


	 ข่าวสารฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 เริ่มจากในเดือน
พฤศจิกายน	คณบดีได้รับรางวัล	2018	Distinguished	Alumni	Award	จาก	
University	 of	 Alabama	 at	 Birmingham	 (UAB)	 School	 of	 Nursing 
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ	 60	 ปีของ	 Sigma	 Theta 
Tau	Nu	Chapter	นอกจากนี ้ได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
“Global	 Nursing	 Leadership”	 ณ	 University	 of	 Alabama	 at	 
Birmingham	(UAB)	School	of	Nursing	ประเทศสหรัฐอเมริกา		ในเดือนนี้
คณะฯ	ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์	ดร.	สุสัณหา	ยิ้มแย้ม	หัวหน้า
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล	 รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น 
ประจำาปี	 2561	 จัดโดยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย	 ร่วมกับ	 มูลนิธิสมาคม 
นักเรียนทุนรัฐบาลไทย	 ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำางานภาคเหนือ	 คณะพยาบาลศาสตร์	
ร่วมกับ	 สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย	 สาขาภาคเหนือ	
จัดการประชุมวิชาการ	เรื่อง	อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำางาน:	
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ	 ได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	นอกจากนั้นคณะฯ	จัดโครงการเพื่อ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	 เนื่องในวันลอยกระทง	 “กิจกรรมการ
ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ	(ใบตอง)”	ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์	
บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก
	 ในเดือนธันวาคม	 คณะฯ	 ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์	 	 จัดงาน	
Nurse	CMU	Run	2018:	Run	&	Fun	Together	ณ	อ่างเก็บนำา้ห้วยตึงเฒ่า	
อำาเภอแม่ริม	 จังหวัดเชียงใหม่	 	 เพื่อให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมใส่ใจสุขภาพ
เห็นถึงความสำาคัญของการออกกำาลังกายโดยเฉพาะการวิ่งและเพิ่มความ
สัมพันธ์อันดีกับชุมชน	 	 รายได้จากการจัดมอบในการพัฒนาคณะฯ	 นักศึกษา	
อาจารย์	บุคลากร	 โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ	3,500	คน	ภายในงานมีพิธีมอบ

ถ้วยรางวัลเกียรติยศประเภทต่างๆ	สร้างความประทับใจ	รอยยิ้ม	และมิตรภาพให้
แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก	คณะฯ	ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำาเนินการและ
ให้การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้
	 นอกจากนั้นคณะฯ	 ได้รับเชิญให้เป็น	Co-Organizer	 ในการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ	The	8th	Hong	Kong	International	Nursing	Forum	2018	
International	Council	 on	Women’s	Health	 Issues	Congress	 (ICOWHI)	
จัดโดย	School	of	Nursing	of	The	University	of	Hong	Kong	ร่วมกับ	the	
School	 of	 Nursing	 of	 Johns	 Hopkins	 University	 ณ	 เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 คณบดี	 ผู้แทนคณะฯ	 พร้อมคณะผู้บริหาร	
คณาจารย์	 และนักศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว	 ในโอกาสนี้คณบดีได้
ปรึกษาหารือร่วมกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	 John	 Hopkins	
ในการจัดประชุม	WHOCC	Meeting	และ	Conference	ของคณะฯ	 ในปี	ค.ศ.	
2020	อีกด้วย	
	 ก่อนอำาลาปีเก่า	2561	เพื่อต้อนรับปีใหม่	2562	ในนามของคณะพยาบาล
ศาสตร์	 ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำาลัง
ความสามารถในการพัฒนาให้คณะฯ	มีความเจริญก้าวหน้า			ขอขอบพระคุณอดีต 
ผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส	 กรรมการอำานวยการของคณะฯ	 รวมทั้ง 
ผู้มีอุปการคุณและศิษย์เก่าที่ให้การสนับสนุนคณะฯทุกท่าน	 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 
ขอกราบอาราธนาอำานาจ	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ	จงดลบันดาลให้ท่านและ
ครอบครัวประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 มีสุขภาพร่างกายที ่ดี	 ตลอดปี
พุทธศักราช	 2562	 ด้วยเทอญ	 และขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ	 งาน
คารวะอาจารย์และงานคืนสู่เหย้าในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่	60	การศึกษาพยาบาลใน
วันที่	8-9	กุมภาพันธ์	2562

                      
																							(ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล)
																													คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 ได้รับรางวัล	 2018	 Distinguished	 Alumni	
Award	จาก	University	of	Alabama	at	Birmingham		(UAB)	
School	of	Nursing	ประเทศสหรัฐอเมริกา		ในงานเฉลิมฉลอง
ครบรอบ	60	ปี	ของ	Sigma	Theta	Tau	Nu	Chapter	รวมทั้ง 
คณบดีได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ	 ในหัวข้อ	
Global	Nursing	Leadership	 	ณ	University	of	Alabama	
at	Birmingham		(UAB)	School	of	Nursing	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา		ในโอกาสนี้ได้เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
ด้วย	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	15	พฤศจิกายน	2561	นอกจากนั้น
คณบดียังได้รับเชิญจาก	University	of	Texas	at	San	Antonio 
ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและได้ปรึกษาหารือข้อตกลงทาง
วิชาการร่วมกัน
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมกับ	 มูลนิธิพยาบาล
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัดการแข่งขัน	Nurse	CMU	Run	2018:	Run	&	
Fun	Together	(วิ่งกับพยาบาล	มช.	เพื่อสุขภาพที่ดี	หนาวนี้ที่ห้วยตึงเฒ่า)	โดย
มี	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นพ.นิเวศน์	 	 นันทจิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เป็นประธานในพิธีเปิดงานและปล่อยตัวนักกีฬา	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณา
วิกติกุล		คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กล่าวรายงานและต้อนรับ	ณ	อ่างเก็บนำา้
ห้วยตึงเฒ่า	อำาเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่		เมื่อวันอาทิตย์ที่	16	ธันวาคม	2561
 
	 วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมใส่ใจสุขภาพเห็นถึงความ
สำาคัญของการออกกำาลังกายโดยเฉพาะการวิ่ง	 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี	 เพิ่ม
ความสัมพันธ์อ ันดีก ับชุมชน		รายได้จากการจัดมอบเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 การแข่งขันแบ่งเป็น	 3	 ประเภท	
ได้แก่	ประเภท	Mini	Marathon	ระยะทาง	10.5	กิโลเมตร	ประเภท	Fun	Run	
ระยะทาง	3.5	กิโลเมตร	และ	ประเภท	Charity	Run	ระยะทาง	10.5	หรือ	3.5	
กิโลเมตร
 
	 กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนทุกเพศทุกวัยจาก
จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วมประมาณ	 3,500	 คน	 ในช่วงท้ายมีพิธี
มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ	Overall	ประเภทชายและหญิง	พร้อมทั้ง	ถ้วยรางวัล
สำาหรับผู้ชนะอันดับที่	 1-9	 ในแต่ละรุ่นอายุ	 โดยสร้างความประทับใจ	 รอยยิ้ม	
และมิตรภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมงานช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นอย่างมาก
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การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 
(รักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21 

ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - 10 มีนาคม 2562

คณบดีมอบเงินสมทบกองทุนการศึกษา

ภารกิจคณบดี

แสดงความยินดีกับ ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี  
พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9  

The 8th Hong Kong International Nursing Forum 2018 
International Council on Women’s Health Issues Congress 
(ICOWHI) 

	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้รับเชิญให้เป็น	Co-Organizer 
ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	 The	 8th	Hong	Kong	 International	Nursing	
Forum	 2018	 International	 Council	 on	Women’s	 Health	 Issues	 Congress	
(ICOWHI)	จัดโดย	School	of	Nursing	of	The	University	of	Hong	Kong	ร่วม
กับ	the	School	of	Nursing	of	Johns	Hopkins	University	ในระหว่างวันที่	16-18	
ธันวาคม	2561	ณ	เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ผู้แทนคณะฯ	 พร้อมด้วย	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พนิดา	จันทโสภีพันธ์	รองคณบดี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	
แก้วธรรมานุกูล	รองคณบดี	รองศาสตราจารย์	ดร.เดชา	ทำาดี	ผู้ช่วยคณบดี	และ	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.ฐิติณัฎฐ์	อัคคะเดชอนันต์	ผู้ช่วยคณบดี	ร่วมงานประชุมวิชาการดัง
กล่าว	โดยมีคณาจารย์คณะฯ	นำาเสนอผลงานวิจัย	ได้แก่	ศาสตราจารย์	ดร.อารีวรรณ		
กลั่นกลิ่น	รองศาสตราจารย์	ดร.พรรณพิไล	ศรีอาภรณ์	และ	อาจารย์นิศาชล		รักสกุล	
นอกจากนี้นักศึกษาชั้นปี	4	จำานวน	2	คน	ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรม	Leaderships	
Program	 รวมทั้งร่วมประชุมวิชาการซึ่งได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก	 University	
of	Hong	Kong
	 ในโอกาสนี้คณบดี	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.พนิดา	 จันทโสภีพันธ์	 ได้
ปรึกษาหารือร่วมกับ	Dr.Patrica	Davidson	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย	
John	Hopkins	ในการจัดประชุม	WHOCC	Meeting	และ	Conference	ของคณะฯ	
ในปี	ค.ศ.	2020	อีกด้วย

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกล	คณบดี	พร้อมด้วยคณะ
กรรมการอำานวยการประจำาคณะฯ	 ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความ
ยินดีกับ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ทันตแพทย์พิริยะ	 เชิดสถิรกุล	 ในโอกาสที่
ได้รับตำาแหน่งบริหารเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และ	 ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ
อำานวยการประจำาคณะฯ	เมื่อวันศุกร์ที่	23	พฤศจิกายน	2561

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วยคณะ 
ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	และ	นักศึกษา	คณะพยาบาลศาสตร์	ร่วมพิธี
ทำาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ในหลวงรัชกาลที่	9	เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	วันชาติ	และวันพ่อแห่งชาติ	ประจำาปี	2561	โดยมี	
ศาสตราจารย์	ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เป็นประธาน	 ณ	 บริเวณศาลาธรรม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เม่ือวันพุธท่ี	 5	
ธันวาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	มอบเงินจำานวน
100,000	 บาท	 (หนึ่งแสนบาทถ้วน)	 เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์	โดยมี	อาจารย์	ดร.จันทร์ฉาย	โยธาใหญ่	ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	 เป็นผู้รับมอบ	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	
6	ธันวาคม	2561

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
โรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13 

ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
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การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 
(รักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21 

ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - 10 มีนาคม 2562

การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติ : ความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561

มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 12

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วย
โรคมะเร็ง : Update cancer nursing 4.0 
ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจคณบดี

พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9  

The 8th Hong Kong International Nursing Forum 2018 
International Council on Women’s Health Issues Congress 
(ICOWHI) 

การประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ  ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561

การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่เป็นเลิศ 
: Excellence Pediatric Nursing 2018 
ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
โรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13 

ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
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	 ชมรมอาสาพัฒนาและบำาเพ็ญประโยชน์	 คณะพยาบาลศาสตร์		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาด้านการรับใช้สังคมของ
นักศึกษาพยาบาล	ทำาให้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด		ส่งเสริมความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้อง	และ	ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นห่าง
ไกล	 ซึ่งในแต่ละปีนั้นสมาชิกของชมรมอันประกอบด้วย	 นักศึกษาพยาบาล
ทุกชั้นปีทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ	ร่วมแรงร่วมใจกันออกเดิน
ทางลงในพื้นที่ในการทำาความดี	 เป็นจิตอาสา	พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง	โดย
ในปีนี้ใช้ชื่อว่า “อาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน” 
	 ก่อนส่งท้ายปีจอต้อนรับปีกุนนักศึกษาพยาบาลกว่าร้อยชีวิตมุ่ง
ตรงไปยังพื้นที่เป้าหมาย	อันได้แก่	บ้านปางขุม	ตำาบลยั้งเมิน	อำาเภอสะเมิง	
จังหวัดเชียงใหม่	ในระหว่างวันที่	20	–	22	ธันวาคม	2561	บ้านปางขุมเริ่ม
มีชนเผ่ากะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่ง	เข้ามาตั้งถิ่นฐานกันเมื่อ	300	ปีก่อน	แต่ไม่มีลาย
ลักษณ์อักษรที่แน่นอน	 เป็นการเล่าต่อกันมาของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน	
ปัจจุบันมีจำานวนประชากรประมาณ	300	หลังคาเรือน	ทั ้ง	กะเหรี ่ยง	
ลีซอ	ม้ง	และ	คนไทยพื้นเมือง	ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม	
ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงล้อมรอบ	มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง	
อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ	100	กิโลเมตร	 ใช้เวลาในการเดิน
ทางจากตัวเมืองเชียงใหม่	ประมาณ	3	ชั่วโมง	แหล่งท่องเที่ยวสำาคัญ	 เช่น	
ดอยม่อนอังเกตุ	 หินมหัศจรรย์ตำานานบ้านผายอง	สวนสตรอว์เบอร์รี่	 สวน
ดอกไม้เบญจมาศ	และ	นาข้าวขั้นบันได	เป็นต้น
 นางสาวนภิสา แพ่งประสิทธิ์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	4	ในฐานะ
ประธานชมรมอาสาพัฒนาและบำาเพ็ญประโยชน์	เปิดเผยว่า	การเลือกพื้นที่
ในการไปจัดค่ายอาสาแต่ละครั้งนั้น	 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากทางสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 หลังจากนั้นออกสำารวจพื้นที่
เพื่อวางแผนทำากิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่มาก
ที่สุด	การที่เลือกบ้านปางขุมในปีนี ้		เนื ่องจากโรงเรียนยังขาดบุคลากร
ทางการศึกษา	อุปกรณ์ที่มีความจำาเป็นในการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ		
เด็กและผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ		ดังนั้น	กิจกรรมหลักในการทำาภารกิจให้สำาเร็จ	คือ	การปรับปรุง

“



หนาวเพียงกายแต่ใจอุ ่น รับปีก ุน
อาสาพยาบาลพัฒนา ชุมชน

9

ห้องเรียน	ทาสีเครื่องเล่นให้สวยงามพร้อมใช้งาน	ตกแต่งห้องสมุดให้กับ
ทางโรงเรียน	 	พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ	อาทิ	 การ
สอนวิธีแปรงฟันอย่างถูกต้อง	 การนำาเสนอวิธีการคุมกำาเนิดรูปแบบต่าง	 ๆ 
การป้องกันและรักษาการเกิดเหาบนศีรษะ	การเลือกซื้อยาให้ปลอดภัย	
สาธิตการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง	 รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น	เช่น	การตรวจวัดสายตาของนักเรียน	การตรวจวัดความดันโลหิต	
การวินิจฉัยโรคจากการทำางาน	ตลอดจนให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้าน
สุขภาพ	 นอกจากนี้ทางชมรมได้นำาผ้าห่ม	 เสื้อผ้าและอุปกรณ์กันหนาว	 ไป
มอบให้แก่เด็กและผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย

สำาหรับความรู้สึกของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้
 นายอนุศิษฎ์ กระทุ่ม (โอม)	นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	1	กล่าวว่า	
ผมได้เรียนรู้การทำากิจกรรมเพื่อสังคม	 ได้หลักการทำางานที่ดีสามารถนำามา
ปรับใช้ในการดำาเนิชีวิตได้อย่างมีคุณค่า	สิ่งที่ประทับใจที่สุด	คือ	การใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่น	ทำากิจกรรมร่วมกับชาวค่ายและชาวบ้าน	เพราะได้พบเจอรู้จัก
กับคนใหม่ๆ	ทั้งชาวบ้าน	และ	เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวค่าย	การที่เราได้ช่วย
เหลือผู้อื่นเป็นความสุขที่อิ่มเอมใจจริง	ๆ		ทำาให้เด็กมีรอยยิ้ม	เห็นชาวบ้าน
มีสุขภาวะที่ดี	 ผมไม่ผิดหวังที่ได้มาค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชนเลย
 นายอัครวินท์ ไชยยัง (แม๊กกี้) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	3	เล่าถึง
ความประทับใจว่า	ผมมีโอกาสได้รู้จักเพื่อน	พี่	น้อง	ผู้คนใหม่	ๆ	ที่ผ่านเข้า
มาในชีวิตกับการออกค่ายทุกปี	เป็นวิชาชีวิตนอกชั้นเรียนที่มีความหมายต่อ
ผมมาก	สำาหรับเพื่อน	ๆ	ที่อยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่	ๆ	หรือต้องการมี
สังคมที่กว้างมากกว่าที่เป็นอยู่	 อยากให้เข้ามาลองสัมผัสกับการทำากิจกรรม
ออกค่ายครับ	แม้จะหนาวกายแต่อบอุ่นใจเป็นที่สุด

“



การแข่งขันกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561 (Sport Day)

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล
คณบดี	พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร	คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที ่	คณะพยาบาลศาสตร์	ร่วมพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประจำาปี
2561	(Sport	Day)	โดยคณะฯ	ได้ร่วมเดินขบวน
พาเหรดภายใต้แนวคิด	FON	CMU:	6Rs	For	Earth	
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 2	ณ	สนามกีฬา 
กลาง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื ่อวันเสาร์ที ่	22	
ธันวาคม	2561
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ลานกิจกรรม
นักศึกษาพยาบาล กับ

	 คณะพยาบาลศาสตร์	จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
พยาบาลและนักศึกษาผู ้ช่วยพยาบาล	ประจำาปีการศึกษา	2561
โดยมี	ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	 เป็นประธาน	
ภายในพิธีได้รับเกียรติจากเจ้าของทุนการศึกษาเป็นผู ้มอบให้แก่
นักศึกษาของคณะฯ	เมื่อวันเสาร์ที่	3	พฤศจิกายน	2561

	 คณะพยาบาลศาสตร์	จัดโครงการ	“เรียนอย่างรู้คิด	พิชิต
ความสำาเร็จ”	สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
ประจำาปีการศึกษา	 2561	 เป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ด้านทักษะชีวิต	ทักษะการเรียนรู้	รวมทั้งมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ	ณ	 โรงแรม	 Flora	 Creek	 Resort	 อำาเภอ
หางดง	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันจันทร์ที่	12		พฤศจิกายน	2561

พิธีมอบทุนการศึกษา

เรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำาเร็จ 

	 อาจารย ์	ดร.ส ุภาร ัตน ์	ว ังศร ีค ูณ	รองคณบดีฝ ่ายพ ัฒนาการ
จัดการศึกษา	พร้อมด้วย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิราภรณ์	เตชะอุดมเดช	
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา	ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา	ครั้งที่	23	และ	CMU	Open	House	ครั้งที่	5	ณ	หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	8	พฤศจิกายน	2561
	 ภายในงานคณะฯ	ได ้ร ่วมออกบ ูธจ ัดแสดงน ิทรรศการเพ ื ่อ
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปกติและนานาชาติ)	ตลอดจนนักศึกษาของคณะฯ	 ได้ให้บริการ 
ตรวจสุขภาพเบื ้องต้นแก่นักเรียนที ่เข้าร่วมงาน	 นอกจากนี ้จัดกิจกรรม	
Nurse	 CMU	 Open	 House	 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเยี ่ยมชมคณะฯ	
โดยแบ่งออกเป็นฐานความรู้ทางการพยาบาลที่น่าสนใจ	ณ	 ห้องโถงชั้น	 1	
อาคาร	2	ระหว่างวันที่	8	-	9	พฤศจิกายน	2561

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ 
CMU Open House ครั้งที่ 5 

11



	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดโครงการเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอ ันด ีงาม	 เน ื ่องในว ันลอยกระทง	 ประจ ำาป ี	 2561	
“กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ	(ใบตอง)”		โดยมี	
ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
เป็นประธาน	 อาจารย์สิริลักษณ์	 วรรธนะพงษ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารและกิจการพิเศษ	 กล่าวรายงาน	 วิทยากรรับเชิญ	 ได้แก่	 คุณ
เฉลิมศรี	 โตน้อย	 บุคลากรอาวุโสของคณะฯ	 ซึ่งได้รับความสนใจจาก
คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก	 เมื่อ
วันอังคารที่	20	พฤศจิกายน	2561

	 ศูนย์พ ัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื ่อส ุขภาพ	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	 จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการ
อบรมหลักสูตรผู้ดำาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ	(Spa	Manager)	รุ่นที่	17	
และ	รุ่นที่	 18	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	ดร.เดชา	ทำาดี	 	ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและช่วยฝ่ายวิจัย	เป็นประธาน	และ	ศาสตราจารย์	
ดร.อารีวรรณ	กลั่นกลิ่น	ประธานหลักสูตรฯ	กล่าวรายงาน		เมื่อวันพุธ
ที่	14	พฤศจิกายน	2561	

การประชุมวิชาการ เรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำางาน
: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 

	 สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย	สาขาภาคเหนือ	ร่วมกับ	ศูนย์สร้างเสริมสุข
ภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำางานภาคเหนือ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดพิธีเปิดการ
ประชุมวิชาการ	 เรื่อง	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำางาน:	 จากนโยบายสู่การปฏิบัติ	 ได้
รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 โดยมี	 นายแพทย์
พิศิษฐ์	 ศรีประเสริฐ	 รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นประธาน	 ศาสตราจารย์	
ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 และหัวหน้าโครงการฯกล่าวความเป็นมาของ
โครงการ	และ	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์รณภพ	 เอื้อพันธเศรษฐ	ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 กล่าวต้อนรับ	 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่	 28-30	 พฤศจิกายน	 2561	 ณ	
โรงแรมดวงตะวัน	จังหวัดเชียงใหม่

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย	 
ผู้แทนคณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์และบุคลากร	ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลง
ชาติ	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	(รัชกาลที่	9)	วันชาติ	และ	วันพ่อแห่งชาติ	ประจำาปี	2561	ณ	บริเวณ
เสาธง	ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันอังคารที่	4	ธันวาคม	2561

กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ (ใบตอง) ประจำาปี 2561 

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ดำาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 
(Spa Manager) รุ่นที่ 17 และ รุ่นที่ 18  
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พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร



	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 รับมอบของที่ระลึกจาก	 ศาสตราจารย์	 พญ.ผาสุก	 มหรรฆานุเคราะห์	 หัวหน้าภาควิชา 
กายวิภาคศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในโอกาสที่คณะฯ	 ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล 
มหากุศล	สมทบทุนเพื่อบ้านหลังใหม่...อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ	ระหว่างทีม	วีไอพีคณะแพทยศาสตร์	กับ	ทีมสิงห์ออลสตาร์	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	6	ธันวาคม	
2561

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัจฉรา		สุคนธสรรพ์	รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และการจัดการความรู้	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ต้อนรับคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และเจ้า
หน้าที่	จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชินราช	ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์
ความเป็นเลิศทางการพยาบาล	และ	ศูนย์การพยาบาลเฉพาะทางของคณะฯ	ระหว่างวันที่	
17-18	ธันวาคม	2561

ข่าวกิจกรรม
บ้าน สีแสด

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อมด้วย
ผู้บริหารและบุคลากร	 ร่วมแสดงความยินดีในพิธีทำาบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์	ก้าวสู่ปีที่	43	ในโอกาสนี้ได้มอบเงินเพื่อ
ร่วมสมทบกองทุนพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	
ดร.สาคร	 พรประเสริฐ	 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	 เป็นประธาน
ต้อนรับและรับมอบ	เมื่อวันศุกร์ที่	28	ธันวาคม	2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารการพยาบาล

	 ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย ์	ดร.พน ิดา	จ ันทโสภ ีพ ันธ ์	รองคณบดี
ฝ่ายแผนและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กล่าวต้อนรับ	 คณาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
สาขาบริหารการพยาบาลของคณะฯ	เมื่อวันศุกร์ที่	14	ธันวาคม	2561

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ดูงานศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาลและศูนย์การพยาบาลเฉพาะทาง

กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ (ใบตอง) ประจำาปี 2561 

ก้าวสู่ปีที่ 43 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับมอบของที่ระลึกจากการสนับสนุนแข่งขันฟุตบอลมหากุศลสมทบทุนเพื่อบ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ  
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิราภรณ์	เตชะอุดมเดช		ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการศึกษา	 ผู้แทนคณบดี	 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร	 เร่ือง	 “Nursing	
Education”	ในวาระครบรอบ	100	ปี		Sichuan	Vocational	College	
of	 Public	 Health	 and	 Rehabilitation	 ณ	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	
ระหว่างวันท่ี	15-18	พฤศจิกายน	2561

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้	พร้อมด้วย	อาจารย์	ดร.สุภารัตน์	
วังศรีคูณ	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	ร่วมงาน	International 
Week	 และ	 ร่วมงานฉลองครบรอบ	 40	 ปี	 Chengdu	 University	 
สาธารณรัฐประชาชนจีน	ในโอกาสนี ้ได้เจรจาความร่วมมือในการ 
		 	 ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 บัณฑิต	 (หลักสูตรนานาชาติ)	ระหว่างวันท่ี	7	–	11	 
	 	 	ธันวาคม	2561	

	 Professor	Dr.	Kathleen	Potempa	อดีตคณบดีจาก	School	
of	Nursing,	University	of	Michigan,	Ann	Arbor	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
เข้าเย่ียมคารวะ	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	ในโอกาส
ท่ีเข้าเย่ียมชมคณะฯ	 พร้อมท้ังให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	 เร่ือง	
The	D43	International	Research	Training	Grant	Program	(chronic 
illness)	 ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ	 
ระหว่างวันท่ี	11-14	ธันวาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 กล่าวต้อนรับ	
Professor	 Dr.	 Liu	Ming,	 Director	 พร้อมด้วย	Dr.	 Lam	Nogueira,	
Oi	Ching	Bernice,	Program	Coordinator,	Nursing	Program	และ		
Associate	 Professor	 Dr.	 Yuan	 Haobin	 from	 School	 of	 Health	
Sciences,	 Macoa	 Polytechnic	 Institute	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	
ในโอกาสท่ีเดินทางมาเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ	 เม่ือวันจันทร์ท่ี	 26	
พฤศจิกายน	2561	

	 อาจารย์	 ดร.สุภารัตน์	 วังศรีคูณ	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการ
จัดการศึกษา	 ผู้แทนคณบดี	 ร่วมแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ชะภิพร	
เกียรติคชาธาร	 ท่ีปรึกษาสถาบันไทยศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน	 (Sichuan	
Provincial	 Research	 Institute	 for	 Thai	 Studies)	 มหาวิทยาลัยเฉิง
ตู	 ในโอกาสท่ีได้รับเหรียญตราเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล	
“มิตรภาพแห่งรัฐบาลจีน”	(Chinese	Government	Friendship	Award	
2018)	เม่ือวันศุกร์ท่ี	9	พฤศจิกายน	2561

ข่าววิเทศสัมพันธ์

GRADE Guideline Development Workshop

ครบรอบ 100 ปี Sichuan Vocational College of Public 
Health and Rehabilitation

ฉลองครบรอบ 40 ปี Chengdu University อาคันตุกะเข้าเยี ่ยมชมคณะฯและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ต้อนรับผู้บริหารจาก Macoa Polytechnic Institute

ร่วมแสดงความยินดีแก่ที่ปรึกษาสถาบันไทยศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมกับ	 ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ใน
การดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย:	 ศูนย์ความเป็นเล ิศของ 
สถาบันโจแอนนาบริคค์	(The	Thailand	Centre	for	Evidence	Based	
Health	Care	:	A	Joanna	Briggs	Institute	Centre	of	Excellence) 
จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เร่ือง	การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก
ตามแนวทางของเกรด	(GRADE	Guideline	Development	Workshop)	
โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษาและวิจัย	 เป็นประธาน	การประชุมจัดข้ึนระหว่างวันท่ี	5	 -7	
พฤศจิกายน	2561	ณ	โรงแรมเดอะปาร์ค	จังหวัดเชียงใหม่
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ข่าววิเทศสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีแก่ที่ปรึกษาสถาบันไทยศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน

รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น 
ประจำาปี 2561

	 ศาสตราจารย์	ดร.	สุสัณหา	ยิ้มแย้ม	หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เข้ารับ
มอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 
ดีเด่น	 ประจำาปี	 2561	 จาก	 นายมีชัย	 ฤชุพันธุ์	 ประธานคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ	 จัดโดย	 สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย	 ร่วมกับ	 มูลนิธิ
สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย	 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2561	
ณ	โรงแรมเดอะ	สุโกศล	กรุงเทพฯ	เมื่อวันอาทิตย์ที่	25	พฤศจิกายน	2561
	 ศาสตราจารย์	ดร.	สุสัณหา	ยิ้มแย้ม	สำาเร็จการศึกษาปริญญาตร ี
วิทยาศาสตรบัณฑิต	 (พยาบาลและผดุงครรภ์)	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ปริญญาโท	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาการพยาบาลศาสตร์	 (การ
พยาบาลแม่และเด็ก)	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และ	 Master	 of	 Health	
Science	 (Primary	 Health	 Care)	 University	 of	 Western	 Sydney,	
Hawkesbury	ประเทศออสเตรเลีย	ปริญญาเอก	Doctor	of	Philosophy 
(Women’s	Health)	The	University	of	Melbourne	ประเทศออสเตรเลีย	
ได้รับ	Research	Fellow	จาก	Harvard	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
และ	 ได้รับ	 Honoring	 Research	 Fellow	 จาก	 LaTrobe	 University	
ประเทศออสเตรเลีย

	 เป็นผู้มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับ	ตั้งแต่ปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ	
โดยอาศัยการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน	 ได้พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์	 โดยทำาหุ่นจำาลองเต้านม	 เพื่อการสอนเกี่ยวกับการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา	รวมทั้งนวัตกรรมด้านอาหาร	ได้แก่	เครื่องดื่มสมุนไพรกระตุ้นน้ำานมแม่	ต่อการผลิตน้ำานมในมารดาหลังคลอด	นอกจากนี้
เป็นทั้งหัวหน้าและผู้ร่วมโครงการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	เขียนหนังสือและตำาราทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ด้านการวิจัยและการ
พยาบาลมารดาและทารก	ได้รับการเชิญป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานวิจัย	และวิชาการของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ	มีผลงานวิจัยเผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ	รวมทั้งผลงานวิจัยบางเรื่อง	และส่วนผลักดันในการปรับเปลี่ยนนโยบายระดับ
ชาติ	
	 นอกจากนี้ได้จัดรายการวิทยุ	 ในประเด็นสุขภาพ	 ได้ผลิตสื่อรณรงค์สุขภาพทั้งแผ่นพับ	 โปสเตอร์	 และ	 สื่อเสียงให้ความรู้	 รวมทั้งเขียน
คู่มือการดูแลสุขภาพทางเพศ	 และอนามัยเจริญพันธุ์	 สำาหรับแกนนำาใช้ให้คำาแนะนำาในประชาชนกลุ่มต่าง	 ๆ	 เช่น	 ผู้ทำางานไม้แกะสลัก	 สตรีใน
สถานประกอบการ	กลุ่มชาติพันธุ์	แรงงานข้ามชาติ	และกลุ่มเยาวชน	มีผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ประจักษ์	มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและวิชาชีพ
การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	จนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ	จากองค์กรวิชาชีพมากมาย	ตลอด	37	ปี	 ในการเป็นอาจารย์พยาบาล	นอกจากได้
ทุ่มเทให้ความรู้	ทั้งสอน	วิจัย	ผลิตนวัตกรรม	และงานรับใช้สังคมแล้ว	ยังได้สอดแทรกเรื่องคุณธรรม	จริยธรรม	ในการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียน	
และในการปฏิบัติทางคลินิก	จากผลงานอันก่อประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับวิชาชีพ	และสังคมอย่างมากมายจนเป็นที่ประจักษ์	สมาคมนักเรียน
ทุนรัฐบาลไทย	จึงขอยกย่องให้	ศาสตราจารย์	ดร.สุสัณหา	ยิ้มแย้ม	เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น	ประจำาปี	2561	เพื่อเป็นเกียรติประวัติ	และ
เป็นตัวอย่างให้นักเรียนทุนรัฐบาลไทยรุ่นหลังสืบไป
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
องค์กรแห่งความสุข	:	การปลูกฝังค่านิยมองค์กร	โดยมี	อาจารย์วชิรา	บุตรวัยวุฒิ	อุปนายก
สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย	 เป็นวิทยากร	 วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้
รับทราบและเข้าใจค่านิยมของคณะฯ	 (FON	 CMU)	 สามารถนำาค่านิยมดังกล่าวไปใช้
ในการปฎิบัติงาน	 พัฒนาตนเอง	 ทีมงานและองค์กร	 นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน
ของอาจารย์และบุคลากรต่อคณะฯ	 พร้อมทั้งเป็นวิทยากรโครงการพบปะสนทนากับคณบดี	
(Meet	the	Dean)	และ	เปิดโครงการบ้านสีแสด	ชื่นชมยินดี	ด้วยไมตรีและขอบคุณ	ประจำา
ปี	2561	เมื่อวันจันทร์ที่	24	ธันวาคม	2561	ณ	โรงแรมอัลไพน์	กอล์ฟ	รีสอร์ท	เชียงใหม่
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ใบอนุญาต	67/2547	ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการองค์กรแห่งความสุข  โครงการ Meet the Dean
โครงการบ้านสีแสด ชื ่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ


