาลังกายอย่างสมำาเสมอเป็นประจำาทุกวันหรืออย่าง
น้อย 3 วันต่อสัปดาห์  
  การออกกำาลังกายเป็นกิจกรรมทางกายหรือวิธีการออกแรง
เคลื่อนไหวร่างกายชนิดหน่ึงของคนเรา  โดยทั่วไปคนจะมีกิจกรรมทางกาย
หรืออกแรงเคลื่อนไหวร่างกายที่อาจเป็นลักษณะของการทำางานบ้านต่างๆ  การ
ทำางานตามอาชีพของตนหรือกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินในยามว่าง  ซึ่ง
การออกกำาลังกายที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายจะต้องมีการเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างต่อเนื่อง  มีการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างเป็นจังหวะและนาน
เพียงพอ  อันจะทำาให้ร่างกายสามารถนำาออกซิเจนไปใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและจะต้องไม่เป็นการออกแรงที่หนักเกินไป มีการอบอุ่น
ร่างกายก่อนออกกำาลังกายและมีการผ่อนคลายหลังออกกำาลังกาย ทั้งยัง
สามารถทำาได้ท้ังเป็นกลุ่มหรือทำาคนเดียว ซ่ึงจะเห็นได้ว่าหากจะออกกำาลังกาย
เพื่อให้ได้ผลดีต่อสุขภาพ ควรจะต้องหาเวลาว่างที่จะทำาและมีความมุ่งมั่นที่จะทำา
อย่างต่อเนื่อง
 สำาหรับผู้สูงอายุ การจะหาเวลาออกกำาลังกายคงทำาได้ไม่ยาก  ผู้สูง
อายุสามารถที่จะเลือกวิธีออกกำาลังกายตามเป้าหมายและตามความชอบของ
ตนเองได้  ในปัจจุบันมีวิธีการออกกำาลังกายให้เลือกหลายชนิด เช่น การเดิน 
การวิ่ง การปันจักรยาน การว่ายนำา การเต้นแอโรบิก เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม 
การออกกำาลังกายที่เหมาะสมสำาหรับผู้สูงอายุควรเป็นการออกกำาลังกายที่มี
ความแรงพอดีหรือมีความแรงระดับปานกลางซึ่งเป็นการออกกำาลังกายที่ทำาให้
หัวใจเต้นเร็วข้ึนถึงอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมายซึ่งเท่ากับ 55% ของอัตรา
การเต้นของหัวใจสูงสุด  สำาหรับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของแต่ละคนจะ
ต่างกัน  ซึ่งจะประมาณได้จากเอาอายุลบออกจาก 220 หากอายุ 65 ปี อัตรา
การเต้นของหัวใจสูงสุดจะเท่ากับ 220-65 = 155 ครั้ง/นาที  การออกกำาลัง
กายที่มีความแรงเหมาะสมของคนๆ นี้จะประมาณ 85 ครั้ง/นาที (55 % ของ 
155)  ถ้าออกกำาลังกายแล้วชีพจรสูงกว่านี้ก็ถือได้ว่าแรงเกินไป และอาจก่อให้
เกิดผลเสียได้
 เน่ืองจากการออกกำาลังกายมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะให้ผลลัพธ์ที่
แตกต่างกัน  ดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรพิจารณาเลือกชนิดของการออกกำาลังกายที่
เหมาะสมและเกิดผลดีต่อตัวเอง  จากการวิจัยของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ที่ดำาเนินมาตั้งแต่ พ.ศ.2546 ถึงปัจจุบัน  พบ

ว่าการออกกำาลังกายที่เป็นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างต่อเน่ืองท่ีมี
ความแรงระดับปานกลางเป็นเวลานานเพียงพอในรูปแบบต่างๆ ล้วนแต่มีผลดี
ต่อผู้สูงอายุทั้งผู้ที่มีโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุปกติ  ทั้งนี้ชนิดของการออกกำาลังกาย
ที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกเพื่อทำาวิจัยได้แก่ การรำามวยไท้จี๋ช่ีกง ฟ้อนเจิง และการก้าว
ตามตาราง ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมสำาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็น
ว่า การรำามวยไท้จี๋ชี่กง 45-60 นาที/วัน 3 ครั้ง/สัปดาห์ติดต่อกัน 8 สัปดาห์
และการออกกำาลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ซึ่งประยุกต์ศิลปะการฟ้อนเจิงของชาว
เหนือ 44 นาที/วัน 3 ครั้ง/สัปดาห์ติดต่อกัน 8-10 สัปดาห์  มีผลทำาให้ผู้สูงอายุ
โรคเบาหวานสามารถลดระดับนำาตาลในเลือดได้ ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
มีความดันโลหิตลดลง ผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมมีอาการปวดลดลงและสามารถ
เคลื่อนไหวข้อได้ดีขึ้น รวมทั้งทำาให้ผู้สูงอายุโดยทั่วไปมีความจำาดีข้ึน  นอกจาก
นี้การออกกำาลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ยังช่วยให้สมรรถภาพปอดของผู้สูงอายุที่
เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังดีขึ้น และช่วยลดระดับไขมันในเลือดในผู้สูงอายุท่ีท่ีมีไข
มันในเลือดอีกด้วย สำาหรับการออกกำาลังกายแบบก้าวตามตารางซึ่งได้ใช้วิธีการ
ที่ได้คิดค้นสำาหรับประเทศญี่ปุ่น พบว่าทำาให้ผู้สูงอายุมีการทรงตัวท่ีดีข้ึน  อันจะ
ช่วยป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุได้ นอกเหนือจากชนิดของการออกกำาลังกาย
ที่กล่าวมาแล้ว นักศึกษาปริญญาโทของ คณะพยาบาลศาสตร์ยังได้วิจัยผลของ
การออกกำาลังกายแบบโนราประยุกต์และโนราแขกในผู้สูงอายุภาคใต้และพบ
ว่าการออกกำาลังกายทั้ง 2 ชนิด นาน 50 นาที/วัน 10 สัปดาห์ทำาให้ผู้สูงอายุ
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในภาคใต้ มีการควบคุมโรคได้ดีขึ้น ท้ังน้ี
คณะผู้วิจัยไม่พบภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายจากกการออกกำาลังกายดังกล่าว 
แต่อย่างใด
 จากผลการวิจัยที่กล่าวมาได้สนับสนุนประโยชน์ของการออกกำาลัง
กายแบบไท้จี๋ชี่กง ฟ้อนเจิง มช. โนราประยุกต์และการก้าวตามตาราง ซึ่งล้วน
แต่ให้ผลดีต่อผู้สูงอายุที่มีโรคเร้ือรังต่างๆ ข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูง
อายุที่กำาลังคิดว่าตนเองจะสามารถออกกำาลังกายได้ไหม จะออกแบบไหนดี ท่าน
ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดของวิธีการออกกำาลังกายแต่ละชนิดที่กล่าวมา 
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศและนวัตกรรมด้านการพยาบาล
ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-94-9093 
หรือท่านสามารถร่วมกลุ่มออกกำาลังกายชนิดต่างๆ ดังกล่าวที่มีอยู่ในสนามออก
กำาลังกายต่างๆ ใกล้บ้านท่าน ที่ผู้เขียนอยากฝากถึงผู้สูงอายุทุกท่านคือ “การ
ออกกำาลังเป็นยาวิเศษที่ท่านไม่สามารถหาซื้อได้ แต่ต้องทำาเองและไม่มีคำาว่าสาย
เกินไปที่จะออกกำาลังกาย ดังนั้นเริ่มออกกำาลังกายกันเลย ดีไหมคะ”
    รศ.ดร.ลินจง  โปธิบาล
   หัวหน้าศูนย์ความเปนเลิศทางการพยาบาล
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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