


	 ข่าวสารเดือนมีนาคม	–	เมษายน	2561	เริ่มจากในเดือนมีนาคม	คณะฯ	ได้รับ
ทราบข่าวนำามาซึ่งความเสียใจแก่ชาวคณะพยาบาบาลศาสตร์ในการสูญเสียคุณอดิศักดิ ์
พวงสมบัติ	บุคลากรสังกัดหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	งานนโยบายและแผนและ
การประกันคุณภาพการศึกษา	 	 โดยคณบดี	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากรของ
คณะฯ	 ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ	 ณ	 จังหวัดนครสวรรค์	 นอกจากนี้คณะฯ	 จัดพิธีทำาบุญ
อุทิศส่วนกุศล	ณ	คณะพยาบาลศาสตร์ด้วย	ขอให้ดวงวิญญาณของคุณอดิศักดิ์สู่สุคติใน
สัมปรายภพ	ด้วยความรักอาลัยอย่างยิ่ง			
	 ในเดือนนี้คณบดีได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุม	 “Southeast	 and	
East	Asian	Nursing	Education	and	Research	Network	(SEANERN)	Meeting” 
ณ	 Shanghai	 Medical	 College,	 Fudan	 University	 ณ	 สาธารณรัฐประชาชนจีน				
คณะฯ	 ขอร่วมแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะฯ	 ที่ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการใหม่	
ประกอบด้วย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.เดชา	 ทำาดี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วณิชา	 พึ่งชมภ ู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บุญชู	อนุสาสนนันท์		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชมพูนุท	ศรีรัตน์	
และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฏฐณิชา	ศรีบุณยวัฒน
	 เดือนเมษายน	 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะฯ	 2	 ท่าน	 ได้แก่	 
คุณสมาน	 เสาร์แก้ว	 หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้รับเกียรติบัตรและเข็ม
เชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 กลุ่มที่	 4	 ลูกจ้างประจำา	 (ครุฑทองคำา)	 เนื่อง
ในวันข้าราชการพลเรือน	 ประจำาปี	 2561	 และ	 คุณสมจิต	 เกียรติวัฒนเจริญ	 	 หน่วย
สาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก	 รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุน	 ผู้มีผลงานดี
เด่นของสภาพนักงาน	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ประจำาปี	 2560	 ในเดือนนี้คณบดีพร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารได้รับเชิญไปเจรจาลงนามร่วมมือทางวิชาการและวิจัย	 กับพยาบาล
ในประเทศสหรัฐอเมริกา	 4	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 	 School	 of	 Nursing,	 University 
of	 Washington	 Seattle,	 Seattle	 University,	 University	 of	 Michigan 
Ann	Arbor	และ	School	of	Nursing,	University	Minnesota	และได้เข้าร่วมประชุม 
วิชาการนานนาชาติ	ICOMOS	2018	International	Conference		on		One		Medicine 
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One	Science	ณ	Minneapolis	Minneota	ในส่วนคณะกรรมการด้านทำาน ุ
บำารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา	 ร่วมกับสโมสรนักศึกษา	 จัดกิจกรรม 
เพื ่อสืบสานประเพณีสงกรานต์	 “น้อมใจ๋ไหว้สา	 ดำาหัวครูบาอาจ๋าน 
สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง	 ประจำาปี	 2561”	 	 เป็นการแสดงออกถึงความ

กตัญญูกตเวทิตา	 	 กราบขอสูมาคารวะในสิ่งที่เคยล่วงเกินในปีที่ผ่านมา	 ตลอด
จนเป็นการขอพรอดีตคณบดี	 คณบดี	 อาจารย์และบุคลากรอาวุโสของคณะฯ	
เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แบบไทย	 	 และ	 ได้จัดพิธีทำาบุญถวาย
ภัตตาหาร	 ปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์	 ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์และ 
บุคลากรคณะฯ	ผู้ล่วงลับไปแล้ว	ณ	 	 วัดชัยมงคล	จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย	ด้าน
การบริการวิชาการแก่ชุมชน	 คณะฯจัดการอบรมหลายหลักสูตรภายใต้โครงการ
เมืองสปาและหมู่บ้านนำา้พุร้อนเพื่อการท่องเที่ยว	 	 ได้แก่	 การบริหารจัดการสุข
อนามัยที่ดีในสถานประกอบการสปานำา้	พุร้อนและนำา้แร่	 	การนวดภูมิปัญญา 
ล้านนาในสถานประกอบการนำา้พุร้อนและนำา้แร่	(การนวดตอกเส้น)	เป็นต้น

	 ท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการอำานวยการคณะฯ	 ที่ครบวาระ
การดำาเนินงาน	(พ.ศ.	2558	–2561)	ที่ได้ช่วยให้ข้อเสนอแนะต่างๆ	ในการพัฒนา
คณะฯ	ด้วยดีมาตลอด			
	 ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมการประชุมวิชาการและ
ร่วมสังสรรค์ในงานคืนสู่เหย้า	 ชาวพยาบาล	 มช.	 ในวาระก้าวสู่ปีที่	 	 60	 ปี	 การ
ศึกษาพยาบาล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 ระหว่างวันที่	 8	 –	 9	กุมภาพันธ์	 2562	
ณ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 และ	 งานคืนสู่เหย้า	 ณ	 ห้องบ้านล้านตอง	 โรงแรม
โลตัสปางสวนแก้ว	 จังหวัดเชียงใหม่	 และ	 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์	 ประจำาปี	
2561	ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบความสุข	ความเจริญ	สมหวังในทุกสิ่งที่
ปรารถนา	และมีสุขภาพดีตลอดปีจอด้วยเทอญ

	 												(ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล)
																															คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



ครุฑทองคำ�

ร�งวัลผู้มีผลง�นดีเด่นของสภ�พนักง�น 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2560

	 คุณสมาน	 เสาร์แก้ว	 หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 งานนโยบายและแผนและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เข้ารับมอบเกียรติบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 กลุ่มที่	 4	 ลูกจ้างประจำา	 (ครุฑทองคำา)	 เนื่องในวัน
ข้าราชการพลเรือน	ประจำาปี	2561	จาก	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ณ	ตึกสันติ
ไมตรี	ทำาเนียบรัฐบาล	กรุงเทพฯ	เมื่อวันจันทร์ที่	2	เมษายน	2561

	 คุณสมาน	 	 เสาร์แก้ว	 เป็นผู้ที่มุ่งมั่น	 ใฝ่เรียนรู้	 มีความขยันหมั่นเพียร	มีความรับผิดชอบ
สูงในการปฏิบัติงาน	 ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน	 ในด้านการครองตน	
ครองคน	 และครองงาน	 ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาอย่างยิ่ง	 	 	 นอกจาก
นี้เป็นผู้คิดประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องฉายภาพ	 3	 มิติ	 AndyLizer	 (Handy	 	 	 Visualizer)	 ทดแทน
เครื่อง	Visualizer	ซึ่งเดิมมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการในการสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะฯ			ทำาให้สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่อง	 Visualizer	 ในราคา	 25,000	บาท	 เป็นเครื่อง	 AndyLizer	 ในราคาเครื่องละไม่เกิน	 2,000	
บาท	โดยเครื่อง	AndyLizer	มีนำา้หนักเบา	สามารถขนย้ายได้สะดวกสบาย	รวมทั้งสามารถพกพาใช้
งานนอกสถานที่ได้เป็นอย่างดี	 	 โดยมีองค์กรต่าง	ๆ	ติดต่อขอนำาไปใช้งาน	ได้แก่	 	 โครงการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน	อำาเภอสารภี	จังหวัดเชียงใหม่		คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เป็นต้น

	 คุณสมจิต	 เกียรติวัฒนเจริญ	พยาบาลชำานาญการพิเศษ	หน่วยสาธิตการ
สร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก	 งานบริหารงานวิจัย	 บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	
คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เข้ารับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุน	
ผู้มีผลงานดีเด่นของสภาพนักงาน	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ประจำาปี	 2560	 (สาขา
ด้านบริการดีเด่น)	 โดยมี	 คุณบุญเลิศ	 แก้วใส	 ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เป็นประธานมอบรางวัล	ณ	อาคารสำานักงานมหาวิทยาลัย	2	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2561
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	 ตุงไส้หมู	 ศิลปะการตัดกระดาษของชาวล้านนามีลักษณะเป็นพวงประดิษฐ์	 รูปร่าง
คล้ายจอมแหหรือปรางค์	 ทำาจากกระดาษสีหรือกระดาษแก้วสีต่างๆ	 อย่างน้อยแผ่นละสี	 มา
วางซ้อนกันแล้วพับทแยงมุมจำานวนหลายทบ	 หัลงจากนั้นใช้กรรไกรตัดสลับกันเป็นลายฟันปลา
จนถึงส่วนปลายสุดเมื่อคลี่ออกแล้วจับหงายขึ้น	กลายเป็นพวงกระดาษที่สวยงาม		การนำาตุงไส้
หมูไปใช้	 ทำาได้โดยนำาไปผูกติดกับคันตุงยาวประมาณ	 1	 เมตร	 ใช้ถือร่วมขบวนแห่ครัวตานเข้า
วัดใช้ประดับประดาครัวตาน	 หรือ	 ปักเจดีย์ทรายที่วัดในเทศกาลสงกรานต์	 แต่ในบางท้องที่จะ
ใช้ตกแต่งปราสาทศพเพื่อความสวยงามซึ่งประดิษฐ์เป็นพวงใหญ่ๆ	 ใช้กระดาษว่าวสีขาวและสี
ดำา	หรือ	สีขาวและสีม่วง		ศิลปะการตัดกระดาษให้เป็น	“ตุงไส้หมู”	นับว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีมา
แต่โบราณ	 ชาวล้านนาในอดีตนำาใช้ในพิธีทางศาสนาหรือกิจกรรมทางประเพณีของชาวล้านนา	
โดยเฉพาะชนกลุ่มไท	ได้แก่	ไทยวน	ไทลื้อ	ไทเขิน	ไทยอง	ไทใหญ่	เป็นต้น		

สืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจำาปี 2561
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	 คณะกรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา	
คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์	
จัดกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง	ประจำาปี	2561	โดยมี	ศาสตราจารย์	
ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน	อาจารย์สิริลักษณ์	วรรธนะพงษ์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารและกิจการพิเศษ	 กล่าวรายงาน	 วิทยากรรับเชิญได้รับ
เกียรติจากชมรมผู้สูงอาวุโสสัมพันธ์ของคณะฯ	 วัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบตุงและการนำาไปใช้
ให้เหมาะสม	รวมทั้งเพื่อดำารงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม	 เสริมสร้าง
สำานึกในคุณค่าและความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน	
ได้รับความสนใจจากคณาจารย์	บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ	
ร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก	เมื่อวันอังคารที่	10	เมษายน	2561

กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง 



	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธานในพิธี
ทำาบุญถวายภัตตาหาร	 ปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ ์
และพิธ ีท ำาบ ุญอุท ิศส่วนกุศลแด่อาจารย์และ 

	 คณะผู ้บร ิหาร	 คณาจารย์	 เจ ้าหน้าที ่	 และ	
นักศึกษาทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมขบวนแห่สรง
นำา้พระพุทธสิหิงค์	 และ	 พระพุทธรูปสำาคัญประจำาจังหวัด
เชียงใหม่	งานประเพณีสงกรานต์	ประจำาปี	2561	โดยสวม
ชุดพื้นเมืองที่สวยงาม	 ในแนวคิดอนุรักษ์สืบสานงานป๋า
เวณีปี๋ใหม่เมือง	722	ปี๋สะหรีปี๋ใหม่แก้ว	งามผ่องแผ้วล้านนา 
เมืองเจียงใหม่	 เพื่อดำารงสืบทอดวัฒนธรรมแบบล้านนาอัน
ดีงามให้คงอยู่สืบไป	 เริ่มต้นขบวนจากบริเวณด้านหน้า
สถานีรถไฟ	ผ่านตลาดสันป่าข่อย	สู่สะพานนวรัฐ	มุ่งตรงไป
ยังประตูท่าแพ	และ	สิ้นสุดขบวนที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	
เมื่อวันศุกร์ที่	13	เมษายน	2561

อุทิศส่วนกุศลแด่อ�จ�รย์และ
บุคล�กรคณะฯ ผู้ล่วงลับ 
เนื่องในประเพณีสงกร�นต์

ขบวนแห่สรงนำ�้พระพุทธสิหิงค์และ
พระพุทธรูปสำ�คัญจังหวัดเชียงใหม่

สืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจำาปี 2561
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บุคลากร	คณะฯ	ผู้ล่วงลับ	เนื่องในประเพณีสงกรานต์	ประจำาปี	2561	โดยมีคณะผู้บริหาร	
พร้อมด้วย	อาจารย์อาวุโส	คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	ร่วมพิธี	ณ	วัดชัยมงคล	
จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันจันทร์ที่	9	เมษายน	2561



	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน
มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 จาก	 International	 Islamic	 University	
Malaysia	 ประเทศมาเลเซีย	 ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ประจำาปี	2561		เมื่อวันศุกร์ที่	2	มีนาคม	2561

	 Assist.Prof.Dr.Siti	 Mariam	 Muda	 และ	 Ms.Khin	
Thandar	 Aung	 อาจารย์จาก	 International	 Islamic	 University 
Malaysia	 ประเทศมาเลเซีย	 เข้าเยี่ยมคารวะ	 ศาสตราจารย	์
ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 ในโอกาสที่
เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยาย	เรื่อง	Breastfeeding	และ	Critical 
Care	 ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ	 ระหว่างวันที่	 26	
กุมภาพันธ์	-	1	มีนาคม	2561

	 Mr.Yan	Wen	Jun,	Director	of	Pu’er	People’s	Hospital 
of	Yunnan	Province	และคณะ	จากประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน	เข้าเยี่ยมคารวะ	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วม

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 ให้การต้อนรับนักวิจัยจาก	 Ishikawa	 Prefectural	
Nursing	 University	 ประเทศญี่ปุ่น	 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดู
งานด้านผู้สูงอายุของคณะฯ	ระหว่างวันที่	25	-	28	มีนาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 ให้การต้อนรับ	 ProfessorTang	 Ping	 Fen,	 
Executive	Vice	Dean	จาก	Yunnan	Yikang	Vocational	Training 
School	 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานของคณะฯ	เมื่อวันศุกร์ที่	9	มีนาคม	2561

ข่�ววิเทศสัมพันธ์
มอบประก�ศนียบัตรแก่นักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี  Interntional Islamic 
University Malaysia

เยี่ยมค�รวะคณบดีและเป็นวิทย�กร เรื่อง Breastfeeding 
และ Critical Care

คณะผู้บริห�ร Pu’er People’s Hospital เยี่ยมชมและเจรจ�
คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร นักวิจัยจ�ก Ishikawa Prefectural Nursing University 

ศึกษ�ดูง�นด้�นผู้สูงอ�ยุ 

ให้ก�รต้อนรับ Executive Vice Dean from Yunnan Yikang 
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มือทางวิชาการ	ณ	 ห้องประชุมยุทธศาสตร์	 อาคาร	 4	
คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันจันทร์ที่	12	มีนาคม	2561



	 Professor	Dr.Debra	Kay	Olson	จาก	School	of	Public 
Health,	 University	 of	 Minnesota	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ให้
เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	เรื่อง	One	Health	โดยมีนักศึกษา
พยาบาลระดับปริญญาตรีของคณะฯ	 ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็น
จำานวนมาก	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2561	ณ	ห้องประชุมวิเชียร	ทวีลาภ	
อาคาร	1	คณะพยาบาลศาสตร์

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและพยาบาล
วิชาชีพจาก	 Peking	 University	 People’s	 Hospital	 ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	ณ	ห้องประชุมยุทธศาสตร์	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	ใน
โอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารพยาบาลของคณะฯ	ในระหว่าง
วันที่	27-29	มีนาคม	2561

	 Dr.Ronald	R.	O’	Donnell	PhD,	Clinical	professor,	Program	
manager,	 International	 partnerships,	 College	 of	 Health	 solution	
จาก	 Arizona	 State	 University	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เข้าเยี่ยมคารวะ	
ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 ใน
โอกาสที่เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ของคณะฯ	 เรื่อง	
Overview	of	online	learning	strategies	and	techniques	using	of	the	
Chang	Mai	Faculty	of	Nursing	Course	เมื่อวันจันทร์ที่	9	เมษายน	2561

	 Professor	 Qian	 Jinfu,	 Vice	 President,	 Dean	 of	
Faculty	of	Nursing	and	Dean	of	 International	Center	และ	
Professor	Liu	Chun,	Vice	President	พร้อมคณะ	จาก	Tourism 
and	 culture	 College	 of	 Yunnan	 University	 มณฑลยูนนาน	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	เข้าเยี่ยมคารวะ	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	
คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือ
ข้อตกลงทางด้านวิชาการร่วมกัน	เมื่อวันพุธที่	18	เมษายน	2561

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัจฉรา	สุคนธสรรพ์	รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้	 และ	 อาจารย์	 ดร.สุภารัตน ์
วังศรีคูณ	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรม 
ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก	Polus	International	College 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 นำาโดย	 Mr.Ren	 Zaisheng,	 

ข่�ววิเทศสัมพันธ์
ก�รบรรย�ยพิเศษ เรื่อง One Health

ต้อนรับคณะผู้บริห�รและพย�บ�ลจ�ก Peking University People’s 
Hospital 

วิทย�กรจ�ก Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริก� 
เยี่ยมค�รวะคณบดี

คณะผู้บริห�ร Tourism and culture College of Yunnan 
University เจรจ�คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร นักวิจัยจ�ก Ishikawa Prefectural Nursing University 

ศึกษ�ดูง�นด้�นผู้สูงอ�ยุ 

คณะผู้บริห�รจ�ก Polus International College เยี่ยมชม
และศึกษ�ดูง�น

ให้ก�รต้อนรับ Executive Vice Dean from Yunnan Yikang 
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Co-president	 และคณะ	 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานด้านต่าง	 ๆ	 ของคณะฯ	 เมื่อวันจันทร์ที่	 30	
เมษายน	2561



	 อาจารย์	ดร.สุภารัตน์	วังศรีคูณ	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	และนวัตกรรม	
คณะพยาบาลศาสตร์	เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	FON	–	CMU	Job	Fair	ประจำาปี	2561	เพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะฯ	 ได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบการจากโรงพยาบาล
และสถานประกอบการพยาบาลทำาให้ได้รับทราบข้อมูลที่จำาเป็นต่อการทำางานในอนาคต	 เมื่อวัน
เสาร์ที่	3	มีนาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะที่	12	(พ.ศ.2560	-2564)	แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ	2561	และ	การจัดทำาแผน
ปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ	 2562	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.บวร	 ปภัสราทร	 ที่ปรึกษา
อาวุโสคณบดีด้านวิจัย	จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	เป็นวิทยากร	ระหว่างวัน
ที่	16	-17	มีนาคม	2561

	 อาจารย์สิริลักษณ์	วรรธนะพงษ์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการพิเศษ	 พร้อมด้วยบุคลากร	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำาบุญ
วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (ครบ
รอบ	12	ปี)	เมื่อวันจันทร์ที่	26	มีนาคม	2561

	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จุฑารัตน์	มีสุขโข	ผู ้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์	 พร้อมด้วยบุคลากร	 เข้ามอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดง
ความยินดีในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันในประเทศไทย	 
(American	 Corner)	 จ ัดต ั ้งข ึ ้นโดยความร ่วมม ือระหว ่างสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ	 ประจำาประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ณ	
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันพุธ
ที่	28	มีนาคม	2561

FON – CMU Job Fair 

ก�รทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒน�ก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�ระยะที่ 12 

ครบรอบ 12 ปี คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันในประเทศไทย 
(American Corner) 

ร่วมแสดงคว�มยินดีแก่คณ�จ�รย์ที่ได้รับตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รใหม ่

ข ่�วกิจกรรม
บ้�น สีแสด
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่
คณาจารย์ของคณะฯ	 ที่ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการใหม่	 ประกอบด้วย	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เดชา	ทำาดี	รับตำาแหน่งทางวิชาการ	เป็น	รอง
ศาสตราจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วณิชา	พึ่งชมภู	รับตำาแหน่งทาง
วิชาการ	เป็น	รองศาสตราจารย์	อาจารย์	ดร.บุญชู	อนุสาสนนันท์	รับ
ตำาแหน่งทางวิชาการ	เป็น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อาจารย์	ดร.ชมพูนุท	
ศรีรัตน์	 รับตำาแหน่งทางวิชาการ	 เป็น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 และ	
อาจารย์	ดร.ณัฏฐณิชา	ศรีบุณยวัฒน	รับตำาแหน่งทางวิชาการ	เป็น	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 โดยมี	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และบุคลากร	
ร่วมแสดงความยินดี	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	19	เมษายน	2561



	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้	 และ	 อาจารย์	 ดร.สุภารัตน์	 
วังศรีคูณ	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรม	 พร้อม
ด้วยบุคลากร	 ร่วมเป็นเกียรติและมอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะ
เภสัชศาสตร์	 ในพิธีทำาบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์	
ประจำาปี	2561	(ครบรอบ	54	ปี)	เมื่อวันศุกร์ที่	30	มีนาคม	2561

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 รองคณบดี 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้	และ	อาจารย์	ดร.สุภารัตน์ 
วังศรีคูณ	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรม	
พร้อมด้วยบุคลากร	ร่วมเป็นเกียรติและมอบเงินสมทบกองทุนพัฒนา
คณะทันตแพทยศาสตร์	 ในพิธีทำาบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์	(ครบรอบ	46	ปี)	เมื่อวันศุกร์ที่	30	
มีนาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	เป็นประธานกล่าวต้อนรับ	รองศาสตราจารย์อุษณีย์	
คำาประกอบ	 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหารและ
บุคลากรศูนย์ประสานงานวิชาการ	 สำานักงานมหาวิทยาลัย	 มช.ใน
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายทางวิชาการ
และการผลิตบัณฑิต	มช.	โดยมีคณะผู้บริหาร	คณาจารย์และบุคลากร
ของคณะฯ	ร่วมประชุม	เมื่อวันจันทร์ที่	9	เมษายน	2561

	 ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ	 คณะพยาบาล
ศาสตร์	 จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรม	 เรื่อง	 “การบริหาร
จัดการสุขอนามัยที่ดีในสถานประกอบการสปานำา้พุร้อนและนำา้แร่”	 ภาย
ใต้โครงการเมืองสปาและหมู่บ้านนำา้พุร้อนเพื่อการท่องเที่ยว	 	 (Spa	 City	
and	Onsen	Village)	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	เป็นประธาน	เมื่อวันพุธที่	4	เมษายน	2561

	 อาจารย์สิริลักษณ์	 วรรธนะพงษ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการพิเศษ	 พร้อมบุคลากรร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำาบุญวันคล้าย
วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ครบรอบ	
1	ปี	โดยมี	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นพ.สุวัฒน์	จริยาเลิศศักดิ์	คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์	 ให้การต้อนรับ	 เมื่อวันพุธที่	 25	 เมษายน	
2561

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้	 คณะพยาบาลศาสตร์	 เป็น
ประธานเปิดโครงการอบรม	 เรื่อง	 การนวดภูมิปัญญาล้านนาในสถาน
ประกอบการนำา้พุร้อนและนำา้แร่	 (การนวดตอกเส้น)	 ภายใต้โครงการ
เมืองสปาและหมู่บ้านนำา้พุร้อนเพื่อการท่องเที่ยว	(Spa	City	and	Onsen 
Village)	การอบรมระหว่างวันที่	30	เมษายน	-	4	พฤษภาคม	
2561

พิธีทำ�บุญเนื่องในวันคล้�ยวันสถ�ปน�คณะเภสัชศ�สตร์
พิธีทำ�บุญเนื่องในวันคล้�ยวันสถ�ปน�คณะทันตแพทยศ�สตร์

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นด้�นนโยบ�ยท�งวิช�ก�ร
และก�รผลิตบัณฑิต

มอบประก�ศนียบัตรอบรมก�รบริห�รจัดก�รสุขอน�มัยที่ดีใน
สถ�นประกอบก�รสป�นำ�้พุร้อนและนำ�้แร ่

ครบรอบ 1 ปี คณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่  

ก�รนวดภูมิปัญญ�ล้�นน�ในสถ�นประกอบก�รน้ำ�พุร้อนและนำ�้แร่ 
(ก�รนวดตอกเส้น) 

ข ่�วกิจกรรม
บ้�น สีแสด
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	 ศูนย์บริการพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีเปิดการ
ประชุมวิชาการ	 เรื่อง	 การนอนหลับ:	 แนวบริหารจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ	 โดยมี	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย	 คณะพยาบาล
ศาสตร์	เป็นประธาน	การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่	5	-	7	มีนาคม	2561	ณ	โรงแรมอโมรา	
ท่าแพ	จังหวัดเชียงใหม่

	 ศูนย์บริการพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการ
ควบคุมการติดเชื้อ	 รุ่นที่	 12	 	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	เป็นประธาน	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	29	มีนาคม	2561

	 ศูนย์บริการพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีเปิดการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	รุ่น
ที่	11	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พนิดา	จันทโสภีพันธ์	รองคณบดีฝ่ายแผนและการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นประธาน	หลักสูตรการอบรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่	2	เมษายน	–	
22	กรกฎาคม	2561

	 ศูนย์บริการพยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
จัดพิธีเปิดโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน	 “เกษียณสร้างสุข”	
รุ่นที่	 1	 ประจำาปี	 2561	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย	
ข้าราชการ	ลูกจ้าง	พนักงาน	ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจาก
ทั่วประเทศ	จัดขึ้นระหว่างวันที่	19	–	23	มีนาคม	2561	ณ	โรงแรมอโมรา	
ท่าแพ	จังหวัดเชียงใหม่	และ	ดอยอ่างขาง	อำาเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่

	 ศูนย์บริการพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การส่ง
เสริมการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์	 โดยมี	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เดชา	ทำาดี	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และช่วยฝ่ายวิจัย	 เป็นประธาน	 ณ	 โรงแรมอโมรา	 ท่าแพ	 จังหวัด
เชียงใหม่	การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่	27-30	มีนาคม	2561

ก�รนอนหลับ : แนวบริห�รจัดก�รคุณภ�พแบบมืออ�ชีพ 

พิธีมอบประก�ศนียบัตรหลักสูตรก�รพย�บ�ลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและก�รควบคุม
ก�รติดเชื้อ รุ่นที่ 12

พิธีเปิดก�รอบรมหลักสูตรก�รพย�บ�ลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอ�ยุ) รุ่นที่ 11

ก�รเตรียมพร้อมสู่ก�รเกษียณอ�ยุง�น “เกษียณสร้�งสุข” 
รุ่นที่ 1 ประจำ�ปี 2561

ก�รส่งเสริมก�รเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต�มหลักฐ�นเชิงประจักษ์

บอกเล่�ข่�วศูนย์บริก�รพย�บ�ล
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 	 คุณาวิกติกุล	
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากร	
มอบกระเช้าของขวัญแด่คณะกรรมการอำานวยการ
ประจำาคณะพยาบาลศาสตร์	 เพื่อเป็นการแสดง
ความขอบคุณในโอกาสครบวาระการดำาเนินงาน	
ประกอบด้วย	ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.ศุภชัย		เชื้อ
รัตนพงษ์	(ประธานคณะกรรมการฯ)	ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ	ดร.วิจิตร	ศรีสุพรรณ	รองศาสตราจารย์	
ดร.สุจิตรา	เหลืองอมรเลิศ	คุณวีณา	ภัทรประสิทธิ์	
และ	คุณนิกร	ยาอินตา	เมื่อวันอังคารที่	20	มีนาคม	
2561

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็น
ประธานการประชุม	 “Southeast	 and	 East	 Asian	 Nursing	 Education	 and	 
Research	 Network	 (SEANERN)	 Meeting”	 ณ	 Shanghai	 Medical	 College,	
Fudan	 University	 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ระหว่างวันที่	 30-31	 มีนาคม	
2561

	 ในระหว่างวันที่	29	เมษายน	-	2	พฤษภาคม	2561	ศาสตราจารย์	
ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 พร้อมด้วย	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.	 ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
และวิจัย	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 พนิดา	 จันทโสภีพันธ์	 รองคณบดี
ฝ่ายแผนและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้รับเชิญไปเจรจาลงนาม
ร่วมมือทางวิชาการและวิจัย	 และเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาพยาบาล	 ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา	4	แห่งได้แก่		School	of	Nursing,	University	of	
Washington	 Seattle,	 Seattle	 University,	 University	 of	 Michigan	
Ann	 Arbor	 และ	 University	 Minnesota	 นอกจากนี้ได้เข้าร่วมประชุม
วิชาการนานนาชาติ	 ICOMOS	 2018	 International	 Conference	 on	
One	Medicine	One	Science	ณ	Minneapolis	Minnesota	ด้วย

แสดงคว�มขอบคุณในโอก�สครบว�ระก�ร
ดำ�เนินง�นคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รประจำ�
คณะฯ

คณบดีเป็นประธ�นก�รประชุม SEANERN ณ Shanghai Medical College, 
Fudan University

ลงน�มคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รและเยี่ยมชมสถ�บันก�รศึกษ�
พย�บ�ลชั้นนำ� ณ สหรัฐอเมริก�

พิธีมอบประก�ศนียบัตรหลักสูตรก�รพย�บ�ลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและก�รควบคุม
ก�รติดเชื้อ รุ่นที่ 12

บอกเล่�ข่�วศูนย์บริก�รพย�บ�ล

NSCNews ภ�รกิจคณบดี
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น้อมใจ๋ไหว้ส� ดำ�หัวครูบ�อ�จ๋�น 
สืบส�นง�นป๋�เวณีปี๋ใหม่เมือง 
ประจำ�ปี 2561

สูม�ค�รวะดำ�หัว
ประจำ�ปี 2561

12

	 ชาวล้านนาถือเอาเดือนเมษายน	หรือเดือน	7	เหนือ	เป็น
เดือนเปลี่ยนศักราชใหม่			เรียกกันว่า	ปี๋ใหม่	ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ของชาวล้านนา	 มีความแตกต่างจากสงกรานต์ของชาวไทยภาค
กลาง	ทั้งระยะเวลา	กิจกรรม	ความเชื่อ	และความมุ่งหมาย	ดังนั้น 
ปีใหม่เมืองของชาวล้านนา	 จึงมีวันและกิจกรรมต่างๆ	 ที่ปฏิบัติกัน 
มากกว่าสงกรานต์ของชาวไทยภาคกลาง	 ซึ ่งประกอบด้วย	 
วันสังขารล่อง	วันเนา	วันพญาวัน	วันปากปี	วันปากเดือน	และวัน
ปากยาม
								ปีใหม่เมืองของชาวล้านนาตรงกับเดือนเมษายน	ซึ่งอยู่ในฤดู
ร้อนเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนมาก	 และช่วงเวลาว่างจากการทำา
ไร่และเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว	 จึงถือเอาวันปีใหม่เป็นวันทำาบุญใหญ่วัน
หนึ่งในรอบปี	 เป็นวันที่สนุกสนานรื่นเริงด้วยการเล่นนำา้สงกรานต์
ให้เย็นฉ่ำา	 ถือขันนำา้รดนำา้ให้แก่กัน	 มีการละเล่นพื้นบ้าน	 จึงเป็น
โอกาสที่เด็กๆหนุ่มสาว	 ผู้เฒ่าผู้แก่ได้พบเจอกันและทำากิจกรรม
ร่วมกันผ่านประเพณีต่างๆ	เช่น	สรงนำา้พระ	ขนทรายเข้าวัด	ดำาหัว	
ทำาบุญที่วัดในวันพญาวัน
							ก่อนจะถึงวันปีใหม่	บรรยากาศในทุกหมู่บ้านคึกคักด้วยการ
จัดเตรียมช่อตุงปีใหม่	 พ่ออุ้ยแม่อุ้ยนั่งตัดตุง	 หลากหลายสี	 มีตุงไส้
หมู	 ตุงรูปคน	 ตุงสิบสองราศี	 ส่วนแม่เรือนพ่อเรือนปัดกวาดแผ้ว
ถางบ้านให้สะอาดงดงาม	 เพื่อชำาระล้างความสกปรกที่หมักหมม
มาตลอดทั้งปี	และต้อนรับสิ่งดีงามที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่	
	 คณะกรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	ร่วมกับ	สโมสร
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 และ	 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดงานน้อมใจ๋ไหว้สาดำาหัวครูบา
อาจ๋าน	 สืบสานงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง	 ประจำาปี	 2561	 โดย
มี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	เป็นประธาน	งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์	บุคลากร	
นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ	 ได้แสดงความกตัญญูกตเวที	
กราบขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่	 พร้อมทั้งขอพรเพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวในวันเริ่มต้นปีใหม่แบบไทยเนื่อง
ในวันสงกรานต์	 เป็นการร่วมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป	ณ	ลานดอกปีบ	อาคาร	1	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อ
วันศุกร์ที่	20	เมษายน	2561



สูม�ค�รวะดำ�หัว
ประจำ�ปี 2561
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 รอง
คณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้	 ผู้แทน
คณบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากรและ
นักศึกษา	คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วม
พิธีคารวะดำาหัวอดีตอธิการบดี	 อธิการบดี	 และ	 อาจารย์
อาวุโส	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เนื่องในประเพณีสงกรานต์	
ประจำาปี	 2561	 ณ	 บริเวณศาลาอ่างแก้ว	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เมื่อวันศุกร์ที่	27	เมษายน	2561

พิธีค�รวะดำ�หัวอดีตอธิก�รบดี 
อธิก�รบดี และ อ�จ�รย์อ�วุโส 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 รอง
คณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้	 ผู้แทนคณบดี	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษา	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมงานวันคารวะพี่
พยาบาลอาวุโส	 ประจำาปี	 2561	 จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประ
เทศไทยฯ	 สาขาภาคเหนือ	 สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค	 สมาคม
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ	สมาคมศิษย์
เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่	 ณ	 ห้องอิมพีเรียล	
บอลรูม	 โรงแรมดิเอ็มเพรส	 จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวันจันทร์ที่	 30	
เมษายน	2561

วันค�รวะพี่พย�บ�ลอ�วุโส 
ประจำ�ปี 2561
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ประวัติ   คุณอดิศักดิ์  พวงสมบัต ิ
ภูมิลำาเนา		 นครสวรรค์		
วันเกิด	 	 21		ธันวาคม	2524	
เสียชีวิต	 		 9		มีนาคม		2561
วันบรรจุ		 1		เมษายน		2548	ตำาแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 1		ตุลาคม		2553	 ตำาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
	 	 																				พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว	(พนักงานส่วนงาน)
หน่วยงาน	 หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		งานนโยบายและแผน	และ	  
	 	 ประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษา
	 	 ปริญญาตรี		วท.บ.	(คอมพิวเตอร์-อิเล็คทรอนิคส์)	มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 	 ปริญญาโท		วท.บ.	(วิศวกรรมซอฟแวร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีบำ�เพ็ญและพิธีฌ�ปนกิจศพ คุณอดิศักดิ ์  พวงสมบัติ

พิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศล

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	
คณาจารย์	 และ	 บุคลากร	 เป็นเจ้าภาพในพิธีบำาเพ็ญ
กุศลและร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณอดิศักดิ์	 พวงสมบัติ	
บุคลากรสังกัดหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	งาน
นโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา	
สำานักงานคณะพยาบาลศาสตร์	 ณ	 วัดช่องคีรี	 อำาเภอ
เมือง	 จังหวัดนครสวรรค์	 เมื่อวันที่	 13	 -	 14	มีนาคม	
2561

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่	 คุณอดิศักดิ์	 พวงสมบัติ	
บุคลากรหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 งานนโยบายและแผนและการประกัน
คุณภาพการศึกษา	 โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	 เป็นประธาน	 ภายในงานได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดดับภัยจำานวน	 5	 รูป	 มา
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	เมื่อวันพุธที่	21	มีนาคม	2561
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	 ประชากรสูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบ
เทียบกับประชากรกลุ่มวัยอื่น	เช่นเดียวกับเกือบทุกประเทศทั่วโลก	ประเทศไทยในช่วง	20	
ปีที่ผ่านมาพบว่าสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มจากร้อยละ	 6.8	 ในปี	 พ.ศ.	 2537	 เป็นร้อย
ละ	10.7	ในปี	พ.ศ.	2550	ร้อยละ	11.47	ในปี	พ.ศ.	2552	และ	ร้อยละ	12.19	ในปี	พ.ศ.	
2554	 ตามลำาดับ	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2556	 สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มเป็นร้อยละ	 14.88	
โดยเพิ่มมากกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก	 นอกจากนั้นยังพบว่าอัตราการเพิ่มของประชากร
สูงอายุมากกว่าอัตราการเพิ่มของประชากรรวม	 โดยระหว่างปี	 พ.ศ.	 2553-2558	 อัตรา
การเพิ่มของประชากรสูงอายุร้อยละ	 4.2	 ในขณะที่อัตราการเพิ่มของประชากรรวมพบ
เพียงร้อยละ	 0.4	 การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุมีสาเหตุจากอายุคาดเฉลี่ยที่เพิ่มมาก
ขึ้นและอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างมาก	 การมีอายุยืนยาวขึ้นจะตามมาด้วยปัญหาที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลายประการ	 ไม่ว่าจะเป็นภาวะสุขภาพที่ถดถอยลงตามวัย	
การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	 และการอยู่ในภาวะทุพพลภาพ	 หรือมีข้อจำากัดในการดำาเนิน
กิจวัตรประจำาวัน	 ส่งผลให้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลง	 เกิดภาวะพึ่งพิง	
จากการสำารวจของสำานักงานวิจัยและพัฒนาคนด้านสุขภาพ	ในปี	พ.ศ.	2553	พบว่าผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีร้อยละ	6.5	ของผู้สูงอายุทั้งหมด	และคาดการณ์ว่าในปี	พ.ศ.	2563	
จะเพิ่มเป็นร้อยละ	6.9	โดยเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่	80	ปีขึ้นไปมากที่สุด

	 ปัญหาด้านสุขภาพในผู้สูงอายุนอกเหนือจากความเจ็บป่วยเรื้อรัง	 เช่น	 โรคความดัน
โลหิตสูงที่พบมากที่สุด	โรคเบาหวาน	โรคหัวใจ	ภาวะไขมันในเลือดสูง	โรคไตเรื้อรัง	โรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง	 ที่ส่งผลกระทบต่อการพร่องภาวะโภชนาการ	 นอกจากนี้ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่
เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารที่สำาคัญ	 คือปัญหาสุขภาพฟันและการบดเคี้ยวอาหาร	 การ
กลืนและการสำาลักอาหาร	 และการรับรู้รสอาหาร	 โดยพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นมีแนวโน้มมี
ปัญหาสุขภาพทั้ง	 3	 ด้านเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม	 โรคหลอดเลือดสมอง	
โรคพาร์กินสัน	ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักคนชรา	สถานบริบาล	ในโรงพยาบาลและในชุมชน	ทำาให้
เสี่ยงต่อการขาดสารอาหารและน้ำามากขึ้น	เป็นที่ทราบกันว่า	อาหารเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำารง
ชีวิตของมนุษย์	 อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่เผชิญกับปัญหาด้านโภชนาการมาก
ที่สุดกลุ่มหนึ่ง	 แต่ข้อมูลพบว่าการตอบสนองความต้องการด้านอาหารสำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
กลืนลำาบากยังไม่ดีเท่าที่ควร	 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมสำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
กลืนลำาบาก	 ยังไม่ได้รับการผลิตอย่างหลากหลาย	 และสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงระบบทางเดินอาหาร	 ระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ	ระบบเลือดและน้ำาเหลือง	เป็นต้น

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 และ	 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 จึงได้ร่วมกันพัฒนาแผนงานวิจัย	 เรื่อง	 “นวัตกรรมอาหารสำาหรับผู้สูง
อายุที่มีภาวะกลืนลำาบาก”	 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน	
ประจำาปี	2560	และ	2561	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โรจนี	จินตนาวัฒน์	เป็นหัวหน้าแผน
งานวิจัย	 ซึ่งจะทำาการวิเคราะห์ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำาบากทั้งที่อาศัยใน
สถานสงเคราะห์ของรัฐบาลและในชุมชน	 เพื่อนำาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหลัก	 อาหารว่าง	
และผลไม้สำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำาบาก	สู่การประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม	โดยคำานึง
ถึงพลังงานที่ได้รับต่อวัน	 สารอาหารที่จำาเป็นทั้งโปรตีน	 คาร์โบไฮเดรท	 ไขมัน	 เกลือแร่	 และ
วิตามิน	 และสารอาหารเฉพาะ	 เช่น	 แคลเซียม	 เหล็ก	 และสังกะสี	 เป็นต้น	 รวมทั้งยังคำานึงถึง
ลักษณะทางกายภาพ	 ได้แก่	 ลักษณะอาหารตามธรรมชาติ	ความอ่อนนุ่ม	คำานึงถึงรสชาติ	 กลิ่น	
และความปลอดภัย	 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำาบากได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ	 ไม่เกิด
ความเจ็บป่วย	หรือชะลอความรุนแรงของโรคเรื้องรัง	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	

	 ทั้งนี้นักวิจัยได้ดำาเนินการผลิตอาหารและอาหารว่างต้นแบบ	 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้ทรง
คุณวุฒิด้านโภชนาการ	 หลังจากนั้นนำาไปทดสอบกับผู้สูงอายุที่อาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ	 บ้านธรรมปกรณ์	 (เชียงใหม่)	 นอกจากนี้จะได้นำาไปใช้ในผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านพักคน
ชรา	 สถานบริบาล	 โรงพยาบาลและชุมชน	 เพื่อประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารสำาหรับผู้สูง
อายุที่มีภาวะกลืนลำาบากต่อไป

นวัตกรรมอาหาร  สำ�หรับ 
ผู้สูงอ�ยุที ่มีภ�วะกลืนลำ�บ�ก



นามผู้รับ

ชำาระเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต	67/2547	ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่16


