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2 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ข่าวสารฉบับเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พุทธศักราช 2558 เริ่มต้นด้วยกิจกรรมของ
เดือนกรกฎาคม คณะฯ ได้จัดการประชุมสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและการวิจัยทางการ
พยาบาล Asean plus Three (Southeast and East Asia Nursing Education and 
Research Network - SEANERN) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารด้านการศึกษา
พยาบาล จาก 13 ประเทศ จำานวน 40 คน ภายใต้การสนับสนุนของ China Medical Board, 
USA. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่  และ เป็นประจำาทุกปีที่ทางคณะฯ ร่วมสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำาปี 2558 จัดพิธีหล่อและถวาย
เทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่สามเณรและพระภิกษุสงฆ์ซึ่งต้องอยู่จำาพรรษาตลอด 3 เดือน
 ในเดือนสิงหาคม  คณะฯ ร่วมกับสถาบันที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก
ของประเทศ จัดการประชุมวิชาการของ Sigma Theta Tau International Phi Omega at 
–Large Chapter, Thailand  เรื่อง “Contributions of Nursing Graduate Studies to 
Health Policy and Research” และพิธีรับเข้าสมาชิกใหม่ของสมาคมพยาบาลเกียรติคุณ ไฟ
โอเมกา  ณ โรงแรมไมด้ารีสอร์ท ซิตี้  กรุงเทพมหานคร  หลังจากนั้นคณบดีและหัวหน้าสำานัก
วิชาพยาบาลศาสตร์  ได้รับเชิญจาก World Health Organization/South East Asia Region 
ร่วมการประชุม Regional Meeting on Strengthening Midwifery to Improve Maternal 
and Newborn Health ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการพัฒนาการ
จัดการศึกษาผดุงครรภ์ 
 ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558  คณะฯ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แก่ นักศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งในปีนี้คณะฯ มีนักศึกษาใหม่ รวมจำานวนทั้งสิ้น 458 คน  
ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่เข้าสู่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ด้วยความยินดียิ่ง   
 ในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์  ซึ่ง
ในปีนี้คณะฯ ครบรอบ 43 ปีแห่งการก่อตั้ง และเป็นวาระครบรอบ 55 ปีการศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางคณะฯ จัดพิธีทำาบุญทางศาสนาและทอดผ้าป่า รวมทั้งได้มีมอบโล่
รางวัลให้แก่อาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำาปี 2558 อาจารย์ดีเด่น สาขาการวิจัยทางการ
พยาบาล  ได้แก่ รศ.ดร.จุฑามาศ  โชติบาง รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาการเรียนการสอน  ได้แก่ 
ผศ.ดร.ประทุม สร้อยวงค์  และ รศ.ดร.ปิยะนุช  ชูโต บุคลากรดีเด่น สายปฏิบัติการ ได้แก่ คุณ
อดุลย์  สีคำาดี  และ รางวัลบุคลากรดีเด่น สายบริการ ได้แก่ คุณพัชรี  อยู่แย้ม  ตลอดจนได้มี
การมอบโล่ที่ระลึกแก่อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี จำานวน  7 ท่าน  ขอแสดง
ความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้    
 ในนามของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ขอขอบพระคุณ
ที่ท่านให้การสนับสนุนการติดตามข่าวสารของคณะพยาบาลศาสตร์เสมอ หากมีข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาคณะฯ ขอได้โปรดแจ้งให้คณะฯ ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
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  2. เป็นสื่อกลางให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ศิษย์เก่า  
     และ ศิษย์ปัจจุบันทุกรุ่นทุกหลักสูตร เพื่อการทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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43 ปี
พยาบาล มช.

ครบรอบ

 วันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี วันที่เป็นมงคลต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของคณะฯ จากปี พ.ศ.2515 จวบจนถึง
ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ก่อตั้งมาครบ 43 ปี   และที่น่าภาคภูมิใจไปมากว่านั้น ปีนี้
ถือเป็นวาระครบรอบ 55 ปีของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย   จาก
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ด้วยการบริหารงานของผู้นำาทุกท่านอย่างมืออาชีพ และที่สำาคัญ
ที่สุดได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจจากทุกคนทั้งองค์กรในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่าน
มา โดยได้มุ่งม่ันทุ่มเทที่จะพัฒนาคณะฯ ตามพันธกิจที่สำาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม  ทำาให้คณะ
พยาบาลศาสตร์ก้าวสู่ความสำาเร็จ  ก้าวไกลอย่างต่อเนื่อง และก้าวมาอยู่แถวหน้าในระดับ
ประเทศและระดับสากล   และนับจากนี้เป็นต้นไปถือเป็นอีกก้าวที่สำาคัญของคณะพยาบาล
ศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ที่ว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบัน
ชั้นนำาระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย
 เพื่อเป็นการรำาลึกถึงวันแห่งการเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งการพัฒนาวงการวิชาชีพ
ทางการพยาบาล  ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร 
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะฯ ได้จัดพิธีทำาบุญครบรอบวันสถาปนาคณะฯ และ พิธี
ทำาบุญทอดผ้าป่าขึ้น โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ทาง
คณะฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบ

พิธีทางศาสนาและพิจารณาผ้าป่า นอกจากนี้ได้จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในคณะฯ ครบ 
30 ปี รวมทั้งโล่รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำาปี 2558  ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.
ศุภชัย เช้ือรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานมอบโล่รางวัลและกล่าวแสดงความยินดี
 รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล  ได้แก่ รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง 
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาการเรียนการสอน  ได้แก่ 
ผศ.ดร.ประทุม สร้อยวงค์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และ รศ.ดร.ปิยะนุช ชูโต กลุ่ม
วิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รางวัลบุคลากรดีเด่น สายปฏิบัติการ ได้แก่ คุณอดุลย์ 
สีคำาดี หน่วยอาคารสถานที่ และ รางวัลบุคลากรดีเด่นสายบริการ ได้แก่ คุณพัชรี อยู่แย้ม  หน่วย
การเรียนรู้ทางการพยาบาล  ภายในงานมีผู้บริหารจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม
ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558

3ปีที่ 29 ฉบับที่ 4  กรกฎาคม - สิงหาคม
พุทธศักราช 2558



  สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้
ครู ประจำาปีการศึกษา 2558 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีเพ่ือสืบสานประเพณี
อันดีงามที่นักศึกษาในฐานะลูกศิษย์จะแสดงออกถึงความเคารพและความกตัญญูกตเวที
ต่อครูบาอาจารย์ผู้ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ นอกจากนี้ได้จัดพิธีมอบรางวัลเรียนดี

  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลอาจารย์พยาบาลต้นแบบ ประจำา
ปี 2558 จากที่ประชุมคณบดี/หัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของ
รัฐ (ทคพย.) ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปวิธี
การจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์สู่สังคมในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันพุธ
ที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า ซีตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียน
ดี ประจำาปีการศึกษา 2557 ภายในงานมี
นักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตรทุกชั้นปีและ
ศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีเป็นจำานวนมาก เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะ
พยาบาลศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนานักศึกษา โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การนำาความรู้ ความชำานาญจาก
การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย มาใช้ในการสอนนักศึกษาพยาบาล การเป็นวิทยากรและเข้าร่วมใน
โครงการพัฒนานักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สนใจเข้าร่วมการอบรมเทคนิค
การสอน วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ในวงการสุขภาพ เพื่อนำาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ทำาความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของหน่วยงานเพื่อให้การ
ทำางานดำาเนินไปได้ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำาหนด และปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์และ

สร้างสรรค์ มีการวางแผนการทำางานล่วงหน้าอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อให้หน่วยงานมีบรรลุผลสำาเร็จและมีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป มีผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อราชการและสังคม มีบทบาทในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย และสังคม จัดกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณาจารย์ ดำาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนหลายโครงการ การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ การเข้าร่วมกิจกรรมทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งโครงการกตัญญู อาจารย์อาวุโส  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป 
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พิธ ีไหวครู้
ประจำาปีการศึกษา 2558

อาจารย์พยาบาลตนแบบ
ประจำาปี 2558
้



 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำาหนดจัดพิธีมอบหมวกและ
เข็มช้ันปีแก่นักศึกษาปีท่ี 3 ประจำาปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 
8 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะ
พยาบาลศาสตร์ 
 พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีให้แก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 
ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ในวิชาขั้นพื้นฐาน และกำาลังจะ ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วย เพื่อเป็นสิ่งที่
แสดงให้นักศึกษาทราบว่าตนเอง มีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่
จะฝึกปฎิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยต่อไปได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ 
นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสถาบัน
 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน นอกจากนี้ยังได้รับ
เกียรติจาก ผู้แทนรองผู้อำานวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรง
พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รศ.เจียรนัย โพธ์ิไทรย์ นายกสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ และ ผู้แทนนายกสมาคม
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี
 ช่วงท้าย รศ.ปราณีต สวัสดิรักษา อดีตผู้บริหารของคณะฯ 
และพยาบาลอาวุโส ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 
ว่า พยาบาลถือเป็นวิชาชีพอันทรงเกียรติ คอยดูแลช่วยเหลือผู้อื่นให้
ปลอดภัย เมื่อสวมชุดพยาบาลแล้วต้องรู้จักสำารวม มีกิริยามารยาทที่ดี  

ตั้งใจทำางานด้วยความมีสติ รอยยิ้มพร้อมกับท่วงท่าที่อ่อนโยนเป็นสิ่งสำาคัญ  อีกทั้งต้องตระหนักในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  วันนี้นับว่าเป็นก้าวแรกในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างเต็มตัว ทุกอย่าง
อยู่ในความรับผิดชอบของเรา ฉะนั้นจงภูมิใจกับการตัดสินใจเลือกเรียนทางการพยาบาล เพราะความสุขที่ได้
ให้บริการกับผู้ป่วยอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจนั้นคือความสุขที่แท้จริงของการเป็นพยาบาล หลังจากนั้นได้
ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ภายในพิธีได้รับเกียรติจากผู้ปกครองของนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีอย่าง
อบอุ่น

5ปีที่ 29 ฉบับที่ 4  กรกฎาคม - สิงหาคม
พุทธศักราช 2558

้ มอบ
หมวกและเข ็ม
แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3



การประชุมร่วมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์
และฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  

STTI : Induction Ceremony

Regional Meeting on Strengthening Midwifery to Improve 
Maternal and Newborn Health 

สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย 
: ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์และผู้บริหารฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ 
ดร.ลัดดาวัลย์ สิงห์คำาฟู หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธาน  การประชุม
จัดข้ึนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง
ร่วมกันกำาหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาล ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร  แสนศิริพันธ์ หัวหน้าสำานัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ
เชิญจาก World Health Organization/South East Asia Region (WHO 
SEARO) ให้เข้าร่วมการประชุม Regional Meeting on Strengthening 
Midwifery to Improve Maternal and Newborn Health ในระหว่างวันท่ี 
11 – 13 สิงหาคม 2558 ณ กรุงนิวเดลีประเทศอินเดีย โดยคณบดีได้รับ
เชิญให้เป็นผู้ดำาเนินการอภิปรายในหัวข้อเร่ือง “How could Midwives better 
contribute to end preventable maternal and newborn deaths?” และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร ได้อภิปรายในหัวข้อเร่ือง  “Transforming 
Midwifery Education” ผู้เข้าร่วมประชุมมาจาก 15 ประเทศท่ัวโลกรวม
จำานวน 80 คน

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการประชุม “ สานพลังร่วมสร้างสุข
ภาวะเด็กปฐมวัย: ปฐมวัย...คุณภาพท่ีสร้างได้ ” และประกาศเจตนารมณ์ 
ร่วมสร้างคุณภาพปฐมวัยเพ่ือพัฒนาชาติ จัดโดยสำานักสนับสนุนสุขภาวะ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายดำาเนินการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่ม
เด็กปฐมวัย เม่ือวันท่ี 22-23 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะนายกสมาคมพยาบาล
เกียรติคุณไทยและไฟ โอเมกา (Sigma Theta Tau International, 
Phi Omega, Thailand Chapter- at Large) เป็นประธานในพิธีรับ
เข้าสมาชิกใหม่ของสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและไฟ โอเมกา 
(STTI: Induction Ceremony) ในการประชุมวิชาการประจำาปี เร่ือง 
Contributions of Nursing Graduate Studies to Health Policy and 
Research ระหว่างวันท่ี 3-4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า ซิต้ี 
รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
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สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย 
: ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ 

 Professor Dr.Marcia Petrini, Dean จาก 
School of Nursing, Wuan University ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย 
เร่ือง Stimulation Lab โดยมีคณาจารย์ของคณะฯ ให้ความ
สนใจเข้าร่วมรับฟัง ในวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 ณ 
ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

 Prof.Dr.Masaaki Tokuda และ Dr.Kenji Wada จาก Faculty of Medicine, Kagawa University 
ประเทศญี่ปุ่น เข้าเย่ียมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื ่อง Rare sugars: Why 
matters in nursing practice? ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ณ 
ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือวันอังคารท่ี 28 กรกฎาคม 2558

 Dr.Philip Furspan, 
Senior Research Associate 
จาก School of Nursing, 
University of Michigan Ann 

 ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  
ดร .วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 Mr.Wei Xianggang, Director of International 
Affairs, Youjiang Medical University for Nationalities 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ จำานวเดินทาง
มาเจรจาข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์  
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กล่ันกล่ิน รองคณบดี
ฝ่ายแผนและบริการวิชาการ และ อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ 
วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองสำานักงานคณบดี อาคาร 1 
คณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือวันอังคารท่ี 21 กรกฎาคม 2558 

ข่าววิเทศสัมพันธ์

Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล 
ศรีอาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสท่ีเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการ พร้อมท้ังเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เร่ือง Strengthening NCD 
Research and Training Capacity in Thailand ให้แก่คณาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ในวันจันทร์ท่ี 3 สิงหาคม 
2558 ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป ็นประธานกล ่าวต ้อนร ับ Associate 
Professor Dr. Khatijah Lim Abdullah, Department Head จาก 
Department of Nursing Science, Faculty of Medicine, 
University of Malaya ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยคณะ ในโอกาส
ท่ีเดินทางมาศึกษาดูงานและเจรจาข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับคณะฯ 
ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม 2558

Stimulation Lab 

เจรจาข้อตกลงทางวิชาการ 

Rare sugars: Why matters in nursing practice?  

Strengthening NCD 
Research and Training 
Capacity in Thailand

ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษา
ดูงานจาก Faculty of 
Medicine, University of 
Malaya ประเทศมาเลเซีย
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 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ในโอกาสท่ีเย่ียมชม
และศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลของคณะฯ ณ ห้องประชุม
ยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือวันอังคารท่ี 14 กรกฎาคม 
2558

[บ้านส ีแสด ]

   การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: บทเรียนจากสารภีโมเดล 

   วพบ.นครราชสีมาศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

 อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบเงินเพื่อร่วมสมทบกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ในพิธี
ทำาบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี วันพฤหัสบดีท่ี  2 กรกฏาคม 
2558 ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์

     ครบรอบ 47 ปี ศึกษาศาสตร์ มช. 

 คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมงานวิจัย ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการ
เสวนาวิจัยและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “การพัฒนาความเช่ียวชาญผ่านการทำาวิจัย”  
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความสนใจจาก
คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ ท่ี 3 
กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

  การพัฒนาความเชี่ยวชาญผ่านการทำาวิจัย

 คณะกรรมการองค์กรสร้ าง เสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: 
บทเรียนจากสารภีโมเดล วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ อดีต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
และระบบสุขภาพชุมชน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ 
ดร.วราภรณ์ บุญเชียง กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมช้ัน 5 
อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ลงนามถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี 

 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ 
นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ บริเวณ
หน้าห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ วันพุธท่ี 12 สิงหาคม 2558

8 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



   นิทรรศการสัญจรลดพุงลดโรค 

   รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน
    ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน ประธานคณะ
กรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย
คณะกรรมการฯ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสัญจร “ลดพุงลดโรค” จัดโดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ณ ห้องโถงช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นิทรรศการดังกล่าวจัดข้ึน
ระหว่างวันท่ี 17 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2558

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำาดี ผู้ช่วย
ภารกิจคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานศูนย์
เด็กเล็กคุณภาพ จาก นายสุนทร ยามศิริ รองนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในโอกาสท่ีหน่วยสาธิตการสร้าง

[บ้านส ีแสด ]
เสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จากเทศบาล
นครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2558

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้า

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำาบลแม่วิน อำาเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่วิน อำาเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่ ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. อารีวรรณ กล่ันกลิ่น รอง

คณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะ

พยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558

     มอบวุฒิบัตรอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็ก
    ในศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบเงิน

ร่วมทำาบุญและสมทบกองทุน 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ ในพิธีทำาบุญครบรอบวันคล้าย

วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2558 โดยมี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานรับมอบ ณ 

ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ 

           ครบรอบวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มช.

   ผู้นำาทางการพยาบาลกับการขับเคลื่อนผลิตภาพในงาน 

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558 และ
การประชุมวิชาการของสมาคมบริหารการพยาบาล เรื่อง ผู้นำาทางการ
พยาบาลกับการขับเคลื่อนผลิตภาพในงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา
วดี ชอนตะวัน นายกสมาคมบริหารการพยาบาล กล่าวรายงาน การประชุม
ดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ในโอกาสนี้ทางสมาคม
บริหารการพยาบาลได้มอบโล่รางวัลผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น ประจำาปี 
2558 สาขาเกียรติคุณ แก่ รองศาสตราจารย์ ปราณีต สวัสดิรักษา อาจารย์
และพยาบาลอาวุโสของคณะฯ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่

9ปีที่ 29 ฉบับที่ 4  กรกฎาคม - สิงหาคม
พุทธศักราช 2558



 โครงการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ช้ันปีท่ี 1 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำาปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองการจัดการศึกษาในหลักสูตร กิจกรรม แหล่งประโยชน์ต่างๆ 
รวมท้ังได้รับทราบถึงบทบาทของตนเองในการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา 
นอกจากน้ีเพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างคณาจารย์และผู้ปกครอง ณ ห้อง
ประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือวันพุธท่ี 22 
กรกฎาคม 2558

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำาปีการศึกษา 2558 ณ ห้อง
ประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือวันอังคารท่ี 28 
กรกฎาคม 2558

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครลำาปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี เชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะฯ การพัฒนาทางวิชาการและคุณภาพนักศึกษา 
รวมท้ังกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
และสถาบัน เม่ือวันเสาร์ท่ี 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ 
อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์

 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล ประจำาปีการศึกษา 2558  ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 
1 คณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือวันพฤหัสบท่ีดีท่ี 16 กรกฎาคม 2558

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปกติ) ประจำาปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม
เปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือวันอังคารท่ี 28 
กรกฎาคม 2558

  ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2558 

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

       ปฐมนิเทศสถาบันสมทบ มช.ประจำาปีการศึกษา 2558

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
  ประจำาปีการศึกษา 2558  

10 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



11ปีที่ 29 ฉบับที่ 4  กรกฎาคม - สิงหาคม
พุทธศักราช 2558

  พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Mini case Manager for COPD) ณ ห้องพาโน
ราม่า โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ การอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 
6-10 กรกฎาคม 2558

  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำาเร็จการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 
สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

สนใจทราบข้อมูลของการอบรมหรือติดต่อ ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ได้ที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

โทรศัพท์: 053-946074, 053-949151, 081-9925828  โทรสาร: 053-212629 อีเมล: nsccmunews@gmail.com  Facebook: www.facebook.com/nsccmu/

   พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
4 คณะพยาบาลศาสตร์ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 9 
สิงหาคม 2558

 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประคับ
ประคอง รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 22 พฤศจิกายน 2558

 พิธีเปิดโครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุประจำาปี 
2558 การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพในวัยเกษียณ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม
อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวจัดขึ ้นระหว่างวันที ่ 
24 -28 สิงหาคม 2558

 พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่น
ที่ 17 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ การอบรมจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 9 สิงหาคม 2558

บอกเล่าข่าวศูนย์บริการพยาบาล 



 บุหรี่นับว่าเป็นภัยร้ายใกล้ตัวมนุษย์มากที่สุด จากสถิติ
จำานวนคนไทยที่สูบบุหรี่ในปี พ.ศ.2556 มีจำานวนถึง 11.5 ล้านคน 
และที่น่าเป็นห่วงคือแนวโน้มการสูบบุหรี่สูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนและ
สตรี การลดอัตราการสูบบุหรี่เป็นมาตรการที่สำาคัญที่สุด ในการลด
จำานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจและ
สมอง โรคถุงลมโป่งพอง และโรคเบาหวาน ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 
ทำาให้คนไทยเสียชีวิต 210,964 คน จากจำานวนคนไทยที่เสียชีวิต 
415,900 คน ในปีเดียวกัน การแก้ปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่ 
ต้องทำาทั้งการช่วยเหลือผู้ที่ติดบุหร่ีอยู่แล้วให้เลิกสูบ และป้องกัน
เยาวชนไม่ให้เข้าไปเสพติดบุหรี่ 
 จากการประชุมของคณะอนุกรรมการฝ่ายสังคม สมาพันธ์
เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เม่ือวันพุธท่ี 13 สิงหาคม 
2557 ได้มีมติให้แต่งต้ัง คณะอนุกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  จังหวัดเชียงใหม่ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ที่ปรึกษา    
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษา      
3. ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา   คุณาวิกติกุล   
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช.  ประธานกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นิสิต  วรรธนัจฉริยา  
   ผอ.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  กรรมการ

5. พระมหาอาวรณ์   ชัยประสิทธิ์ 
   เจ้าอาวาสวันปันเส่า   กรรมการ
6. พันตำารวจโทเอนก   ไชยวงค์  
   พนักงานสอบสวนชำานาญการ  กรรมการ  
7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 
8. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่  กรรมการ
9. คุณอินสม     ปัญญาโสภา 
   บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์  กรรมการ
10. คุณอุทัย     บุญชื่น 
   ผอ.รร.ผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลสันป่าตอง กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท  อินทอง คณะพยาบาลศาสตร์ มช.              
   กรรมการและเลขานุการ  

 โดยคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัด เพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่ มีอำานาจหน้าที่
1) ดำาเนินการขยายจำานวนสมาชิกแนวร่วมสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ   
   ภายในจังหวัด
2) วางแผนดำาเนินงานเพื่อให้เป็นจังหวัดปลอดบุหรี่
3) ร่วมทำางานกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯในการรณรงค์ให้สังคม
   ไทยปลอดบุหรี่
4) เสนอรายงาน การดำาเนินการ ความคิดเห็น ต่อสมาพันธ์เครือข่าย
   แห่งชาติ

12 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาพันธ ์ เครือข่ายแห่งชาติ
เพ ื ่ อส ั งคม ไทยปลอดบ ุหร ี ่ 
จ ั งหว ัด เช ียง ใหม ่



 การดำาเนินงานของคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ ระดับจังหวัด มีเป้าหมายของการดำาเนินงานของสมา
พันธ์ จังหวัดในรอบ 1 ปีแรกดังนี้
(1) ขยายจำานวนสมาชิกของสมาพันธ์ฯ จังหวัดทั้งประเภทองค์กร และบุคคล  
    อย่างน้อย 100 สมาชิก
(2) ดำาเนินกิจกรรมรณรงค์การควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะจากงานที่ทำาประจำา
    อยู่เพื่อ ป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ และ ช่วยให้ผู้ติดบุหรี่ ลดละ เลิกการสูบ
(3) ดำาเนินการให้มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ทุกสื่อเท่าที่จะเป็นไปได้  
    อาทิเช่น
- ทางวิทยุ ทางโทรทัศน์  ทางหนังสือพิมพ์
- การติดป้ายประกาศ เขตปลอดบุหรี่
- การเดินรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ในวันสำาคัญของจังหวัดและหน่วยงาน
- การให้ความรู้ในสถานศึกษา ชุมชน (ถ้าต้องการวิทยากร สมาพันธ์จะจัดไปให้)
- การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายและการดำาเนินการทางกฎหมายในกรณี
  การละเมิด
- การสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานของตนเลิกบุหรี่
- ไม่สนับสนุนให้มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
(4) รวบรวมผลงานและนำาเสนอในการประชุมใหญ่สมาพันธ์เครือข่าย
    แห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

 ในการดำาเนินงานที่ผ่านมา สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมคณะกรรม
การฯทุก 3 เดือน มีการวางแผนการดำาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของสมาพันธ์ฯ ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมวันงด
สูบบุหรี่โลก และกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการสูบบุหร่ีของจังหวัด
เชียงใหม่ และวางแผนในการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “การจัดการ
เพื่อการลดการสูบบุหรี่อย่างยั่งยืน” ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 น้ี 
พร้อมกันนี้จะมีการจัดคอนเสิร์ตเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือ
สังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลานั้นด้วย เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาพันธ์ฯ และสามารถขับเคลื่อนให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

13ปีที่ 29 ฉบับที่ 4  กรกฎาคม - สิงหาคม
พุทธศักราช 2558



 ก า รหล่ อ เ ที ย นพ ร รษ า เ ป็ น
ประเพณีท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมา
ต้ังแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มูลเหตุที่ต้อง
มีการหล่อเทียนนั้นเนื่องมาจากในฤดูฝน 
หรือที่เรียกกันว่า “ฤดูการเข้าพรรษา” ช่วง
แรม 1 คำา เดือน 8 ถึงวัน ขึ้น 15 คำา เดือน 11 พระธรรมวินัยกำาหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำา 
ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอยู่จำาพรรษาในพระอาราม  ระหว่างนั้นมีการสวด
มนต์ทำาวัตรทุกเช้าค่ำา สมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างในปัจจุบัน พระภิกษุสามเณรต้องอาศัยแสงสว่างจากคบ 
ตะเกียง และเทียนไข  ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนถวายเป็นพุทธบูชา โดยการเรี่ยไรขี้ผึ้งจากผู้มีจิตศรัทธา 
เมื่อมีมากพอจึงทำาการหล่อเทียนที่วัดหรือสถานที่จัดงาน ทำาการตกแต่งประดับประดาและแกะสลักลวดลาย มี
การประกวดความสวยงามกันอย่างสนุกสนานครื้นเครง  ก่อนถึงวันเข้าพรรษา 1 วัน จะจัดให้มีการฉลองต้น
เทียน กลางคืนมีมหรสพ นิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ พอรุ่งเช้าเป็นวันเข้าพรรษาจึงทำาการแห่ต้นเทียน
ไปถวายตามวัด  สำาหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือนของกำาหนดเวลาเข้าพรรษา จึงเรียกเทียนที่
หล่อ ขึ้นนี้ว่า “เทียนพรรษา” หรือ “เทียนจำานำาพรรษา”  อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่
พระภิกษุ ถือกันว่าจะทำาให้เป็นผู้มีปัญญาดีและเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในยามค่ำาคืน ซ่ึงพระ
ภิกษุสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจของสงฆ์
 คณะกรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ร่วมกับ  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำาปี 2558   โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์
จากวัดดับภัยจำานวน 5 รูปมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอด
จนนักศึกษาของคณะฯได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนทำานุบำารุง
พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำาปี 2558 ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์  
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 
 หลังจากน้ันอาจารย์สิริลักษณ์ 
วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ร่วมพิธีหล่อและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำา
ปี 2558 ณ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารท่ี 21 
กรกฎาคม 2558 และในช่วงบ่าย ได้เดินทางนำาเทียนพรรษาของคณะฯ ถวาย
เพ่ือเป็นพุทธบูชา ณ วัดสันกู่ล้ือ ตำาบลบวกค้าง อำาเภอสันกำาแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

14 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำ�ปี ๒๕๕๘
เข ้าพรรษา



15ปีที่ 29 ฉบับที่ 4  กรกฎาคม - สิงหาคม
พุทธศักราช 2558
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นามผู้รับ ชำาระเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต 67/2547 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่าย
ทางการศึกษาและการวิ จัยทางการ
พยาบาล ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก (Southeast and 
East Asia Nursing Education and Research Network - SEANERN) โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารด้าน
การศึกษาพยาบาลจากประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกจำานวน 
13 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ เกาหลี สิงคโปร์ เวียดนาม 
และไทย รวมจำานวน 40 คน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการ
วิจัยทางการพยาบาลร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน เพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพคุณภาพของการพยาบาล โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก China Medical Board, USA ณ ห้องประชุมธาราทอง โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ 
จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2558

  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เครือข่ายทางการศึกษาและการวิจัยทางการพยาบาลในเอเชียตะวัน
ออกฉียงใต้และเอเชียตะวันออก (Southeast and East Asia Nursing Education 
and Research Network – SEANERN) ได้จัดตั้งข้ึนโดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือและเพ่ิม
ความสามารถด้านการศึกษาและการวิจัยทางการพยาบาลในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้และเอเชียตะวันออกโดยได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณจาก China Medical Board, USA สำาหรับการจัดประชุมในครั้ง
น้ี เป็นการประชุมครั้งท่ี 1 จัดในประเทศไทยดำาเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การประชุมในครั้งนี้จะมุ่ง
เน้นวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งผลต่อวิชาชีพทางการพยาบาล เช่น การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ASEAN Economic 
Community – AEC ท่ีก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายและการเปล่ียนแปลงอาชีพของพยาบาลซ่ึงอาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งในแปด
วิชาชีพที่มีการลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน (ASEAN Mutual Recongnition Arrangement on 
Nursing Service) ทำาให้พยาบาลที่มีคุณสมบัติตามท่ีกำาหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลใน
ประเทศอาเซียนอื่นได้ รวมถึงจะเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการศึกษาและหลักสูตรทางการพยาบาลกับผู้เชี่ยวชาญและผู้นำา
ทางการพยาบาลจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความสามารถให้แก่วิชาชีพการพยาบาล
โดยการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและการวิจัยทางการพยาบาลต่อไปในอนาคต

SOUTHEAST AND EAST ASIA NURSING 
EDUCATION AND RESEARCH NETWORK 

S EANERN


