


	 ข่าวสารเดือนมีนาคม	 –	 พฤษภาคม	 2562	 เริ่มจากในเดือนมีนาคม	 ตามที่ได้
เกิดภาวะฝุ่นละอองและหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่	ทำาให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศทั้ง	AQI	
และ	PM	2.5	วัดได้ในระดับสูงเกินมาตรฐาน	คณะฯ	ได้ดำาเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อ
ป้องกันอันตรายจากปัญหาสุขภาพของอาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	ประกอบด้วย	การ
แจกหน้ากากอนามัย	N95	จัดหาเครื่องฟอกอากาศเพื่อให้บริการ	Safety	Zone	หรือ	 จุด
หลบหมอกควัน	สร้างอากาศติดตั้งแผ่นกรองอากาศ	ในห้องเรียนทุกห้อง	ห้องประชุม	และ
บริเวณที่ใช้งานร่วมกัน	 	 ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพคณะฯ	 เปิดให้บริการห้องออกกำาลัง
กาย	(FON	CMU	Gym)	สำาหรับคณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	จัดบริการเครื่องออก
กำาลังกายที่มีมาตรฐาน	 สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน	 ลดอัตราการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้น
และขอแสดงความยินดีแก่	 ศาสตราจารย์	 ดร.อะเคื้อ	 อุณหเลขกะ	 กลุ่มวิชาการพยาบาล
สาธารณสุขได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย	 ประเภท
วิชาการ/วิจัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	ประจำาปี	2561
	 เดือนเมษายน	 คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 เดินทางไปศึกษาดูงานและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา	การวิจัย	ณ		National	Taiwan	University,	School	
of	 Nursing	 ไต้หวัน	 สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำาในเอเซียและของโลก	 โดยได้รับการ
จัดอันดับใน	QS	ranking	by	subject	อยู่ในลำาดับที่	29	(สาขาพยาบาลศาสตร์)	ในโอกาส
นี้คณบดีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย	 การเรียนการสอน	 การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณะผู้บริหารของคณะฯ	 พร้อมทั้งร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนเรียน
รู้การพัฒนางานวิจัยร่วมกับระหว่างสองสถาบันการศึกษาอีกด้วย	 	 ต่อจากนั้นเข้าเจรจา
ความร่วมมือ	 ศึกษาดูงาน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ณ	 Tzu-Chi	 Foundation	 และ	 Tzu-Chi	
University	 ไต้หวัน	 	ด้านการเรียนการสอน	การวิจัย	และการบริหารจัดการ	ความรู้และ
แนวทางการจัดการเรียนที่มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบครบวงจร	 ทั้งเรื่องมนุษยธรรม	
คุณธรรม	จริยธรรม	วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม			ในส่วนคณะกรรมการด้านทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรมและศาสนา	 ร่วมกับสโมสรนักศึกษา	 จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์	
“กราบไหว้สูมา	 ครูบาอาจ๋าน	 สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง	 ประจำาปี	 2562”	 	 เป็นการ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตากราบขอสูมาคารวะในสิ่งที่เคยล่วงเกินในปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งเป็นการขอพรอดีตคณบดี	 คณบดี	 อาจารย์และบุคลากรอาวุโสของคณะฯ	 เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แบบไทย	 ในโอกาสนี้จัดพิธีทำาบุญถวายภัตตาหาร	 ปัจจัย
ไทยธรรมแด่พระสงฆ์	ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ	ผู้ล่วงลับไปแล้ว	
ณ		วัดชัยมงคล	จังหวัดเชียงใหม่	อีกด้วย
	 เดือนพฤษภาคม	 คณบดี	 ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการ
ดำาเนินงานองค์กรพยาบาลด้านการสร้างองค์กรปลอดบุหรี่	และรองศาสตราจารย์	ดร.เดชา	
ทำาดี	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและช่วยวิจัย	 รับรางวัลพยาบาลดีเด่น	 สาขาการ
ศึกษาพยาบาล	 ประเภทอาจารย์พยาบาล	 เนื่องในวันพยาบาลสากล	 ประจำาปี	 2562	 รอง
ศาสตราจารย์	 ดร.ศิวพร	 	 อึ้งวัฒนา	 กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข	 ได้รับรางวัลชนะ
เลิศ	การนำาเสนอผลงานวิชาการ	ประเภทโปสเตอร์	สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค	เรื่อง	“เครื่องกรอง	HAPPY	ด้วยแผ่น	HEPA”			ในเดือนนี้	คณบดี	พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	และ	บุคลากร	เดินทางไปศึกษาดูงานเสริมสร้างองค์กรแห่งความ
สุขและสุขภาวะ	(Happy	&	Healthy	Workplace)	ณ	ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเพื่อความ
ยั่งยืน	 จังหวัดระยอง	 และโรงพยาบาลคุณธรรม	 โรงพยาบาลสมิติเวช	 ศรีราชา	 จังหวัด
ชลบุรี		ช่วงปลายเดือนคณะฯ	ในฐานะบทบาทของประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่	 จังหวัดเชียงใหม่	 จัดพิธีกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก	 ประจำาปี	
2562	 	 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยตระหนักถึงพิษภัยอันตรายร้ายจากบุหรี่และ
ยาสูบ	
	 สุดท้ายนี ้	 ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ
นานาชาติ		23rd		East	Asian	Forum	of	Nursing	Scholars	(EAFONS)	conference	
เรื่อง	 “Advancing	Nursing	 Scholars	 in	 the	 Era	 of	Global	 Transformation	 and	
Disruptive	 Innovation”	 	วันที่	 10-11	มกราคม	2563	ผู้ที่สนใจชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่	http://eafons2020.com		และเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์	ประจำาปี	2562	ขอให้ท่าน
และครอบครัวประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา	 และมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีตลอดปีด้วยเทอญ

                                     

	 	 	(ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา		คุณาวิกติกุล)
																		คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้บริหารดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน
องค์กรพยาบาลด้านการสร้างองค์กรปลอดบุหรี่	ประจำาปี	2562	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.เดชา	ทำาดี	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและช่วย
วิจัย	รับรางวัลพยาบาลดีเด่น	สาขาการศึกษาพยาบาล	ประเภทอาจารย์พยาบาล	เนื่องในวันพยาบาลสากล	ประจำาปี	2562	จาก	นายแพทย์ธวัช	
สุนทราจารย์	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงสาธารณสุข	 จัดโดย	 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	 ในการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล	
ประจำาปี	2562	เรื่อง	“Nurses	-	A	Voice	to	Lead	Health	For	All	“	(พยาบาล	:	เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า)	โดยมี	รองศาสตราจารย์	
ดร.ทัศนา	บุญทอง	นายกสภาการพยาบาล	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์สุปาณี	เสนาดิสัย	นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	ร่วมแสดง
ความยินดีและมอบของที่ระลึก	ณ	โรงแรมดิเอมเมอรัลด์	ถนนรัชดา	กรุงเทพฯ	เมื่อวันพุธที่	15	พฤษภาคม	2562
	 ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารของคณะฯ	 ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่คณบดีซึ่งได้รับรางวัลดังกล่าว	 	 พร้อมกันนี้คณบด ี
มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่	 รองศาสตราจารย์	 ดร.เดชา	 ทำาดี	 เมื่อวันอังคารที่	 21	 พฤษภาคม	 2562	 นอกจากนั้นคุณไพศาล	 
สุรธรรมวิทย์	 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	 ผู้แทนคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 จังหวัด
เชียงใหม่	มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่คณบดี	(ฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	จังหวัดเชียงใหม่)	ใน
โอกาสที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานองค์กรพยาบาลด้านการสร้างองค์กรปลอดบุหรี่	 จาก	 เครือข่ายเพื่อการ 
ควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย	สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	เมื่อวันศุกร์ที่	10	พฤษภาคม	2562
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รางวัลพยาบาลดีเด่น  เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำาปี 2562
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานในพิธีทักษิณานุประทาน	
ทำาบุญถวายภัตตาหาร	ปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์	และ	พิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์และ
บุคลากรคณะฯ	ผู้ล่วงลับ	เนื่องในประเพณีสงกรานต์	ประจำาปี	2562	โดยมีคณะผู้บริหาร	พร้อม
ด้วย	 อาจารย์อาวุโส	 คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	 ร่วมพิธี	 ณ	 วัดชัยมงคล	 อำาเภอเมือง	
จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันจันทร์ที่	1	เมษายน	2562

พิธีทักษิณานุประทานและทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ ประจำาปี 2562

สืบสานประเพณี

๒ ๕ ๖ ๒
สงกรานต์
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	 อาจารย์สิริลักษณ์	 วรรธนะพงษ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	 Professor	
Dr.	Teri	Stone,	Visiting	Professor	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากรและนักศึกษา	
ร่วมขบวนแห่สรงนำา้พระพุทธสิหิงค์	 และ	 พระพุทธรูปสำาคัญในจังหวัดเชียงใหม่	 ในงานประเพณี
สงกรานต์	 (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง)	 ประจำาปี	 2562	 เริ่มต้นตั้งขบวนบริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟและ
สิ้นสุด	ณ	วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันเสาร์ที่	13	เมษายน	2562

	 อาจารย์สิริลักษณ์	วรรธนะพงษ์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	ผู้แทนคณบดี	พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากรและนักศึกษา	ร่วมงานวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส	ประจำาปี	2562	จัดโดย
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	 สาขาภาคเหนือ	 สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค	 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ	สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่	ณ	โรงแรมดิเอ็ม
เพรส	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันศุกร์ที่	26	เมษายน	2562

วันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำาปี 2562

ร่วมขบวนแห่สรงน้ำาพระพุทธสิหิงค์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำาปี 2562

สืบสานประเพณี

๒ ๕ ๖ ๒
สงกรานต์
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พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 44

	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นพ.นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	 รุ่นที่	 44	 ประจำาปี
การศึกษา	2560	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	
กล่าวรายงานและกล่าวแสดงความยินดี	 เมื่อวันอังคารที่	 5	 มีนาคม	
2562

การออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ
งานตามแนวคิดลีน

	 คณะพยาบาลศาสตร์	จัดการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	การออกแบบ
กระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน	 โดย
มี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ฐิติณัฏฐ์	 อัคคะเดชอนันต์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา	 เป็นวิทยากร	 เป้าหมายเพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดลีน	 สามารถจัดทำาแผนภูมิการไหลของ
กระบวนการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ
งานในส่วนที่รับผิดชอบและที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 เมื่อวันพุธที่	 20	 มีนาคม	
2562

พิธีทำาบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มช.

	 อาจารย์สิริลักษณ์	 วรรธนะพงษ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
กิจการพิเศษ	 พร้อมด้วย	 บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์	มช.ประจำาปี	2562	ใน
โอกาสนี้ได้มอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะนิติศาสตร์	 โดยมี	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.พรชัย	วิสุทธิศักดิ์	คณบดีคณะนิติศาสตร์	เป็นประธาน
รับมอบ	เมื่อวันจันทร์ที่	25	มีนาคม	2562

Update การป้องกันการติดเชื้อโรคหัดสำาหรับบุคลากร
สุขภาพและประชาชน

	 คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	คณะพยาบาลศาสตร์	
ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “Update	 การป้องกันการติด
เชื้อโรคหัดสำาหรับบุคลากรสุขภาพและประชาชน”	 โดยมี	 รอง
ศาสตราจารย์	 ดร.วันชัย	 เลิศวัฒนวิลาศ	 กลุ่มวิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์	 และ	 ผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและ
การควบคุมการติดเชื้อ	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันศุกร์ที่	 29	 มีนาคม	
2562

กิจกรรมบ้าน สีแสด
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ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในโอกาสที่ได้รับตำาแหน่ง
ทางวิชาการใหม่

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีเป็นประธาน
มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะฯในโอกาสที ่
ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการ	ดังนี้	ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	จำานวน	
3	ท่าน	 ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิราวรรณ	ดีเหลือ	 	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.จันทร์ฉาย	 โยธาใหญ่	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์
ดร.ณัฐธยาน์	สุวรรณคฤหาสน์		ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์	จำานวน	1	
ท่าน	ได้แก่	รองศาสตราจารย์	ดร.พิมพาภรณ์	กลั่นกลิ่น	และ	ตำาแหน่ง
ศาสตราจารย์	 ได้แก่	 ศาสตราจารย์	 ดร.ภัทรภรณ์	 ทุ่งปันคำา	 (รอการ
โปรดเกล้าฯ)	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	18	เมษายน	2562

พิธีสมโภชศาลพระภูมิหลังใหม่ ประจำามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

	 อาจารย์สิริลักษณ์	วรรธนะพงษ์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการพิเศษ	 พร้อมด้วย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จันทร์ฉาย 
โยธาใหญ่	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	และ	บุคลากร	
ร่วมพิธีสมโภชศาลพระภูมิหลังใหม่	 ประจำามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ณ	ศาลพระภูมิ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันจันทร์ที่	29	เมษายน	
2562

พิธีเปิดกิจกรรมและนิทรรศการ วันพยาบาลสากล ประจำาปี 2562 

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	 ผู ้แทนคณบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	
คณาจารย์และนักศึกษา	 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในวัน
พยาบาลสากล	ประจำาปี	 2562	 เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูคุณงามความดี
ของมิสฟลอเรนซ์	ไนติงเกล	ผู้ก่อกำาเนิดวิชาชีพการพยาบาล	ณ	ห้องโถงชั้น	
1	 อาคารเฉลิมพระบารมี	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อ
วันศุกร์ที่	10	พฤษภาคม	2562	

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมผู้ดำาเนินการ
สปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 19

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.พนิดา	 จันทโสภีพันธ์	 รองคณบดี
ฝ่ายแผนและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เป็นประธานในพิธี
ปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมผู้ดำาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ	
(Spa	Manager)	 รุ่นที่	 19	 จัดโดยศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการ 
สปาเพื่อสุขภาพ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 การอบรมจัดขึ้นวันที่	 29	
เมษายน	–	15	พฤษภาคม	2562	 	

กิจกรรมบ้าน สีแสด



	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่เป็นองค์กรที่มีภารกิจ
หลักสำาคัญในการจัดการเรียนการสอน	การวิจัย	การบริการวิชาการ	และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	ระบบกายภาพ	
เพื่อสร้างคนคุณภาพสู่สังคม	ในปัจจุบันอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	จำาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการ
เรียนรู้สิ่งใหม่	 ๆ	 อยู่เสมอ	 เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักและการพัฒนาคณะฯ	 ให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ตลอดจนมีแนวทางในการพัฒนาคณะฯให้มีสถานที่ทำางานที่น่าอยู่	 มีความปลอดภัย	 มีสุขภาพดี	 ทั้งกาย	 จิต
สังคม	และจิตวิญญาณ	เป็นองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ	(Happy	&	Healthy	Workplace)		โดยในปี	2562	นี้	
คณะฯ	มุ่งเน้นตามค่านิยมองค์กร	(FON	CMU)	ในประเด็น	N	=	Nurturing	(การดูแลเอาใจใส่)	C	=	Commitment 
and	 Community	 (ความผูกพันและมุ่งมั่นทุ่มเทและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม)	 เรื่องการทำางานเป็นทีม	
ตลอดจนการมีจิตบริการที่ดี	 (Team	building	และ	Service	mind)			 	จึงได้จัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน	ประจำา
ปี	 2562	 เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสิ่งใหม่และกับหน่วยงานอื่น	นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสนำาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำางาน	การดำาเนิน
ชีวิตประจำาวัน	 ตลอดจนการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ระหว่างผู้บริหาร	 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนใน
คณะฯ	เพื่อช่วยให้ได้มีโอกาสตระหนักในการเรียนรู้	พัฒนาตนเอง	เพื่อผลลัพธ์การทำางานที่ดี	อีกทั้งอยู่ร่วมกันในองค์กร
อย่างมีความสุข	มีคุณภาพ		รวมทั้งมีส่วนช่วยคณะฯ	ในการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งความสุขและการมีสุขภาวะต่อไป
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ศกึษาดูงานเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ
(Happy & Healthy Workplace)

8



	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	เป็นประธานกล่าว
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำางานเป็นทีมและ 
จิตบริการ	(Team	Building	and		Service	Mind)	
โดยมี	 อาจารย์	 ดร.อติชาต	 เกตตะพันธุ์	 จากภาค
วิชาคณิตศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 และคณะฯ	 เป็นวิทยากร	ณ	 ห้องประชุม
ศตวรรษที่	21	อาคาร	2	เมื่อวันพุธที่	22	พฤษภาคม	
2562		และ	คณบดี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	
และ	 บุคลากร	 เดินทางไปศึกษาดูงานเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ	 (Happy	 &	
Healthy	Workplace)	ณ	ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร
เพื่อความยั่งยืน	 จังหวัดระยอง	 และ	 โรงพยาบาล
สมิติเวช	ศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	ในระหว่างวันที่	23	
-	25	พฤษภาคม	2562

9
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โครงการ FON – CMU Job Fair

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จันทร์ฉาย	 โยธาใหญ่	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	
เป็นประธานเปิดงาน		FON	–	CMU	Job	Fair	ประจำาปี	2562	เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	3	
และ	4	ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการทำางานในอนาคต	รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสมัคร
งานตลอดจนจ้างงานระหว่างนักศึกษาและโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการพยาบาลต่างๆ 
เมื่อวันเสาร์ที่	16	มีนาคม	2562

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

	 คณะพยาบาลศาสตร ์	 จ ัดโครงการแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบัน
การศึกษาในต่างประเทศ	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	ณ	สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเมื่อปี
ที่ผ่านมาได้มาแบ่งปันความรู้และเล่าถึงประสบการณ์อันเป็นประโยชน์
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	 	 เมื่อวัน
อังคารที่	19	มีนาคม	2562

การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
ตัวเองและทักษะการสื่อสาร สำาหรับ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2     

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดโครงการ
พัฒนาทักษะการบริหารจัดการตัวเองและทักษะ	
การสื่อสาร	สำาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	2	
โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล 
คณบดี	 เป็นประธานและวิทยากรในหัวข้อ	
“แรงบันดาลใจสู่	 Smart	 &	 Smile	 CMU	
Nurse	 Students”	 ณ	 ห้องประชุมศตวรรษ
ที่	21	อาคาร	2	เมื่อวันอาทิตย์ที่	31	มีนาคม	
2562

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น สำาหรับนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1

	 ศ าสตราจารย ์ 	 ด ร . ว ิ ภ าดา	 
คุณาวิกติก ุล	 คณบดี	 เป ็นประธานเปิด
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการอยู่	
ร่วมกับผู้อื่น	 สำาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่	1	โดยมี	อาจารย์	ดร.อติชาต	เกตตะพันธุ์	
อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เป็นวิทยากร	ณ	ห้องเรียนศตวรรษ
ที่	 21	 อาคาร	 2	 เมื่อวันพุธที่	 10	 เมษายน	
2562

ธรรมปัญญาพัฒนาจริยธรรมในการ
พยาบาลผู้ป่วย

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 จัดการบรรยายธรรมพิเศษ	 เรื่อง	
ธรรมปัญญาพัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้
ป่วย	 โดยมี	 พระครูธีรสุตพจน์	 (พระมหาสง่า 
ธีรสำวโร)	 เจ้าอาวาสวัดผาลาด	 จังหวัดเชียงใหม่ 
และ	 ผ ู ้อ ำานวยการส ำาน ักงานว ิทยาเขต	
มหาว ิทยาล ัยจ ุฬาลงกรณ์ราชว ิทยาล ัย	 
วัดสวนดอก	 เป็นวิทยากร	 จัดขึ ้นให้แก่
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 2	 ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ
ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย	 เพื่อให้
ได้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง	 สามารถเรียนรู้
ที่จะปฏิบัติการบริการพยาบาล	 รวมทั้งดำาเนิน
ชีวิตในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม	
เมื่อวันจันทร์ที่	27	พฤษภาคม	2562

ลานกิจกรรมกับ
นักศึกษาพยาบาล
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พิธีเปิดห้องออกกำาลังกาย (FON CMU Gym)

กิจกรรม
ตัดตุงปี๋ใหม่เมือง 
ประจำ�ปี 2562

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ห้อง
ออกกำาลังกาย	(FON	CMU	Gym)	สำาหรับคณาจารย์	บุคลากร	และ	นักศึกษา	เป้าหมายเพื่อสร้างสถาน
ที่ออกกำาลังกายที่เหมาะสม	 จัดบริการเครื่องออกกำาลังกายที่มีมาตรฐาน	 เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็ง
แรง	 สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน	 และ	 ลดอัตราการเจ็บป่วยของคณาจารย์	 บุคลากร	 และ	 นักศึกษา
ของคณะฯ

	 ห้องออกกำาลังกาย	 (FON	 CMU	 Gym)	 ตั้งอยู่บริเวณชั้น	 1	 หอพักพยาบาล	 6	 คณะพยาบาล
ศาสตร์	เปิดให้บริการทุกวัน	ตั้งแต่เวลา	05.00	-	22.00	น.	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ	อุปกรณ์ออกกำาลังกาย	
ได้แก่	จักรยานออกกำาลังกาย	เครื่องบริหารร่างกาย	ลู่วิ่งออกกำาลังกาย	เครื่องเดินแบบวงรี	เป็นต้น	

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์	(ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง)	จัดกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง	ประจำาปี	2562	โดย
มี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธาน	วิทยากรรับเชิญ	ได้แก่	คุณเฉลิมศรี 
โตน้อย	บุคลากรอาวุโส	(อดีตหัวหน้าหน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์)	เมื่อวันพุธที่	10	
เมษายน	2562
	 “ตุง”	หรือ	“จ้อ”	เป็นภาษาถิ่นทางภาคเหนือ	หมายถึง	ธง	“ตุง”	ทำาด้วยวัสดุต่าง	ๆ	ตาม
ความเหมาะสม	 เช่น	 ไม้	 โลหะ	กระดาษ	ผ้า	 ใบลาน	พลาสติก	 เป็นต้น	มีลักษณะเป็นแผ่นวัตถุ	
ส่วนปลายแขวนติดกับเสา	 หรือผูกติดกับปลายไม้	 เป็นแผ่นยาวลงมา	 “ตุง”	 มีหลายชนิด	 แต่ละ
ชนิดจะมีรูปแบบ	ขนาด	และรายละเอียดวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งแตกต่างกันไปตามความเชื่อ	และ
พิธีกรรมทางศาสนา	สำาหรับตุงไส้หมู	มีลักษณะเป็นพวงประดิษฐ์	รูปร่างคล้ายจอมแหหรือปรางค์	
ทำาจากกระดาษสีหรือกระดาษแก้วสีต่างๆ	 อย่างน้อยแผ่นละสี	 มาวางซ้อนกันแล้วพับทแยงมุม
หลาย	 ๆ	ทบ	 ใช้กรรไกรตัดสลับกันเป็นลายฟันปลาจนถึงส่วนปลายสุด	 เมื่อคลี่ออกและจับหงาย
ขึ้น	จะเห็นเป็นพวงกระดาษที่สวยงาม	ศิลปะการตัดกระดาษให้เป็น	ตุงไส้หมู	เป็นองค์ความรู้ที่มี
มาแต่โบราณ	ชาวล้านนาใช้ในพิธีทางศาสนาหรือกิจกรรมทางประเพณีสำาคัญ	
 
การตัดตุงไส้หมู			สำาหรับวัสดุและอุปกรณ์	ประกอบด้วย	กระดาษว่าวสี	2	สี	และ	กรรไกร
 
ขั้นตอนและวิธีการทํา
เลือกกระดาษมาสองสีสีอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบนำากระดาษทั้งสองแผ่นมาวางทับกันพับกระดาษให้
เป็นรูปสามเหลี่ยม	โดยตัดส่วนที่เหลือออก		พับครึ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยม		พับครึ่งด้านที่หนึ่ง	และ	
พับครึ่งด้านที่สอง	 เพื่อให้เป็นรูปสามเหลี่ยมจะได้กระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยม	 พับกระดาษอีกด้าน
ให้เป็นรูปเหมือนจรวด	 ตัดขอบด้านทะแยงให้เป็นรูปหยักหรือลวดลายตามแต่ถนัด	 หลังจากนั้น
ตัดขอบอีกด้าน	 	 ตัดส่วนสามเหลี่ยมด้านบนโดยตัดสลับคลี่กระดาษที่พับออกมา	 ให้เป็นลักษณะ
สี่เหลี่ยม	ตัดกระดาษแผ่นเล็กและสอยด้ายเพื่อนำาไปผูกมัดกับกิ่งไม้จะได้เป็นตุงไส้หมู
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร	 จัดพิธีสูมาคารวะดำาหัวขอพรปีใหม่อดีต
คณบดีและอาจารย์อาวุโสของคณะฯ	 เนื่องในประเพณีสงกรานต์	
(ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง)	 ประจำาปี	 2562	 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ลำา้ค่าให้คงอยู่สืบไป	 ในโอกาสนี้	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทวีลักษณ์	วรรณฤทธิ์	นายกสมาคมศิษย์
เก่าพยาบาลศาสตร์	 มอบเงินเพื่อสมทบกองทุนกตเวทิตาจิตแก่
คณาจารย์ที่เกษียณของคณะฯ	 เป็นจำานวน	 30,000	 บาท	 (สาม
หมื่นบาทถ้วน)	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	25	เมษายน	2562

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 รอง
คณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย	 ผู้แทนคณบดี	 พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากรและนักศึกษา	ร่วมพิธีคารวะดำาหัว
อดีตอธิการบดี	 อธิการบดี	 และ	 อาจารย์อาวุโส	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 เนื่องในประเพณีสงกรานต์	 ประจำาปี	 2562	 เพื่อ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป	
ณ	บริเวณลานสัก	ศาลาอ่างแก้ว	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวัน
ศุกร์ที่	26	เมษายน	2562

คณะผู้บริหารสูมาคารวะดำาหัวขอพรปีใหม่อาจารย์อาวุโส 
ประจำาปี 2562

พิธีคารวะดำาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และ อาจารย์
อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



สูม�ค�รวะดำ�หัว

13

	 คณะกรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา	 ร่วมกับ	 สโมสร
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	และ	สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	จัดงานกราบไหว้สูมา	ครูบาอาจ๋าน	สืบสานงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง	ประจำา
ปี	2562	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธาน	งาน
ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษาตลอดจนศิษย์เก่าของคณะฯ	ได้
แสดงความกตัญญูกตเวที	 กราบขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่	 พร้อมทั้ง
ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในวันเริ่มต้นปีใหม่แบบไทย	 เนื่อง
ในวันสงกรานต์เป็นการร่วมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป	 ณ	
ลานดอกปีบ	อาคาร	1		เมื่อวันพฤหัสบดีที่	25	เมษายน	2562

พิธีคารวะดำาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และ อาจารย์
อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กราบไหว้สูมา ครูบาอาจ๋าน สืบสานงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำาปี 2562 



	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
และ	ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	จังหวัดเชียงใหม่	 เปิดเผยว่า	องค์การ
อนามัยโลกคาดการณ์ไว้ว่า	 ระหว่างปี	 2563-2573	 จะมีการสูญเสียประชากรก่อนวัยอันควรมากกว่า	
100	 ล้านคน	 ซึ่งประเทศต่างๆต้องแบกรับภาระประชากรที่เจ็บป่วยพิการหรือเสียชีวิตมากขึ้นจึงต้องมี
มาตรการในการควบคุมการบริโภค	“ยาสูบ”	ที่มีประสิทธิภาพ	ในปีนี้ทางสมาพันธ์	ฯ	ได้ร่วมมือกับองค์กร	
หน่วยงาน	 และ	 ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 จัดรณรงค์กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก	 31	 พฤษภาคม	
ภายใต้คำาขวัญประจำาปี	2562	ว่า	“บุหรี่เผาปอด”	(Tobacco	burns	your	 lungs)	 เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เสพ	
ผู้ติด	ลด	ละ	เลิกบุหรี่และยาสูบ	รวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่	สำาหรับเป็น
เกราะป้องกันดูแลสุขภาพให้ตนเองตลอดจนคนรอบข้างให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่มือสองและมือสาม	
(ควันบุหรี่มือสองเป็นควันที่ผู้สูบพ่นออกมาฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศทำาให้ผู้ที่อยู่โดยรอบสูดดมเข้าไปและ
ได้รับสารพิษ	ควันบุหรี่มือสามคือควันที่ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ	เช่น	เฟอร์นิเจอร์	สิ่งของ	เสื้อผ้า	และ
วัตถุอื่นๆ	 สารพิษเกาะติดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อผู้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น)	
มากกว่านั้นเดินหน้าสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่	 พร้อมให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าที่มีอันตราย
เทียบเท่าบุหรี่มวนปกติ	ปอดเป็นอวัยวะที่ได้รับสารพิษจากควันบุหรี่มากที่สุด	เพราะระบบทางเดินหายใจ
และปอดนั้นเป็นด่านแรกของร่างกายที่สัมผัสสารพิษจากควัน	 โดยสาเหตุหลักของผู้ที่ป่วยและตายจาก
การสูบบุหรี่มาจากโรคทางเดินหายใจและปอด	 ดังนั้นการขจัดต้นตอที่สำาคัญอย่างบุหรี่จึงเป็นความร่วม
มือกันของทุกฝ่าย	ไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	แต่ผู้สูบต้องมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะ
เลิกบุหรี่	 ซึ่งคนใกล้ชิดต้องเข้าใจและเป็นกำาลังใจให้อยู่เคียงข้าง	 ไม่ใช่เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	แต่ส่งผลดี
ต่อลูกหลานในวันนี้และอนาคตข้างหน้าอีกด้วย
											เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก	ประจำาปี	2562	สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	
จังหวัดเชียงใหม่	 จัดพิธีปล่อยแถวขบวนออกเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงพิษภัยอันตราย
ร้ายจากบุหรี่และยาสูบ	ระหว่างเวลา	17.00	-	22.00	น.	เมื่อวันอาทิตย์ที่	26	พฤษภาคม	2562	ณ	ข่วง
ประตูท่าแพ	จังหวัดเชียงใหม่	โดยมี	คุณณัฐฐ์ชูเดช	วิริยดิลกธรรม	รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	เป็น
ประธานเปิดงาน	 นอกจากนี้ภายในงานได้จัดบูธนิทรรศการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยม
ชม	 ไม่ว่าจะเป็น	 บริการให้คำาปรึกษาในการลดละเลิกบุหรี่	 บริการประเมินระดับการติดนิโคติน	 บริการ
นวดกดจุดเพื่อเลิกบุหรี่	กิจกรรมตอบคำาถามชิงรางวัล	รวมทั้งได้รับชมการแสดงชุด	รวมพลังคน	GEN	Z	
ไม่สูบ	โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ	การแสดงชุดรำาวงเพื่อสุขภาพออก
กำาลังกายให้ห่างไกลควันบุหรี่	 จากชมรมรำาวงเพื่อสุขภาพสวนดอก	 ต่อจากนั้นออกเริ่มเดินไปยังถนนคน
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เดิน	(วันอาทิตย์)	จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่โดยรอบ	เพื่อแจกเอกสาร	สติกเกอร์	แผ่นพับ	โปสเตอร์	
และ	 สื่อต่าง	 ๆ	 	 ให้แก่ชาวไทย	 และ	 ชาวต่างประเทศ	 โดยเฉพาะชาวจีนให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ตลอดเส้นทาง
													และในวันศุกร์ที่	31	พฤษภาคม	2562	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ	ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคม
ไทยปลอดบุหรี่	จังหวัดเชียงใหม่	เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก	ประจำาปี	2562	ระหว่าง
เวลา	09.00	–	13.00	น.	ณ	ข่วงม่วนใจ๋	อาคาร	2	คณะพยาบาลศาสตร์		โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากผู้แทนบุคลากรในหลายหน่วยงาน	องค์กร	ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่สำาคัญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง
นี้	 ประกอบด้วย	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 สภา
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลนครเชียงใหม่	สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่		โรงเรียนผู้
สูงอายุอำาเภอสันป่าตอง	โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์	โรงพยาบาลหางดง	กลุ่มครูนักรณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่	และ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ออกเดินแจกแผ่นพับ	เอกสาร	สติก
เกอร์	และโปสเตอร์แก่ประชาชนยังพื้นที่เป้าหมาย	3	แห่ง	ได้แก่	ตลาดวโรรส	(กาดหลวง)	ตลาดต้น
ลำาไย	ท่าอากาศยานนานาชาติ	จังหวัดเชียงใหม่		และ	สถานีขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งได้การ
ตอบรับจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมาก		ท้ายสุดในวันเสาร์
ที่	 1	 มิถุนายน	 2562	 ระหว่างเวลา	 05.00	 –	 08.00	 น.	 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่	 จังหวัดเชียงใหม่	 ร่วมจัดบูธนิทรรศการและให้บริการด้านสุขภาพ	 ในกิจกรรมเดิน-วิ่งต่อ
ต้านยาเสพติดและรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก	“RUN	TOGETHER”	SAY	NO	TO	DRUGS	จัดโดย
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	ร่วมกับ	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดเชียงใหม่		
ณ	อ่างเก็บน้ำาห้วยตึงเฒ่า	จังหวัดเชียงใหม่		โดยมีภาคประชาชนทั้งส่วนกลางและประชาชนในพื้นที่	
ซึ่งเป็นกลุ่มที่รักสุขภาพ	กลุ่มครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นเด็กเล็ก	และกลุ่มผู้สูงอายุร่วมงานดังกล่าวเป็น
จำานวนมาก		กิจกรรมทั้งหมดนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างให้สังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืนต่อ
ไป

ลด ละ เลิกบุหรี่ วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและคนรอบข้าง 
ต่อลมหายใจให้ยืนยาว ไม่เอาบุหรี่มาเผาปอด

15

ต่อลมหายใจให้ยืนยาว (ลด ละ เลิก) ไม่เอาบุหรี่มาเผาปอด



	 ศาสตราจารย์	ดร.อะเคื้อ	อุณหเลขกะ	อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาการพยาบาล
สาธารณสุข	 คณะพยาบาลศาสตร์	 รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
บัณฑิตวิทยาลัย	 ประเภทวิชาการ/วิจัย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ประจำาปี	 2561	 จาก	
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง	 เลขะกุล	 	 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดโดย	 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ณ	
โรงแรมรอยัลริเวอร์	กรุงเทพฯ	เมื่อวันอาทิตย์ที่	17	มีนาคม	2562

	 ศูนย์วิชาการ	 เขตสุขภาพที่	 1	 จัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ส่งเสริมสุขภาพ	 ป้องกันควบคุมโรค	 คุ้มครองผู้บริโภค	 และอนามัยสิ่งแวดล้อม	 เขต
สุขภาพที่	1	ปี	2562	เรื่อง	“เปิดโลกนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชน
สุขภาพดีสู่ความยั่งยืน”	ในโอกาสนี้	รองศาสตราจารย์	ดร.ศิวพร		อึ้งวัฒนา	อาจารย์
ประจำากลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
การนำาเสนอผลงานวิชาการ	ประเภทโปสเตอร์	สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค	เรื่อง	“เครื่องกรอง	HAPPY	ด้วยแผ่น	HEPA”		ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส	โรงแรมดิเอ็มเพรส	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันพุธที่	15	พฤษภาคม	2562

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2561

รางวัลชนะเลิศ การนำาเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ “เครื่องกรอง 
HAPPY ด้วยแผ่น HEPA “

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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อบรมการเตรียมพยาบาลเพื่อรับมือภัยพิบัติ  
(Disaster preparedness for nursing)

ระหว่างวันที่	4	–	6	มีนาคม	2562	ณ	โรงแรมเชียงใหม่ออคิด	
จังหวัดเชียงใหม่

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่	4	มีนาคม	–	30	มิถุนายน	2562

มอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21    

วันศุกร์ที่	8	มีนาคม	2562

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 13

ระหว่างวันที่	1	เมษายน	–	21	กรกฎาคม	2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 8 
และ การพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12

วันพุธที่	29	พฤษภาคม	2562

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหาร
การพยาบาล รุ่นที่ 9    วันพฤหัสบดีที่	30	พฤษภาคม	2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์

ระหว่างวันที่	26-29	มีนาคม	2562	ณ	โรงแรมอโมรา	ท่าแพ	
จังหวัดเชียงใหม่

พิธีมอบประกาศนีบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วย
โรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	28	มีนาคม	2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบําบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อ
ลดปัญหาการฆ่าตัวตาย

ระหว่างวันที่	14	-	15	มีนาคม	2562	ณ	โรงแรมอโมรา	
ท่าแพ	จังหวัดเชียงใหม่

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2561

ข่าวศูนย์บริการพยาบาล
Nursing Service CenterNSC News
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คณะผู้บริหารศึกษาดูงาน ณ Tzu-Chi Foundation, Tzu-Chi University และ  
National Taiwan University 
	 ระหว่างวันที่	6	–	11	เมษายน	2562	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารของคณะฯ	เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา	การ
วิจัย	ณ		National	Taiwan	University,	School	of	Nursing	ไต้หวัน	สถาบันการศึกษาพยาบาล
ชั้นนำาในเอเซียและของโลก	 โดยได้รับการจัดอันดับใน	 QS	 ranking	 by	 subject	 อยู่ในลำาดับที่	
29	 (สาขาพยาบาลศาสตร์)	 ในโอกาสนี้คณบดีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
วิจัย	การเรียนการสอน	การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณะผู้บริหารของคณะฯ	พร้อมทั้งร่วมเจรจา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานวิจัยร่วมกับระหว่างสองสถาบันการศึกษาอีกด้วย	 	 ต่อจากนั้น
เข้าเจรจาความร่วมมือ	ศึกษาดูงาน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ณ	Tzu-Chi	Foundation	และ	Tzu-Chi	 
University	ไต้หวัน		ด้านการเรียนการสอน	การวิจัย	และการบริหารจัดการ	ความรู้และแนวทาง
การจัดการเรียนท่ีมีการบูรณาการอย่างเป็นระบบครบวงจร	 ท้ังเร่ืองมนุษยธรรม	 คุณธรรม	 จริยธรรม	
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	 ศึกษาการใช้พุทธศาสนาเป็นแนวทางการปฏิบัติ	 และได้เข้าเยี่ยมชม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะ	(Recycling)	ณ	Neihu	Tzu-chi	Recycling	Center	
อีกด้วย

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีและ	 ในฐานะประธาน
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื ่อสังคมไทยปลอดบุหรี ่	 จังหวัดเชียงใหม่	 ให้
สัมภาษณ์ออกอากาศรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 (Thai	 PBS)	
เนื ่องในวันงดสูบบุหรี ่โลก	ประจำาปี	2562	ณ	ห้องประชุมยุทธศาสตร์	อาคาร	4	
คณะพยาบาลศาสตร์	เมื ่อวันพุธที ่	29	พฤษภาคม	2562

คณบดีให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 
เนื่องวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำาปี 2562
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ในฐานะ
หัวหน้าโครงการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
ในคนทำางานภาคเหนือ	 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสรุปผลการ
ดำาเนินงานโครงการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในคนทำางานภาคเหนือ	 โครงการได้รับการสนับสนุนจาก
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ณ	โรงแรม
ดวงตะวัน	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันพุธที่	6	มีนาคม	2562

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธานมอบ
หน้ากากอนามัย	N95	แก่คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษา	 เพื่อนำาไปใช้
ป้องกันอันตรายจากปัญหาภาวะวิกฤตฝุ่นละออง	 PM	 2.5	 ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ที่เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวันอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	
โดยมี	 ผู้แทนจากกลุ่มวิชา	 หน่วยงาน	 และนักศึกษาแต่ละชั้นปี	 ร่วมรับ
มอบและนำาแจกจ่ายต่อให้ทั่วถึงทุกคนในคณะฯ	เมื่อวันศุกร์ที่	15	มีนาคม	
2562

มอบหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 แก่
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

สรุปผลการดำาเนินงานโครงการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำางานภาคเหนือ

ภารกิจคณบดี



ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก University of Hong Kong
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ให้การต้อนรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 จาก	 University	 of	 Hong	 Kong	 เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง		ในโอกาสที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	ประจำาปี	2562	
ระหว่างวันที่	4	-	8	มีนาคม	2562

คณะผู้บริหารจาก University of Health Sciences ประเทศลาว ศึกษาดูงาน
	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	 เป็นประธานรับมอบ
ของที่ระลึกจากคณะผู้บริหาร	Faculty	of	Nursing	Sciences,	University	of	
Health	Sciences	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ในโอกาสที่เดินทาง
มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการพร้อมทั้งศึกษาดูงานด้าน	Midwifery	Nursing 
Program	และ	Quality	Assurance	ของคณะฯ	ระหว่างวันที่	13	-14	มีนาคม	
2562

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Affiliated Hospital of Chengdu University 
(AHCU)
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ให้การต้อนรับคณะ
ผู้บริหารจาก	 The	 Affiliated	 Hospital	 of	 Chengdu	 University	 (AHCU)	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของ
คณะฯ	ระหว่างวันที่	25	-	31	มีนาคม	2562

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจาก Kunming Medical University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน
	 Professor	Ping	Fen	Tang	จาก	Kunming	Medical	University	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	เข้าเยี่ยมคารวะ	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล 
คณบดี	 ในโอกาสที ่เดินทางมาเยี ่ยมชมคณะฯและเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสองสถาบัน	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	4	เมษายน	2562

เยี่ยมคารวะคณบดีและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 
	 Professor	Misae	Ito	พร้อมด้วย	Professor	Kyoko	Mura	จาก	
Yamaguchi	Uiversity	ประเทศญี่ปุ่น	และ	Professor	Jane	Conway,	 
Associate	Dean,	Teaching	and	Learning,	Faculty	of	Medicine	and	
Health,	University	of	New	England	ประเทศออสเตรเลีย	เย่ียมคารวะ	
ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	ในโอกาสท่ีเดินทางมาเจรจา
ความร่วมมือทางวิชาการ	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	2	พฤษภาคม	2562

คณะผู้บริหาร Ishikawa Prefectural Nursing University  เจรจาความ
ร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
	 Professor	 Dr.	 Kazuko	 Ishigaki,	 President	 พร้อมด้วยคณะผู้
บริหารจาก	Ishikawa	Prefectural	Nursing	University	ประเทศญี่ปุ่น	เยี่ยม
คารวะ	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ในโอกาสที่เดินทางมา
เจรจาความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน	 เมื่อวัน
พุธที่	13	มีนาคม	2562

การบรรยายพิเศษ เรื่อง  “Academic Writing” 
	 คณะพยาบาศาสตร์	จัดการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“Academic	Writing” 
โดยมี		Professor	Dr.	Pamela	Mitchell	จาก	School	of	Nursing,	 
University	of	Washington,	Seattle	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นวิทยากร	โดย
มี	 คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ	 ร่วมรับฟัง	 เมื่อวัน
จันทร์ที่	4	มีนาคม	2562

ต้อนรับคณะผู ้บริหารจาก Pierre Fabre Foundation สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ให้การต้อนรับคณะ
ผู้บริหารจาก	Pierre	Fabre	Foundation	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว	 ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งอาจารย์
พยาบาลมาศึกษาต่อที่คณะฯ	 ในโอกาสนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท	 จำานวน	 2	 คน	 ที่กำาลังศึกษาต่อในหลักสูตรการพยาบาล
ผดุงครรภ์	 พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล	 และ	 ห้อง
สมุด	ระหว่างวันที่	1	-	2	เมษายน	2562
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                     Early Bird           Regular 

Standard     3,800 THB         4,500 THB

Student    2,200 THB         3,000 THB

Organized by 
the Chiang Mai University 
Faculty of Nursing

Advancing Nursing Scholars in the Era of Global Transformation
and Disruptive Innovation

Register before 30 September 2019 
to get the early-bird rate!

To register or to submit an abstract, visit

eafons2020.com
EAFONS 2020 Secretariat  
support@eafons2020.com
+66-53-935012, +66-53-949136

 EAFONS2020          EAFONS2020

January 10 to 11, 2020  Chiang Mai, ThailandDATE

Wednesday, 9 January

Pre-Conference Workshop
Why was my paper rejected? 
Overcoming the main reasons for rejection

Thursday, 10 January

Keynote 1           Global transformation and its 
        effects on graduate nursing 
        education

Plenary 1                Achieving a doctorate through 
        qualitative/ quantitative Research

Keynote 2              How to achieve quality doctoral 
        writing, research and publications

Student       Becoming a scholar: 
Roundtable       doctoral students’ pathway      
        to success

Friday, 11 January

Keynote 3              Disruptive innovation in graduate 
        nursing education

Plenary 2               Achieving a doctorate through 
        mixed methods/ combined 
        research

Plenary 3               The student - supervisor relationship 
        and completion times

Keynote 4              The future of nursing scholars, 
        present realities and future trends 
 

Abstract Submission        31 July 2019 
Deadline: 
      
Abstract Acceptance        31 August 2019 
Notification: 
     
Early Bird Registration    30 September 2019 
Deadline:  
      
Registration Deadline:      15 November 2019 
     
*All deadlines are according to GMT+7, Thailand time

IMPORTANT DATES
The 23rd East Asian Forum 

of Nursing Scholars 

SCHEDULE

นามผู้รับ

ชําระเป็นรายเดือน
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