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มุทิตาคารวะ
พยาบาลดีเด่น  ประจำาปี 2557

                           ศิษย์เก่าดีเด่น วันมหิดล ประจำาปี 2557
บอกเล่าข่าวศูนย์บริการพยาบาล / ข่าววิจัย

ผลงานเกียรติยศ / สมทบทุน
บทความพิเศษ

ลานกิจกรรมกับนักศึกษาพยาบาล
ข่าววิเทศสัมพันธ์

บ้านสีแสด
ภารกิจคณบดี

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมทบทุนจัดสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาล

  ข่าวสารเดือนกันยายน-ตุลาคม ช่วงเวลาดังกล่าวของทุกปีคณะพยาบาลศาสตร์กำาหนดจัดงานแสดง
มุทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน  ในปีน้ีมีผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน จำานวน 11 ท่าน 
ได้แก่ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  
รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธ์ิ  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย รศ.ดร.สุจิตรา เทียนสวัสด์ิ 
รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย  นางจริยา ใบผ่อง  นายปรีดา มณีวร  และ นายสุนันท์  กาวิชัย  ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้
ทุ่มเท เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคณะฯ มาโดยตลอด  ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลกท่ีท่านนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงานทุกท่าน 
ประสบแต่ความสุขและมีสุขภาพท่ีดีตลอดไป
  วันท่ี 24 กันยายน เป็นวันมหิดลรำาลึก กลุ่มคณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. พร้อมใจกันจัด
กิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติ เน่ืองในวันมหิดล โดยในปีน้ีขอร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 
ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (คณะพยาบาลศาสตร์) ประจำาปี 2557  และวันท่ี 
21 ตุลาคม เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ  ขอร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ท่ีได้รับคัดเลือกจาก
สภาการพยาบาลให้เป็นพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำาปี 2557  
  ในช่วงปลายเดือนกันยายนคณบดีได้รับเชิญจาก China Medical Board, USA ให้เข้าร่วมงานครบรอบ 
100 ปีของ China Medical Board และร่วมประชุมวิชาการเร่ือง “ Transforming Education in Global Health 
World ” ณ กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  นอกจากน้ีได้เจรจาความร่วมมือในด้านการแลกเปล่ียน
นักศึกษาและอาจารย์กับศูนย์ฝึกอบรมด้านการพยาบาล ในปลายเดือนตุลาคม คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารและ
คณาจารย์ท่ีเคยร่วมสอนในหลักสูตร POHNED ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประชุม The International Higher Nursing 
Education Summit และ The 20th Anniversary Celebration of POHNED ในโอกาสน้ีคณบดีได้รับเชิญให้
เป็นวิทยากรบรรยาย เร่ือง International Cooperation on higher nursing education: the meaning of 
POHNED ณ เมืองซีอาน (Xi’an) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีศิษย์เก่าปริญญาโทของคณะฯ เข้าร่วม
งาน รวมท้ังได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 8 สถาบันอีกด้วย
  กิจกรรมสำาคัญท่ีคณะฯ และมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ ร่วมกันจัดข้ึนเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ โครงการเดินเพ่ือชีวิตคร้ังท่ี 2  เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเป็นการร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 5 ทศวรรษ มช. 54 ปีการ
ศึกษาพยาบาลและ 42 ปีการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสนใจในการดูแล
รักษาสุขภาพโดยการออกกำาลังกาย เพ่ือหาทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาและจัดซ้ืออุปกรณ์การศึกษาแก่นักศึกษา
พยาบาล ในวันอาทิตย์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 ณ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ในนามของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่ีท่านให้การ
สนับสนุนการติดตามข่าวสารของคณะฯเสมอ หากมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะฯ ขอได้โปรดแจ้งให้คณะฯ 
ทราบด้วย จักเป็นพระคุณย่ิง

วิสัยทัศน์
 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนำาในระดับสากล ในด้านคุณภาพบัณฑิต 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีการ
บริหารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา 
โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
 2. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ 
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพ
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง
 4. ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพ่ือความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
     5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้โดยใช้หลัก  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ร้อยใจรัก 
ร้อยใจผูกพัน ฝากใจถึงกัน ไม่มีวันลืมเลือน 

   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน
แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำาปี 2557 
“ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน ฝากใจถึงกัน ไม่มีวันลืมเลือน” เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุ
ราชการ/อายุงานที่ได้ทำาคุณประโยชน์แก่คณะพยาบาลศาสตร์ ตลอด
จนเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/
อายุงาน ประจำาปี 2557 มีดังน้ี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล (คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์) รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย ผศ.พรพรรณ ทรัพย์
ไพบูลย์กิจ ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  
ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย รศ.ดร.สุจิตรา 
เทียนสวัสดิ์  นางจริยา ใบผ่อง  นายปรีดา มณีวร  และ นายสุนันท์ 
กาวิชัย โดยมีอดีตคณบดี อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
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พยาบาลดีเด่น     
 วันที่ 21 ตุลาคมของ
ทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ 
ตรงกับวันคล้ ายวันพระราช
สมภพขอ งสม เ ด ็ จ พ ร ะศ ร ี
นครินทราบรมราชชนนี  ใน
ฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำาเร็จ
การ ศึกษาวิ ช าการพยาบาล  
ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์
ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจใน
การพัฒนาสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและด้วยพระ
วิริยะอุตสาหะ นำาสิริสุขแก่ปวงชน ทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไป
ถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้
ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพท่ี
มีความสำาคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม 
 ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในแต่ละปี
สภาการพยาบาล  ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณแก่พยาบาลที่
ได้ประกอบคุณงามความดีในวิชาชีพและสังคม ให้ได้รับรางวัล
พยาบาลดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกำาลังใจและเป็นแบบอย่างให้แก่
พยาบาลทั่วประเทศต่อไป เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยแบ่ง
รางวัลออกเป็น  5 สาขา ได้แก่ สาขาเกียรติคุณ สาขาผู้บำาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม สาขาการวิจัยทางการพยาบาล สาขาการ
ศึกษาพยาบาล และสาขาการบริการพยาบาล
 ในปี พ.ศ. 2557 ผศ.ดร.วราภรณ์  บุญเชียง อาจารย์
ประจำากลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น  สภาการ
พยาบาล สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล 
ประจำาปี 2557  
 ผศ.ดร.วราภรณ์  บุญเชียง จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญา
โท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ระดับ
ปริญญาเอก (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)  จากมหาวิทยาลัยมหิดล   
 ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียงเป็นอาจารย์พยาบาลท่ีมี
ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่
นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิต
ศึกษา ซึ่งนอกเหนือจากการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ ยังได้
รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาพยาบาลและ
บุคลากรทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ท้ัง
ยังเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้และมีความมานะ โดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม

สภาการพยาบาล ประจำาปี 2557  

ในการเขียนหนังสือทางการพยาบาลหลายเล่มด้วยกัน ได้แก่ การ
รักษาโรคเบ้ืองต้น การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค คู่มือ
การสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
และงานอนามัยโรงเร ียน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมเขียนคู่มือท่ี
เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขอีกหลายเล่มด้วยกัน ซึ่งหนังสือและ
คู่มือต่างๆ ได้ถูกใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยทางการพยาบาล
 นอกจากนี้ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
อาจารย์ได้มีการศึกษาวิจัยท่ีผลการวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล เช่น การพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเกี่ยวข้องกับการพยาบาลสาธารณสุข   
และงานวิจัยที่สอดคล้องกับการเรียนรู้นักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 
ได้แก่ การพัฒนา Application การจัดเก็บข้อมูลชุมชน ซ่ึงเป็น
งานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนต่อและการบริการ
วิชาการไว้ด้วยกัน  ผลงานก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา
พยาบาลและต่อชุมชนทุกระดับ จากผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น
แล้ว อาจารย์ยังเป็นแบบอย่างที่ดีของครูพยาบาล มีการปฏิบัติ
งานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรับผิดชอบสูง เสียสละ
และทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอนและให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่
นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก อย่าง
เต็มความรู้ความสามารถ เป็นผู้ท่ีเสียสละเวลาให้กับส่วนรวมและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล สร้างคุณประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมอย่างเด่นชัด 
 จากผลงานดังกล่าวนับว่า ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง 
สมควรเป็นแบบอย่างของอาจารย์พยาบาล สภาการพยาบาลจึงขอ
ยกย่อง ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ให้เป็นพยาบาลดีเด่น สาขาการ
ศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำาปี 2557 เพื่อเป็น
เกียรติประวัติสืบไป



5ปีที่ 28 ฉบับที่ 5  กันยายน - ตุลาคม
พุทธศักราช 2557

  ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม่ เป ็นประธานมอบโล ่ เก ียรต ิค ุณ
แด่  รศ.ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ (รหัสประจำาตัวนักศึกษา 
107822) ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล ในโอกาสที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะ
พยาบาลศาสตร์) เน่ืองในวันมหิดล ประจำาปี 2557 ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ ในวันพุธที่ 24 
กันยายน 2557  
 ในโอกาสน้ี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้จัดพิธีแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ โดยมี
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้และกล่าว
แสดงความยินดี ภายในพิธีได้รับเกียรติจากอดีตคณบดี อาจารย์
อาวุโส คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ สาขาภาคเหนือ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณาจารย์ และบุคลากรเข้าแสดง
ความยินดี เป็นจำานวนมาก ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร 
คณะพยาบาลศาสตร์

  รศ.ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ อดีตอาจารย์ภาควิชาบริหารการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดระยะการ
ทำางานในวิชาชีพพยาบาลและอาจารย์กว่า 40 ปี  ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นำาท่ีมีความสามารถในการทำางานเป็นทีมจึงได้
รับการยอมรับของเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นที่ได้ทำางานกับท่าน  เป็นแบบอย่าง
ที่ดีของการเป็นอาจารย์ เป็นผู้นำาและผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น
อยู่ตลอดเวลาในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำามาปรับใช้กับการเรียนการ
สอนและการทำางาน สิ่งท่ีเป็นความโดดเด่นควบคู่มากับลักษณะความเป็น
ผู้นำาและผู้บริหารของท่านก็คือ การมีอารมณ์ขัน ในการบรรยายหรือการ
อภิปรายบนเวทีวิชาการของท่านจึงเรียกรอยยิ้มจากผู้ฟังในทุกเวที ท่านจึง
ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายทางด้านการบริหารการพยาบาลและภาวะ
ผู้นำาในทุกระดับขององค์กรพยาบาลทั่วประเทศ สามารถถ่ายทอดเรื่องยาก
ให้เป็นเรื่องง่ายและฝากสาระให้คิดมากมาย อย่างไรก็ตาม ภายใต้อารมณ์
ขันก็คือ ความเอาจริงเอาจังกับงาน เวลาทำางานเห็นผลงานทุกงานไปและ
สำาเร็จได้อย่างดีเยี่ยมเสมอ  อีกท้ังท่านยังเป็นบุคคลชอบบุกเบิกงานเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพมาตลอด นอกจากนั้นยังมีความเอื้ออาทรต่อคนรอบข้างอย่าง
ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นน้องๆ เพื่อนๆ หรือพี่ๆ ผู้ใหญ่  
  ปัจจุบันท่านดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงแม้ว่าท่านเกษียณอายุราชการ
อายุ 65 ปีไปแล้ว ท่านยังกลับมาช่วยเหลือคณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้
มาบริหารจัดการศูนย์บริการพยาบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า เน้นการจัด
บริการวิชาการให้พยาบาลวิชาชีพได้ศึกษาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในเชิง
ลึก และฟ้ืนฟูความรู้ทางวิชาการให้ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
การรักษาโรคที่นับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการให้การ
ช่วยเหลือผู้ท่ีเจ็บป่วยและไม่เจ็บป่วยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย อีก
ทั้งเป็นการสร้างสมรรถนะของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ทำาบทบาท
หน้าท่ีบริการวิชาการและนำามาบูรณาการการสอนในทุกระดับการศึกษาที่
คณะฯ เปิดสอน นอกเหนือจากงานบริหารศูนย์บริการพยาบาลแล้ว ท่านยัง
ได้ช่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์ ในด้านเป็นกรรมบริหารประจำาคณะ การ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการสอนของอาจารย์เพ่ือขอ
ตำาแหน่งวิชาการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความ หนังสือ และงานวิจัยและ
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ท้ังระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ตลอดจน
ทำางานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานดังกล่าวเป็น
ที่ประจักษ์ว่ารศ.ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการ
ยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) 
เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2557 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ศิษย์เก่าดีเด่น
วันมหิดล ประจำาปี 2557



คุณค่าผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ รุ่นที่ 5
 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
โครงการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ ประจำาปี 2557 “คุณค่าผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ” 
รุ่นที่ 5 พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เรมวล  นันท์ศุภวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์
บริการพยาบาล เป็นประธานในพิธี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 
กันยายน 2557 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่

ทิศทางการวิจัยเชิงนโยบาย
       ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์
ทางการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดการเสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัย
เชิงนโยบาย” โดยมี ดร.นพ.ปิยะ 
หาญวรวงค์ชัย อาจารย์ประจำา

สัมมนาคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย
       คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร์  จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหาร
และส่งเสริมการวิจัย ประจำาปี 2557 ในวันเสาร์ที่  6 
กันยายน 2557  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะ
กรรมการดำาเนินงานเข้าร่วมสัมมนา  ณ โรงแรมรติล้านนา 
สปา รีสอร์ท เชียงใหม่
 

ประสบการณ์งานวิจัยในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
       วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557  จัดโครงการเสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เรื่อง ประสบการณ์งานวิจัยในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 5  โดยม ีอ.ดร.บุญชู อนุสา
สนนันท์ และ ผศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู เป็นวิทยากร  ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก  นักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ด้านประสบการณ์การทำาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 
คณะพยาบาลศาสตร์                                         
 

การประชุมวิชาการ Update Critical Care ครั้งที่ 4   
       วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) จัดการประชุมวิชาการประจำาปี เร่ือง 
Update Critical Care คร้ังท่ี 4 พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12  กันยายน 
2557 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดอบรมการพยาบาลเฉพะทางสาขาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 5
       วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 5 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.กุลวดี 
อภิชาติบุตร กรรมการและเลขานุการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาลและประธานหลักสูตรฯ 
กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ณ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2557- 22 กุมภาพันธ์ 2558

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น
วิทยากร ณ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557

6 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าววิจ ัย



7ปีที่ 28 ฉบับที่ 5  กันยายน - ตุลาคม
พุทธศักราช 2557

ผลงานเกียรติยศ

สมทบทุน

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ประจำาปีการศึกษา 2556 
 ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์  

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล 
 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบเงินจาก คุณสินี 
อารีเจริญเลิศ  ศิษย์เก่าอนุปริญญาพยาบาล รุ่นที่ 11 เป็นเงิน
จำานวน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เพื่อเป็นทุนการ
ศึกษาสำาหรับนักศึกษาพยาบาลของคณะฯ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะ
พยาบาลศาสตร์ ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 

ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประจำาปี 2557  
 ศ.ดร.วารุณี ฟองแก้ว อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาการ
พยาบาลอายุรศาสตร์ สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขา
การศ ึกษาพยาบาล ประจ ำาป ี 2557 จาก ผศ.ดร.พ ูลส ุข 
เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้า 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี 40 ปี วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 
2557 ณ โรงเร ียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

สมทบกองทุนสวัสดิการสำาหรับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน 
 ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ ผู้แทนอาจารย์ที่เกษียณ
อายุราชการ/อายุงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปี 2557 เข้ามอบเงินเพื่อสมทบกองทุน
สวัสดิการสำาหรับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงานของคณะฯ เป็น
จ ำานวนเง ิน 100,000 บาท (หน ึ ่ งแสนบาทถ ้วน) โดยม ี 
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติ กุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบ ในวันพุธท่ี 17 
กันยายน 2557 ณ สำานักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาล
ศาสตร์

สาขาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ประจำาปีการศึกษา 2556 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2556 ในระหว่าง
วันที่ 2 – 4 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  ในโอกาสน้ี ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำานวยการประจำาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น
ประธานมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ คณะกรรมการ
อำานวยการประจำาคณะฯ ในโอกาสที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์  สาขาพยาบาล
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำาปีการศึกษา 2556 โดยมี 
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำานวยการประจำา
คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะผู้บริหารของคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี ในวันพุธที่ 10 กันยายน 
2557



 โรคติดต่ออุบัติใหม่  โรคติดต่ออุบัติซำา้ และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นโรคที่พบเพิ่มขึ้นจากการที่มีการผลิตอาหารร่วมกับมีการขยาย
ของการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆ เพิ่มข้ึน องค์การอาหารและการเกษตร องค์การอนามัยโลก และองค์การสุขภาพสัตว์โลกได้
พัฒนาขอบข่ายงานเชิงกลยุทธ์ให้มีการทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากข้ึนเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างสัตว์ คน และระบบนิเวศ วิชาชีพ
พยาบาลเป็นหนึ่งวิชาชีพที่มีบทบาทที่สำาคัญในการต่อสู้กับโรคต่างๆ ดังกล่าว บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ คือ การให้บริการดูแลสุขภาพแก่บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน พยาบาลให้บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยและการฟื้นฟูสภาพอย่างเหมาะสมหรือให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
ปัญหาสุขภาพนั้นได้ดังนั้นการควบคุมและการป้องกันโรคเหล่านี้จะประสบผลสำาเร็จได้ก็ด้วยการที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องมาทำางานร่วมกันนั่นเอง
 สุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health (Our Necessity Encourage HumanEnvironment Animal Living Together Harmony) เป็น
ความร่วมมือในการทำางานร่วมกันของสหวิชาชีพทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับโลก เพื่อให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งในคน 
สัตว์และสิ่งแวดล้อม  การดำาเนินการโครงการสุขภาพหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2554 โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย 10 แห่งจาก 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ คือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างศักยภาพของ
สุขภาพหนึ่งเดียวและเป็นหุ้นส่วนเชิงวิชาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมจาก RESPOND Project 
ของ United States Agencyfor International Development (USAID) ซึ่งสนับสนุนภูมิภาคอื่นๆ ด้วย สำาหรับสมาชิกที่ร่วมก่อต้ังเครือข่าย
ประกอบด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ของ 4 ประเทศดังนี้ ในประเทศอินโดนีเซียมีสถาบันการศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย คณะแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกัดจามาดา 
และคณะสัตวแพทยศาสตร์ สถาบันเปอร์ทาเนียน โบกอร์ ในประเทศมาเลเซียมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะแพทยศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบางสาน มาเลเซีย และคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพูทรา มาเลเซีย ในประเทศเวียดนามมี
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ โรงเรียนสาธารณสุขฮานอย มหาวิทยาลัยการแพทย์ฮานอย และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การเกษตรฮานอย  สำาหรับในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมการทำางานร่วมกันระหว่างศาสตร์ทางวิชาการแขนงต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะ
คุกคามต่อสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ได้แก่
1. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ หรืออุบัติซำา้รวมถึงโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
2. พัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญที่ทำางานตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว
3. ดำาเนินงานวิจัยเพื่อสร้างหลักฐานบ่งชี้ถึงคุณประโยชน์ของแนวทางการทำางานแบบสุขภาพหนึ่งเดียว
4. ดำาเนินการคัดเลือกและฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เป็นผู้ชำานาญการและผู้นำาด้านสุขภาพหนึ่งเดียวการทำางานของเตรือ
ข่ายมีการประชุมร่วมกัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการที่ดำาเนินการร่วมกันเป็นระยะๆ
 จากการประชุมร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณบดี คณาจารย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งเพื่อขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่ง
เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการดำาเนินงานในประเทศไทยของ THOHUN 
ดังนี้  
  วิสัยทัศน์เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยท่ีเข้มแข็งและย่ังยืนเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวท่ัวประเทศ ภายในปี 2560 วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการ
ทำางานร่วมกันระหว่างศาสตร์ทางวิชาการแขนงต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะคุกคามต่อสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงานต่างๆ

พันธกิจ
1.  สร้าง พัฒนา และขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย
2. พัฒนา และ แลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านสุขภาพหนึ่งเดียว ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนและส่งเสริมการทำางานร่วมกันในลักษณะข้ามสาขา (trans-disciplinary) ท้ังภายในและระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง
4. ส่งเสริมการดำาเนินงานวิจัยโดยใช้แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว
5. เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ คน สัตว์และสิ่งแวดล้อม
6. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสุขภาพหนึ่ง

8 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทบาทพยาบาลวิชาชีพไทย กับสุขภาพหนึ ่งเด ียว



ยุทธศาสตร์
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะด้านสุขภาพหนึ่งเดียว 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการทำางานภาคสนามแบบศาสตร์ข้ามศาสตร์
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 เคาะประตูสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศอาเซียน
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการดำาเนินงานวิจัยโดยใช้แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพคน สัตว์ และ สิ่งแวดล้อม
 แนวทางในการดำาเนินงานในประเทศไทยแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ แนวทางในการดำาเนินงานในประเทศไทยมีดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ
2. บูรณาการระบบเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ระหว่างคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาศักยภาพระบบเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ
4. พัฒนาระบบการวินิจฉัย ดูแลรักษาพยาบาลและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการสอบสวนและการควบคุมโรคเชิงบูรณาการสมรรถนะหลักของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวตาม  
THOHUN อันประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่
 1. การวางแผนและการจัดการ 
 2. วัฒนธรรมและจรรยาบรรณ 
 3. การมีส่วนร่วมและการเป็นหุ้นส่วน 
 4. ภาวะผู้นำา 
 5. การสื่อสารและการให้ข้อมูล 
 6. ระบบการคิด 
 7. ความรู้ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว 
 หน่ึงเดียวในการดูแลสุขภาพที่เป็นหนึ่งเดียวเป็นการทำางานร่วมกันของสหวิชาชีพท่ีมีความชำานาญด้านต่างๆ ทุกสาขาวิชาทางสุขภาพ
ของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลกในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเพื่อนำาสู่การมีสุขภาพที่ดีที่เหมาะสมทั้งใน
คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งพยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากร  ด้านสุขภาพที่สำาคัญในการรักษาพยาบาลผู้รับบริการท้ังที่มีสุขภาพดีและเจ็บป่วยโดยมี
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 1. การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อลดความเส่ียงและอันตรายจากโรค ความเจ็บป่วย รวมท้ังป้องกัน
ความเครียดและความเสี่ยงในการทำาหน้าที่ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยให้ตระหนักถึงความสำาคัญในการดูแลสุขภาพและการสร้างเสริมสุข
ภาพ หน้าที่ของพยาบาลคือการให้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ชี้แนะสุขภาพ เพิ่มโอกาสให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
และการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 2. การรักษาพยาบาล ได้แก่ การตรวจค้นหาโรคในระยะแรก การวินิจฉัย และให้การรักษาพยาบาลพยาบาลต้องให้คำาแนะนำาทางสุขภาพ
แก่ผู้รับบริการ และให้การพยาบาล เพื่อช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อน หรือหาแนวทางในการควบคุมโรค
ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค
 3. การฟ้ืนฟูสภาพ พยาบาลมีบทบาทในการป้องกันหรือลดความพิการและหยุดกระบวนการของโรคเพื่อให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาพปกติโดย
เร็ว มีภาวะแทรกซ้อนและความพิการน้อยที่สุดโดยเฝ้าระวังและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย เพ่ือ
ให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งนี้พยาบาลจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะในการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม แสวงหาความรู้เพ่ิม
เติมอยู่ตลอดเวลา พัฒนาตนเองเพื่อให้มีสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานสุขภาพหนึ่งเดียวได้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเชื่อมโยงความรู้
ในศาสตร์ต่างๆ พัฒนางานให้มีคุณภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ มีความเป็นผู้นำา เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อผู้รับบริการ
 ดังนั้นเมื่อมีโรคติดต่อระบาด การดำาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน การส่งเสริมสุขภาพของบุคคลและ
สัตว์ให้แข็งแรง การมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย มีการตรวจค้นหาโรคในระยะแรกและการดูแลรักษา ตลอดจนการฟื้นฟสู ภาพของผ้ปู ่วยที่ติดเชื้อ จึง
เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องมาทำางานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการควบคุม
และป้องกันและรักษาพยาบาลโรคติดต่อร้ายแรงดังกล่าว ซึ่งก็หมายความว่า พยาบาลสามารถให้การสนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติการพยาบาลอย่าง
มีคุณภาพ ทำาให้การดูแลสุขภาพที่เป็นหนึ่งเดียวสัมฤิทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ต่อไป

เรียบเรียงโดย  ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล และ รศ.ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9ปีที่ 28 ฉบับที่ 5  กันยายน - ตุลาคม
พุทธศักราช 2557

บทบาทพยาบาลวิชาชีพไทย กับสุขภาพหนึ ่งเด ียว



10 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลานกิจกรรม
กับนักศึกษาพยาบาล

พิธีบายศรีสู่ขวัญและรับขวัญขันโตก 
 วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 สโมสรนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ
และงานรับขวัญขันโตกแก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำาปีการ
ศึกษา 2557 โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และได้
รับเกียรติจาก อ.สนั่น ธรรมธิ ทำาหน้าท่ีเป็นหมอขวัญ ณ ห้อง
โถงชั้นล่าง อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล 
ประจำาปีการศึกษา 2557 
 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ให้แก่น ักศึกษาพยาบาลประจำาปีการศึกษา 2557 โดยมี 
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น
ประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากเจ้าของทุนเข้ามอบทุนการ
ศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้อง
ประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันพุธที่ 29 
ตุลาคม 2557

คุณธรรมนำาปัญญา  จิตอาสาพัฒนาจิตใจ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
โครงการคุณธรรมนำาปัญญา จิตอาสาพัฒนาจิตใจ สำาหรับ
นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำาปีการศึกษา 2557 
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกการมีจิตสาธารณะ การบำาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนฝึกการมีคุณธรรมและจริยธรรม ใน
วันจันทร์ที่ 20  ตุลาคม 2557 ณ วัดอุโมงค์ ตำาบลสุเทพ อำาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่

สโมสร นศ.จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำาปี 2557
 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพและให้ความ
รู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนตลาดทุ่งฟ้าบด 
(กาดวัว)เพื ่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เน่ืองในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำาปี 
2557 วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์
ด้านสถานที่จากคุณศรีนวล พรหมขัติแก้ว บุคลากรอาวุโสคณะฯ 
ณ ตลาดทุ่งฟ้าบด อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่



ข่าววิเทศสัมพันธ์

11ปีที่ 28 ฉบับที่ 5  กันยายน - ตุลาคม
พุทธศักราช 2557

   Mr.James Wu (Wu Tien Fu) และคณะ จาก Tzu Chi 
Foundat ion ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้า เยี่ยม
คารวะ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสท่ีเดินทางมาเพ่ือเจรจาความร่วม
มือทางวิชาการกับคณะฯ ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 

  Prof.Dr.Masaaki Tokuda จาก Faculty of Medicine, 
Kagawa University, ประเทศญี่ปุ่น และคณะ เข้าพบ 
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อปรึกษาหารือ
ข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 
2557 

  วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกประจำา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO/SEARO) จัดพิธีเปิดการ
ประชุม Regional Workshop on Prevention of Drowning 
โดยมี นพ.เติมชัย เต็มยิ่งยง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นประธาน และ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ และ ประธานศูนย์ความร่วมมือขององค์การ
อนามัยโลกด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งที่ 203 เป็นผู้
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัด
เชียงใหม่ การประชุมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557

  Dr.Gail Johnson และ Dr. Sangjan Rungruang-
konkit นำานักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี จาก School 
of Nursing, University of Washington Seattle, USA 
เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม่ ในโอกาสนี ้ ได ้ เข ้าเย ี ่ยมคารวะ 
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วัน
พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557

  ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และ อ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Lin Xun, Dean และคณะ 
จาก Shanghai University of Traditional Chinese Medicine 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษา
ดูงานและเจรจาหารือทางวิชาการร่วมกับคณะฯ ในวันอังคารที่ 
23 กันยายน 2557 

   ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณาจารย์และ
นักศึกษาพยาบาลจาก Hanoi Medical University ประเทศ
เวียดนาม ในโอกาสท่ีเดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน
นักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบัน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ใน
ระหว่างวันท่ี 24 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2557 พร้อมกันน้ีได้
กล่าวต้อนรับ Ms. Chew Fang Sien, Ms. Tan Jia Yee และ 
Mr. Jeremy Pong Chun Khai นักศึกษาพยาบาลจาก Department 
of Nursing, University of Kebangsaan Malaysia, Medical Centre 
ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสท่ีเข้ามาศึกษาดูงานและเย่ียมชมคณะ
พยาบาลศาสตร์ ในระหว่างวันท่ี 27 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2557

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

ปรึกษาหารือข้อตกลงทางวิชาการ

Regional Workshop on Prevention of Drowning

เยี ่ยมชมและศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานและเจรจาหารือทางวิชาการ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบัน



12 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[บ้านส ีแสด ]
แผนการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ 

ประจำาปี 2557 ระยะที่ 1

วิ่งมหากุศล มหิดล ‘57

ร่วมแสดงความยินดีและแสดงความขอบคุณ ร่วมแสดงความยินดีกับตำาแหน่งใหม่   

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2557

LANNA EXPO 2014       

 วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 คณะทำางานบริหารความ
เสี่ยงด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ระบบกายภาพและความปลอดภัย 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เรื่อง แผนการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ ประจำา
ปี 2557 (ระยะที่ 1) โดยมี อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก 
บุคลากรสังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ 
เป็นวิทยากร

 วั น ศุ ก ร์ ที่  1 9 
กันยายน 2557 นพ.ธเรศ 
ก รั ษ นั ย ร วิ ว ง ค์  ร อ ง
อ ธิ บ ดี ก ร ม ส นั บ ส นุ น
บริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข เข้าเยี่ยมชม

 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวิ่งมหากุศล มหิดล ‘57 เนื่อง
ในวันมหิดล ประจำาปี 2557 เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันอาทิตย์
ที่ 21 กันยายน 2557 ณ บริเวณรอบสนามฟุตบอล คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความ
ยินดีแก่ ผศ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ ผศ.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูล
ถาวร และ ผศ.สุจิตรา ชัยวุฒิ ในโอกาสได้รับตำาแหน่งใหม่ทาง
วิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในโอกาสนี้ได้มอบช่อดอกไม้ร่วม
แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย ในวาระเข้าดำารง
ตำาแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล  และ 
ผศ.ผกาพันธ์ุ วุฒิลักษณ์ ในโอกาสเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นรองหัวหน้า
สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 ตุลาคม 2557

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์  และนั กศึ กษา ร่ วม พิธี ว า งพวงมาลาถวาย
บังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดช วิกรม พระบรมราชชนก เนื่ อ ง ใน วันมหิดลประจำ า
ปี 2557 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรี ย์ โรงพยาบาล
มหาราชนคร เชี ย ง ใหม่  วัน พุธ ท่ี  24 กันยายน 2557

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้เพื ่อแสดงความ
ขอบคุณแก่ รศ.ดร.ลินจง โปธิบาล ในวาระครบด ำ า ร ง ต ำ า แ ห น ่ ง
ห ั วหน ้ าศ ู นย ์ ค ว าม เป ็ น เ ล ิ ศทา งการพยาบาล ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ 
วรรณฤทธิ์ ในวาระครบดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ผศ.สมบัติ สกุลพรรณ์ ในวาระครบดำารงตำาแหน่งรองหัวหน้าสำานักวิชา
พยาบาลศาสตร์ และ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.นันทพร 
แสนศิริพันธ์ ในโอกาสเข้าดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสำานักว ิชาพยาบาล
ศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 กันยายน 2557

บูธนิทรรศการศักยภาพด้านการบริการสุขภาพและการศึกษาด้าน
สุขภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน 
LANNA EXPO 2014 โดยมี รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น รอง
คณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การ
ต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่



13ปีที่ 28 ฉบับที่ 5  กันยายน - ตุลาคม
พุทธศักราช 2557

[บ้านส ีแสด ]

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำาปี 2557 

พิธีถวายผ้ากฐิน มช.ประจำาปี 2557  

รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม

ครบรอบ 55 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. การส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พื้นที่ภาคเหนือ

 วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร คณาจารย์ และ
นักศึกษา ร่วมพิธ ีถวายบังคมและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เนื่องใน “ วันพยาบาลแห่งชาติ “ 
ประจำาปี 2557  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่

 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปี 2557 ทอดถวาย ณ วัดฝายหิน ตำาบล
สุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในพิธีได้รับเกียรติ
จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  โดยมี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย คณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 

 คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำาปี 2557 “ รักสุขภาพ รักษ์สิ่ง
แวดล้อม ” เป้าหมายเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาของคณะฯ มีความความ
ตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การจัดสถานท่ีทำางานให้น่าอยู่และน่าทำางาน รวม
ทั้งการออกกำาลังกายที่เหมาะสม  นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษาคณะฯ ได้มีเวทีนำาเสนอ
โครงการวิจัยด้านสุขภาพและโครงการ พัฒนาสุขภาพเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น
ประธานในพิธีเปิด ณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

 รศ.ดร.อารีวรรณ กล่ันกล่ิน รองคณบดีฝ่ายแผน
และบริการวิชาการ ผศ.ปิยวรรณ สวัสด์ิสิงห์ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นาง
กมลชนก กาวิล เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ามอบ
เงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ในพิธีทำาบุญครบ
รอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.สมศักด์ิ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ในวันอังคารที่ 
28 ตุลาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์

 สภาการพยาบาล องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(UNICEF) ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จั ดการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก า รสำ าหรั บพยาบาลวิ ช า ชีพ ในการ ส่ ง
เสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: พื้นที่ภาค
เหนือ พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วม
ประชุมมาจาก 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา 
พิจิตร แพร่ ลำาพูน ลำาปาง และ อุตรดิตถ์ การอบรมจัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 28-31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่



Older People in Ageing Societies: Burden or Resource?

ครบรอบ 100 ปี CMB

The 20th Anniversary Celebration of POHNED

คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ Nursing Education

 ศ.ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุม HelpAge Network Asia/Pacific Regional Conference 2014 
“Older People in Ageing Societies: Burden or Resource?”  จัดโดย 
HelpAge Network ร่วมกับ UNFPA และ European Union ในความร่วม
มือของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูง
อายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทย การประชุมดังกล่าวจัดข้ึนระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 
2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 29 ประเทศจากทั่วโลก ณ โรงแรมดิเอ็ม
เพรส จังหวัดเชียงใหม่

 ศ.ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก China Medical Board, USA ให้เข้า
ร่วมงานครบรอบ 100 ปีของ China Medical Board และเข้าร่วมประชุม
วิชาการเรื่อง “ Transforming Education in Global Health World ”  ใน
ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2557 ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  นอกจากนี้ได้เจรจาความร่วมมือในด้านการแลกเปล่ียน
นักศึกษาและอาจารย์ กับศูนย์ฝึกอบรมด้านการพยาบาล ณ กรุงปักกิ่ง ใน
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557

     ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อม
ด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ที่เคยร่วมสอนในหลักสูตร POHNED ได้
รับเชิญให้เข้าร่วมงานประชุม The International Higher Nursing 
Education Summit และ The 20th Anniversary Celebration of 
POHNED นอกจากน้ีคณบดีได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ใน
หัวข้อเรื่อง International Cooperation on higher nursing education: 
the meaning of POHNED และเป็นผู้ดำาเนินรายการในการประชุม
วิชาการนานาชาติดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2557 
ณ เมืองซีอาน (Xi’an) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีศิษย์
เก่าปริญญาโทของคณะฯ จากประเทศจีนเข้าร่วมงานประมาณ 100  คน 
และมีผู้เข้าร่วมงานประชุมทั้งส้ิน 500 คน ในโอกาสนี้คณบดีได้ร่วม
ลงนามความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 8 สถาบัน 
ได้แก่ 1. Xi’an Jiaotong University School of Nursing  2. Peking 
University School of Nursing 3. China Medical University School of 
Nursing 4. Central South University School of Nursing  
5. Peking Union  Medical Collage School of Nursing 6. Sun 
Yat Sen University School of Nursing  7. Sichuan University 
West China School of Nursing 8.  Fudan University School of 
Nursing

    ในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2557 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย เดินทางไปยังคณะพยาบาลศาสตร์  
Zhejiang University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเยี่ยมชมและ
เจราความร่วมมือทางวิชาการตลอดจนลงนามความร่วมวิชาการระหว่างสอง
สถาบัน

ภารกิจ
ค ณ บ ดี

14 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



The 20th Anniversary Celebration of POHNED

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

 ในปี พ.ศ. 2558 นับเป็นปีที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการศึกษาพยาบาลเป็นปี
ที่ 55 และเป็นปีที่จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ครบ 43 ปี  คณะพยาบาลศาสตร์ และ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำาหนดจัดการประชุมวิชาการและจัดงานคืนสู่เหย้า “55 ปีการศึกษาพยาบาล 
มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำาหน้า การศึกษาและปฏิบัติก้าวไกล” (Fostering Potential in Nursing to Research, In-
novation, Education and Practice) วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาของสถาบันการ
ศึกษาทั่วประเทศ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ รวมท้ังผู้ท่ีสนใจได้รับทราบพัฒนาการและความก้าวหน้า
ของคณะฯ นอกจากนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรม การศึกษา และ
การปฏิบัติการพยาบาล เพื่อเพิ่มคุณภาพของการดูแลสุขภาพต่อไป ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นผู้นำาระดับนานาชาติ  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะสังสรรค์ และร่วมฉลองครบ 55 ปี แห่งการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 6 – วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์   และ งานคืนสู่เหย้า 55 ปี รวมใจน้องพ่ีพยาบาล 
มช. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  อำาเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.นิเวศน์  นันทจิต  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน  กิจกรรมภายในงานประชุมวิชาการประกอบด้วย การ
ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “สุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงโลก”  โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย  องคมนตรีและ
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอภิปราย เรื่อง “The Future of Nursing: Transforming Health 
Care” โดย ศ.ดร.ว ิภาดา คุณาวิกติก ุล (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) ดร.ดวงวดี สังโขบล  การ
อภิปราย เร่ือง “การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในทศวรรษหน้าสู่การเป็นผู้นำาระดับ
นานาชาติ” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ  ผศ.ดร.จันจิรา วงษ์ขมทอง  และ การเสวนาพิเศษ เรื่อง 
“การพยาบาลในศตวรรษที่ 21: บูรณาการวิจัย การศึกษา นวัตกรรมสู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ” โดย รศ.ดร.ลินจง โปธิบาล  
ดร.จิตรศิริ ขันเงิน ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์  รวมท้ังมีการนำาเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น การวิจัยนวัตกรรมทางการพยาบาล  
และ การวิจัยสู่คุณภาพของการดูแลสุขภาพ  

 สำาหรับงานคืนสู่เหย้า 55 ปี รวมใจน้องพี่พยาบาล มช. ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป เป็นการ
พบปะสังสรรค์กันอย่างอบอุ่น โดยมีอาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกหลักสูตรร่วมงาน 

กำาหนดการ
 เวลา 18.00 น.  ลงทะเบียน
 เวลา 19.00 น.  พิธีเปิด 
 เวลา 19.15 น.  การแสดงชุดที่ 1
 เวลา 20.00 น.  การแสดงชุดที่ 2
 เวลา 21.00 น.  สมทบทุนสร้างหอพัก 55 ปี พยาบาล มช. และกิจกรรมของคณะฯ 
 เวลา 21.30 น.  ปิดงาน

สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th/research55y/  หรือ สอบถามได้ที่ โทร.053-945013 และ 053-945029  
ในวันและเวลาราชการ 

15ปีที่ 28 ฉบับที่ 5  กันยายน - ตุลาคม
พุทธศักราช 2557

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและพบปะสังสรรค์คืนสู่เหย้า 55 ปี การศึกษาพยาบาล มช.



นามผู้รับ ชำาระเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต 67/2547 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำาเนินการตามพันธกิจ ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2502 จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลาเกินครึ่งศตวรรษ โดยมีผู้สำาเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพทุกระดับออกรับใช้สังคมเป็นจำานวนมาก ต้ังแต่ระดับ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (หลักสูตรปกติและนานาชาติ) ตลอดจน
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเฉพาะทางทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีปณิธานที่จะพัฒนางานทุกด้านสืบต่อเนื่องไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง การเตรียมที่พัก
อาศัยเพื่อรองรับจำานวนนักศึกษาท่ีเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นแผนงานที่มีความสำาคัญประกอบกับ แฟลตอาจารย์พยาบาล 2 ที่
สร้างมาตั้งแต่ช่วงแรกของการก่อตั้งคณะฯได้ทรุดโทรมและหมดอายุการใช้งาน จำาเป็นต้องรื้อถอนปลูกสร้างใหม่ด้วย คณะ
พยาบาลศาสตร์มีความประสงค์ที่จะก่อสร้างหอพัก 55 ปี พยาบาล มช. เพ่ือเป็นท่ีพักสำาหรับนักศึกษาพยาบาล และ
เป็นสวัสดิการสำาหรับอาจารย์ที่ไม่มีที่พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย จะเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น ชั้นล่าง เป็นโถงบันได(Lobby) และโถงอเนกประสงค์(โล่ง) ชั้นที่ 2 3 และ 4 จะประกอบ
ด้วยโถงบันได(Lobby) ห้องอาหารและบริเวณเตรียมอาหาร (Pantry) ห้องพักพร้อมห้องนำา้ และระเบียงในตัว โดยใช้งบ
ประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ที่จำาเป็นภายในอาคารประมาณ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท)  
 ในโอกาสนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเพ่ือสมทบทุน
ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำาบลศรีภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที ่ 
www.nurse.cmu.ac.th) และสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ชื่อ บัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีเลขที่ 566-4-78348-0

หอพัก 55 ปี พยาบาล มช.


