


	 ข่าวสารเดือนมีนาคม	 –	 เดือนกรกฎาคม	 2563	 เริ่มจากในเดือนมีนาคมได้เกิดภาวะ
ฝุ่นละอองและหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่	 ทำาให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศทั้ง	 AQI	และ	PM	2.5	
วัดได้ในระดับสูงเกินมาตรฐาน	 คณะฯ	 ได้ดำาเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายจาก
ปัญหาสุขภาพของอาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 ประกอบด้วย	 การแจกหน้ากากอนามัย	N95	
จัดหาเครื่องฟอกอากาศเพื่อให้บริการ	Safety	Zone	(จุดหลบหมอกควัน)	ติดตั้งแผ่นกรองอากาศ
ในห้องเรียนทุกห้อง	 ห้องประชุม	 และบริเวณที่ใช้งานร่วมกัน	 	 และเดือนนี้ได้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	หรือ	โควิด	19	ทำาให้ต้องปิดที่ทำาการของมหาวิทยาลัยเป็นการ
ชั่วคราว	โดยให้อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน	(Work	From	Home)	เน้นการจัดกิจกรรม
ผ่านทางระบบออนไลน์	 เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดตามมาตรการจากจังหวัด
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่		ในด้านการเรียนการสอนใช้ระบบออนไลน์
										เดือนเมษายน	คณะฯขอร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์	ดร.นงเยาว์	เกษตร์
ภิบาล	 อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน	 ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 (ครุฑ
ทองคำา)	 ประเภทวิชาการ	 ระดับเชี่ยวชาญ	 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน	 ประจำาปี	 2563	 ใน
ด้านการวิจัย	 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจโดยตลอดผ่านระบบ	 Zoom	
Meeting	ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหลายท่าน	 	 ในส่วนของ
กิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาในประเพณีสงกรานต์ในปีนี้	 เป็นการกราบขอสูมา
คารวะดำาหัวผ่านระบบออนไลน์
										เดือนพฤษภาคม	สภาพยาบาลระหว่างประเทศ	(ICN)	จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาล
สากล	12	พฤษภาคม	ของทุกปี	เพื่อระลึกถึง	มิสฟลอเรนซ์	ไนติงเกล	ผู้ก่อกำาเนิดวิชาชีพพยาบาล	
คำาขวัญวันพยาบาลสากล	ประจำาปี	2563	คือ	Nurses:	A	Voice	to	Lead	–	Nursing	the	World	
to	 Health	 (พยาบาล	 :	 เสียงแห่งพลังนำาการพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลก)	 ขอแสดงความยินดีกับ	
รองศาสตราจารย์	 ดร.นันทพร	 แสนศิริพันธ์	 รับรางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น	 ด้านการ
สนับสนุนการดำาเนินงานสร้างองค์กรปลอดบุหรี่	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท	อินทอง	รับรางวัล
พยาบาลดีเด่น	 ด้านการควบคุมยาสูบ	 และ	 ช่วงปลายเดือน	 คณบดีในฐานะประธานสมาพันธ์
เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันงดสูบ
บุหรี่โลก	ประจำาปี	2563	“ขับเคลื่อนเลิกสูบ	ลดเชื้อ	ป้องกันวิกฤต	COVID-19	จังหวัดเชียงใหม่”	
โดยมี	คุณณัฐฐ์ชูเดช	วิริยดิลกธรรม	รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	กล่าวต้อนรับ	ณ	โรงเรียน
เทศบาลวัดท่าสะต๋อย	 จังหวัดเชียงใหม่	 หลังจากนั้นคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายทั้งหมดเดิน
ทางไปมอบอุปกรณ์และสื่อในการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก	ณ	 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวฝาย	
ที่ทำาการชุมชนวัดบ้านปิง	และ	วัดปราสาท

	 เดือนมิถุนายน	 คณะฯ	 จัดกิจกรรมต้อนรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่	 ประจำาปีการ
ศึกษา	 2563	 ในแบบนิวนอร์มอล	 ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และปริญญาเอก	 รวมทั้ง
ได้พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	 ตลอดจนจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศผ่านระบบ	 Zoom	 Meeting	 โดยในช่วง
ปลายเดือนคณะฯ	 ได้ร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี	 เนื่องในวันเข้าพรรษา	ประจำาปี	 2563	
จัดพิธีถวายเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา
			 เดือนกรกฎาคม	 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	28	กรกฎาคม	ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน	ในเดือนนี้คณะฯ	มอบเงินให้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	จังหวัดเชียงใหม่	และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	ที่เป็น
แหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในโครงการพยาบาล	 มช.	 ร่วมใจสู้ภัยโควิด	 19	 ที่ได้รับบริจาค	 และ	
เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำานักจัดอันดับ	 Shanghai	 Ranking	 Consultancy	 ได้ประกาศผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลก	ประจำาปี	2563	หรือ	Global	Ranking	of	Academic	Subjects	(GRAS)	
2020	คณะฯ	อยู่ในอันดับที่	201-300	ของโลก	กลุ่ม	Medical	Sciences	สาขาวิชา	Nursing	ขอ
ขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสำาคัญในการพัฒนาคณะฯ	 ทุกด้านจนประสบความสำาเร็จอยู่ในระดับ
แนวหน้าของโลกครั้งนี้และเชื่อว่าจะก้าวต่อไปด้วยพลังแห่งการสรรสร้างให้คณะฯ	 เป็นแบบอย่าง
ของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ	มาตรฐาน	พร้อมกับคุณธรรมที่มั่นคงสืบไป

	 สุดท้ายนี้คณะฯได้เพิ่มช่องทางการนำาเสนอผ่านระบบออนไลน์แก่ทุกท่านได้เข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกง่ายขึ้น	 ซึ่งได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านสูงสุด	 โดยผู้อ่านทุกท่านมี
บทบาทสำาคัญต่อการจัดทำาข่าวสารในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	ดังนั้นหากท่านมีข้อเสนอแนะใดที่
ต้องการให้เราได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ขอแจ้งให้ทางคณะฯทราบด้วย	ขอขอบพระคุณทุก
ท่านที่ให้การสนับสนุนคณะฯมาโดยตลอด

                                     

	 	 	(ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา		คุณาวิกติกุล)
																					คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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	 วันพยาบาลสากล	ตรงกับวันที่	12	พฤษภาคม	ของทุกปี	สภาพยาบาลระหว่าง
ประเทศ	(International	Council	of	Nurses,	ICN)	กำาหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ก่อกำาเนิด
วิชาชีพพยาบาล	มิสฟลอเรนซ์	 ไนติงเกล	โดยคำาขวัญวันพยาบาลสากล	ประจำาปี	2563	
คือ	Nurses:	A	Voice	to	Lead	–	Nursing	the	World	to	Health	(พยาบาล	:	เสียง
แห่งพลังนำาการพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลก)	 เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล	พยาบาลระดับ

พยาบาล : 
เสียงแห่งพลังนำาการพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลก

วันพยาบาลสากล

รางวัลเกียรติคุณ เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำาปี 2563

ปฏิบัติการ	อาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชน	ตระหนักถึงความสำาคัญของการดูแลและส่ง
เสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยและทุกภาคส่วนในสังคมไทยและสังคมโลกมีสุขภาพดี	มุ่งหวังให้พยาบาลทุกคนร่วมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำาลังความ
สามารถเป็นเสียงแห่งพลังที่จะทำาให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าทั้งในระดับประเทศและระดับโลกได้	 ใน	 พ.ศ.2563	 หรือ	 ปี	 ค.ศ.2020	 เป็นปีที่องค์การ
อนามัยโลกได้ยกย่องให้เป็นปีของ	“พยาบาลและผดุงครรภ์”	 (2020	Year	of	Nurse	and	Midwife)	เพื่อเป็นการให้เกียรติมิสฟลอเรนซ์	ไนติงเกล	
โดยเป็นปีที่ครบรอบวันเกิด	 200	 ปี	 ของมิสฟลอเรนซ์	 ไนติงเกล	 ผู้บุกเบิกด้านวิชาชีพการพยาบาลสมัยใหม่จนทำาให้วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการศึกษา	 การวิจัย	 และ	 การปฏิบัติการพยาบาลและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน	 อีกทั้งยังเป็นวิชาชีพ
หลักของระบบบริการสุขภาพที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยทั่วโลก		
	 พยาบาลเป็นกำาลังสำาคัญอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยและประชาชนมากที่สุด	สามารถประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและประชาชนได้เร็ว
กว่าบุคลากรสุขภาพอื่น	 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทห่างไกล	 ซึ่งเป็นบทบาทสำาคัญในการผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายด้านระบบบริการสุขภาพ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ขอเป็นกำาลังใจให้แก่พยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติงาน 
อย่างเข้มแข็งโดยตลอด

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ของคณะฯ	 ในโอกาสที่ได้รับ
รางวัลจากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย	 สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย	 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เนื่องในวันพยาบาล
สากล	ประจำาปี	2563	ได้แก่	รองศาสตราจารย์	ดร.นันทพร	แสนศิริพันธ์	หัวหน้าสำานักวิชา
พยาบาลศาสตร์	รับรางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น	ด้านการสนับสนุนการดำาเนินงาน
สร้างองค์กรปลอดบุหรี่	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท	อินทอง	อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล
จิตเวช	รับรางวัลพยาบาลดีเด่น	ด้านการควบคุมยาสูบ	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.ทัศนา	
บุญทอง	 นายกสภาการพยาบาล	 เป็นประธานมอบรางวัล	 และ	 รองศาสตราจารย์สุปาณี	 
เสนาดิสัย	 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	 กล่าวแสดงความยินดี	 ณ	 สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	ถนนรางนำา้	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 ร่วมรับมอบ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	(Personal	Protective	Equipment:	PPE)	ที่เป็นชุดใส่สำาหรับป้องกันการติดเชื้อ	จำานวน	390	ชุด	
จาก	Taioursea	Health	Science	and	Technology	Nanjing	Co.,	Ltd.	โดยมีความร่วมมือด้านสปาเพื่อสุขภาพกับคณะพยาบาล
ศาสตร์มาตลอด	คณะฯ	นำาไปมอบให้แก่อาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ	เพื่อการเรียนการสอน	การฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย	รวมทั้งนำา
ไปมอบให้แก่แหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา	 	 ในโอกาสนี้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ปิยวรรณ	สวัสดิ์สิงห์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์	
ผู้แทนคณบดี	 พร้อมด้วย	 คุณกมลชนก	 กาวิล	 เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์	 และบุคลากร	นำาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
(Personal	 Protective	 Equipment:	 PPE)	 ชุดใส่สำาหรับป้องกันการติดเชื้อดังกล่าวไปมอบให้แก่โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ
ทางการพยาบาลของนักศึกษา	 ได้แก่	 โรงพยาบาลนครพิงค์	 โรงพยาบาลธัญญารักษ์	 โรงพยาบาลสันทราย	 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด	
โรงพยาบาลสวนปรุง		โรงพยาบาลสันป่าตอง	ศูนย์อนามัยที่	1	เชียงใหม่		โรงพยาบาลสารภี		และ	โรงพยาบาลบ้านธิ		ลำาพูน	

โรงพยาบาลสันทราย

โรงพยาบาลธัญญารักษ์

โรงพยาบาลสันทราย

โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลบ้านธิ

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
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โครงการพยาบาล มช. ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19

	 นอกจากนี้	 คุณสุกัญญา	 ปัญญาวรญาณ	 ได้มอบ	 Face	
Shield	 จำานวน	 100	 ชิ้น	 เพื่อบริจาคเข้าโครงการดังกล่าว	 และ	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ปิยวรรณ	 สวัสดิ์สิงห์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์
เก่าสัมพันธ์	ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	พร้อมด้วยบุคลากร
ของคณะฯ	 นำา	 Face	 Shield	 ทั้งหมดไปมอบให้แก่โรงพยาบาลที่
เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลของนักศึกษา	 จำานวน	 4	 แห่ง	
ได้แก่	โรงพยาบาลบ้านธิ	จังหวัดลำาพูน		โรงพยาบาลสันป่าตอง	 
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด	และ	โรงพยาบาลสันทราย	จังหวัด
เชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่	1	เชียงใหม่

โรงพยาบาลสารภี

โรงพยาบาลบ้านธิ

โรงพยาบาลสันป่าตอง

โรงพยาบาลนครพิงค์

โรงพยาบาลสวนปรุง



	 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 จังหวัดเชียงใหม่	 ร่วมกับ	
เทศบาลนครเชียงใหม่	 จัดพิธีเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก	 ประจำาปี	 2563	 “ขับเคลื่อนเลิก
สูบ	 ลดเชื้อ	 ป้องกันวิกฤต	 COVID-19	 จังหวัดเชียงใหม่”	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 
คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และ	 ในฐานะประธาน
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นประธานกล่าวเปิด
งาน	 และ	 นายณัฐฐ์ชูเดช	 วิริยดิลกธรรม	 รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	 กล่าวต้อนรับ	
ณ	โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันศุกร์ที่	22	พฤษภาคม	2563	หลัง
จากนั้นประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 จังหวัดเชียงใหม่	พร้อม
ด้วยคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายทั้งหมด	 ร่วมเดินทางไปพิธีมอบอุปกรณ์และสื่อในการ
รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก	 ณ	 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวฝาย	 ที่ทำาการชุมชนวัดบ้านปิง	
และ	ณ	วัดปราสาท		

ขับเคลื่อนเลิกสูบ ลดเชื้อ ป้องกันวิกฤต COVID-19

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ	ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	จังหวัดเชียงใหม่	เปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลก	(WHO)	กำาหนดให้วันที่	31	พฤษภาคม	ของทุกปี	เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก	โดยใน
ปีนี้	พ.ศ.	2563	ประเทศไทยใช้คำาขวัญว่า	“ติดบุหรี่	ติดโควิด	เสี่ยงตายสูง	#เลิกสูบลดเสี่ยง”	เป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ใช้ในสถานการณ์ช่วงที่มีการระบาด
ของโรคโควิด	19	ซึ่งโรคดังกล่าวมีผลทำาให้เกิดอาการปอดอักเสบรุนแรง	รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้สูบบุหรี่ใช้โอกาสนี้ลด	ละ	เลิกการสูบบุหรี่	เพื่อสุขภาพที่ดี
	 	 	 	 	 	 	สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 จังหวัดเชียงใหม่	 เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 13	สิงหาคม	2557	จากผลการดำาเนินงานที่ผ่าน
มาได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงาน	 องค์กร	 ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ	 ในจังหวัดอย่างมาก	 ทำาให้การดำาเนินงานด้านการเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้มแข็ง	 สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมต่อเนื่อง	 ทำาให้กลุ่มเป้าหมายทุกระดับเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของ
บุหรี่มากขึ้น	 เป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองปลอดบุหรี่ได้อย่างแน่นอน	 และล่าสุดนับว่าเป็นกำาลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆ	 ให้แก่
ผู้ดำาเนินงานในจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนที่ทุ่มเททำางานอย่างหนักได้ภาคภูมิใจร่วมกันนั่นคือ	 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 จังหวัด
เชียงใหม่	ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดดีเด่น	ประจำาปี	2562	จาก	นายอนุทิน	ชาญวีรกูล	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ในมหกรรมวิชาการฟ้าใส	2563	ประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2563	สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	

เมื่อวันพุธที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2563	 ขอมอบรางวัลเกียรติยศนี้ให้แก่ชาวเชียงใหม่ทุก
คน
													ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด	19)	นั้น	
การสูบบุหรี่นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงสำาคัญที่เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดังกล่าว	
อาการทรุดลง	เจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต	เพราะปอดของผู้สูบบุหรี่จะถูกทำาลายได้
ง่าย	รวดเร็ว	จนเกิดภาวะถุงลมโป่งพองซึ่งภาวะนี้จะทำาให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ปอด
สูงกว่าคนปกติ	 การสูบบุหรี่ทำาลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้ถดถอยลง	 เป็น
สาเหตุทำาให้กระบวนการกำาจัดสิ่งแปลกปลอม	 รวมทั้งเชื้อโรคที่หลุดเข้ามาที่ปอดแย่
ลง	เริ่มจากการทำาให้เซลล์ปอดเกิดการอักเสบสะสมเรื้อรัง	จนกระทั่งปอดถูกทำาลาย
ลงไปเรื่อย	 ๆ	 นอกจากนี้ทำาให้สิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคเข้าสู่ปอดได้ง่ายขึ้น	 เมื่อมี
การติดเชื้อปอดของผู้สูบบุหรี่จะเกิดการอักเสบที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่	 การเลิก
สูบบุหรี่จึงช่วยลดการอักเสบของเซลล์ปอด	 ยับยั้งการที่เซลล์ปอดถูกทำาลายและ
ทำาให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น	 การสูบบุหรี่หรือแม้แต่บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสู่ผู้อื่นอีกด้วย	 เพราะควันหรือละอองไอของบุหรี่ที่ถูกพ่น
ออกมากจากผู้สูบนั้น	 ประกอบด้วย	 สารคัดหลั่ง	 นำา้ลาย	 เสมหะ	 และแบคทีเรีย	
สามารถกระจายไปได้ไกล	 หากผู้สูบบุหรี่เป็นผู้ติดเชื้อโรคโควิด	 19	 	 จะทำาให้เกิด

6



7

การแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว	 ที่สำาคัญผู้สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด	 19	 เพิ่ม
ขึ้นเนื่องจากขณะสูบบุหรี่มือและนิ้วที่มีเชื้อโรคอยู่	 เมื่อสัมผัสกับริมฝีปาก	 ซึ่งเป็นช่องทางที่เชื้อโรคเข้าสู่
ร่างกายได้	 นอกเหนือจากบุหรี่แล้ว	 ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ	 เช่น	 บุหรี่ไฟฟ้า	 	 ส่วนใหญ่มีการแบ่งปันหรือ
แชร์กันสูบ	แม้จะใช้อุปกรณ์ที่สัมผัสปากแยกกัน	แต่ใช้กระบอกและสายเดียวกัน	เพิ่มความเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายของเชื้อโควิค	19		รวมถึงไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆ		ในวงกว้างด้วย
									ในปีนี้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	จังหวัดเชียงใหม่	ได้ปรับกิจกรรมให้
เหมาะสมกับช่วงเวลาอันเป็นวิกฤตจากการระบาดของโควิด	 19	อย่างไรก็ตามเป้าหมายก็ยังเพื่อรณรงค์
ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่	 เพราะขณะนี้
อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวัง	และ	ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการไม่แพร่ระบาดเชื้อไปยังชุมชน	กิจกรรม
ปีนี้	 ประกอบด้วย	 การจัดทำาสื่อออนไลน์	 ให้ความรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ที่สอดคล้องกับคำาขวัญวันงดสูบ

บุหรี่โลก	 ประจำาปี	 2563	 เผยแพร่ไปยังประชาชนทุกกลุ่มผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	 	 นอกจากนี้ได้ให้สัมภาษณ์ออกอากาศรายการวิทยุถึงพิษภัยของบุหรี่
และบุหรี่ไฟฟ้าแก่ชุมชน		การเผยแพร่บทความวิชาการที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดของสถานการณ์บุหรี่	รวมทั้ง	การให้ความรู้แก่	อสม.	เพื่อ
เผยแพร่แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด	 19	 แก่ประชาชน	 รวมทั้งแนวทางการรณรงค์ทุกช่องทางเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจาก
บุหรี่		เป็นต้น		และ	เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก	ประจำาปี	2563	จึงเชิญชวนทุกท่านได้ใช้วิกฤตการณ์แพร่ระบาดครั้งนี้เป็นโอกาสเริ่มต้นในการเลิกสูบ
บุหรี่	เพราะการสูบบุหรี่	บุหรี่ไฟฟ้า	นอกจากทำาลายสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างแล้ว	การเสียเงินซื้อบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบ	ยังเป็นการเพิ่มค่าใช้
จ่ายที่ไม่จำาเป็น	สร้างปัญหาให้แก่ครอบครัว	สำาหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่สามารถรับคำาปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่	โดยไม่ต้องออกจากบ้านได้	ผ่านสายด่วนเลิก
บุหรี่ิ	หมายเลขโทรศัพท์	1600	(โทรฟรี	ตลอด	24	ชม.)	ขอขอบคุณทุกท่านที่ไม่สูบบุหรี่และจะเลิกสูบบุหรี่



ประเภทวิชาการ ประจำาปี 2562

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำา)

 รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล 
อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำา) ประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ประจำาปี 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 
ประจำาปี 2563

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.นงเยาว์	 เกษตร์ภิบาล	 เป็นผู้ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม	 
ศีลธรรม	จริยธรรม	จรรยาบรรณข้าราชการ	เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม	มี
ความประพฤติในการครองตน	มีความขยันหมั่นเพียร	 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 ครอบครัว	
และผู้อื่น	 มีความโอบอ้อมอารี	 ไม่ย่อท้อต่อปัญหา	 ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา	 รักษา
และปฏิบัติตามระเบียบวินัย	 ตั้งใจทำาหน้าที่ให้สำาเร็จด้วยตนเอง	 ดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	 สำาหรับการครองคน	 สามารถประสานสัมพันธ์และมีความเข้าใจอันดีกับ
ผู้บังคับบัญชา	 เพื่อนร่วมงาน	 ผู้ใต้บังคับบัญชา	 และผู้มาติดต่องานเป็นอย่างดี	 ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง	 ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหน่วย
งาน	 สำาหรับการครองงาน	 เป็นผู้ที่มีความรู้	 ความสามารถในการปฏิบัติงาน	 มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์	 มีจิตมุ่งมั่นในผลงานอย่างเต็มใจจนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ราชการ	ในระดับชาติ	และนานาชาติมากกว่าผู้อื่นอย่างเห็นได้ชัด	อีกทั้งยังมีผลงานดีเด่นเป็น
ท ี ่ประจ ักษ ์แก ่ราชการและส ังคมมากมาย	อาท ิเช ่น			เป ็นคณะทำางานพัฒนาแนว
ปฏิบ ัต ิขององค์การอนามัยโลก	เรื่อง	“WHO	Guidelines	 for	Safe	Surgery	2009	Safe	
Surgery	 Saves	 Lives”	 ได้รับทุนจาก	 USAID-RESPOND	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับ
นานาชาติ	 เรื่อง	การป้องกันโรคไข้หูดับ	ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว	หรือ	ONE	HEALTH	
จำานวน	 3	 ครั้ง	 รวมถึงการได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาชั่วคราวขององค์การอนามัยโลก	 (WHO	
Temporary	Adviser	in	Prevention	Infection	for	the	Global	Patient	Safety	Challenge	
“Safe	 Surgery	 Saves	 Lives”)	 และเป็นคณะทำางานพัฒนาแนวปฏิบัติขององค์การอนามัย
โลก	เรื่อง	“WHO	Guidelines	for	Safe	Surgery	2009	Safe	Surgery	Saves	Lives”	รวม
ถึง	“Surgical	Safety	Checklist”	นับเป็นตัวแทนคนเดียวของประเทศไทย	และเป็น	1	ใน	4	
ของพยาบาลจากทั่วโลกที่ได้รับเชิญในการทำางานครั้งนี้		
		 นอกจากนี้เป็นที่ปรึกษาชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย	
เป็นอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งชาติ	 เป็นประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	 และ	 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ	 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติจำานวนมาก	 เป็นคณะทำางานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อในโรงพยาบาลแห่งชาติ	 	 ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม	
คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 กรรมการบริหารชมรมเครือข่ายวิจัยโรง
พยาบาล	กรรมการจัดการประชุมของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อแห่งประเทศไทย		กรรมการ
จัดการประชุมสัมมนาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อระดับชาติ	 	 คณะทำางานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการใช้ข้อมูลสุขภาพ	43	แฟ้ม	ในการดำาเนินการโครงการการ
สร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อ	 รวมถึงเคยได้รับแต่ง
ตั้งให้เป็นประธานเขต	 (ภาคเหนือ)	 และประธานวิชาการของสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่ง 
							ประเทศไทยอีกด้วย8
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ภารกิจคณบดี
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ได้ร ับ
เชิญร่วมรายการ	 “เช้านี ้ท ี ่ภาคเหนือ”	 ในโอกาสที ่คณะฯ	 ได้ร ับ
รางวัลการบริหารสู ่ความเป็นเลิศ	 ประจำาปี	 2562	 (Thailand	
Quality	 Class:TQC	 2019)	 จากสำานักงานรางวัลคุณภาพแห่ง
ชาติ	สถาบันเพิ ่มผลผลิตแห่งชาติ	กระทรวงอุตสาหกรรม	พร้อม
ทั ้งได ้ร ับโล่ประกาศเกียรติค ุณรางวัลสมาพันธ์เคร ือข่ายจังหวัด 
ดีเด่น	ประจำาปี	2562	จาก	สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื ่อสังคม
ไทยปลอดบุหรี ่	 ณ	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 จังหวัด
เชียงใหม่	(NBT	Digital	TV)	เมื ่อวันศุกร์ที ่	6	มีนาคม	2563

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 เป็นประธานรับมอบเงินจำานวนเงิน	 108,000	 บาท	
(หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)	 จาก	 คุณปริศนา	 แช่มช้อย	 เพื่อเป็นทุน
การศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะฯที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 โดยมี	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุทธิดา	อัศวพิศาลบูลย์	เป็นผู้แทนมอบเงินจำานวนดังกล่าว	
เมื่อวันอังคารที่		30	มิถุนายน	2563

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	
คณาจารย์	และ	บุคลากร	คณะพยาบาลศาสตร์		ร่วมพิธีทำาบุญอุทิศถวายเป็นพระ
ราชกุศล	เนื่องในวันศรีนครินทร์	ประจำาปี	2563	และ	พิธีทำาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี	
จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	 สาขาภาคเหนือ	 เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี	 	ณ	พระวิหารหลวง	 วัด
พระสิงห์วรมหาวิหาร	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันเสาร์ที่	18	กรกฎาคม	2563

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และบุคลากร	 ร่วมเปิดโครงการ	 “ตู้ปันสุข”	 หยิบไป
แต่พอดี	ถ้าท่านมีมาแบ่งปัน	(Take	what	you	need	Leave	what	you	
can)	เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาคณะฯ	ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน
จากสถานการณ์โควิด-19	 ระบาด	 สามารถนำาอาหาร	 ขนม	 และเครื่อง
ดื่มภายในตู้ไปรับประทาน	 รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะปันนำา้ใจ
บริจาคสิ่งของนำามาใส่ภายในตู้ได้	ณ	ชั้นล่าง	 หอพักนักศึกษาพยาบาล	 1	
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นวิทยากรใน
กิจกรรม	Webinar	 EdPEx	 Sharing	 :	 เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ	 เรียนรู ้
ความสำาเร็จกับรางวัลการบริหารสู ่ความเป็นเลิศ	 ประจำาปี	 2562	 
(Thailand	Quality	Class	:	TQC	2019)	ของคณะพยาบาลศาสตร์	โดยมี	
ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เป็นประธานเปิดงาน	 และ	 รองศาสตราจารย์	 ภญ.อุษณีย์	 คำาประกอบ	
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นผู้ดำาเนินรายการ	 จัดโดย	 ศูนย์
พัฒนาคุณภาพองค์กร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ผ่านระบบ	Zoom	Meeting 
เมื่อวันพุธที่	27	พฤษภาคม	2563

ร่วมรายการ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” สถานีโทรทัศน์ NBT

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

พิธีทำาบุญและทอดผ้าป่า เนื่องในวันศรีนครินทร์ 
ประจำาปี 2563

“ตู้ปันสุข” @หอพักนักศึกษาพยาบาล

EdPEx Sharing เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ
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	 จากการที ่ร ัฐบาลได้กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น 
ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก	 เพราะแนวโน้มอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกำาลังได้รับความสนใจอย่างมากและมีทิศทางเติบโตได้อย่างก้าว
กระโดด	 ประเทศไทยมีปัจจัยหลักที่ได้รับการยอมรับ	 ได้แก่	 ราคาเหมาะสม	 บริการมี
คุณภาพ	มาตรฐานสากล	บุคลากรเชี่ยวชาญ	เทคโนโลยีทันสมัย	อัธยาศัยไมตรีดี	และมี
สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม	สามารถดึงดูดรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยม
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำานวยการภารกิจการจัดทำาแผน
งบประมาณ	 สกสว.	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนพัทย์ หนองคู ผู้ประสานงาน
แผนงาน	 Spearhead	 กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 สกสว.	 เปิดเผยว่าโครงการ 

วิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านกีฬาและสปาที่เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สอวช.)	 และมีสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (สกสว.)	 เป็นหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบ
ผลลัพธ์ภายใต้แผนงาน	 Spearhead	 ด้านเศรษฐกิจ	 กลุ่มการบริการมูลค่าสูง	 (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)	
ในปีงบประมาณ	 2562	 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำาแผนงานการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อม
ประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ	 โดยมี	 ศาสตราจารย์ ดร. 
วิภาดา  คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้อำานวยการแผนงานวิจัย
การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่อง
เที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ	ผนึกกำาลังกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย	5	แห่ง	ประกอบด้วย	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง	 ร่วมดำาเนินการในครั้งนี้ภายใต้การดูแลกำากับ	 และให้คำาปรึกษาจากคณะกรรมการบริหาร
แผนงานและผู้ทรงคุณวุฒิ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นจุด

หมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงกีฬา	 วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน	 กำาหนดแนวทางการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาศักยภาพสูงกลุ่มกอล์ฟ	 การท่องเที่ยว
เชิงกีฬาวิ่ง	จักรยาน	และศิลปะมวยไทย	ที่สอดคล้องกับการความต้องการของนักท่องเที่ยว	รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสปา
ในพื้นที่ภาคใต้	รูปแบบการให้บริการสปาล้านนาที่มีมาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	โดยสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายจากการดำาเนินการศึกษา
วิจัยเพื่อขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	โครงการนี้ได้เริ่มดำาเนินการตั้งแต่วัน
ที่	1	ธันวาคม	2561	ถึงวันที่	29	กุมภาพันธ์	2563		ประกอบด้วย	5	โครงการภายใต้แผนงานได้แก่	โครงการที่	1	การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม	มวยไทย	ปั่นจักรยาน	และวิ่ง		สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย	หัวหน้าโครงการ	คือ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากผลการดำาเนินงานได้คู่มือการจัดกิจกรรมมวยไทย	การจัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน	
การจัดงานวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย	 (e-book)	 เป็นต้น	 โครงการที่	 2	 การจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟเพื่อยกระดับสู่
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟระดับโลก	หัวหน้าโครงการ	คือ	ดร.รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข  จากมหาวิทยาลัยมหิดล มีผลการดำาเนินงานได้
รูปแบบการไหลของกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟ	 ต้นแบบการบริหารจัดการสนามกอล์ฟไทย	 เป็นต้น	 โครงการที่	 3	 การเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล	หัวหน้าโครงการ	คือ	
ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	มีผลการดำาเนินงานได้มาตรฐานของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้	สปาสีเขียว	คลัง
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ข้อมูลและระบบบริหารสารสนเทศผลิตภัณฑ์และบริการสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้	 เป็นต้น	 โครงการ
ที่	4	การพัฒนาสปาล้านนาสำาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหัวหน้าโครงการคือ	ศาสตราจารย์ ดร.  
อารีวรรณ กลั่นกลิ่น จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยผลการดำาเนินงานได้มาตรฐานการบริการธุรกิจและ
เกณฑ์การรับรองความเป็นสปาล้านนา	 ท่านวดล้านนา	 การนวดในคนท้องและเด็กทารก	 เพลงล้านนา
ประกอบการให้บริการและผลิตภัณฑ์จากพืชล้านนา	เป็นต้น	และโครงการที่	5	การยกระดับความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล
ด้วยนวัตกรรมบริการบนรากฐานมรดกวัฒนธรรมและจิตบริการแบบไทย	หัวหน้าโครงการ	คือ	ดร.เกษวดี  
พุทธภูมิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	 	จากผลการดำาเนินงานได้	Wellness	Tourism	Digital	Platform	
ฐานข้อมูลธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสปาและกีฬารวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมด้านนวัตกรรม	เป็นต้น	
	 จากแผนงานวิจัยดังกล่าวผ่านโครงการต่างๆ	 ทั้งหมดได้ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
อีกทั้งมีการติดตาม	 ประเมินโครงการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาจาก 
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 ในฐานะประธานกรรมการบริหาร
แผนงาน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ในฐานะคณะกรรมการบริหารแผนงานและเป็นหน่วย
บริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ	์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	
(สกสว.)	 และ	 รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ประธานผู้ทรงคุณวุฒแิละคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 รวมทั้งผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน	 นายกสมาคมกีฬา
และสปา	 ชมรมและผู้ประกอบการ	 โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ประกอบด้วยทั้ง	 การวิจัยเชิงทดลอง	 การ
วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ	ผลของการวิจัยผ่านกระบวนการวิเคราะห์	สังเคราะห์	บูรณาการ	
ผลลัพธ์	ผลกระทบ	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	และการนำาไปใช้เชิงพาณิชย์	ด้านสาธารณะ	ด้านวิชาการ	ผลผลิต
จากทุกโครงการของแผนงานสอดคล้องกับประเด็นการวิจัย	 นำาไปสู่การใช้ประโยชน์	 ได้มาซึ่งชุดความรู้
ใหม่ด้านกีฬาและสปา	 สามารถใช้ต่อยอดองค์ความรู้และจัดทำาแผนกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและ
สปาเพื่อขับเคลื่อนผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยให้เกิดเป็นมูลค่าในด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต		ผลการวิจัยสามารถใช้ได้ทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชน	รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	
เกิดรายได้เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ	 ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว	 อีกทั้งเป็นการ
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ	อีกด้วย
	 นอกจากนั้นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสปาด้วยนวัตกรรมสู่จุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพนั้น	 มีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในระยะต่อไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	 ทำาให้นักท่องเที่ยวต่างตัดสินใจชะลอการเดินทาง	 โดยมีการคาดการณ์ว่าต้องใช้เวลา
ฟื้นตัวบ้าง	 ซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะระบบสาธารณสุขมีประสิทธิภาพสูง	 สร้างความเชื่อ
มั่นให้กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศ	 	ทำาให้ผู้ประกอบการ	ผู้ให้บริการ	ชุมชน	
และสังคม	สามารถพัฒนาขีดความสามารถที่มีอยู่ได้ต่อเนื่อง	พร้อมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้กลับ
มายังประเทศไทยในอนาคตอันใกล้	 แผนงานการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุก
ให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ	 จะนำาไปสู่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพสามารถเพิ่มมูลค่าของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสปาได้	 ก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาและสปาด้วยนวัตกรรมตลอดจนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การเป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
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ความรู้เก่ียวกับกองทุนประกันสังคม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และทรัพยากมนุษย์	เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ของผู้ประกันตน
เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม	กองทุนเงินทดแทน	มาตรา	40	และสิทธิชราภาพ
น่ารู ้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	 โดยมี	 บุคลากรจากสำานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	เป็นวิทยากร	เมื่อวันจันทร์ที่	2	มีนาคม	2563

ค่ายพยาบาลในฝัน คร้ังท่ี 12 ตอน “เวลา” 
 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธาน
มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายพยาบาลในฝัน	
(Born	 to	 be	 nurse	 camp)	 ครั้งที่	 12	 ตอน	 “เวลา”	 จัดโดย	 สโมสร
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ระหว่างวันที่	 7	
–	 8	 	มีนาคม	2563	 	 โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจากทั ่วประเทศที ่มีความสนใจได้รับข้อมูลเกี ่ยว
กับการเรียนการสอน	 ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ	 ของคณะฯ	
การปฏิบัติตัวของนักศึกษาพยาบาล	 บทบาทของวิชาชีพพยาบาลเพื่อเป็น
ประโยชน์สำาหรับการตัดสินใจเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลในอนาคต	

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลท่ี 10 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	และ	พิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน	 โดยมี 
ศาสตราจารย์คลินิก	 นพ.นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธี	 ณ	 ศาลาธรรม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เมื่อวันอังคารที่	28	กรกฎาคม	2563

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
 ศ ูนย ์บร ิการพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร ์ 	 จ ัดพ ิธ ีป ิดและมอบ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และ
กำาลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษา
ไทย	ประเภทประกาศนียบัตร	(Non-Degree)	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์	
สิงหราชวราพันธ์	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.กนกพร	 สุคำาวัง	 ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาลและประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ	กล่าวรายงาน	และ	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณา
วิกติกุล	คณบดี	กล่าวแสดงความยินดี	เมื่อวันอาทิตย์ที่	8	มีนาคม	2563

ทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ 
 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	เป็นประธานกล่าวเปิด	Webinar	โครงการสัมมนา	เรื่อง	แนวทาง
การทบทวนและการปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ	 จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 	 ผ่านทาง
ระบบ	 Zoom	 Meeting	 โดยได้รับเกียรติจาก	 รองศาตราจารย์	 ดร.บวร	
ปภัสราทร	กรรมการอำานวยการประจำาคณะพยาบาลศาสตร์	เป็นวิทยากร	
เมื่อวันจันทร์ที่	8	มิถุนายน	2563

กิจกรรมบ้าน สีแสด

12
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ปัจฉิมนิเทศ (ออนไลน์) นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4

 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ	 (ออนไลน์)	 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 4	 ประจำาปีการศึกษา	 2562	
ผ่าน	 Zoom	 	 Meeting	 	 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความ
รู้ด้านองค์กรวิชาชีพ	 มีความซื่อสัตย์	 อดทน	 เสียสละ	 สามารถครองตน	 ครอง
คน	ครองงาน	และเป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์	เมื่อวันศุกร์ที่	24	
เมษายน	2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม รุ่นท่ี 13  
 
 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	รุ่นที่	13	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรันธรณ์	
จงรุ่งโรจน์สกุล	 ประธานกรรมการหลักสูตรฯ	 กล่าวรายงาน	 ณ	 คณะพยาบาล
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลเกียรติยศและตำาแหน่งใหม่ทางวิชาการ 
 ศ.ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์		เป็นประธานมอบช่อ
ดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ	รศ.ดร.ประทุม		สร้อยวงค์	รศ.ดร.จิราภรณ์	เตชะอุดม
เดช	และ	รศ.ดร.อภิรดี	นันท์ศุภวัฒน์	ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์	พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ	ผศ.ดร.นพมาศ	ศรีเพชร
วรรณดี	ผศ.ดร.วันเพ็ญ	ทรงคำา	และ	ผศ.ดร.ปิยะภรณ์	ประสิทธิ์วัฒนาเสรี	 ในโอกาส
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ตลอดจนมอบช่อดอกไม้ร่วม
แสดงความยินดีกับ	คุณศุจิกา	ภูมิโคกรักษ์	ในโอกาสที่ได้รับรางวัลช้างทองคำา	ประจำาปี	

New Normal  in FON CMU Education
 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานเปิด
โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเร ียนการสอน	 ประจำาปีการศึกษา	
2562	 (New	Normal	 	 in	 FON	CMU	Education)	 ผ่านโปรแกรม	Zoom		
Meeting	พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	เรื่อง	New	normal:	What’s	
next	 in	 the	 FON	 education?	 นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒิจากภายในและภายนอกคณะฯ	 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการ
เรียนการสอนให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	 ก่อนเปิดเรียนภาค
การศึกษาใหม่	 ประจำาปีการศึกษา	 2563	 โครงการจัดระหว่างวันที่	 25-26	
พฤษภาคม	2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล 
รุ่นท่ี 10
 ศูนย์บร ิการพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จ ัดพิธ ีมอบประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล	 รุ่นที่	 10	 โดย
มี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	 เป็นประธาน	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร. 
ทรียาพรรณ	สุภามณี	ประธานหลักสูตรฯ	กล่าวรายงาน	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคาร	4	คณะ
พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2562	และ	ในโอกาสนี้	ผศ.ดร.กนกพร	สุคำาวัง	ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล	มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่	ศ.ดร.วิภาดา		คุณาวิกติกุล 
ในฐานะผู้บริหารสูงสุดนำาพาคณะฯ	ไปสู่รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	ประจำาปี	2562	(TQC	2019)	และ	ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือ
ข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	จังหวัดเชียงใหม่	ได้รับโล่รางวัลสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดดีเด่น	ประจำาปี	2562		เมื่อวันพฤหัสบดีที่	23	
กรกฎาคม	2563



Instrument Adaptat ion and Modi f icat ion 
for Nurs ing Research

	 กิจกรรมการเสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เรื่อง	 “Instrument	
Adaptation	 and	Modiffiication	 for	 Nursing	 Research”	 โดย	 รศ.ดร.สุจิตรา	
เทียนสวัสดิ์	 อดีตอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	 เมื่อวันพฤหัสบดี	 ที่	 23	 เมษายน	 2563	 ผ่านโปรแกรม	 Zoom	
Meeting	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และทรัพยาการมนุษย์	กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

ข่าวมุม วิจัย

การพ ัฒนาระบบจองรถส ่วนกลาง
 
	 กิจกรรมการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 	 เรื่อง		“การ
พัฒนาระบบจองรถส่วนกลางของคณะพยาบาลศาสตร์”	 โดยมี	 คุณมนัส	
สิทธิเสนา,	 คุณสุรศักดิ์	 ระฤทธิ์	 หน่วยยานพาหนะ	 และคุณภัทรพล	 คำา
หล้า	หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นวิทยากร		 เมื่อวันศุกร์	ที่	13	
มีนาคม	2563	

ร ู ้ ท ัน  ถ ูกต ้อง แม ่นย ำ า  ก ับระบบบร ิหารงานว ิจ ั ย 
CMU-MIS และ CMU-RPS 
 
	 กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	
“รู้ทัน	ถูกต้อง	แม่นยำา	กับระบบบริหารงานวิจัย	CMU-MIS	และ	CMU-
RPS”	โดย	คุณอัศนา	ปิยสุรประทีป	หัวหน้างานบริหารงานวิจัย	สำานักงาน
บริหารงานวิจัย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันอังคาร	ที่	21	เมษายน	2563	
ผ่านโปรแกรม	Zoom	Meeting	

Guide to get t ing the proper publ ish 
 
	 กิจกรรมการเสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เรื่อง	 การ
บรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เรื่อง	 	 “Guide	 to	 getting	 the	
proper	publish”	โดย	คุณสุรินทรา	หล้าสกูล	บรรณารักษ์		งานส่งเสริม
การเรียนรู้	ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้	สำานักหอสมุด	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 เมื่อวันอังคารที่	 28	 เมษายน	 2563	 ผ่านโปรแกรม	 Zoom	 
Meeting	เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ	 รวมทั้งวิธีการสืบค้นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล	SCOPUS	
และ	ISI

กระบวนการการให ้บร ิการออนไลน ์ของหน ่วยบ ัณฑ ิต
ศ ึกษาในสถานการณ ์  COVID-19 

	 กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมกระบวนการ	 เรื่อง	
“กระบวนการการให้บริการออนไลน์ของหน่วยบัณฑิตศึกษาในสถานการณ	์
COVID-19”	เมื่อวันศุกร์	ที่	10	เมษายน	2563	ผ่านโปรแกรม	Zoom	Meeting	โดย
มี	 บุคลากรสังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	 เป็นวิทยากร	
ได้แก่	คุณศุจิกา	ภูมิโคกรักษ์	หัวหน้างานฯ	คุณเบญจพร	จุฑาโรจน์	หัวหน้าหน่วย
บัณฑิตศึกษา	คุณปุณณภา	วิริยะ	พนักงานปฏิบัติงาน	และ	คุณกานต์	แสนเสมอ		 
พนักงานปฏิบัติงาน	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	9	มกราคม	2563
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ข่าวมุม วิจัย

Cancer Caregiver Burden in a Nurse-designed 
Home-based Symptom Management  
Intervent ion Tr ia l 
 
	 กิจกรรมการเสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เรื่อง	 	“Cancer	
Caregiver	 Burden	 in	 a	 Nurse-designed	Home-based	 Symptom	
Management	 Intervention	 Trial”	 โดย	 อาจารย์	 ดร.กาญจนา	 ธานะ	
อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน	เมื่อวันจันทร์	ที่	15	มิถุนายน	2563	
ผ่านโปรแกรม		Zoom	Meeting	

Endnote for Publ icat ion
 
	 กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เรื่อง		“Publication	
for	 Endnote”	 โดย	 คุณเสรี	 คำาเปลี่ยน	 บรรณารักษ์	 ประจำาห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันอังคาร	 ที่	 9	 มิถุนายน	 2563	
ผ่านโปรแกรม	Zoom	Meeting
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ป ัจจ ัยท ำ านายภาวะซ ึมเศร ้ า ในมารดาว ัยร ุ ่ น 
 
	 กิจกรรมเสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เรื่อง	การพัฒนางาน
วิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์:	 ประสบการณ์ที่ท้าทาย	 เรื่อง	 “ปัจจัยทำานายภาวะซึม
เศร้าในมารดาวัยรุ่น”	 โดย	 อาจารย์วราพร	 สุนทร	 อาจารย์กลุ่มวิชาการ
พยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันอังคาร	 ที่	 5	
พฤษภาคม	2563	ผ่านระบบ	Zoom	Meeting	 โดยมีคณาจารย์	บุคลากร	
และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ท ักษะทางคล ิน ิกท ี ่ จ ำ า เป ็นส ำ าหร ับบ ัณฑ ิตพยาบาล: 
การว ิจ ั ยแบบผสมผสาน
 
	 กิจกรรมเสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เรื่อง	 การพัฒนา
งานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์:	 ประสบการณ์ที่ท้าทาย	 เรื่อง	 “ทักษะทางคลินิก
ที่จำาเป็นสำาหรับบัณฑิตพยาบาล:	 การวิจัยแบบผสมผสาน”	 โดย	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศิริรัตน์	 วิชิตตระกูลถาวร	 อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันจันทร์ที่	 1	 มิถุนายน	 2563	 ผ่านระบบ	
Zoom	Meeting	

เคล ็ดล ับการข ึ ้ นทะเบ ียนทร ัพย ์ส ินทางป ัญญาอย ่าง
ม ืออาช ีพ
 
	 กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เรื่อง	 	 “เคล็ดลับ
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมืออาชีพ”	 โดย	 ดร.สรรพวรรธ	 
วิทยาศัย	 ผู ้จ ัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี	 (TLO)	 เมื่อวันจันทร์	 ที่	 18	 พฤษภาคม	 2563	 ผ่านโปรแกรม	
Zoom	Meeting



	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผู้ช่วยพยาบาล	ประจำาปีการศึกษา	2563	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็น
ประธาน	 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่สำาหรับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้
ช่วยพยาบาล	ส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพตลอดจนสถาบัน		รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์	เมื่อวันพุธที่	8	กรกฎาคม	2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
ประจำาปีการศึกษา 2563

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพบปะ 
ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	(ปกติและนานาชาติ)	ประจำาปีการศึกษา	
2563	 ผ่าน	 Zoom	 Meeting	 เพื่อให้ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบถึงข้อมูลตามพันธกิจของคณะ
พยาบาลศาสตร์	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	
และ	กิจกรรมสำาหรับนักศึกษาใหม่	ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาด	COVID-19		นอกจากนี้ได้
ร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ปกครองในประเด็นต่าง	ๆ	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	25	มิถุนายน	2563

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	 ผ่าน	
Zoom	 Meeting	 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ปรับพฤติกรรมการดำารงชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันกับนักศึกษาต่างชาติ	 ต่างสถาบัน	 ตามบริบท
ของการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะฯ	ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	แลก
เปลี่ยนวัฒนธรรม	 และสร้างมิตรภาพกับเครือข่ายจากต่างสถาบันเพื่อความร่วมมือทางวิชาการใน
อนาคต	 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ	New	Life	
in	New	Normal	in	COVID-19		มากกว่า	270	คน	จาก	13	สถาบันการศึกษา	เมื่อวันจันทร์ที่	29	
มิถุนายน	2563	

	 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา	จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง	สำาหรับ
นักศึกษาใหม่	ระดับบัณฑิตศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	2563	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	
คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี	 พร้อมกันนี้ได้แนะนำา
คณะฯ	 ผู้บริหาร	 และประธานสาขาวิชาแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา	 รหัส’	 63	 ผ่าน
ระบบ	 Facebook	 Live!!	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการเรียนอย่างมีความสุข	 หลักการอ่าน
ตำาราและวารสารภาษาอังกฤษ	 รวมทั้งการคิดแบบมีวิจารณญาณ	 เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพื่อให้สามารถปรับตัวพร้อมสำาหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ	ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	เมื่อวันศุกร์ที่	3	กรกฎาคม	2563

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์
ร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำาหรับนักศึกษาใหม่ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2563
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	 สโมสรนักศึกษา	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีไหว้ครู	
ประจำาปีการศึกษา	 2563	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตร
ทุกชั้นปีของคณะฯ	 ได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย ์
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	 สามารถนำาไปประกอบวิชาชีพ	 สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้
แก่ตน	ครอบครัวและสังคมประเทศชาติได้ในอนาคต	นอกจากนี้ภายในพิธีดังกล่าวได้มอบ
รางวัลเรียนดีและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี	 ประจำาปีการศึกษา	 2562	 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่	23	กรกฎาคม	2563

พิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจำาปีการศึกษา 2563



	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ	 สวัสดิสิงห์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์	
พร้อมด้วยบุคลากร	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา	
ประจำาปี	 2563	 จัดโดยคณะกรรมการดำาเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	 ตลอดจนทำานุบำารุงส่งเสริม
พระพุทธศาสนา	 เนื่องในวันเข้าพรรษา	 ประจำาปี	 2563	 ณ	 ศาลาธรรม	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เมื่อวันอังคารที่	30	มิถุนายน	2563	หลังจากนั้น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	
แก้วธรรมานุกูล	 รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์	 พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	
คณาจารย์และบุคลากร	 ร่วมถวายเทียนพรรษา	 เพื่อเป็นพุทธบูชา	 เนื่องในวันเข้าพรรษา	
ประจำาปี	2563	ณ	วัดปันเส่า	ถนนบุญเรืองฤทธิ์	ตำาบลสุเทพ	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	
เมื่อวันพุธที่	1	กรกฎาคม	2563

พิธีหล่อเทียน สมโภช และ ถวายเทียนพรรษา ประจำาปี 2563

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และทรัพยากรมนุษย์	 คณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน
รณรงค์เพื ่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	 ประจำาปี	 2563	
โดยมี	 คณะทำางานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมใน
พิธี	 เป้าหมายเพื่อทำาลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย	 กำาจัดลูกนำา้ยุงลายที่เป็นพาหะ
ของโรคไข้เลือดออก	และเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนในคณะฯ	ตระหนักถึงอันตราย
ของโรคไข้เลือดออกเพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต	 กิจกรรมประกอบด้วย	
การแจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้	 	 มอบถุงทรายอะเบท	 และ	 ตรวจทำาลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ของคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เมื่อวันศุกร์ที่	10	กรกฎาคม	2563

เดินรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
ประจำาปี 2563
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รพ.สต.ยางเนิ้ง

รพ.สต.หนองแฝก

รพ.สต.สันพระเนตร

รพ.สต.หนองจ๊อม

มอบเงินให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายใต้โครงการพยาบาล มช.ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19

19

รพ.สต.ไชยสถาน

				โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รพ.สต.ดอนแก้ว

รพ.สต.บ้านขะจาว

รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ

รพ.สต.บ้านร่มหลวง

รพ.สต.บ้านต้นแกว๋น

รพ.สต.บ้านป่าเหมือด

รพ.สต.บ้านสันคะยอม

รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว

รพ.สต.ขัวมุง

รพ.สต.ท่ากว้าง

รพ.สต.บ้านเมืองวะ

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดทำาโครงการ	 “พยาบาล	 มช.	 ร่วมใจสู้
ภัยโควิด	 19”	 เป้าหมายเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือทางการแพทย์	 สำาหรับ
พยาบาล	แพทย์	ผู้ช่วยพยาบาล	และ	บุคลากรทางการแพทย์	ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด	19	 ในโอกาสนี้	 คุณกมลชนก	กาวิล	 เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์	ผู้แทน
คณบดีเข้ามอบเงินให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับบริจาคทั้งหมดของโครงการที่ได้ระบุไว้	 ประกอบด้วย	 รพ.สต.บ้านขะจาว	
รพ.สต.บ้านสันคะยอม	 รพ.สต.หนองจ๊อม	 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด	 รพ.สต.บ้านเมืองวะ	 รพ.สต.บ้าน
ร่มหลวง	รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว	รพ.สต.สันพระเนตร	รพ.สต.บ้านต้นแกว๋น	รพ.สต.บ้านบวกครก
เหนือ	รพ.สต.ดอนแก้ว	รพ.สต.ท่ากว้าง	รพ.สต.ขัวมุง	รพ.สต.ยางเนิ้ง	รพ.สต.ไชยสถาน	และ	รพ.สต.
หนองแฝก	ระหว่างวันที่	15	-	16	กรกฎาคม	2563	นอกจากนี้	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล 
คณบดี	มอบเงินให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	ซึ่งเป็นแหล่งฝึกของนักศึกษาพยาบาล	โดย
มี	ดร.หรรษา	เทียนทอง	หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	เป็นผู้แทนรับมอบ



ออกกำ�ลังก�ยแบบคว�มรู ้คู ่บันเทิง
Healthy Faculty

นามผู้รับ

ชำาระเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต	67/2547	ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่20

	 คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีเปิดโครงการออกกำาลังกายแบบความรู้คู่
บันเทิง	(EdEx	Style	by	FONCMU)	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธาน	
และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วันเพ็ญ	ทรงคำา	ประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ	ความปลอดภัย	
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน	 กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ	 ณ	 ลานดอก
ปีบ	อาคาร	1	คณะพยาบาลศาสตร์	 เมื่อวันพุธที่	11	มีนาคม	2563	(กิจกรรมจัดก่อนการแพร่ระบาดของ 
โควิด19)

	 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์	 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม	 –	 ธันวาคม	 2563 
เวลา	15.30	-	16.30	น.	รูปแบบของการออกกำาลังกาย	ประกอบด้วย	รำาวงย้อนยุค		แอโรบิค	แอนด์ซุมบ้า 
บาสโลป	โยคะอย่างง่าย	เป็นต้น	เป้าหมายเพื่อเป็นทางเลือกของการออกกำาลังกายในแต่ละบุคคลอย่าง 
เหมาะสม	 นอกจากนี้ทุกท่านที่สนใจสามารถรับชมการสาธิตตัวอย่างการออกกำาลังกายทุกประเภทได ้
ผ่านทางช่องยูทูปของคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ที่	 www.youtube.com	 พิมพ์ค้นหา	
NURSE	CMU	สุขภาพดีไม่มีขาย	อยากได้หาเวลาออกกำาลังกาย
	 อนึ่งในขณะนี้เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด19	 ได้เปลี่ยนเป็นการ
ออกกำาลังกายในรูปแบบ	Virtual	Exercise	แทน


