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2 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ข่าวสารฉบับนี้เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตลอดเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  คณะฯ ได้ดำาเนินการ
ตามพันธกิจต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งปีอันได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่าย เริ่มด้วยกิจกรรม
สำาคัญในเดือนพฤศจิกายน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 
คณะฯ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 เพื่อเทิดพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน พร้อมนี้เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ 54 ปี การ
จัดการศึกษาพยาบาล มช. ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักและใส่ใจเรื่องของการดูแลสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 30 
พฤศจิกายน 2557 ณ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายได้จากการจัดนำามาสมทบทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาและจัดซื้อ
อุปกรณ์ทางการศึกษาต่อไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากร พยาบาล นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปเป็นจำานวนมาก
 ด้านการเรียนการสอน คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Open House เปิดโอกาสให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่สนใจอยากเข้าศึกษาต่อได้มาเยี่ยมชมภายในคณะฯ 
และในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังเป็นเดือนที่มีวันสำาคัญทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย อันได้แก่ วันลอยกระทง 
คณะกรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาจัดงานสานใจ๋สามวัย สืบฮีตโตยฮอย ยี่เป็งเจียงใหม่  ได้รับความ
สนใจจากผู้อาวุโส อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน
 นอกจากนี้ คณะฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ และ รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ใน
โอกาสที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล (ประเภทอาจารย์พยาบาล) ประจำาปี 2556 และ 2557 จาก
สมาคมนิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ คณะฯ ร่วมกับ สำานักงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จัดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร 
Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities แก่ผู้รับทุนจากประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก คณบดีได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกประจำาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) เข้าร่วม
การประชุม Regional Meeting on Strengthening Human Resource for Health in South-East Asia: Time for 
Action and Commitment และได้เข้าร่วมการประชุม Heads of WHOCCNMs ณ เมืองทิมพู ประเทศภูฎาน เพื่อจัด
ทำาแผนพัฒนา 2 ปีในด้านการคงอยู่และการศึกษาของแพทย์และพยาบาล  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากประเทศ
ต่างๆ  11 ประเทศ รวมประมาณ 70 คน
 ในเดือนธันวาคม คณะฯ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ประจำาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดการประชุม
วิชาการ เรื่อง Regional Meeting on Healthcare Associated Infection Prevention and Control ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้แทนด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของ WHO country ofififffiice จาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมประมาณ 65 คน นอกจากนั้น คณะฯ ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาอีกหลายสถาบันหลาย
ประเทศที่มาเยี่ยมคณะฯ  และเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์กับต่างประเทศด้วย
 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะฯ จัดโครงการติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชาวไทยภูเขา โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลอมก๋อยและศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย อำาเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่ทำางานในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) 
ตำาบลสบโขง จำานวน 28 โรงเรียน รวมทั้งเด็กและประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ด้านสุขภาพอนามัย  กิจกรรมประกอบด้วย
การประเมินสุขภาพอนามัย การให้ความรู้ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ตลอดจนการติดตามเยี่ยมเพื่อให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพ
อนามัยซึ่งได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ในโอกาสครบรอบ 55 ปีการศึกษาพยาบาลในปี 2558 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้
สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้าของคณะฯ ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ก่อนอำาลาปีเก่า 2557 เพื่อต้อนรับปีใหม่ 2558 ในนามของคณะพยาบาลศาสตร์ ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร
ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำาลังความสามารถในการพัฒนาให้คณะฯ มีความเจริญก้าวหน้าและขอขอบพระคุณอดีต
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรอาวุโสและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน  ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่าน
นับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่ดี ตลอดปีพุทธศักราช 
2558 ด้วยเทอญ
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สารบัญ

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์
  2. เป็นสื่อกลางให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ศิษย์เก่า  
     และ ศิษย์ปัจจุบันทุกรุ่นทุกหลักสูตร เพื่อการทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำา
ที่ปรึกษา 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ  (อ.สิริลักษณ์  วรรธนะพงษ์)      
เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์  (นางกมลชนก  กาวิล)              
บรรณาธิการ   อ.ดร.เบญจมาศ   สุขสถิตย์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ   นายสุพจน์         เชี่ยวชาญ
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.นัทธมน   วุทธานนท์
   อ.ดร.วันเพ็ญ     ทรงคำา
  อ.สุจิตรา         ชัยวุฒิ
  นางสาวชลธิชา   จินาติ
  นางสุภารัตน์     เสมอใจ
  นายประยูร       หล้ามูล

ติดต่อทีมงานข่าวสารได้ที ่  กองบรรณาธิการข่าวสาร   คณะพยาบาลศาสตร์
110   ถนนอินทวโรรส   ตำาบลศรีภูมิ   อำาเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่
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วิสัยทัศน์
 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำาในระดับสากล ในด้าน

คุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริหารจัดการที่ดี 

โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง

     วิชาการ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 2. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาองค์ 

    ความรู้และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ

 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

 4. ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพ่ือความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินภาคเหนือ

 5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเอง

     ได้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

สารจากคณบดี

ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ปีที่  28  ฉบับที่  6  พฤศจิกายน  –  ธันวาคม  พ.ศ. 2557
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3ปีที่ 28 ฉบับที่ 6  พฤศจิกายน - ธันวาคม
พุทธศักราช 2557

 เ น่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ มูลนิธิพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเดินเพื่อ
ชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 นอกจากน้ีเพื่อร่วมฉลองครอบรอบ 50 ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 54  ปี การศึกษาพยาบาล  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ  42  ปี คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ในวันอาทิตย์ที่ 
30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 
2.5 กิโลเมตร                         
 นอกจากน้ีภายในงานยังมีกิจกรรมสุขภาพ ได้แก่ นิทรรศการให้ความรู้
ด้านสุขภาพ  บูธบริการตรวจเช็คสุขภาพ การสาธิตการออกกำาลังกายรูปแบบต่าง 
ๆ และการจับรางวัลพิเศษจากหางบัตร รายได้จากการจัดสมทบทุนสร้างหอพัก
นักศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ธนาคาร บริษัทและห้างร้านหลาย
แห่ง โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการดัง
กล่าวเป็นจำานวนมาก 

ครั้งที่ 2     โครงการเดินเพื่อชีวิต
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Meet The Dean 

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร	

ทูลเกล้าฯ	ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนาม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

Regional Meeting on Strengthening Human Resource for 
Health in South-East Asia: Time for Action and Commitment 

 ที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรสมัยท่ี 3 
(พ.ศ.2556-2558)  และ คณะกรรมการทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา คณะพยาบาลศาสตร์ 
จัดโครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the 
Dean ) คร้ังท่ี 1  ประจำาปีการศึกษา 2557 โดย
มี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากองค์การอนามัย
โลกประจำาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) 
เข้าร่วมการประชุม Regional Meeting on Strengthening 
Human Resource for Health in South-East Asia: Time for 
Action and Commitment ในระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 
2557 และได้เข้าร่วมการประชุม Heads of WHOCCNMs ใน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองทิมพู ประเทศภูฎาน ใน
การประชุมดังกล่าวได้จัดทำาแผนพัฒนา 2 ปีในด้านการคงอยู่
และการศึกษาของแพทย์และพยาบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมใน
นามของประเทศไทย ได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข 
นายกแพทย์สภา ผู้แทนจาก IHPP และ Head, WHOcc ด้าน 
Nursing and Midwifery development โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 75 คนจาก 11 ประเทศ ผลจากการประชุม คือ การ
ได้ “ร่าง” แผนการพัฒนา

 วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัยถวาย
พระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม ประจำาปี 2557 โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ 
วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ผู้แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และในฐานะนายกสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและไฟ โอเมกา 
พร้อมด้วยรองนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการเข้าทูลเกล้าฯ ถวายแจกัน
ดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร
ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 
ธันวาคม 2557

ภารกิจ
ค ณ บ ดี

ศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและเป็นวิทยากร  เป้าหมายเพ่ือให้
อาจารย์และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับทราบสรุปผล
การบริหารในระยะเวลาที่ผ่านมา ทราบทิศทางการบริหารคณะฯ 
ในระยะต่อไป และ เปิดโอกาสให้มีการสอบถามแสดงความคิด
เห็นพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพ
การทำางานในทุกภาคส่วน และพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้มี
ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช 
อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันจันทร์ท่ี 10 พฤศจิกายน 2557

4 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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5ปีที่ 28 ฉบับที่ 6  พฤศจิกายน - ธันวาคม
พุทธศักราช 2557

Sports Day
สปอร์ตเดย์ ประจำาปี 2557 
 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และ
เจ้ าหน้า ท่ี  ร่ วมพิ ธี เปิดงานกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2557 โดย
มี  รศ .นพ .นิ เ วศน์  นันท จิต อ ธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในทุกส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความสามัคคี มี
นำา้ใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  ซึ่งในปีนี้
ขบวนพาเหรดของคณะฯ ภายใต้แนวคิด “ค่า
นิยมหลักคนไทย 12 ประการ” ณ สนามกีฬา
กลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 20 
ธันวาคม 2557

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา
 ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการแข่งขันกีฬา
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2557 อันได้แก่ วอลเลย์บอล 
แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส สนุกเกอร์ บิลเลียด โบว์ลิ่ง และกรีฑา
วอลเลย์บอล   ประเภททีมชาย ได้อันดับที่ 4  (จาก 12 ทีม) 
  ประเภททีมหญิง เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย (จาก 16 ทีม) 
เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ได้เหรียญทองแดง 
  จาก ผศ.ดร.อัจฉราพร  ศรีภูษณาพรรณ
สนุกเกอร์ บิลเลียด
- บิลเลียด  ประเภททีม 2 คน  ได้เหรียญเงิน  
    จาก นายสมาน เสาร์แก้ว และ นายอดุลย์ สีคำาดี
- บิลเลียด  ประเภทเดี่ยวมือ 1  ได้เหรียญทองแดง  
    จาก นายอดุลย์ สีคำาดี
- บิลเลียด  ประเภทเดี่ยวมือ 2  ได้เหรียญทองแดง  
    จาก นายสมาน   เสาร์แก้ว
- สนุกเกอร์  ประเภทคู่  ได้เหรียญทองแดง 
    จาก นายสมาน เสาร์แก้ว และ นายอดุลย์ สีคำาดี
โบว์ลิ่ง   ประเภทชายเด่ียว ได้เหรียญทอง จาก ผศ.สุวิท อินทอง 
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เปิดโลกมิติใหม่ด้วยเทคโนโลยีกับสังคมผู้สูงวัย
 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ จัดการประชุม
วิชาการ เรื่อง เปิดโลกมิติใหม่ด้วยเทคโนโลยีกับสังคมผู้สูงวัย พิธี
เปิดได้รับเกียรติจาก นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธาน ผศ.ดร.ทศพร คำาผลศิริ นายกสมาคม
พยาบาลด้านผู ้ส ูงอายุ กล่าวรายงาน และรศ.ดร.เรมวล นันท์
ศุภวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ การประชุมจัดข้ึนระหว่างวันที่ 
6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ จังหวัดเชียงใหม่

Updated Contemporary Nursing Theories and Applications

 วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 ศูนย์บริการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธี
เปิดการประชุมวิชาการ เร่ือง Updated Contemporary Nursing 
Theories and Applications โดยมี รศ.ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 
ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล เป็นประธานในพิธี และ 
ผศ.ดร.ศรีพรรณ กันธวัง ประธานโครงการกล่าวรายงาน การ
ประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม  
2557 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
การฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆ  ของคณาจารย์  พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลายหลักสูตรทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว สนใจทราบข ้อม ูลของการอบรมหร ือต ิดต ่อ ศ ูนย ์บร ิการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัย เช ียง ใหม ่ 
110 ถ.อ ินทวโรรส ต.ศร ีภ ูม ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200โทรศัพท์: 053-946074, 053-949151, 081-9925828  โทรสาร: 053-212629  
อีเมล: nsccmunews@gmail.com  Facebook: www.facebook.com/nsccmu/

พิธีมอบประกาศนียบัตรอบรมเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
รุ่นที่ 16
 วันศุกร์ที่  7 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์บริการพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำาเร็จการอบรมการพยาบาลเฉพะทางสาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) รุ่นท่ี 16 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  
การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 9 พฤศจิกายน 2557 ณ 
ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review)
 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย
และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (The Thailand Centre for Evidence 
Based Nursing and Midwifery and Health Science (TCEBMHS)) จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic 
Review) พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น รองคณบดีฝ่าย
แผนและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน รศ.ดร.ภัทราภรณ์  
ทุ่งปันคำา ผู้อำานวยการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.เรมวล 
นันท์ศุภวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวต้อนรับ   การอบรมดัง
กล่าวจัดข้ึนระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บอกเล่าข่าวศูนย์บริการพยาบาล
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Community Health Management and Empowerment to Promote 
Healthy Communities 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ ร่วมกับ สำานักงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่าง
ประเทศ จัดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Community Health 
Management and Empowerment to Promote Healthy Communi-
ties พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานใน
พิธี โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าว
รายงาน และคุณเพ็ญศรี ไชยเฉลิมวงศ์ รักษาการผู้อำานวยการส่วนความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 สำานักงานพัฒนาเพื่อความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (สพร.) กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้รับทุนจาก
ต่างประเทศ จำานวน 18 คน และผู้รับทุนจากประเทศไทย จำานวน 2 คน 
การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-23 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องสันป่าตึง 
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Regional Meeting on Healthcare Associated Infection Prevention 
and Control 
  วั น อั งคารที่  9 ธันวาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก ประจำาภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้  จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Regional Meeting 
on Healthcare Associated Infection Prevention and Control โดย
มี รศ.นพ.อำานาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลป
วัฒนธรรมและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการ
ประชุม และ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าว
รายงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้แทนด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของ WHO 
country office จาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การ
ประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -12 ธันวาคม 2557

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการกับ Mr.Ahmed Afaal, Managing Director จาก ADK Hospital 
จากประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ ห้องรับรองสำานักงานคณบดี อาคาร 
4 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557

เย่ียมชมและศึกษดูงาน NLU  
 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Dr.Florence VAN, 
Professor and President พร้อมด้วยคณะ จาก Kiang Wu Nursing 
College of Macao ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เข้ามา
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) ในวัน
อังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

Public Health Challenges: Are Nurses Ready? 
 Dr.Prakin Suchaxaya, Ag. Director, Health Systems 
Development, WHO, New Delhi, ประเทศอินเดีย ได้ให้เกียรติเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Public Health Challenges: Are Nurses 
Ready? โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ 
เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 
ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557

From Novice to Expert, Moving to Clinical Wisdom
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “From Novice to Expert, Moving to Clinical Wisdom” 
โดยมี  Professor Dr. Patricia E. Benner, RN, PhD, FAAN จาก 
University of California, San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
วิทยากร ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ เข้า
ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557

7ปีที่ 28 ฉบับที่ 6  พฤศจิกายน - ธันวาคม
พุทธศักราช 2557

ข่าววิเทศสัมพันธ์
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 ในปีพุทธศักราช 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ สถาบันการศึกษาช้ันนำาซึ่งเป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ ได้ดำาเนินการจัดการศึกษาพยาบาลมาครบ 55 ปี ผลิต
บัณฑิตในหลายหลักสูตรออกไปรับใช้สังคมมากมาย  จากวันวานถึง
วันนี้กับความสำาเร็จอันย่ิงใหญ่ โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทำาให้ใน
ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพัฒนาการใน
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ ตลดจนการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์จึงขอร่วมเฉลิมฉลองกับ
ความภาคภูมิใจตลอด 55 ปีที่ผ่านมา กับการย้อนเวลาที่ถือเป็น
ประวัติศาสตร์หน้าสำาคัญของวงการการศึกษาพยาบาลให้แก่ท่านผู้อ่าน
ได้รับทราบ
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก่อตั้งมาเป็น
เวลา 55 ปี หากแบ่งตามยุคจะประกอบไปด้วย 6 ยุค ได้แก่ ยุคก่อ
ตั้งบุกเบิก ยุคพัฒนาก้าวไกล ยุคปรับปรุงคุณภาพ ยุคก้าวหน้าสู่สากล 
ยุคผู้นำาระดับแนวหน้า และยุคพัฒนาศักยภาพรอบด้าน 

  ยุคที่ 1: ยุคก่อตั้งบุกเบิก ระหว่างปี พ.ศ. 2503-2512 โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีดำาริให้มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ 
ขึ้นในปี พ.ศ.2502 และให้มีการจัดการศึกษาในวิชาการพยาบาล
ด้วย ซึ่งเริ่มเปิดสอนเป็นแผนกการพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์โดย
มีอาจารย์วิเชียร ทวีลาภเป็นหัวหน้าแผนก และอาจารย์ลออ หุตางกูร
เป็นผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา เร่ิมเปิดสอนเป็นหลักสูตรแรกคือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้เปิดสอน
หลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ ระดับอนุปริญญา เป็นหลักสูตรวิชา
พยาบาลอนามัย 3 ปี และผดุงครรภ์ 6 เดือน และในปี พ.ศ. 2506 
ได้จัดทำาหลักสูตรวิชาผดุงครรภ์ขึ้น กำาหนดระยะเวลาการศึกษา 6 
เดือน โดยรับเฉพาะผู้ที่สำาเร็จหลักสูตรวิชาพยาบาลและอนามัยแล้ว 
และได้ระงับการเรียนการสอนในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลไว้ชั่วคราวและ
มาทำาการเปิดสอนอีกครั้งในปี พ.ศ. 2509
 วันที่ 24 มกราคม ปี พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แผนกการพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์จึงมีฐานะเป็นแผนกวิชา
หนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งระยะเวลานี้
การศึกษาในประเทศไทยมีการตื่นตัวเรื่อง การอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ (professionalization) เป็นอย่างมาก ดังนั้นในปี พ.ศ. 2509 
แผนกการพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์จึงขอเปิดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) แต่ไม่รวมวิชาผดุงครรภ์ ระยะเวลาศึกษา 
4 ปี ต่อมาใน พ.ศ. 2511 คณะแพทยศาสตร์ได้ทำาการเปลี่ยนชื่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 8 ภาค
วิชา ได้แก่ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น ภาควิชาการพยาบาลกุมาร
เวชศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ภาควิชาการผดุงครรภ์และการ
พยาบาลมารดาทารก ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ภาควิชาการ
พยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และภาควิชา
บริหารการพยาบาล ไปยังสภาการศึกษาแห่งชาติ 
 วันที่ 15 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2515 มีประกาศคณะปฏิวัติ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คณะพยาบาล
ศาสตร์เป็นคณะหนึ่งใน 10 คณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรอง
ศาสตราจารย์เปรียบ ปัณยวณิช เป็นคณบดีคนแรก และมีเลขานุการ
คณบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์ ภาติกร ซึ่งนับว่าคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งที่ 3 ของ
ประเทศไทย และปรับการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(พยาบาล) เข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างสมบูรณ์ ต่อมามีการ
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทางการพยาบาลหลายคร้ังและปิดการเรียน

แผนกวิชาเป็นภาควิชา ดังนั้นแผนกการพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย เม่ือวัน
ที่ 19 กันยายน 2511 โดยมีอาจารย์เปรียบ ปัณยวณิชทำาหน้าที่เป็น
หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ลออ หุตางกูรทำาหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา 
และอาจารย์ปราณีต สวัสดิรักษาทำาหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายบริการพยาบาลและ
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ฝ่ายการ
พยาบาลอีกตำาแหน่งหนึ่ง จนกระทั่งเมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2512 
ภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ได้ทำาการเสนอขอจัดตั้ง
เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ และมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
จำานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ละออ   หุตางกูรเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินงานของหลักสูตร
2) หลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย โดยมีผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์สมจิตต์ ภาติกร เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินงานของหลักสูตร
3) หลักสูตรการผดุงครรภ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิ
รักษาเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินงานของหลักสูตร
4) หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมีอาจารย์วัชรี วิรานันท์เป็นผู้รับผิด
ชอบดำาเนินงานของหลักสูตร

  ยุคที่ 2: ยุคพัฒนาก้าวไกล ระหว่างปี พ.ศ.2513-2522 ใน
ยุคนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลายประการดังนี้ ปี พ.ศ. 2513-2514 
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบในหลักการของการจัดตั้ง
เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ดำาเนินการเสนอเรื่อง โครงการจัดตั้ง

8 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รำาลึกวันวาน	55 ปี
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ยุคที่ 4: ยุคก้าวหน้าสู่สากล ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2542 ยุคนี้อาจกล่าวได้ว่า เป็นระยะที่มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาทางด้านการศึกษาและ
ก้าวหน้าสู่สากลอย่างกว้างขวาง ดังนี้ ปี พ.ศ. 2533 คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตเพิ่มข้ึนอีก 3 สาขา ดังน้ี สาขาวิชาการ
บริหารการพยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก และสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช รวมทั้งยังเข้าร่วมโครงการผลิตดุษฎีบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ถัดมาในปี พ.ศ. 2534 คณะฯ ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ถือเป็นหลักสูตรสาขาวิชาร่วมหลักสูตรแรกของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ปี พ.ศ. 2535 คณะฯ ทำาการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งถือได้ว่า

การสอนหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลในปี พ.ศ. 2516  
  ปี พ.ศ. 2518 เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษา
ที่สำาคัญคือ มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ รวมเข้าเป็นหลักสูตรเดียวกัน 
และเปลี่ยนช่ือหลักสูตรเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล
และผดุงครรภ์) อย่างไรก็ตามคณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดหลักสูตร
ผดุงครรภ์ขึ้นอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2520 สำาหรับพยาบาลที่จบการศึกษา
แล้วเป็นปีสุดท้าย ภายหลังจากนั้นเนื้อหาวิชาได้ถูกปรับเข้าในหลักสูตร
ใหม่ดังกล่าว ต่อมาปี พ.ศ. 2521 ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา ได้เปิดหลักสูตรวิชาผดุงครรภ์ให้สำาหรับพยาบาลต่าง
ชาติที่รับทุนรัฐบาลไทยผ่านทางกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่าง
ประเทศ เป็นครั้งแรกของคณะพยาบาลศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2528 
คณะฯ จัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนและ
การพยาบาลสาธารณสุขสำาหรับพยาบาลต่างชาติที่รับทุนรัฐบาลไทย
ผ่านทางกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศเช่นเดียวกัน
 
 ยุคท่ี 3: ยุคปรับปรุงคุณภาพ ระหว่างปี พ.ศ. 2523-
2532 ยุคนี้นับเป็นระยะที่มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านการศึกษาและ
อาคารสถานที่เป็นไปอย่างมากมาย มีการพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
เพื่อให้มีวิทยะฐานะที่สูงขึ้น โดยการส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 
ตลอดจนมีการพัฒนาอาจารย์ด้านตำาแหน่งวิชาการ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวด้านบัณฑิตศึกษา ซึ่งในปี พ.ศ. 2529 คณะพยาบาลศาสตร์
ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรก 

คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) 
ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้พัฒนาเปลี่ยนเป็นหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์) ตลอดจนมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) เป็นหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี นอกจากน้ียังได้จัด
ทำาโครงการพิเศษ เพื่อพัฒนาบุคลากรท่ีเป็นผู้ช่วยพยาบาล
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
 ทางด้านอาคารสถานที่นั้น คณะฯ ได้ก่อสร้างอาคาร
เรียน 6 ชั้น (อาคาร 1) ขึ้นในปี พ.ศ. 2523 ต่อมา ปี พ.ศ. 
2526 ได้สร้างอาคารเรียนรวมคณะพยาบาลศาสตร์และ
เทคนิคการแพทย์ (5 ชั้น)

9ปีที่ 28 ฉบับที่ 6  พฤศจิกายน - ธันวาคม
พุทธศักราช 2557

การศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เป็นหลักสูตรแรกในภูมิภาคเอเชีย นอกจากน้ียังได้เปิดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง 2 ปี) โดยรับผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับต้น 
หรือประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (2 ปี) 
 ต่อมา ปี พ.ศ. 2537 คณะฯ ได้ เปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาโททางการพยาบาลแก่อาจารย์พยาบาลและพยาบาลจาก 8 
มหาวิทยาลัย ด้านการแพทย์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามความต้องการพัฒนาบุคลากร (หลักสูตร Program of Higher 
Nursing Education, POHNED) ภายใต้การสนับสนุนของ The 
China Medical Board of New York, Inc. นอกจากนี้คณะฯ ยัง
คงมีการพัฒนาก้าวหน้าทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีการ
เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูง
อายุ ขึ้นในปี พ.ศ. 2539 และสาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผน 
ข ภาคพิเศษ และสาขาวิชาการพยาบาลสตรี ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนแห่งเดียวในประเทศไทย  และคณะฯ ยัง
ทำาการเปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎี
บัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ต่อมาปี พ.ศ. 2541 คณะฯ 
เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมาร
เวชศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) 
 ดังนั้นในยุคนี้จึงเป็นยุคที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้ทำาการเปิด
สอนหลักสูตรครบทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ตลอดจนมีการเข้าร่วมโครงการผลิตดุษฎีบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัย 
และโครงการผลิตมหาบัณฑิตระหว่างคณะ ภายในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

 ยุคที่ 5: ยุคผู้นำาระดับแนวหน้า ระหว่างปี พ.ศ. 2543-
2552 นับว่าเป็นยุคที่มีการพัฒนาคณะฯ อย่างก้าวกระโดด สามารถ
เปิดสอนหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติครบทั้ง 3 ระดับ 
(ปริญญาตรี-โท-เอก) ช่วงเวลาดังกล่าวนี้คณะฯ ได้เปิดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข 
และปรับเปลี่ยนช่ือสาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
มาเป็นสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2544 ต่อมาปี พ.ศ.
2545 คณะฯ ได้ทำาการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหา
บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย รวมทั้งได้เปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) และในปีนี้คณะฯ ยังได้ทำาการเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ 
(แผน ข) ในวันเสาร์-อาทิตย์ ณ จังหวัดพิจิตร รวม 3 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสาขาวิชา
บริหารการพยาบาล นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2546 คณะฯ ยังได้จัดทำา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ใช้ระยะเวลาการศึกษา 
4 ปี และในปี พ.ศ. 2549 คณะฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
 ยุคนี้คณะฯ ยังได้ จัดสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาล ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการ
พยาบาล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล และศูนย์วิชา
การอื่นๆ รวมท้ังความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันในต่างประเทศ
เพื่อสร้างศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ เช่น ศูนย์ Evidence Based 
Practice in Nursing,  Joanna Briggs Institution ศูนย์ความร่วม
มือกับองค์การอนามัยโลก WHOCC in Nursing and Midwifery 
Development เสริมสร้างความแข็งแกร่งกับ Help Age Interna-
tional การประกันคุณภาพของคณะฯ อยู่ในระดับดีเลิศ อาจารย์ได้
รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และมีการแลก
เปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันในต่างประเทศหลายแห่ง รวมทั้งมีการ

ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547  มี
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองการใช้งานของทุกฝ่าย มีการสร้างแบรนด์ของสถาบันว่า  
“ความรู้ดี ปฏิบัติเด่น เน้นวิจัย ใฝ่คุณธรรม นำาสู่สากล” และมีการจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติขึ้นหลายครั้งแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม
จำานวนมากจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก 
 ใน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ทรงเป็นประธานในการประชุมนานาชาติ หัวข้อ New Frontiers in 
Primary Health Care: Role of Nursing and Other Professions เมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551  การเสด็จพระราชดำาเนินครั้งนี้ นับ
เป็นพระกรุณาธิคุณและสิริมงคลแก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นอย่างยิ่ง

ยุคที่ 6: ยุคพัฒนาศักยภาพรอบด้าน ระหว่างปี พ.ศ.2553-2562 
เน้นการพัฒนาจริยธรรมในนักศึกษา ปรับอัตลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาล
ให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาอาจารย์ในการ
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาผล
งานวิชาการของคณะ  สนับสนุนการทำาวิจัยทั้งในบุคลากรสายอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ และการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล  จัดประชุม
วิชาการนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนอาจาร ย์สร้างผลงานวิชาการ
เพื่อดำารงตำาแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น และมีอาจารย์ได้รับตำาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เพ่ิมมากข้ึน พัฒนา
บุคลากรให้ทำางานสอดคล้องกับอาจารย์ในการผลิตบัณฑิต สร้างความ
เข้มแข็งในการให้บริการด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สร้าง
เสริมความปลอดภัยในการทำางานทุกด้าน ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ประวัติ
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดและพัฒนาระบบการทำางานให้ดีขึ้นเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ความรู้สู่สังคม

10 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 เนื่ องในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และครบรอบ 55 ปีการ
ศึกษาพยาบาล มช. ในปี พ.ศ. 2558  คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
โครงการ “ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชาวไทยภูเขา” โดยความร่วมมือของโรง
พยาบาลอมก๋อยและศูนย์การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย อำาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูท่ีทำางาน
ในศูนย์การเ รียนชุมชนชาวไทยภู เขา “แม่
ฟ้าหลวง” (ศศช.) ตำาบลสบโขง จำานวน 28 
โรงเรียน รวมท้ังเด็กและ ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัย  กิจกรรมประกอบ
ด้วยการประเมินสุขภาพอนามัย การให้ความรู้
ผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ  การสนับสนุนของเล่น
เด็กและตุ๊กตาท่ีใช้แล้ว ผ่านโครงการหนูน้อย
คอยรัก ตลอดจนการติดตามเยี่ยมเพ่ือให้คำา
ปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย โครงการนี้ได้รับงบ
ประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการดำาเนิน
งาน   สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.facebook.com/omkoi2015

 สมาคมนิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จัดพิธีมอบรางวัลนิ สิตเก่าเกียรติยศและนิสิตเก่าดีเด่น ประจำา
ปี 2556 - 2557 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีและคืนสู่เหย้า
นิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 
14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอโนมา 
กรุงเทพมหานคร      ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ผู้ที่ได้รับราวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว ได้แก่ รศ.ดร.อารีวรรณ 
กลั่นกลิ่น รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ รับรางวัลนิสิตเก่า
ดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล (ประเภทอาจารย์พยาบาล) ประจำาปี 
2557 และ รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สาขาการ
ศึกษาพยาบาล (ประเภทอาจารย์พยาบาล) ประจำาปี 2556

นิสิตเก่าดีเด่น	
คณะพยาบาลศาสตร์	จุฬาฯ

ติดอาวุธทางปัญญา

รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ

11ปีที่ 28 ฉบับที่ 6  พฤศจิกายน - ธันวาคม
พุทธศักราช 2557

พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา
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12 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	สานใจ๋สามวัย	สืบฮีตโตยฮอย	ยี่เป็งเจียงใหม่	

	ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	และ	CMU	Open	House

		ร่วมแสดงความยินดี

  Lean & KM. for TQA. & EdPEX. 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำา ระยะที่ 2 เรื่อง 
Lean & KM. for TQA. & EdPEX. โดยมี รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น 
รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ เป็นประธาน วิทยากรรับเชิญ
ได้แก่ ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ จาก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ในวันจันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน  2557 
ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

 คณะกรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ร่วมกับ 
คณะกรรมการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จัด
กิจกรรม “สานใจ๋สามวัย สืบฮีตโตยฮอย ย่ีเป็งเจียงใหม่” เพ่ือร่วมสืบสาน
งานประเพณีลอยกระทง ประจำาปี 2557 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน กิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วย การสาธิตการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ 
และการสาธิตการประดิษฐ์โคมไฟ โดยชมรมผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ 
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา 
ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที่ 19 
และ CMU Open House ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ทางฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมออก
บูธเพ่ือประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปกติและนานาชาติ)  นอกจากนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้า
เยี่ยมชมคณะฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 13 – วันศุกร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2557

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ และ รศ.ดร.อารีวรรณ กล่ัน
กล่ิน ในโอกาสท่ีได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล (ประเภทอาจารย์พยาบาล) 
ประจำาปี 2556 - 2557จากสมาคมนิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากน้ี
ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ในโอกาสท่ีได้รับรางวัลพยาบาล
ดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล จากสภาการพยาบาล ประจำาปี 2557 
และ ผศ.ดร.สมใจ ศิระกมล ในโอกาสได้ตำาแหน่งทางวิชาการใหม่ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 
1 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันอังคารท่ี 25 พฤศจิกายน 2557

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เรมวล  นันท์
ศุภวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.นงนุช บุญยัง รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์และคณะ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในโอกาสท่ีมาเย่ียมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ท่ี 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม N4-318 อาคาร 4 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

			คณะพยาบาลศาสตร์	ม.สงขลานครินทร์	เข้าศึกษาดูงาน		

[บ้านส ีแสด ]
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13ปีที่ 28 ฉบับที่ 6  พฤศจิกายน - ธันวาคม
พุทธศักราช 2557

		ครบรอบ	22	ปีคณะบริหารธุรกิจ	มช.

		ร่วมแสดงวามยินดีพิธีเปิดอาคารสวนดอกปาร์ค

		รื่นเริงปีใหม่	หน่วยสาธิตสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก

		ตรวจสุขภาพประจำาปี	2557

 รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษา
ดูงาน Smart Classroom เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย ภาคการศึกษา ที่ 2/2558 โดยมี รศ.ดร.
ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำานวยการสำานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากร ในวัน
จันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
กิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางกมลชนก กาวิล เลขานุการคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีและ
มอบเงินร่วมสมทบถวายน้ำาปานะ ณ วัดป่าสายกรรมฐาน 19 วัด
ของจังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีทำาบุญครบรอบ 22 ปีแห่งการสถาปนา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.สิริวุฒิ 
บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานรับมอบ ในวันศุกร์ที่ 
19 ธันวาคม 2557 

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้
แสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารสวนดอกปาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำานวยการศูนย์ศรีพัฒน์ เป็น
ประธานรับมอบ ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ลานกิจกรรม อาคารสวน
ดอกปาร์ค

 คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจ
สุขภาพอาจารย์และบุคลากรประจำาปี 2557 โดยมีทีม
แพทย์และเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาให้
บริการ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค 
คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 

 หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์สุขสันต์วันรื่นเริง เนื่อง
ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่ผู้ปกครองและเด็กที่มารับบริการ พิธี
เปิดได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยมี รศ.มาลี เอื้ออำานวย รองประธาน
กรรมการบริการวิชาการ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก กล่าวรายงาน 
ในวันศุกร์ที่  26 ธันวาคม 2557

[บ้านส ีแสด ]

			ศึกษาดูงาน	Smart	Classroom 
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14 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียนอย่างรู้คิด
พิชิตความสำาเร็จ

สำาหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำาเร็จ สำาหรับ

นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ประจำาปีการศึกษา 2557 โดยมี รศ.ดร.อารีวรรณ 

กลั่นกลิ่น รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ 

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลได้ฝึกการทำางานเป็นทีม ได้เรียน

รู้ทักษะการใช้ชีวิตในการพัฒนาตนเอง และรู้ถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ในวัน

จันทร์ที่ 24  พฤศจิกายน 2557 ณ สวนบัวรีสอร์ท  อำาเภอสะเมิง  จังหวัด

เชียงใหม่

ลานกิจกรรมกับนักศึกษาพยาบาล

 ร่วมจัดนิทรรศการสุขภาพงานฤดูหนาว 
จังหวัดเชียงใหม่

     นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการภายในบูธ 5 ทศวรรษ มช.รวมพลังเพื่อแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 
ประจำาปี 2557 ในวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง บริการตรวจวัด
ความโลหิต และตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) โดยได้รับความสนใจจากประชาชน
เข้าร่วมชมนิทรรศการและรับบริการทางสุขภาพเป็นจำานวนมาก

พิธีมอบประกาศนียบัตร
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 40

              คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นท่ี 40 ประจำาปีการศึกษา 2556 โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ วัน

อังคารที่ 16 ธันวาคม 2557

Live Exhibition
         วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัด Live Exhibition เพื่อเผย
แพร่นวัตกรรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพภายใต้การดูแลสุขภาพแบบทางเลือกสำาหรับผู้สูง
อายุที่ความดันโลหิตสูง ในงานมหกรรมยาและสุขภาพ : ทางเลือกสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุ 
ประจำาปี 2557 กิจกรรมประกอบด้วย การบริหารการหายใจ การเดินบนแผ่นหิน และ 
DASH diet  ในโอกาสนี้ นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้
เกียรติเข้าเยี่ยมชม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 How to be a happy student 
in the 21st century?

  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา : How to be a happy 
student in the 21st century ? สำาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เพื่อ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลอย่างมีความสุข ทำาให้
เกิดความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพสังคมปัจจุบันได้ โดยมี ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ 29 
พฤศจิกายน 2557 ณ สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
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              คุณสมศักดิ์ และ คุณณีรนุช ศิรินภาพันธ์ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินจำานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบ
กองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ เป็นประธานรับมอบ ณ ห้องรับรองสำานักงานคณบดี อาคาร 1 คณะ
พยาบาลศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธานรับมอบเงินจำานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จาก 
ผศ.ทัศนา มหานุภาพ อาจารย์อาวุโสคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้าง
อาคาร 50 ปี ของคณะฯ และ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่เรียน
ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องรับรองสำานักงาน
คณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาาลศาสตร์

   

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อดีตคณบดี คณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีรดนำา้ศพ 
รศ.ดร.พิกุล บุญช่วง อดีตอาจารย์ประจำากลุ่มวิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 
2557 ณ หน่วยรักษาศพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
โดยในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ 
รับเป็นเจ้าภาพบำาเพ็ญกุศลศพ เวลา 19.30 น. ณ วัดพระ
สิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่  และ ในวันอาทิตย์ที่ 9 
พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. มีพิธีอุทิศร่างอาจารย์ใหญ่
ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. พิกุล   บุญช่วง
อดีตอาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปีเกิด   23 มีนาคม 2496
ภูมิลำาเนา  จังหวัดน่าน
ประสบการณ์บริหาร  
รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

การศึกษา
• 2546 : พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
• 2526 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
• 2518 : วิทยาศาสตรบัณฑิต  (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ความเชี่ยวชาญ
• การพยาบาลอายุรศาสตร์ 
• Critical Care Nursing(Adult) 
• การพัฒนาการวางแผนจำาหน่าย discharge planning 
• การวิจัยเชิงปฏิบัติการ action research
การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

สมทบกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์

มอบทุนการศึกษาและสมทบ
     ก่อสร้างอาคาร 50 ปีพยาบาล มช.

15ปีที่ 28 ฉบับที่ 6  พฤศจิกายน - ธันวาคม
พุทธศักราช 2557

ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ 
รศ.ดร.พิก ุล	บ ุญช่วง

ประวัติ
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นามผู้รับ ชำาระเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต 67/2547 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ผู้สูงอายุเป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมายของระบบการดูแลระยะยาวซึ่งเป็นระบบบริการที่ครอบคลุมทั้งบริการด้านสุขภาพและบริการด้านสังคม 
เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีข้อจำากัดในการดำาเนินชีวิตประจำาวันด้วยตนเองด้วยเหตุของความเจ็บป่วยเรื้อรังที่ส่วนใหญ่ส่งการทำาหน้าที่ของอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกายลดประสิทธิภาพลง ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่เป็นไปในทางเสื่อมลง การดูแลระยะยาวเป็นการจัดบริการที่เน้นความ
ต่อเนื่องของดูแลในระยะยาวบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยมีเป้าหมายคือการส่งเสริมความสามารถในการดำาเนินชีวิต
ได้อย่างอิสระเท่าที่จะเป็นไปได้อันจะนำามาซึ่งคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ หลักการของการดูแลระยะยาวคือการดูแลที่คำานึงถึงความต้องการ สิทธิ
และความรับผิดชอบของผู้สูงอายุ เป็นบริการที่เข้าถึงง่าย มีการประสานความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ ผู้รับบริการครอบครัวและแหล่งสนับสนุน
อื่นๆ และเป็นระบบที่ส่งเสริมการบูรณาการเพื่อประสิทธิผลและประหยัดค่าใช้จ่าย และมีการให้ความรู้ทั้งผู้รับบริการ ผู้ให้บริการและผู้เกี่ยวข้อง
ในการกำาหนดนโยบาย ถึงแม้ในสังคมไทยโดยเฉพาะในชุมชนเมืองหรือกึ่งเมืองที่มีขนาดเล็กลงทำาให้ศักยภาพในการดูแลลดลง ดังนั้นจึงมีความ
จำาเป็นที่ชุมชนต้องเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการร่วมดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนโดยการจัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ
  ตำาบลหนองหอยเป็นตำาบลที่อยู่ในเขตอำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนเมืองที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงกว่าระดับ
ประเทศคือร้อยละ 13.35 และมีผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มจำานวนขึ้น ทั้งโรคความดันโลหิตสูง โรคข้อเสื่อม โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง อันนำามาสู่ภาวะพึ่งพิง โดยพบผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดำาเนินชีวิตภายในบ้านได้ด้วยตนเองร้อยละ 8.2 
นอกจากนั้นยังพบผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำาพังร้อยละ 5.6 ส่วนบริการที่จัดให้กับผู้สูงอายุมีทั้งบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบลและบริการด้านสังคมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามการดูแลจากหน่วยงานในชุมชน อาจยังพบปัญหาของการขาดการบูรณา
การและขาดกลไกในการขับเคลื่อนงานที่จะส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนของบริการ
  รูปแบบการดูแลระยะยาวที่พัฒนาขึ้นในตำาบลหนองหอย อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
ซึ่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล(รพ.สต.) ชมรมผู้สูงอายุและผู้นำาชุมชน และการสนับสนุนด้าน
วิชาการจากสถาบันการศึกษาได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การกำาหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา การกำาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และร่วมในการดำาเนินการจัดบริการ ส่งผลให้เกิดรูปแบบการดูแลระยะยาวมีทั้งบริการด้าน
สุขภาพ ได้แก่ รูปแบบการเยี่ยมบ้านโดยทีมที่ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำาบัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) และ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ในการให้บริการการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดทั้ง
การดูแลทางการแพทย์ เช่น การทำาแผลกดทับ การให้อาหารทางสายยาง การฟื้นฟูสภาพและการให้ยา โดยการเยี่ยมบ้านมีรูปแบบที่ปรับให้มีขั้น
ตอนที่เป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผนการยี่ยมบ้านที่มีการกำาหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมการเยี่ยม และการประเมินผล ส่วนบริการ
การฟื้นฟูสภาพ ประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม เพื่อจัดบริการการฟท้นฟูสภาพที่ต่อเนื่อง ที่มีการขับเคลื่อนในรูปของคณะ
กรรมการดำาเนินงานที่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ชมรมผู้สูงอายุ พระ ผู้นำาชุมชน อสม. อผส. และ
สถาบันการศึกษา โดยการจัดทำาแผนปฏิบัติการ และแผนการประเมินและติดตาม โดยกลไลการดำาเนินการดังกล่าวทำาให้รูปแบบการดูแลระยะยาว
มีการดำาเนินการแบบบูรณาการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันนำามาซึ่งผลลัพธ์ที่พึงประสงค์คือความต่อเนื่องและยั่งยืนของบริการ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

        เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบ
และกลไกการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุ
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