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2 ข�าวสารคณะพยาบาลศาสตร�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

 ขาวสารเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558 ขอเริ่มตนที่ขาวเศรากับการจากไปของ Prof.Dr. 
Rachel Z. Booth, Emeritus Former Dean of the School of Nursing at the University of 
Alabama-Birmingham, USA. Dr. Booth เปนผูมีคุณูปการตอคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหมเปนอยางมากมาเปนเวลายาวนานกวา 20 ป  ขอดวงวิญญาณของทานสูภพภูมิที่ดีและผลงาน
ทุกดานรวมทั้งความเมตตาของทานจะคงตราตรึงอยูในใจของพวกเราตลอดไป  ในเดือนพฤษภาคมเปน
เดือนที่มีวันสําคัญตอวิชาชีพพยาบาลทั่วโลก 12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล คณะฯ ขอรวมแสดง
ความยินดีกับ รศ.อําไพ จารุวัชรพาณิชกุล อาจารยกลุมวิชาการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ได
รับรางวัลพยาบาลดีเดน (ผูสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล)  เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจําป 2558
จากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมกับ 
สภาการพยาบาล นอกจากนี้คณะฯ ไดรวมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ พยาบาลรวมใจหวงใยสุขภาพ เพื่อ
รําลึกถึงคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ ไนเติงเกล ผูกอกําเนิดวิชาชีพการพยาบาล ณ บริเวณขวง
ประตูทาแพ
 ชวงปลายเดือนพฤษภาคม คณบดีไดรับเชิญจาก School of Nursing, Kunming Medical 
University ใหเขารับมอบ Certifi cate รับแตงตั้งใหเปน Guest Professor ของมหาวิทยาลัย และรวม
พิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปการกอตั้งคณะพยาบาลศาสตร นอกจากนี้ไดพบปะกับพยาบาลผูสนใจเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะฯ หลังจากนั้นไดเขารวมโครงการและใหความคิด
เห็นเพื่อริเริ่มเครือขายพันธมิตรในการพัฒนาเครือขายอุดมศึกษาทางการพยาบาล Universities Alliance 
along the New Silk Road (UANSR) ในโอกาสนี้ไดพบปะกับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีของ
คณะพยาบาลศาสตรและศิษยเกา POHNED โดยไดเจรจาความรวมมือระหวางสองสถาบันดวย  
 เดือนมิถุนายน คณะฯ ไดการดําเนินการตามพันธกิจดานวิจัย โดยการสนับสนุนของศูนย
บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) 
จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน  นอกจากนี้ในสวนของการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะฯ ไดเตรียมความพรอมดานของการใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนิน
งานที่เปนเลิศ (EdPEx)  ในการขับเคลื่อนองคกร จัดโครงการอบรมสองวันซึ่งไดรับเกียรติจากวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ ชวงกลางเดือนมิถุนายนคณบดีไดรวมการประชุม The International Council of Nurses 
(ICN) และ การประชุม WHO Collaborating Center, Global Network และไดเจรจาความรวมมือ
ทางวิชาการกับผูบริหารของสถาบันการศึกษาตางๆ ณ COEX Convention and Exhibition Center 
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต  จากการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ เพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 คณะฯ ไมไดหยุดยั้งยังคงเดินหนาพัฒนาตามพันธกิจหลักทุกดานอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุตามวิสัย
ทัศนที่วา “คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนสถาบันชั้นนําระดับสากลดานการศึกษา
และการวิจัย” ทายนี้ขอพระคุณทุกทานที่ไดใหเกียรติติดตามความเคลื่อนไหวการดําเนินงานตาง ๆ ของ
คณะฯ ผานขาวสารในทุกฉบับ หากทานมีขอคิดเห็นหรือเสนอแนะประการใดอันจะเปนประโยชนตอการ
บริหารงานหรือปรับปรุงใหขาวสารคณะฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถแจงใหรับทราบได ทุกความคิด
เห็นมีคุณคาเสมอ
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สารบัญ

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อเผยแพรขาวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
  2. เปนสื่อกลางใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางคณาจารย ขาราชการ  เจาหนาที่ศิษยเกา  
     และ ศิษยปจจุบันทุกรุนทุกหลักสูตร เพื่อการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ผูชวยคณบดีฝายบริหารและกิจการพิเศษ  (อ.สิริลักษณ  วรรธนะพงษ)      
เลขานุการคณะ พยาบาลศาสตร  (นางกมลชนก  กาวิล)              
บรรณาธิการ   อ.ดร.เบญจมาศ   สุขสถิตย
ผูชวยบรรณาธิการ   นายสุพจน         เชี่ยวชาญ
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.นัทธมน   วุทธานนท
   อ.ดร.วันเพ็ญ     ทรงคํา
  อ.สุจิตรา         ชัยวุฒิ
  นางสาวชลธิชา   จินาติ
  นางสุภารัตน     เสมอใจ
  นายประยูร       หลามูล

ติดตอทีมงานขาวสารไดที่   กองบรรณาธิการขาวสาร   คณะพยาบาลศาสตร
110   ถนนอินทวโรรส   ตําบลศรีภูมิ   อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม
โทร (053) 94-5045   www.nurse.cmu.ac.th/

ว�สัยทัศน�
 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนสถาบันชั้นนําระดับสากลดานการศึกษา

และการวิจัย

สมรรถนะหลัก
1. สรางเครือขายระดับนานาชาติ (International Networking)

2. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) ดานการบริหารองคกร การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

ค�านิยม (FON CMU)
F   - Focus on Quality (การมุงเนนคุณภาพ)
O   - Organizational Leadership (การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน)
N   -  Nurturing (การดูแลเอาใจใส) 
C   -  Commitment and Community concern 
 (ความผูกพันและมุงม่ันทุมเทและความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม)
M  - Morality (คุณธรรม)
U   -  Unity (ความเปนเอกภาพ)

(ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สารจากคณบดี

ขาวสารคณะพยาบาลศาสตร มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม 
ปที่  29  ฉบับที่  3  พฤษภาคม  –  มิถุนายน  พ.ศ. 2558



 Prof. Dr. Rachel Z. Booth was one of the world’s 
most distinguished nursing leaders and contributed enormously 
to nursing education and public health. Her leadership 
qualities and professionalism were widely recognized at the 
local, national, and international levels. 

  Prof. Dr. Rachel was most recently Dean of the School 
of Nursing at the University of Alabama-Birmingham, USA 1987-
2005. She was previously Dean of Nursing at Duke University 
and Associate Dean of Undergraduate Studies at the University of 
Maryland-Baltimore. She earned her BSN, MS, and PhD degrees at 
the University of Maryland and an honorary doctorate in nursing 
from Chiang Mai University.  She was the fi rst foreigner to have 
been bestowed such an honor.  She was named a distinguished 
practitioner by the National Academy of Nursing Practice, inducted 
into the Alabama Nursing Hall of Fame in 2003, and named as a 
Visionary Pioneer by the University of Maryland School of Nursing in 
2015. 

  Dr. Booth published forty-nine articles in refereed 
journals and presented papers in many foreign countries as 
well as the USA. Professionally, Dr. Booth served as President 
of the American Association of Colleges of Nursing; Chair of 
the Global Network for Nursing and Midwifery Media Task 
Force; President of the Southern Council of Collegiate 
Education for Nursing; member of Governors Task Force 
on Health Care Workers, Alabama; Vice Chair of the National 
Academy of Practice for Nursing; and Observer for 
International Council of Nurses at the Pan American and 
World Health Conference. Dr. Booth received the International 
Humanitarian Award from University/Southside Lions Club, 
Lions International; Woman of Distinction 2000, North 
Central Girl Scouts Council; Who’s Who in Health Care, 
Birmingham’s Health Care One Hundred, Birmingham Business 
Journal, 2002; Alabama Nursing Hall of Fame 2003; 
Health Educator Hero, Birmingham Business Journal 2004; 
and The President’s Medal, University of Alabama at 
Birmingham, 2005. She served as Chair of the Board of 
Trustees, SOS Foundation, Jefferson County, AL. 

 The ties between the Faculty of Nursing and Prof. Dr.Rachel
were very strong. Her relationship with the Faculty of Nursing began 
close to 30 years ago with her collaboration with Dean Wichit Srisuphan, 
and then continued with Dean Wilawan Senaratana and Dean Wipada 
Kunaviktikul. 
  Over 20 faculty members from the Faculty of Nursing 
pursed graduate or post-graduate training at the University of 
Alabama-Birmingham and Prof. Dr. Rachel made sure to advise all of 
our faculty members and thus played an instrumental role in faculty 
development at our school.   
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FOREVER IN OUR MEMORIES
Professor Dr. Rachel Z. Booth ( 1936 - 2015 )



การพยาบาล ไดวางรากฐานการพยาบาลแผนใหม สรางระบบการบริการพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดใหมีการผลิตพยาบาลในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของสังคม  ทําใหสังคมยอมรับยกยองและเห็นคุณคาของ
วิชาชีพการพยาบาลอยางแทจริง  โดยคําขวัญประจําปนี้ไดแก  “NURSES: A FORCE 
FOR CHANGE: CARE EFFECTIVE, COST EFFECTIVE พยาบาล: พลังแหงการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพและความคุมคาในการดูแล” 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอแสดงความยินดีแก รศ.อําไพ 
จารุวัชรพาณิชกุล อาจารยประจํากลุมวิชาการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา สํานัก
วิชาพยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารับประทานรางวัล
พยาบาลดีเดน ประเภทผูสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล  เนื่องในวันพยาบาลสากล 
ประจําป 2558 จากพระเจาวรวงคเธอ พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ใน
งานประชุมวิชาการเน่ืองในวันพยาบาลสากล จัดโดยสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมกับสภาการพยาบาล และหนวย
งานองคกรวิชาชีพ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันจันทรที่ 11 พฤษภาคม 2558

 ในโอกาสน้ี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เปนประธานมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับ รอง
ศาสตราจารยอําไพ จารุวัชรพาณิชกุล อาจารยประจํากลุม
วิชาการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะพยาบาล
ศาสตร ในโอกาสที่ไดรับรางวัลพยาบาลดีเดน (ผูสนับสนุน
การปฏิบัติการพยาบาล) เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจํา
ป 2558 จากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี
คณะผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรของคณะฯ รวม
แสดงความยินดี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 
ณ หองประชุมสมจิตต ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาล
ศาสตร

 นอกจากน้ี ทางสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคเหนือ รวมกับ 
สมาชิกสภาการพยาบาล จังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ พยาบาลรวมใจหวงใยสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจําป 2558 ในสวน
ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นําโดย ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พรอมคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและ
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมดังกลาว ณ จุดปลอยตัวบริเวณลานกิจกรรมขวงประตูทาแพ เมื่อวันเสารที่ 16 พฤษภาคม 2558

  สภาพยาบาลระหว ่ างประเทศ 
(International Council of Nurses,ICN) ได
กําหนดใหวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปเปน
วันพยาบาลสากล (International Nurses 
Day) เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของมิส
ฟลอเรนซ ไนเติงเกล  ผูกอกําเนิดวิชาชีพ

4 ข�าวสารคณะพยาบาลศาสตร�
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วันพยาบาลสากล
ประจําป 2558



 เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx  - Education Criteria for Performance Excellence)  เปนกรอบการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เปนตนแบบของรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ EdPEx คือ กรอบที่ทําใหมอง คิด และบริหารองคกรในเชิงระบบ และชวยใหการพัฒนาเปนไป
อยางกาวกระโดดและยั่งยืน ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันการศึกษานําเกณฑ EdPEx 
ไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดมาตรฐานในระดับ
ดีมาก หรือมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไดมาตรฐานในระดับดีมาก เพื่อการพัฒนาองคกรอยางกาวกระโดด รวมทั้งมหาวิทยาลัย
เชียงใหมไดสนับสนุนใหนําเกณฑดังกลาวมาเปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาคุณภาพองคกรไปสูความเปนเลิศ 
  หนวยประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ  เรื่อง  
การใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx)  ในการขับเคลื่อนองคกร โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศจี  ศิริไกร อาจารย
ประจําสาขาวิชาบริหารการปฎิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิทยากร  วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากร
ของคณะฯ มีความเขาใจในกรอบแนวคิดของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ  ในวันอังคารที่  16 มิถุนายน  2558 ณ  หองประชุมเปรียบ  ปณยวณิช  และวันพุธที่ 17  
มิถุนายน  2558  ณ ศูนยพัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม 

 รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 
รองศาสตราจารย ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ และ รองศาสตราจารย ดร.ปยะนุช ชูโต คณะ
พยาบาลลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับมอบโลรางวัล Good Practice ประเด็นวิธี
ปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการ
ศึกษา 2556 โดยมี ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน วิริยจารี รองอธิการบดีฝายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานมอบ ณ หองประชุมสํานักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558
 ประเด็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่ไดรับรางวัล Good Practice ของคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีดังนี้
- ดานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยรุนใหม 
  (รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ)
- ดานการผลิตบัณฑิต เร่ือง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน 
  (รองศาสตราจารย ดร.ปยะนุช ชูโต)
- ดานการบริการวิชาการแกสังคม เรื่อง ผลงานบูรณาการกับภารกิจอื่น ๆ 
  (รองศาสตราจารย ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ)
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วันพยาบาลสากล
 รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 

Good Practice
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การใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองคกร

ประจําป 2558 Good PracticeGood PracticeGood Practiceรางวัล 



FON for Nepal 

 คณบดีรับมอบ Certificate แต�งตั้งให�เป�น Guest Professor 

 ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานมอบเงินบริจาคใหแกนักศึกษาจากประเทศ
เนปาล ซึ่งกําลังศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะฯ เพื่อนําไปชวยเหลือผูประสบ
ภัยแผนดินไหว ประเทศเนปาล โดยเงินบริจาคดังกลาวไดรับความอนุเคราะหจาก
คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ณ สํานักงานคณบดี 
อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร ในวันศุกรที่ 8 พฤษภาคม 2558

 ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับเชิญจาก School of Nursing, Kunming Medical 
University ใหเขารับมอบ Certifi cate ของการไดรับแตงต้ังใหเปน Guest Professor 
ของมหาวิทยาลัย และเขารวมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปการกอตั้ง School of 
Nursing, Kunming Medical University  นอกจากนี้ไดพบปะกับพยาบาลผูสนใจ
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะฯ รวมทั้งไดเจรจาความ
รวมมือทางวิชาการ ในระหวางวัน
ที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 หลัง
จากนั้นไดรับเชิญจากXi’an Jiotong 
University ใหเดินทางไปเขารวม
โครงการและใหความคิดเห็นเพ่ือ
ริเริ่มเครือขายพันธมิตรในการพัฒนา
เครือขายอุดมศึกษาทางการพยาบาล 
Universities Alliance along the 
New Silk Road (UANSR) ใน
โอกาสนี้ไดพบปะกับอธิการบดี รอง
อธิการบดี คณบดีของคณะพยาบาล
ศาสตรและศิษยเกา POHNED โดย
ไดเจรจาความรวมมือระหวางสอง
สถาบันดวย ในระหวางวันท่ี 22-25 
พฤษภาคม 2558

6 ข�าวสารคณะพยาบาลศาสตร�
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โครงการพัฒนาผู�บร�หาร คณะพยาบาลศาสตร� ครั้งที่ 1/2558

 คณบดีรับมอบ Certificate แต�งตั้งให�เป�น Guest Professor 

การประชุมคณบดีและผู�อํานวยการสถาบัน 
สาขาว�ทยาศาสตร�สุขภาพ มช.

ร�วมประชุม The International Council of Nurses (ICN) 
และ WHO Collaborating Center, Global Network

 ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พรอมดวย
คณะผูบริหาร เลขานุการคณะฯ และหัวหนางาน คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ดานการบริหาร วิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ในโครงการ
พัฒนาผูบริหาร คณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 1/2558 ในระหวางวันที่ 
3 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร จังหวัดสงขลา

 ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานเปดการประชุมคณบดีและ
ผูอํานวยการสถาบัน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังท่ี 2 ประจําป 2558 อันประกอบดวย คณะพยาบาลศาสตร คณะ
แพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเทคนิคการ
แพทย คณะสัตวแพทยศาสตร และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ เม่ือวัน
พุธท่ี 10 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมสมจิตต ภาติกร อาคาร 1 คณะ
พยาบาลศาสตร

 ศาสตราจารย ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร รวมการประชุม The International Council of Nurses (ICN) 
และ การประชุม WHO Collaborating Center, Global Network ใน
โอกาสนี้ไดเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับผูบริหารของสถาบันการศึกษา
ตางๆ ณ COEX Convention and Exhibition Center กรุงโซล ประเทศ
เกาหลีใต  ในระหวางวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2558  
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 ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร ไชยสุรินทร 
จากกลุมวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร พรอม
ดวยนางสาวธันยาภรณ เหล่ียวตระกูล พนักงาน
ปฏิบัติงานหนวยปริญญาตรี และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของคณะฯ จํานวน  9 คน ไดแก นาง
สาววเรษฐา อวมอ่ิมพืช นางสาวลลิตา เจริญกาศ 
นางสาวสุชาวลี ไชยประสพ นางสาวมิรันตี แซมา 

 อาจารย ดร.จันทรฉาย โยธาใหญ จากกลุมวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร พรอมดวยนักศึกษา
พยาบาลรดับปริญญาตรี 6 คน ไดแก นางสาวภัทราภรณ ศิริมงคล นางสาวพลอยณัชชา อินธนะวงษ
ชัย นางสาววิไลลักษณ ยอดทองเลิศ นางสาวพันธกานต นนทเต็ม นางสาวธูปทิพย วงศอภัย และ
นายธนพงษ ลิมปแสงใส  เดินทางไปเขารวมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและอาจารยกับสถาบันการ
ศึกษาตางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2558 ณ Miyazaki Prefectural Nursing University (MPNU) 
ประเทศญ่ีปุน ระหวางวันท่ี 23-30 พฤษภาคม 2558  กิจกรรมประกอบดวย
- เขาเย่ียมคารวะ MPNU’s President Chiho Seguchi
- การศึกษาดูงานดานตางๆ  ไดแก การจัดการเรียนการสอนของ MPNU หองฝกปฏิบัติของวิชาตางๆ
รวมกิจกรรมของผูสูงอายุ การดูแลและฟนฟูสภาพท่ี Memorial Hospital Rehabilitation Facility for 
Elderly Patients และ Children’s Rehabilitation Center
- การแลกเปล่ียนเรียนรูทางดานวัฒนธรรมและความเปนอยู อาทิ  เรียนรูภาษาญ่ีปุน การทําเบนโตะ, 
Traditional tea ceremony และวัฒนธรรมตางๆ

นายจรูญ เนตาสิทธ์ิ นางสาวรัญชิดา หวานเสียง นางสาวณิลาวัลย บุญมามณี นางสาว
ณัฏฐา อารยะวงศ และนางสาวฐิติรัตน คุณยศย่ิง เขารวมโครงการดังกลาว  ระหวาง
วันท่ี 20-27 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมประกอบดวย  
- การศึกษาดูงานท้ังในดานระบบการจัดการเรียนการสอนของ School of Nursing, 
KMU และระบบการบริหารและการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลในสังกัด Kunming 
Medical University 2 แหง
- รวมงานฉลองครบรอบปท่ี 10 ของ School of Nursing, KMU และนักศึกษาพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับเกียรติใหรวมโชวในการแสดงชุด 
“The Charm of Chiang Mai”
- รวมงานและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในโอกาสท่ี School of Nursing, KMU มอบ
ประกาศนียบัตรและเข็มท่ีระลึกในพิธี 
“The Ceremony for Conferring Guest Professor Certifi cate for Prof. Wipada”

8 ข�าวสารคณะพยาบาลศาสตร�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

โครงการ แลก เปลี่ยน อาจารยและนักศึกษา
Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจ�น

Miyazaki Prefectural Nursing University ประเทศญี่ปุน 



  ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนิดา จันทโสภีพันธ ผูชวยคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธและวิจัย พรอมดวยนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 6 คน ไดแก นายทรงวุฒิ กันแสง
แกว นายปรเมษฐ อินทรสุข นางสาวภารวี จันทรนพเกา นางสาวนิติกานต 
นันตา นางสาวสุชาดา โปชัยคุปต และนางสาวกานตสิรี นิลคํา  ไดเดินทาง
ไปเขารวมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและอาจารยกับสถาบันการศึกษา
ตางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2558 ณ Toho University เมืองโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุน ระหวางวันท่ี 23-31 พฤษภาคม 2558  ซ่ึงทาง School of 
Nursing, Toho University ไดจัดกิจกรรมทางวิชาการใหนักศึกษาจากคณะ

 อาจารย ดร. รังสิยา นารินทร จากกลุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข พรอมดวยนักศึกษา
พยาบาล ช้ันปท่ี 3 จํานวน 4 คน ไดแก นางสาววรางคณา ไชยวรรณ นางสาวขวัญหทัย สิทธิโรจน 
นางสาวมัชฌิมา ไชยนวล นางสาวพิมพพกานต จํารัส และนักศึกษาช้ันปท่ี 2 จํานวน 2 คน ไดแก นางสาวณัชชญา พิชชาบูรณนนท และนางสาวสรา
ภรณ ชุมใจ ไดเดินทางไปเขารวมโครงการแลกเปล่ียนอาจารยและนักศึกษาของคณะฯ กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ ณ มหาวิทยาลัย Kagawa เมือง 
Takamatsu ประเทศญ่ีปุน ภายใตโครงการแลกเปล่ียน The International Nursing Seminar 2015 ระหวางวันท่ี 24-30 พฤษภาคม 2558 ในการเดิน
ทางไปเขารวมโครงการแลกเปล่ียนฯ ดังกลาว อาจารยและนักศึกษาไดเขารวมการเรียนการสอนและแลกเปล่ียนความรูประสบการณในหัวขอตางๆ ไดแก
Introduction Of Nursing and Nursing Education in Japan , Maternal and Child Health Measures at the Time of Disaster in Japan , 
Research Meeting with Master student
  นอกจากน้ันยังไดไปศึกษาดูงาน Home Care Center ท่ีช่ือวา ASHITA (Tomorrow) และ Pulmonary, Breast and Endocrine Surgery 
Ward โรงพยาบาล Kagawa University Hospital  อีกท้ังยังไดไปแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหวางนักศึกษาไทยและนักศึกษาญ่ีปุน กอใหเกิดมิตรภาพท่ี
ดีจากเพ่ือนๆ ชาวญ่ีปุน ถือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีรวมกัน และเกิดเครือขายตอไปในอนาคตอีกดวย  

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมเชนการบรรยายให
ความรูเก่ียวกับ School of Nursing Toho University และวิชาปรัชญา
กับการพยาบาล ตลอดจนไดจัดการศึกษาดูงานในโรงพยาบาล The 
Omori Medical Center, The Narashino Medical Center และ The 
Home Health Care Facility นอกจากน้ีนักศึกษายังมีโอกาสไดเขารวม
สังเกตการณการเรียนการสอนในวิชา Childcare Nursing Seminar 
และ English Class ตลอดจนไดเขารวมกิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ของประเทศญ่ีปุนไดแก พิธีชงชา เปนตน 
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โครงการ แลก เปลี่ยน อาจารยและนักศึกษา
ของคณะฯ กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 

Kagawa University ประเทศญี่ปุน 

Toho University ประเทศญี่ปุน



10 ข�าวสารคณะพยาบาลศาสตร�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ข�าวสารคณะพยาบาลศาสตร�

  พิธีปดและมอบประกาศนียบัตรใหแกผู เขารับการอบรม
หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
รุนที่ 8  ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร การ
อบรมจัดขึ้นระหวางวันที่ 2 กุมภาพันธ - 31 พฤษภาคม 2558 

  ศูนยบริการพยาบาล รวมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
จัดพิธีเปดการอบรมหลักสูตรการจัดการรายกรณีผูปวยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง (Mini case manager) ณ หองประชุมพาโนรามา โรงแรมธาริน 
จังหวัดเชียงใหม การอบรมดังกลาวจัดขึ้นระหวางวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558

สนใจทราบขอมูลขอการอบรมหรือติดตอ ศูนยบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ไดที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 
โทรศัพท: 053-946074, 053-949151, 081-9925828  โทรสาร: 053-212629 อีเมล: nsccmunews@gmail.com  Facebook: www.facebook.com/nsccmu/

   ศูนยบริการพยาบาล รวมกับ ศูนยความรูเชิงประจักษทางการ
พยาบาลและผดุงครรภแหงประเทศไทยและวิทยาศาสตรสุขภาพแหง
ประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม
อยางเปนระบบ การอบรมดังกลาวจัดขึ้นระหวางวันที่ 25-29 พฤษภาคม 
2558 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะพยาบาลศาสตร 

 พิธีปดและมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการอบรมหลักสูตร
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบา
หวานและความดันโลหิตสูง) รุนที่ 3 ณ หองประชุมชั้น 5 อาคาร 4 
คณะพยาบาลศาสตร การอบรมจัดขึ้นระหวางวันที่ 2 กุมภาพันธ – 28 
พฤษภาคม 2558

 พิธีปดและมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการอบรมหลักสูตร
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุน
ที่ 9 ผูสําเร็จการอบรมจํานวน 45 คน (พยาบาลวิชาชีพจากประเทศไทย
จํานวน 39 คน และ พยาบาลผูรับทุน WHO จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จํานวน 6 คน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558  ณ 
หองประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร

 พิธีปดและมอบประกาศนียบัตรใหแกผูเขารวมการอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลผูใชยาและสารเสพติด รุนที่ 1  จัดโดย ศูนยบริการพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ โรงพยาบาลธัญญารักษ
เชียงใหม ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร การอบรมจัดขึ้น
ระหวางวันที่ 2 กุมภาพันธ - 31 พฤษภาคม 2558

บอกเล�าข�าวศูนย�บร�การพยาบาล 



 การทําวิจัยท่ีเก่ียวของกับมนุษย ไมวาจะเปนงานวิจัยดาน
วิทยาศาสตรการแพทย ดานสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ผูทําการ
วิจัยจะตองตระหนักถึงคุณประโยชนท่ีอาสาสมัครจะไดรับใหมีมากกวา
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  และตองปกปองชีวิต  สุขภาพ ความเปน
สวนตัว และความมีศักด์ิศรีของอาสาสมัครตามหลักจริยธรรมการ
วิจัยสากลเปนส่ิงสําคัญ  โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการวิจัยท่ีเก่ียวกับ
สุขภาพ ไมวาจะเปนการพัฒนาวิธีการรักษาใหมหรือการพัฒนายา

ใหม ท่ีผานการศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาในสัตวทดลอง  จนมีขอมูลแสดงประสิทธิภาพ (effi cacy) และความ
ปลอดภัย (safety) ในระดับกอนคลินิกแลวน้ัน  จําเปนจะตองนํามาศึกษาตอในมนุษยในข้ันตอนของการวิจัยทางคลินิก  
ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญเพ่ือพิสูจนและยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยในมนุษยกอนท่ีจะไดรับการยอมรับใหนํามา
ใชในการรักษาจริง  หรือกอนท่ีจะไดรับการพิจารณาข้ึนทะเบียนเปนยาใหม  ซ่ึงเปนระบบสากลท่ีท่ัวโลกยอมรับในช่ือวา 
Good Clinical Practice
  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการสนับสนุนของศูนยบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รวมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง จริยธรรม
การวิจัยในคน พิธีเปดไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.วัชระ กสิณฤกษ รองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน โดยมี รองศาสตราจารย ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผูอํานวยการศูนยบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาวรายงาน ผูเขารวมอบรมประกอบดวย คณาจารย บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม   เปาหมายเพ่ือใหผูเขารวมรับการอบรมเขาใจหลักการและเกณฑการ

พิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยท่ีเก่ียวของกับมนุษย การประเมินความเส่ียงและคุณ
ประโยชนท่ีอาสาสมัครในโครงการวิจัยจะไดรับ กระบวนการขอความยินยอมผูเขา
รวมการวิจัย ประเด็นพิจารณาดานจริยธรรมในการวิจัยแบบตางๆ  การปฏิบัติท่ีดีใน
การทําวิจัย วิธีดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีเปนมาตรฐาน  นอกจาก
น้ีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยใหสอดคลองกับมาตรฐาน
สากลวาดวยเร่ืองจริยธรรมการวิจัยเพ่ือพัฒนาความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐ
และเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศรูปแบบของการอบรมประกอบดวย การ
บรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาและการอภิปรายรวม วิทยากรรับเชิญจากชมรม
จริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ไดแก รศ.ดร.นิมิตร มรกต ประธานชมรมจริยธรรมการวิจัย
ในคนในประเทศไทย  พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล จากวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ท.ผศ.นพ.ชาญชัย  
ไตรวารี จากวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  ผศ.นพ.ชัยชนะ น่ิมนวล จากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และ พ.อ.ผศ.สหพล อนันตนําเจริญ จากวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา การอบรมจัดข้ึนใน
ระหวางวันท่ี  8 – 9  มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ  อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร
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ในจร�ยธรรมการว�จัยในคน

ประเทศไทย



  พ�ธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมผู�ดําเนินการสปา เพ�่อสุขภาพ รุ�นที่ 8

                                   ครบรอบ 26 ป� Uniserv CMU.

     Advanced Practice Nurses (APNs) 
 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การ
สอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.พิกุล นันทชัยพันธ ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรูในองคกรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร และ ในฐานะรองประธานคณะผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภขั้นสูงแหง
ประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2560) สภาการพยบาล เปนวิทยากร ณ หองประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะ
พยาบาลศาสตร ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558

 สภาการพยาบาล รวมกับ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม โดยความรวมมือขององคการกองทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ 
จัดพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับพยาบาลวิชาชีพในการสงเสริม 
สนับสนุน และคุมครองการเลี้ยงลูกดวยนมแม: พื้นที่ภาคเหนือ โดย
มี ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัด
เชียงใหม การอบรมดังกลาวจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 19-22 พฤษภาคม 2558 

 ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานกลาวเปดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การซอมระงับอัคคีภัยและแผนการซอมอพยพจากอัคคีภัย
และภัยพิบัติตางๆ โดยไดรับเกียรติจากทีมวิทยากร ฝายปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม ในวันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ หอง
ประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม จัดพิธีปดและมอบ
ประกาศนียบัตรใหแกผูเขารับการอบรมผูดําเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ รุนท่ี 8 โดย
มี ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธาน 
ศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ กล่ันกล่ิน รองคณบดีฝายแผนและบริการวิชาการ กลาว
รายงาน และ คุณชวนัสถุ สินธุเขียว นายกสมาคมไทยลานนาสปา กลาวแสดงความยินดี 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม 2558  ณ หองประชุมช้ัน 5 อาคาร 4 คณะพยาบาล
ศาสตร การอบรมจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 30 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558

 อาจารยสิริลักษณ วรรธนะพงษ ผูชวยคณบดีฝายบริหารและกิจการ
พิเศษ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมแสดงความยินดีและ
มอบเงินทําบุญในโอกาสวันคลายวันสถาปนาสํานักบริการวิชาการ ครบรอบ 26 
ป โดยมี ผูชวยศาสตราจารยปฐม ปฐมธนพงษ ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานรับมอบ ณ หองประชุมฝายคํา อาคารใหม 
สํานักบริการวิชาการ ในวันอังคารท่ี 9 มิถุนายน 2558

[บ�านส ีแสด ]

   การส�งเสร�ม สนับสนุน และคุ�มครองการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�: พ�้นที่ภาคเหนือ    การซ�อมระงับอัคคีภัยและแผนการซ�อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพ�บัติ

12 ข�าวสารคณะพยาบาลศาสตร�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�



     พ�ธีทําบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม� ประจําป� 2558

   การพัฒนาศักยภาพการเร�ยนการสอนทางคลินิกของอาจารย�พยาบาล

           การจัดการเร�ยนรู�มุ�งสู�การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ�  

 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการแลก
เปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “หลักเกณฑและขั้นตอนการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ  
ชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย” วิทยากร
ประกอบดวย นางอรอนงค  ศรีชัยรัตนกูล กองบริหารงานบุคคล  นายนพรัตน 
อัครจินดา คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ นางสาวกนิษฐา ไทยกลา สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในวันจันทรที่ 22  มิถุนายน  2558  
ณ หองประชุมสมจิตตภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร

 อาจารยสิริลักษณ วรรธนะพงษ ผูช วยคณบดีฝายบริหารและ
กิจการพิเศษ พรอมดวย นางกมลชนก กาวิล เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขามอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีในพิธีวางศิลาฤกษ
อาคารศูนยดูแลผูสูงอายุระยะยาว คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย
มี รองศาสตราจารย นายแพทยวัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร เปน
ผูรับมอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ศูนยดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
บานทาใหมอิ ต.ปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม

 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ทางคลินิกของอาจารยพยาบาล โครงการจัด
ขึ้นระหวางวันที่ 22 – 24  มิถุนายน 2558 
ณ หองประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ หนวย
การเรียนรูทางการพยาบาล (NLU) อาคาร 2 
คณะพยาบาลศาสตร

 ฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัด
โครงการสัมมนาวิชาการ ประจําปการศึกษา 2557 เร่ือง การจัดการเรียน
รูมุงสูการพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ  กิจกรรมประกอบดวย การบรรยาย 
เร่ือง นโยบายคณะพยาบาลศาสตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดย 
ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  การ
แสดงธรรมะบรรยาย เร่ือง การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงจริยธรรม
แกนักศึกษาพยาบาล โดย พระอาจารยดนัย นนฺทธมฺมิโก เจาอาวาสวัดรอย
จันทร จ.เชียงใหม  และ การบรรยาย เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานทาง
คลินิกและชีวิตประจําวันของพยาบาล โดย ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลิม
วิภาส คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในวันจันทรที่ 29 มิถุนายน 
2558 ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร

 อาจารยสิริลักษณ วรรธนะพงษ ผูชวยคณบดีฝายบริหารและกิจการพิเศษ พรอมดวยบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวม
พิธีทําบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม ประจําป 2558 ในโอกาสน้ีไดมอบเงินทําบุญจากคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ใหแกฝายรับบริจาค ณ 
หนวยพิธีประตูสวนดอก จังหวัดเชียงใหม ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 มิถุนายน 2558 

[บ�านส ีแสด ]

   หลักเกณฑ�และขั้นตอนการขอกําหนดตําแหน�งชํานาญการ  ชํานาญการพ�เศษและเชี่ยวชาญ

   พ�ธีวางศิลาฤกษ�อาคารศูนย�ดูแลผู�สูงอายุระยะยาว

13ป�ที่ 29 ฉบับที่ 3  พฤษภาคม - มิถุนายน
พ�ทธศักราช 2558



 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการสงเสริม
ศาสนาและจริยธรรม สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3  เร่ือง “ธรรม
ปญญา พัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผูปวย” โดยไดรับเกียรติจาก 
พระครูธีรสุตพจน (พระมหาสงา ธีรสํวโร) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม และ เจาอาวาสวัดผา
ลาด จังหวัดเชียงใหม ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมชั้น 5 
อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร

 ผูชวยศาสตราจารยสุธาทิพย อุปลาบัติ รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ นําทีมสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เดินทางไปศึกษาดูงานและรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี ในระหวางวันที่  30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 

 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการ
ปจฉิมนิเทศสําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2558 
โดยมี ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร เปนประธาน ผูเขารวมประกอบดวย นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ นักศึกษาสถาบันสมทบ 3 แหง 
ไดแก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครลําปาง และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ในวันเสาร
ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะ
พยาบาลศาสตร

ธรรมปญญาพัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผูปวย
วันงดสูบบุหรี่โลก ประจําป 2558

14 ข�าวสารคณะพยาบาลศาสตร�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ข�าวสารคณะพยาบาลศาสตร�

พิธีปจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 

เปดโลกทัศนผูนําหมวกขาว

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากพี่สูนอง 
 ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานมอบวุฒิบัตรใหแกคณะ
กรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิม ในโอกาสนี้ไดกลาวใหโอวาทแกคณะ
กรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม ภายใตโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
พี่สูนอง ประจําปการศึกษา 2558 ณ หองประชุมชั้น 5 อาคาร 4 ในวัน
จันทรที่ 18 พฤษภาคม 2558

 ผูชวยศาสตราจารยสุวิท อินทอง ผูแทนคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะ
กรรมการสมาพันธเครือขายแหงชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี จังหวัด
เชียงใหม พรอมดวยนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 รวมพิธีเปดงานและรวม
จัดนิทรรศการ เนื่องในวันงดสูบบุหร่ีโลก ประจําป 2558 จัดโดยคณะ
ทํางานสวนดอกปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม วันพุธที่ 
27 พฤษภาคม 2558 ณ หองโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลานกิจกรรม
นักศึกษาพยาบาลกับ



ธรรมปญญาพัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผูปวย

 สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและไฟ โอเมกา จัด
โครงการ STTI Phi Omega at-Large Chapter สัญจร ณ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี ศาสตราจารย 
ดร .วิภาดา คุณาวิกติ กุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ ในฐานะ President of Phi Omega 
at-Large เปนวิทยากร ไดรับความสนใจจากคณาจารยและ
นักศึกษาของคณะฯเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก ในวันจันทร
ที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมยุทธศาสตร อาคาร 4 
คณะพยาบาลศาสตร

 Prof.Dr.Teresa Stone, Editor in Chief, Nursing & 
Health Sciences, Professor of International Nursing, Faculty 
of Health Sciences, Yamaguchi University ประเทศญ่ีปุน ให
เกียรติเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Tips for preparing 
manuscripts for publication ใหแกคณาจารยของคณะฯ จัดโดย
คณะกรรมการบริหารและสงเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ 
หองประชุมสมจิตต ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร

 ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาวตอนรับ Ms.Cathrin 
Johnsson นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Kristianstad University 
ประเทศสวีเดน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานดาน Emergency 
Care Nursing ณ คณะพยาบาลศาสตร ภายใตโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารยสองสถาบัน ระหวางคณะพยาบาลศาสตร กับ 
Kristianstad University ประเทศสวีเดน “Linneus-Palme Exchange 
Programme” ในระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2558

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ 
องคการอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (WHO/
SEARO) จัดการฝกอบรมนานาชาติหลักสูตร Focus on Healthcare 
Acquired Infection Prevention and control สําหรับพยาบาลผูรับ
ทุนองคการอนามัยโลกจากประเทศพมา จํานวน 2 คน ไดแก Mrs.
Ohn Ohn Mya และ Ms.S. Ban Tawng ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 
– 3 กรกฎาคม 2558 ในโอกาสนี้พยาบาลผูรับทุนไดเขาเยี่ยมคารวะ 
ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
ณ หองรับรองสํานักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร  
ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558

 ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาวตอนรับ Ms.Cathrin 
Johnsson นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Kristianstad University 
ประเทศสวีเดน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานดาน Emergency 
Johnsson นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Kristianstad University 
ประเทศสวีเดน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานดาน Emergency 
Johnsson นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Kristianstad University 

Care Nursing ณ คณะพยาบาลศาสตร ภายใตโครงการแลกเปลี่ยน
ประเทศสวีเดน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานดาน Emergency 
Care Nursing ณ คณะพยาบาลศาสตร ภายใตโครงการแลกเปลี่ยน
ประเทศสวีเดน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานดาน Emergency 

นักศึกษาและอาจารยสองสถาบัน ระหวางคณะพยาบาลศาสตร กับ 
Kristianstad University ประเทศสวีเดน “Linneus-Palme Exchange 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ 
องคการอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (WHO/
SEARO) จัดการฝกอบรมนานาชาติหลักสูตร Focus on Healthcare 
Acquired Infection Prevention and control สําหรับพยาบาลผูรับ
ทุนองคการอนามัยโลกจากประเทศพมา จํานวน 2 คน ไดแก Mrs.
Ohn Ohn Mya และ Ms.S. Ban Tawng ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 
ทุนองคการอนามัยโลกจากประเทศพมา จํานวน 2 คน ไดแก Mrs.
Ohn Ohn Mya และ Ms.S. Ban Tawng ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 
ทุนองคการอนามัยโลกจากประเทศพมา จํานวน 2 คน ไดแก Mrs.
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Ohn Ohn Mya และ Ms.S. Ban Tawng ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 
– 3 กรกฎาคม 2558 ในโอกาสนี้พยาบาลผูรับทุนไดเขาเยี่ยมคารวะ 
Ohn Ohn Mya และ Ms.S. Ban Tawng ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
ณ หองรับรองสํานักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร  
ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี ศาสตราจารย 
ดร .วิภาดา คุณาวิกติ กุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ ในฐานะ President of Phi Omega 
at-Large เปนวิทยากร ไดรับความสนใจจากคณาจารยและ
นักศึกษาของคณะฯเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก ในวันจันทร

 Prof.Dr.Teresa Stone, Editor in Chief, Nursing & 
Health Sciences, Professor of International Nursing, Faculty 
of Health Sciences, Yamaguchi University ประเทศญ่ีปุน ให
เกียรติเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Tips for preparing 
of Health Sciences, Yamaguchi University ประเทศญ่ีปุน ให
เกียรติเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Tips for preparing 
of Health Sciences, Yamaguchi University ประเทศญ่ีปุน ให

manuscripts for publication ใหแกคณาจารยของคณะฯ จัดโดย
คณะกรรมการบริหารและสงเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ 
หองประชุมสมจิตต ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร

นักศึกษาของคณะฯเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก ในวันจันทร
ที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมยุทธศาสตร อาคาร 4 
คณะพยาบาลศาสตร

นักศึกษาของคณะฯเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก ในวันจันทร
ที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมยุทธศาสตร อาคาร 4 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ มหาวิทยาลัย 11 แหงในตางประเทศ ไดแก University of Washington, Johns Hopskin University, University 
of Michigan, University of Alabama, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย Toho University, Kagawa 
University, Kobe University ประเทศญี่ปุน EWHA Womans University ประเทศเกาหลี และ The University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพใหเปนเลิศ: การทํางานเปนทีมดานการศึกษา วิจัย และปฏิบัติ(Optimizing Healthcare 
Quality: Teamwork in Education, Research and Practice)  ผูเขารวมการประชุมประกอบดวยนักวิชาการพยาบาล พยาบาล และบุคลากรสุขภาพทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ จํานวนประมาณ 500 คน กําหนดจัดในระหวางวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2559  ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อ (1) อภิปรายเรื่องคุณภาพของการดูแลสุขภาพ และการทํางานเปนทีมของสหวิชาชีพในระดับโลก (2) แลกเปลี่ยนขอมูลความรูที่ทันสมัยและประสบการณเกี่ยวกับการ
ทํางานเปนทีมของสหวิชาชีพ (3) อภิปรายเกี่ยวกับโอกาสและความทาทายของการทํางานเปนทีมของสหวิชาชีพ (4) เปนเวทีสําหรับสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพใน
การสรางเครือขายอันจะนําไปสูการพัฒนาทีมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับภาคและระดับโลก และ (5) สงเสริมความรวมมือกับสถาบัน
ตาง ๆ ทางดานการศึกษา วิจัย และปฏิบัติ
 ผูสนใจเขารวมเสนอผลงานวิจัย สามารถสงบทคัดยอแบบ online เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการไดตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2558 หรือสมัครเขารวมการ
ประชุมวิชาการนานาชาติดังกลาว สามารถดูรายละเอียดไดที่ Website: www.teamworkconf2016.com ในสวนของการลงทะเบียนเขารวมประชุม คณะฯ ยินดีใหสวนลดคาลง
ทะเบียน 10% สําหรับการลงทะเบียนแบบกลุม 10 คน ขึ้นไป

15ป�ที่ 29 ฉบับที่ 3  พฤษภาคม - มิถุนายน
พ�ทธศักราช 2558
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นามผูรับ ชําระเปนรายเดือน
ใบอนุญาต 67/2547 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การรักษา  ในปจจุบันยังไมมียาตานไวรัสเมอรส เน่ืองจากเมอรสเปนโรคอุบัติ
ใหม ขอมูลการใชยาตานไวรัสคอนขางจํากัด ยังไมมีรายงานยาเฉพาะที่ใชรักษา
ที่ชัดเจน การรักษาจึงเนนตามอาการแบบประคับประคอง เชน การใหยาลดไข 
ยาแกอาการตางๆ แตไมมีผลในทางรักษาโดยตรง การใหออกซิเจนในรายที่การ
หายใจไมดี เปนตน
การปองกันตนเองไมใหติดเชื้อเมอรส-คอฟ
1. ควรลางมือบอยๆ ดวยสบูและนําอยางนอย 20 วินาที หรืออาจใช
แอลกอฮอลเจลแทนได 
2.  รักษาสุขอนามัยของตนเอง หลีกเลี่ยงผูที่สงสัยวาติดเชื้อ 
3. หากตองอยูในที่แออัด ควรสวมหนากากอนามัย เพื่อลดการสัมผัสเชื้อ 
4. หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสตา จมูก ปาก และใบหนาตนเองและผูอื่น 
5. หลีกเล่ียงการเขาไปในท่ีท่ีมีผูคนแออัด หรือท่ีสาธารณะท่ีมีคนอยูเปนจํานวนมาก 
6.เม่ือรับประทานอาหารรวมกับผูอ่ืน ควรใชชอนกลาง เพ่ือลดโอกาสการติดเช้ือ
7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปศุสัตวมีชีวิต หรือสัตวปา หลีกเลี่ยงนมอูฐ หรือ 
เนื้อสัตวตางๆ ที่ปรุงไมสุก  
  เมอรส เปนกลุมอาการของการติดเชื้อทางเดินหายใจที่มีอาการ
รุนแรง สงผลใหมีอัตราเสียชีวิตที่คอนขางสูง มีสาเหตุจากเชื้อเมอรส-คอฟ  ใน
ปจจุบันยังไมมียารักษาโดยตรง มีเพียงการรักษาตามอาการ ยังมีการระบาดใน
ประเทศในตะวันออกกลางและกําลังระบาดที่ประเทศเกาหลีใตและมีการแพร
กระจายไปยังประเทศอื่น แตยังไมมีรายงานในประเทศไทย การเฝาระวังการติด
เชื้อ การปองกันตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด อันไดแก การทําความสะอาดมือ
บอย ๆ การสวมหนากากอนามัยเพ่ือปองกันตนเองหากอยูในบริเวณคนแออัด
และสงสัยวาอาจมีคนแพรเชื้อ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงไมสุก 
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด

อาการและอาการแสดงของผูปวย 
 เชื้อโคโรนาไวรัส มีระยะเวลาฟกตัวของเชื้อยังไมทราบแนนอน แต
อยูในชวงประมาณ 1-12 วัน คําวาระยะฟกตัว หมายถึง ระยะเวลานับจากที่
รางกายรับเชื้อโรคใดโรคหนึ่ง จนกระทั่งแสดงอาการออกมา ซึ่งองคการอนามัย
โลก (WHO) และศูนยควบคุมโรคและปองกันโรค สหรัฐอเมริกา ใหคําแนะนํา 
สําหรับผูท่ีเดินทางกลับจากกลุมประเทศในตะวันออกกลางใหสังเกตุอาการภายใน
ระยะเวลา 14 วัน 
  สําหรับอาการของผูปวยเมอรส-คอฟ มักจะมีอาการของการติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจ เชน มีไข มีนํ้ามูก ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลาม
เนื้อ หรือบางคนอาจจะมีอาการของปอดอักเสบ เชน หอบเหนื่อย เจ็บหนาอก 
หายใจไมสะดวก หรือบางรายท่ีมีอาการรุนแรง อาจมีระบบหายใจลมเหลวได 
และจากรายงานของกลุมผูปวยยังสามารถพบอาการ และอาการแสดงทางอวัยวะ
อื่นได เชน อาการไตวายเฉียบพลัน ทองเสีย คลื่นไสอาเจียน เบ่ืออาหาร ปวด
ทอง เย่ือหุมหัวใจอักเสบได  แตหากเปนมาก อาการคลายไขหวัดใหญ แต
รุนแรงกวามีสาเหตุจากเมอรส-คอฟ เชน หายใจลําบาก ระบบการหายใจลมเหลว 
จนเสียชีวิตได  จากขอมูลการวิเคราะหอาการของผูปวยโดย CDC ในผูปวย 47 
ราย พบอาการไขรอยละ 98 รวมกับ อาการ ไอ หอบ รอยละ 72 นอกจาก
นี้ยังพบผูปวย อาการของระบบทางเดินอาหาร พบรอยละ 26 ไดแก คล่ืนไส 
อาเจียน ถายเหลว 
เมื่อใดควรสงสัยโรค เมอรส
• เดินทางมาจากประเทศที่มีโรคนี้ระบาด ภายใน 14 วัน
• เปนผูอยูรวมบานผูปวยหรือผูสงสัยมีอาการโรคน้ี หรือเปนบุคลากร
ทางการแพทยที่ดูแลผูปวยหรือผูสงสัยเปนโรคนี้
• พบการระบาดของโรคทางเดินหายใจหรือปอดอักเสบเปนกลุมกอนใน
ครอบครัวหรือชุมชนโดยเฉพาะถามีการสัมผัสกับผูปวยหรือผูสงสัยเปนโรคนี้

 คําวา เมอรส เปนตัวยอภาษาอังกฤษคํา
วา MERS ยอมาจากคําวา Middle East Respiratory 
Syndrome หากแปลใหงายตอการเขาใจ ก็แปลวา กลุม
อาการที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจ ที่มีตนกําเนิดมา
จากประเทศกลุมตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศซา
อุดิอาระเบีย การตา และ จอรแดน คําวา MERS-CoV 
ที่คนไทยเราอานวา เมอรส-คอฟ หรือ เมอรส-โคฟ ก็
เปนคําที่ยอมาจากคําวา Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus หมายถึง  เชื้อไวรัสโคโรนาที่
เปนสาเหตุของกลุมอาการที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจ

เมอร์สโคโรน่า
             ไวรัสสายพันธุ ใหม (MERS-CoV)

รองศาสตราจารย ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
สาขาวิชาการพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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