


  ข่าวสารฉบับนี ้เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 คณะฯ ได้ดำาเนินงานต่างๆ เริ่มจากใน
เดือนพฤศจิกายน มีข่าวที่น่ายินดีคือคณะฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การพิจารณาโครงการวิจัยด้านจริยธรรมตามหลักสากลจาก SIDCER –  
FERCAP และ SIDCER – NECAST เป็นครั้งที่ 2 โดยให้การรับรองเป็น
ระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี้ นักศึกษาพยาบาลได้เข้าร่วมการประชุม Asia 
Paciffiic Alliance of Health Leaders Forum (APAHL) 2016 ณ University 
of New England ประเทศออสเตรเลีย และตลอดเดือนพฤศจิกายน 
คณะฯ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์กับสถาบัน
การศึกษาต่างประเทศอีกหลายแห่ง อาทิ ณ Tzu Chi University ไต้หวัน  
ณ Kulliyyah of Nursing, International Islamic University Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น ทำาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์อันมีค่าทางการ
ศึกษาทั้งจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
  ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ คณบดีได้รับเชิญจาก World Health 
Organization, SEARO ให้ไปปฎิบัติงานและพัฒนา Strategic agenda 
สำาหรับพยาบาลและผดุงครรภ์ของภูมิภาคนี้ ณ WHO SEARO กรุงนิวเดลี 
ประเทศอินเดีย และได้รับเชิญจาก Kiang Wu Nursing College of Macau 
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  Nursing Education in Thailand ณ Macao 
Science Center เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Kiang Wu Nursing College of 
Macau และ เจรจาความร่วมมือกับผู้บริหารด้วย
 ด้านการวิจัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ของคณะฯ ร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11  ในปีนี้ได้
ร่วมนำาเสนอนิทรรศการในกลุ่ม Food and Health ภายใต้หัวข้อ “อาหาร 
และสุขภาพสำาคัญอย่างไร?: นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุ” 
โดยการจัดแสดงนิทรรศการโครงการวิจัยเด่นและโปสเตอร์งานวิจัยใน 
UNISERV มช. ประกอบด้วย “ภาวะกลืนลำาบากในผู้สูงอายุ” และ 
“โครงการปัญญาชน คนไม่เมา” ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก 
 

 เดือนธันวาคม คณะฯ ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห ์
วรมหาวิหาร พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และ บุคลากรของคณะฯ ได้ร่วม 
พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีการจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  ด้วย      
 นอกจากนั้น คณะฯ จัดงาน “บ้านสีแสด..สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง.. 
เชิดชูคนดี มีไมตรีและขอบคุณ ประจำาปี 2559 เพื่อแสดงความขอบคุณอาจารย์และ
บุคลากรคณะฯ ที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ภารกิจด้านต่าง ๆ สำาเร็จ 
ลลุว่งอยา่งด ี ตลอดจนเพือ่ประกาศเกยีรตคิณุแสดงความยนิดแีดผู่ร้บัรางวลัระดบัชาติ 
ภายในงานได้จัดพิธีน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันร้องเพลง พระราชาผู้ทรงธรรม ต่อด้วยการยืนสงบนิ่ง 
เป็นเวลา 89 วินาที ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1
 ในนามของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ขอ
ขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งติดตามข่าวสารของ
คณะฯ เสมอมา หากมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะฯ ขอได้โปรดแจ้งให้คณะฯ 
ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
 ก่อนอำาลาปีเก่า 2559 เพื่อต้อนรับปีใหม่ 2560 ในนามของคณะพยาบาล
ศาสตร์ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำาลัง
ความสามารถในการพัฒนาให้คณะฯ มีความเจริญก้าวหน้า      ขอขอบพระคุณ
อดีตผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส กรรมการอำานวยการของคณะฯ รวม
ทั้งผู้มีอุปการคุณของคณะฯ ทุกท่าน ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขอกราบอาราธนาอำานาจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่ดี ตลอดปีพุทธศักราช 2560 ด้วยเทอญ

(ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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่
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พ่อหลวง” ของ
ปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงงานอย่างหนักและตรากตรำาพระวรกายตลอดมา 
นับตั้งแต่ทรงครองราชย์ ปี พ.ศ. 2489 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความ
ยากจนให้แก่ประชาชนของพระองค์ โดยไม่เลือกเชื้อชาติและศาสนา ไม่ว่า
หนทางจะไกลสักเพียงใด  พระองค์จะเสด็จไปเพื่อบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขดังในปฐม
พระบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2493 ว่า
     “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”    
   พระองค์ท่านทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนไว้ให้ปวงชน 
ชาวไทย โดยทรงเข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านการสาธารณสุข การศึกษา การ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน 
นำา้ ป่าไม้ พลังงาน ด้านคมนาคม โครงการแก้ปัญหานำา้ท่วม “แก้มลิง” ที่ทรง
คิดค้นแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างแยบยล ตลอดจนแนวพระราชดำาริ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ปูทางสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นที่ชื่นชม
ของนานาอารยประเทศ และทำาให้เข้าใจพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากการพัฒนาประเทศตามโครงการ
พระราชดำาริต่าง ๆ แล้ว ยังได้เห็นถึงความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อปัญหาบ้าน
เมือง ทั้งในเรื่องของการคอร์รัปชัน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง
กระบวนการพัฒนาต้องครอบคลุมทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ต้องพัฒนา
คน และต้องอาศัยศรัทธาเป็นสำาคัญ การพัฒนาต่าง ๆ จึงจะประสบความสำาเร็จ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ขอสานต่อพระราชปณิธานตามรอยพ่อ....
พิธีบำ�เพ็ญกุศลอุทิศถว�ยแด่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช
 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะฯ ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พิธีดังกล่าวจัดโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 
พิธีวันคล้�ยวันพระร�ชสมภพ พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในพิธีประกอบด้วยขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยและจุดเทียนถวาย
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 
2559

	 พระมหากษัตริย์นักพัฒนา 
	 	 	 			เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
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อาจารย์ดีเด่น
    แห่งชาติ

 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์และจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ รับโล่เกียรติยศ
รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำาปี 
2559 จาก คุณชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ในการประชุมวิชาการ
ประจำาปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.) โดยมี อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการพิเศษ ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความ
ยินดี ณ ห้องนันทา โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
           รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล  ศรีอาภรณ์ เป็นทั้งครูและ

พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านการผดุงครรภ์ การ
พยาบาลมารดาและครอบครัว 
ระยะหล ั งคลอด การ
พยาบาลมารดาวัยรุ่น และ
การส่งเสริมสุขภาพสตรี ได้
ทุ่มเทอุทิศตนให้กับการสอน
และการวิจัยแก่นักศึกษา
พยาบาลท้ังระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก 
มีความมุ ่งมั ่นในการผลิต
พยาบาลที่เป็นคนดี มีจรรยา
บรรณวิชาชีพ และเป็นผู้ให ้
การพยาบาลแก่ผู้รับบริการ
ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
ม ีผลงานการสอนท ั ้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ 
มีผลงานทางวิชาการที่โดด
เด่นทั้งงานแต่งหนังสือและ
เร ียบเร ียงตำาราทางการ
พยาบาล เช่น การพยาบาลด้านจิตสังคมในระยะหลังคลอด การพยาบาล
ครอบครัววิกฤต:การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
สตรี:สตรีกับการมีระดู การพยาบาลผดุงครรภ์:สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน 
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำาหรับ
การฝึกปฏิบัติในหน่วยตรวจพิเศษทางสูติ-นรีเวชวิทยา และบทบาทของ
พยาบาลในการวางแผนครอบครัวหลังคลอด รวมทั้งมีผลงานตีพิมพ์

บทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ    ผล
งานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการคุม
กำาเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำาในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด และการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น เป็นต้น
 มีผลงานการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในเขตภาคเหนือ ภายใต้การดำารงตำาแหน่งนายก
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 23 รวมทั้ง
การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
การจัดโครงการบริการวิชาการ 2 โครงการในปี 2559 - 2560 คือ โครงการ 
“การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่” 
เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงและบุตรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพแกนนำาผู้ต้องขังหญิง ให้มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ
สตรีวัยเจริญพันธุ์  และโครงการ“การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะชีวิต
แก่เยาวชนให้สามารถป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล  ศรีอาภรณ์  ได้รับรางวัล
และเกียรติคุณมากมาย อาทิ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปี
พุทธศักราช 2558 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์พยาบาลต้นแบบ 
ประจำาปี 2558 จากที่ประชุมคณบดี/หัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาล
ศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่น
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัยของตนจนเป็นเลิศและ
เป็นที่ประจักษ์ต่อวิชาชีพพยาบาล ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ในสถาบัน 
ตลอดจนจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่
สังคมตลอดมา
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	และ	สำานักงานจริธรรมการวิจัย	
คณะพยาบาลศาสตร์	ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลจาก	
SIDCER-FERCAP	และ	SIDCER-NECAST

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และ สำานักงานจริธรรมการ
วิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการพิจารณาโครงการวิจัยด้านจริยธรรมตามหลักสากลจาก 
SIDCER – FERCAP และ SIDCER – NECAST โดยให้การรับรอง
เป็นระยะเวลา 3 ปี ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมา
นุกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและบริการวิชาการ พร้อมด้วย 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ 
เดินทางไปเข้ารับ Recognition ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 16th 
FERCAP International Conference “Toward Research Ethics 
Harmonization in Asia and the Western Paciffiic”  ณ อาคารภูมิสิริมัง 
คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 20 – 23 
พฤศจิกายน 2559 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัย ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีหน้าที่พิทักษ์
สิทธิ์ สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายใดใดที่อาจบังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ อันเนื่อง 
มาจากการดำาเนินการในโครงการวิจัย คณะกรรมการได้พิจารณาโครงการ 
วิจัยโดยอาศัยแนวทางองค์การอนามัยโลก Operational Guidelines 
for Ethics Committees That Review Biomedical Research ซึ่งทำาให ้
เชื่อมั่นได้ว่า การพิจารณาโครงการวิจัยด้านจริยธรรมมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล อย่างไรก็ตามการที่จะแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาโครงการ
วิจัยด้านจริยธรรมได้มาตรฐานนั้น จะต้องมีการประเมินโดยองค์การภายนอก 
ซึ่งมีอยู่หลายองค์การที่เป็นผู้ประเมิน โดยสถาบันการศึกษาของประเทศไทย
มีการขอรับรองการตรวจประเมินจาก SIDCER (Strategic Initiative for  
Development capacity in Ethical Review) เป็นหลัก 

       SIDCER เป็นชมรมจริยธรรมการวิจัยที่ก่อตั้งขึ้นโดยอิสระ ประกอบ
ด้วยองค์การจากทวีปต่างๆ ได้แก่ Asia and Western Pacififififfiic (FERCAP) 
, former Russian states (FECCIS), Latin America (FLACEIS), Africa 
(PABIN) และ North America (FOCUS) ที่สนใจจะสร้างความเข้มแข็งใน
ด้านจริยธรรมการวิจัย วัตถุประสงค์หลักคือ ช่วยเหลือการปกป้องอาสาสมัคร
ทั่วโลกโดยพัฒนาศักยภาพการพิจารณาด้านจริยธรรมและจริยธรรมการวิจัย 
สุขภาพ SIDCER มี “Recognition Programme” ซึ่งให้การตรวจเยี่ยม
และถ้าคุณภาพการพิจารณาโครงการวิจัยได้มาตรฐานตาม SIDCER ก็จะให้ 
Certificate แก่ผู้ที่ขอรับรอง และจะมีการ re-survey ทุก ๆ 3 ปี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าสถาบันที่ผ่านการรับรองแล้ว ยังคงสามารถรักษามาตรฐาน
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 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคม
ไทยล้านนาสปา โดยการสนับสนุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำาปาง และลำาพูน) จัดโครงการอบรม เรื่อง “ การ
พัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวสปาและสุขภาพในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน
บน 1 ”    หนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบูรณาการและส่งเสริมอัตลักษณ์
สปาล้านนา ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกลุ่ม 
จังหวัดทั้งในและต่างประเทศ ประจำาปีงบประมาณ 2559  พิธีเปิดได้รับ
เกียรติจาก คุณสำาเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น
ประธาน  คุณบำารุง สังข์ขาว ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำานักงาน

 พิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “แนว 
คิดและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรมะเร็ง : การ
ดูแลแบบผสมผสาน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กนกพร สุคำาวัง ผู้อำานวยการศูนย์บริการ
พยาบาล เป็นประธาน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม
เชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่

 พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการ 
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวาน
และความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 4 โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะ
พยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 
พฤศจิกายน 2559

 พิธีเปิดการอบรมการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการ
ควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11 โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ เป็นประธาน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2559 - 26 มีนาคม 2560

การพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวสปาและ
สุขภาพในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	1

จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับ โครงการ
อบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรอบรมประกอบด้วย การนวดด้วยนำา้มันหอมระเหยล้านนา 
การนวดไทยลานนาประยุต์ และ การใช้นำา้เพื่อสุขภาพ (วารีบำาบัด) ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ประกาศนียบัตรเพื่อนำาไปประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพต่อไป

ติดต่อร�ยละเอียดเก่ียวกับก�รจัดอบรมต่�งๆได้ท่ี 
ศูนย์บริก�รพย�บ�ล คณะพย�บ�ลศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่   
(ชั้น 3)  อ�ค�ร 4  เลขที่ 110/406  ถนนอินทวโรรส  ตำ�บลศรีภูมิ  
อำ�เภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200
โทรศัพท์  053-936074  , 053-949151 ,081-9925828    
โทรส�ร 053-212629    
E-mail :  nsccmunews@gmail.com    
Facebook : www.facebook.com/nsccmu  
Website: www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
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บ้านสีแสด...
สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง	

เชิดชูคนดี	มีไมตรีและขอบคุณ	ประจำาปี	2559		

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดงาน “บ้านสีแสด..สืบสานพระราช
ปณิธานพ่อหลวง.. เชิดชูคนดี มีไมตรีและขอบคุณ 
ประจำาปี 2559  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา 
คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น
ประธาน งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพบปะสังสรรค์
ระหว่างอาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะผู้บริหาร 
คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ นอกจากนี้เพื่อ
แสดงความขอบคุณอาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติ
งานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี  ตลอดจนเพื่อ
ประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีแด่ผู้รับรางวัล
ระดับชาติ 
 ในปีนี้ผู้รับรางวัลระดับชาติ ได้แก่ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 
รับรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลใน 
ชุมชน ประจำาปี 2559 จาก กระทรวงสาธารณสุข   
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา รับรางวัลอาจารย์พยาบาลต้นแบบ ประจำาปี 2559 
จากที ่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)  
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รับรางวัลอาจารย์พยาบาลต้นแบบ ประจำาปี 2558 
จากที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) รางวัล
ครุฑทองคำา ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปี 2558 กลุ่มที่ 1 (ตำาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญ) รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำาปี 2559 จากที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย (ปอมท.) และ คุณสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ช้างทองคำา) ประจำาปี 2559  
 พร้อมกันน้ีภายในงานได้จัดพิธีน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ร่วมกันร้องเพลง พระราชาผู้ทรงธรรม ต่อด้วยการยืนสงบนิ่ง เป็น
เวลา 89 วินาที ณ บริเวณลานดอกปีบ อาคาร 1คณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือวันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2559

ติดต่อร�ยละเอียดเก่ียวกับก�รจัดอบรมต่�งๆได้ท่ี 
ศูนย์บริก�รพย�บ�ล คณะพย�บ�ลศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่   
(ชั้น 3)  อ�ค�ร 4  เลขที่ 110/406  ถนนอินทวโรรส  ตำ�บลศรีภูมิ  
อำ�เภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200
โทรศัพท์  053-936074  , 053-949151 ,081-9925828    
โทรส�ร 053-212629    
E-mail :  nsccmunews@gmail.com    
Facebook : www.facebook.com/nsccmu  
Website: www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
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โครงก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�ฯ ภ�ยใต้ก�รประชุม Asia Paciffiic Alliance of Health Leaders Forum 
(APAHL) 2016 ณ University of New England ประเทศออสเตรเลีย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำานวน 5 คน ได้แก่ นางสาวชม
พูนิกข์ ตันติประสงค์  นางสาวณัฐชยา ปรีชาบุญนนท์ นางสาวปริณดา เปียฉำา  นางสาวสราพร ชุ่มใจ และ
นางสาวสุดธิดา เปลา เข้าร่วมการประชุม Asia Paciffiic Alliance of Health Leaders Forum (APAHL) 
2016: Empowering students as leaders – Creating a sustainable future ระหว่างวันที่ 7-10 
พฤศจิกายน 2559 ณ  Schools of Health and Science & Technology, University of New England, 
Armidale, New South Wales, ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	ประจำาปี	2559

เรียนรู้ ประสบการณ์สหสาขาวิชาชีพ การพัฒนาภาวะ
เป็นผู้นำาของนักศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งศิลป
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการเสริม
สร ้างเคร ือข ่ายพ ันธม ิตรทางว ิชาการและว ิชาช ีพ
ระหว่าง 5 มหาวิทยาลัย (7 สถาบันการศึกษา) ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ได้แก่ 1) คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2)  คณะพยาบาล
ศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3) School of Medicine, Faculty of Health Sciences, 
Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น 4) College of 

Nursing Science, Ewha Womans University ประเทศเกาหลี และ 5) Schools of Health and Science 
& Technology, University of New England ประเทศออสเตรเลีย  การประชุมในครั้งนี้มีจำานวนผู้เข้า
ร่วมประชุม 64 คน นักศึกษาจากแต่ละมหาวิทยาลัยได้นำาเสนอ SWOT analysis ที่แสดงถึง จุดแข็งและ
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เกี่ยวกับความเป็นผู้นำาด้านสุขภาพของแต่ละภูมิภาค  และร่วมอภิปรายและนำา
เสนอเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นำา แนวทางการพัฒนาการเป็นผู้นำาที่ดี รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดประชุม APAHL นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองออสเตรเลียอีกด้วย

่
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โครงก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�คณะพย�บ�ลศ�สตร์กับสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งประเทศ 
ณ Tzu Chi University ไต้หวัน

 อาจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์ สังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช และนางสาว กัญญณัฐกาญจน์ 
อินทรักษ์ พนักงานปฏิบัติงานหน่วยปริญญาตรี ได้นำานักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนานาชาติ จำานวน 8 คน 
ได้แก่ นางสาวชนม์นิภา วรรณภพ, นางสาวณัฐวดี บรรลือ, นางสาวคณิตา ดวงรัตน์, นางสาวทยิดา เรียบปวง, 
นางสาวประภัสสร สังข์มงคล, นางสาวพรลภัส แต้ประจิตร, นางสาวพัชรพิทย์ ยศสุข, และนางสาว 
วรกานต์ องค์วานิชย์  เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ฯ ณ Tzu Chi University 
ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2559 
 โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ร่วมสืบสานจริยธรรมฉือจี้ที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ให้การศึกษาโดยการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำาความรู้ความสามารถ
ติดตัว ก้าวสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ สร้างอนาคตที่สดใสแก่ตนเอง กิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษาได้เข้าร่วม
เรียนในกระบวนวิชาต่างๆ ได้มีการศึกษาดูงาน เข้าสังเกตการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทั้งบนหอผู้ป่วยและ
ในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยนักศึกษามีโอกาสในการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือน การศึกษาที่ฉือจี้จะมอบให้นักศึกษา นั้น คือ ให้รู้จัก “หักห้ามจิตใจ
ตน ร่วมฟื้นฟูจรรยามารยาท” ยกระดับจริยธรรมที่งดงามในครอบครัว รู้จักวางตัวและยังรู้จัก “สำานึกคุณ 
เคารพและรัก” ที่กล่าวมาข้างต้นคือปฐมจิตของมนุษย์อันบริสุทธิ์ สามารถติดตัวนักศึกษาไปตลอดชีวิต

โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	ประจำาปี	2559

โครงก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�คณะพย�บ�ลศ�สตร์กับสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งประเทศ 
ณ Kulliyyah of Nursing, International Islamic University Malaysia  
ประเทศม�เลเซีย

 ด ้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีช ั ้นปีท ี ่  3 (หลักสูตรนานาชาติ) 
จำานวน 7 คน ได้แก่ นางสาวสิริกาญจน์ ถวัลย์ธนากร, นางสาววรางคณา สิงห์ทอง, 
นางสาวรวิภา มรคานันท์, นางสาวธนภรณ์ คงทะมาตร์, นางสาวกิรติยา วงษ์กาฬสินธุ์,
นางสาวเวธนี เตชะทน,และ Ms. Nan Aye Aye Aung Thant  ได้เดินทางไปเข้าร่วม 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
ณ Kulliyyah of Nursing, International Islamic University Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2559  พร้อมกันนี้ 
อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ผู้ช่วยคณบดี ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลก
เปลี่ยนฯ ระหว่างวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2559 ด้วยเช่นกัน และได้มีโอกาสบรรยาย
หัวข้อ “Pre-hospital care and Sport injuries” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 2 และ 3  

        ในการเข้าร่วมโครงการนี้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะ Asst.Prof.Dr.Siti Mariam Muda (covering dean) คณาจารย์และบุคลากรของ 
Kulliyyah of Nursing, International Isalamic University Malaysia ได้สังเกตการเรียนการสอนของ IIUM ทั้งวิชาทฤษฎีและห้องฝึกปฏิบัต ิ
ของวิชาต่าง ๆ   อีกทั้งยังได้สังเกตการเตรียมการสอนและสอบวิชาฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จำาลอง และ simulation ได้ศึกษาดูงานการให้บริการในด้าน 
ต่าง ๆ สำาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น IIUM Library เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาได้สะท้อนความคิดเห็นสำาหรับการเข้าร่วมโครงการว่า ได้รับ
ประสบการณท์ัง้ทางด้านการศึกษาพยาบาลคือได้เชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการเรียนกับการปฏิบัติจริงไดค้วามรู้อืน่ทีเ่พิม่มากข้ึนจากการเรยีนในหอ้งเรยีน 
ได้มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในการนำาเสนอและการอภิปรายร่วมกับอาจารย์ ทำาให้มีความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และยัง
ได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้านอาหาร กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม อีกด้วย
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 งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11  ประจำาปี 
2559  “วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด 
รักษ์สิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 4  พฤศจิกายน 2559 ณ 
สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
นำาเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน 3 กลุ่ม
ยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงรุก ได้แก่ Environment and Energy, Creative 
and Innovative Lanna และ Food and Health  รวมทั้งเผยแพร่
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ และนำาไปสู่การพัฒนาใน
เชิงพาณิชย์ ผลักดันให้เกิดการพบปะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการ
วิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ และเพื่อ
กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ได้ร่วมนำาเสนอนิทรรศการในกลุ่ม Food and 
Health ภายใต้หัวข้อ “อาหารและสุขภาพสำาหรับอย่างไร?: นวัตกรรม
เพื่อสุขภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุ” โดยการจัดแสดงนิทรรศการโครงการ
วิจัยเด่นและโปสเตอร์งานวิจัย ประกอบด้วย
 บอร์ดนิทรรศการ “ภาวะกลืนลำาบากในผู้สูงอายุ” โดย ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง 
นวัตกรรมอาหารสำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำาบาก ที่มุ่งพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาการพร่องภาวะโภชนาการ ซึ่งเกิดจากปัญหาสุขภาพฟันและการบดเคี้ยวอาหาร การ
กลืนและการสำาลักอาหาร ร่วมถึงการรับรู้รสอาหารของผู้สูงอายุ โดยงานวิจัยดังกล่าวได้ดำาเนินการตั้งแต่การศึกษา
ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่มีปัญหากลืนลำาบากรวมถึงความต้องการด้านอาหารในผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำาบาก การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัมผัสของข้าว ผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบจากปลา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวาน และการทดสอบ

วันวิชาการมหาวิท ยาลัยเชียงใหม่		ครั้งที่	11	ประจำาปี	2559
“วิถีวิจัย	:	กินดีอยู่ดี	วิถี	ล้านนาไทย	ใส่ใจ	สุขภาพ	พลังงานสะอาด	รักษ์สิ่งแวดล้อม” 
วันที่	3	–	4		พฤศจิกายน	25	59	ณ	สำานักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสิทธิผลของนวัตกรรมอาหารสำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำาบาก ซึ่งวางแผนดำาเนินการวิจัย ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรม
ปกรณ์เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำาปาง สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 บอร์ดนิทรรศการ “โครงการปัญญาชน คนไม่เมา  (การป้องกันการดื่มสุราอย่างหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัย) ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย: 
การวิเคราะห์สถานการณ์” โดย อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา ซึ่งมุ่งลดพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษาที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บทั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุและ
เกิดจากพฤติกรรมรุนแรงภายหลังการดื่มสุราของนักศึกษา
 พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะพฤติกรรมการดื่มอย่างหนักเป็นครั้งคราว (Binge drinking behavior)  ก่อผลกระทบอย่าง
มากมาย ทั้งต่อสุขภาพ การศึกษา  และสังคมและเศรษฐกิจ  โครงการปัญญาชน คนไม่เมา (University Students Don’ Drink Project) เป็นแผนงานวิจัย
เพื่อป้องกันการดื่มสุราอย่างหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย พัฒนาโดย ดร. หรรษา  เศรษฐบุปผา และคณะ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน และได้
รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนการดูแลผู้มีปัญหาจากสุราในระบบสุขภาพ (ผรส.) โดยระยะที่ 1 เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์การดื่มสุราอย่างหนักของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 เน้น การพัฒนาโปรแกรมและศึกษาประสิทธิผลในการป้องกันพฤติกรรมการดื่มสุราอย่างหนักสำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย   ในระยะที่ 1 ใช้วิธีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  (mixed method) ร่วมกับการวิเคราะห์หาแบบจำาลองเชิงสาเหตุ (Causal 
Model) ในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐในเขตพื้นที่ภาคเหนือจำานวน  7 มหาวิทยาลัยนำาร่อง และ
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วันวิชาการมหาวิท ยาลัยเชียงใหม่		ครั้งที่	11	ประจำาปี	2559
“วิถีวิจัย	:	กินดีอยู่ดี	วิถี	ล้านนาไทย	ใส่ใจ	สุขภาพ	พลังงานสะอาด	รักษ์สิ่งแวดล้อม” 
วันที่	3	–	4		พฤศจิกายน	25	59	ณ	สำานักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำาลังดำาเนินการใน 18 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจำานวน  2540 คน (640 คนใน
แต่ละภูมิภาค) โดยตอบแบบสอบถามผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เนต และสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จำานวน ทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้ Path Analysis ข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยใช้ Content Analysis 
 ข้อเท็จจริง (เฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยในภาค
เหนือมีพฤติกรรมการดื่มอย่างหนักเป็นครั้งคราว คิดเป็นร้อยละ 75.79 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในภาคเหนือที่มีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด โดยเพศ 
ชายมีพฤติกรรมการดื่มอย่างหนักเป็นครั้งคราวมากกว่าเพศหญิงและกลุ่มไม่ระบุ
เพศ  ส่วนใหญ่ดื่มสุราก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พบว่าเริ่มดื่มสุราเป็นครั้งแรก
เมื่ออายุ 16 ปี โดยประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มมากที่สุด ได้แก่ เบียร์ 
รองลงมาคือสุรา เหตุผลที่ดื่มมากที่สุด คือ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม รองลง
มาคือเพื่อความสนุกสนาน/ปาร์ตี้  สถานที่ในการดื่มสุรามากที่สุดได้แก่ ผับ/บาร์/
คาราโอเกะ  รองลงมาคือหอพัก/บ้านเพื่อน และส่วนใหญ่ดื่มร่วมกับเพื่อน รูปแบบ 
จำาลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างหนักเป็นคร้ังคราว 
พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักเป็นครั้งคราวของนักศึกษาในระดับบุคคลคือ ทัศนคติที่
มีต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก (การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักเป็นครั้งคราวช่วยให้เข้าสังคมได้ง่าย) และ

ความคาดหวังต่อการดื่มเครื่องดื่ม (การดื่มทำาให้เกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้นและสามารถลดความตึงเครียดได้) ระดับระหว่างบุคคลคือ การรับรู้ในความเชื่อและ
พฤติกรรมการดื่มของเพื่อน (อิทธิพลของเพื่อน) และในระดับชุมชน คือ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (การมีร้านขายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ และสถานบันเทิงอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย และใกล้ที่พักมีผลต่อการดื่ม มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก)  
         จากสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักเป็นครั้งคราวของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ นับเป็นจุดวิกฤติของการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา และอันตรายอย่างยิ่งต่อทรัพยากรมนุษย์อันมีค่ายิ่งของชาติ  และหากได้ข้อมูลทั้งหมดในระดับประเทศ ร่วมกับการจัดทำาแนวทาง 
หรือโปรแกรมการป้องกันการดื่มหนักเป็นครั้งคราวของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของของคณะผู้บริหารและทำางานในระดับมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนักศึกษา องค์กรนักศึกษา และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นเกี่ยวกับการจำาหน่าย หรือจัดให้มีสุราในสถานประกอบการใกล้มหาวิทยาลัย 
ในการกำาหนดแนวทาง และกิจกรรมในการป้องกันโดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action research) จะสามารถนำาเสนอ
ในเชิงนโยบายของประเทศต่อไป
          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมอาหารสำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำาบาก” โดยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ 
ได้แก่ ดร.ศักดา พรึงลำาภู นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, อาจารย์วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย



ภารกิจคณบดี

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ
พบปะสนทนากับคณบดี ประจำาปี 2559 (Meet The Dean) โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
เป็นประธานและวิทยากร ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 
คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Kiang Wu Nursing College 
of Macau เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  
Nursing Education in Thailand ณ Macao Science 
Center เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Kiang Wu Nursing 
College of Macau และ เจรจาความร่วมมือกับผู้บริหารด้วย 
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญจากองค์การอนามัย
โลกประจำาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (World Health  
Organization, SEARO) ในการพัฒนา Strategic 
agenda สำาหรับพยาบาลและผดุงครรภ์ของภูมิภาคนี้ 
ในระหว่างวันที่ 9 - 19 พฤศจิกายน 2559 ณ WHO 
SEARO Office กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำา ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการศูนย์การ
ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเสียงรายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคปกติ ประจำาปีการศึกษา 
2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.100 
เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ เข้าพบ คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย) จำากัด และ คุณลออ ตั้งคารวคุณ รองประธาน เพื่อรับ
มอบเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ในการใช้
เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นจำานวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ณ 
สำานักงานใหญ่บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำากัด จังหวัด
สมุทรปราการ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
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โครงการพบปะสนทนากับคณบดี	ประจำาปี	2559	

Nursing	Education	in	Thailand	

รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิแม่ลี้กิมเกียว	ตั้งคารวคุณ บันทึกรายการเรื่องน่ารู้จาก	มช.	“หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล	ภาคปกติ	
ประจำาปีการศึกษา	2560”		

พัฒนา	Strategic	agenda	สำาหรับพยาบาล
และผดุงครรภ์ทั่วโลก	



Kyushu	University	of	Health	&	Welfare	ญ่ีปุ่น	เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
และเย่ียมชมคณะฯ		

School	of	Nursing,	University	of	North	Florida	สหรัฐอเมริกา	เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

Tzu	Chi	University	of	Science	and	Technology	ไต้หวัน	เจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะฯ			

Guilin	Medical	University	สาธารณรัฐประชาชนจีน	
เข้าเจรจราความร่วมมือทางด้านวิชาการและการอบรมด้านการพยาบาล

 ProfessorTakesawa จาก Kyushu University of Health & Welfare (KUWH) 
ประเทศญี่ปุ่น และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และอดีตนายกสภาการพยาบาล ในโอกาสที่เดินทางมา
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และ เยี่ยมชมคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 
Dr.Connie Roush และ Dr.Lillia M Loriz พร้อม
ด้วยนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีจาก School 
of Nursing, University of North Florida ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ 
ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดู
งานด้านการเรียนการสอนของคณะฯ ระหว่างวันที่ 
11-17 ธันวาคม 2559

 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และ
บริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Jiang Yaochuan, Dean of International 
Education College และ Mr. Ma Shengyuan, Officer of International Education College จาก 
Guilin Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจราความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการและการอบรมด้านการพยาบาล 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาล
ศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร Tzu Chi University of Science and Technology (TCUST) 
จากไต้หวัน ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะฯ เมื่อวันจันทร์
ที่ 19 ธันวาคม 2559

ข่าว
วิเทศสัมพันธ์
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บันทึกรายการเรื่องน่ารู้จาก	มช.	“หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล	ภาคปกติ	
ประจำาปีการศึกษา	2560”		



แสดงคว�มยินดีแก่อ�จ�รย์ที่ได้รับตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รใหม่ และผู้ที่ได้รับร�งวัล 
ประจำ�ปี 2559  

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน
มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำา กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล ในโอกาสที่ได้
รับตำาแหน่งทางวิชาการใหม่เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นอกจากนี้ร่วมแสดงความยินดี
แก่ คุณสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ได้รับรางวัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ช้างทองคำา) ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น (ด้านการบริการ)  ประจำาปี 2559 
ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 
2559

คณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยบูรพ� ศึกษ�ดูง�นหลักสูตรพย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต 
(น�น�ช�ติ)  

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน
รับมอบของที่ระลึกจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ในโอกาสเข้าศึกษาดู
งานระบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(นานาชาติ) ของคณะฯ ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
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ก�รบูรณ�ก�รเนื้อห�ก�รควบคุมย�สูบที่ควรบรรจุในหลักสูตรพย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต
(ระยะที่ 2)    

 ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ 
บูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบที่ควรบรรจุในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ระยะที่ 2) 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน วิทยากรรับเชิญได้แก่ รองศาสตราจารย์
กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ 
อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559

บ้านสีแสด

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์  
ดร.สุภารัตน์  วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559  เป้าหมายเพื่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับเข้าศึกษาในระบบใหม่ แนวทางก้าวสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกอนาคตทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม open house 
เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศก�รตล�ดนัดหลักสูตรอุดมศึกษ� ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3   
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ร่วมแสดงคว�มยินดีวันสถ�ปน�ครบรอบ 78 ปี โรงพย�บ�ลสวนปรุง 
และ พิธีเปิดตึกผู้ป่วย “กรุณ�”     

 อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
กิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร ์
มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาล
สวนปรุง ครบรอบ 78 ปี และ พิธีเปิดตึกผู้ป่วย “กรุณา” โดยมี คุณสมัย 
ศิริทองถาวร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานรับมอบ ณ 
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ถนนช่างหล่อ ตำาบลหายยา อำาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559

ร่วมแสดงคว�มยินดีปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ�ก Nippon 
Medical School ประเทศญี่ปุ่น      

 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ และ อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะ
พงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มอบ
ช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต 
ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก Nippon Medical 
School ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี ความ
สัมพันธ์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Nippon 
Medical School ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระ
บารมี คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

ระบบประเมินผลก�รปฏิบัติง�นต�มระบบสมรรถนะ 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่   

 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” วิทยากรรับเชิญได้แก่ บุคลากรจาก
กองบริหารงานบุคคล และ บุคลากรจากสำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559

ตรวจสุขภ�พคณ�จ�รย์และบุคล�กร ประจำ�ปี 2559  

 คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำา
ปี 2559 สำาหรับคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ฯ โดย
มี บุคลากรจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ให้บริการ 
ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค 
(อาคาร NT) เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559



ค่ายอาสาพยาบาล	มช.	
สร้างเสริมสุขภาพชุมชน	
สืบสานพระราชปณิธาน
ในหลวงรัชกาลที่	9

 ชมรมอาสาพัฒนาและบำาเพ็ญประโยชน์ 
สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยมี 
อ.ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ บ้านดอยคำา 
ตำาบลหางดง อำาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวัน
ที่ 22 - 25  ธันวาคม 2559  เพื่อบำาเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ใช้ความรู้วิชาชีพพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ
ให้ชาวบ้านมีสุขภาวะที่ดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น�มผู้รับ

ชำ�ระเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญาต 67/2547 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         น�งส�วนภิส� แพ่งประสิทธิ์ ประธานชมรมอาสาพัฒนาและบำาเพ็ญประโยชน์ คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า ค่าย
อาสาเป็นการรวมกลุ่มของนักศึกษาหลายชั้นปีของคณะฯ ที่มาต่างกันแต่มีใจเดียวกัน คือ ต้องการทำาประโยชน์ให้กับสังคม ใน
ค่ายอาสาเป็นการอยู่ร่วมกันของชาวค่ายที่มีกฏระเบียบและทุกคนต้องปฏิบัติตาม ทุกคนจะมีบทบาทความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเองอย่างชัดเจน มีการประชุมเตรียมงานกันตลอดเวลา นักศึกษาพยาบาลทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมออกค่ายอาสาได้รับ
ประโยชน์มากมาย ได้ทำาทุก ๆอย่างที่ไม่เคยทำา เพราะภายในค่ายมีความหลากหลายทางด้านกิจกรรม มีการฝึกความมีระเบียบ
วินัย การอยู่ร่วมกันในสังคม มีระเบียบแบบแผน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อยากให้คนรุ่นใหม่ๆ สนใจที่จะทำากิจกรรมแบบนี้เยอะ 
ๆ  เพราะได้ทำาในสิ่งมีคุณค่าให้กับสังคม โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน ได้ประสบการณ์ทำาให้ตนเองมีคุณค่าเพื่อสนองพระราช
ปณิธานแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

      น�ยอัครวินท์ ไชยยัง (แม็กกี้) ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะฯ ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ชมรมเป็นปีแรก กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะกิจกรรมค่ายอาสาได้รับความสนใจจากนักศึกษา 
พยาบาลทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทุกคนต่างได้รับประสบการณ์ในการดำาเนินชีวิต 
การใช้ชีวิตดูแลตนเอง และได้เพื่อนใหม่ ที่สำาคัญทำาให้ทุกคนรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการ 
ทำางาน การที่ได้ลงไปสัมผัสกับชุมชน ทำาให้เราทุกคนได้เรียนรู้สิ่งที่ดีของชุมชน เช่น การใช้ชีวิต 
แบบพอเพียง การพึ่งพาอาศัยกัน ความมีนำา้ใจเอื้ออารีของชาวบ้าน
ที่มีให้กับนักศึกษา  ตลอดจนการรู้จักช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ทำาให้พวกเราได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาทางด้านวิชาชีพพยาบาลใน
การสร้างเสริมสุขภาพให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน เพื่อให้มีสุขภาวะ
ที่ดีแบบยั่งยืนตลอดไป เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


