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 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ

ประชาชนและพัฒนาวิชาชีพ  โดยการผสมผสานกับภารกิจดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยใหบริการ
วิชาการในลักษณะโครงการตอเนื่อง  โดยจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในหลายลักษณะครอบคลุมเปาหมายทั้ง เด็ก 
สตรี เยาวชนในวัยเรียน  ผูสูงอายุ และประชาชนผูดอยโอกาสในชนบท  โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
แผนดิน งบประมาณเงินรายได งบอื่น ๆ รวมท้ังการจัดกิจกรรมโดยเก็บคาลงทะเบียนจากผูเขารวมกิจกรรม  
รายละเอียดการดําเนินงาน  ดังตอไปนี้ 
 

 โครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในลักษณะโครงการตอเน่ือง 
 โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะพยาบาลศาสตร 

ในปงบประมาณ 2549 มีโครงการบริการวิชาการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
คณะพยาบาลศาสตร จํานวน  7  โครงการ มีผลการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 
1. โครงการศูนยศึกษาเด็กเล็ก  คณะพยาบาลศาสตร 

การดําเนินงานในปงบประมาณ 2549 โครงการฯไดใหการบริการดูแลเด็กอายุ 
6 สัปดาห ถึง 3 ป  จํานวน 71 คน  โดยใหบริการตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร  เวลา 
07.30-17.00 น. เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรม 
โครงการอบรมพัฒนาการ การประเมิน และการสงเสริมพัฒนาการทารก และเด็กเล็ก 
ในเดือนตุลาคม 2549 

 
          2. โครงการศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

การดําเนินงานในปงบประมาณ 2549 โครงการฯ ไดกิจกรรมขึ้นไดแก  
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุภาวะปกติ  เดือนละ 2  ครั้ง จัดในวันศุกรที่ 1 และวัน
ศุกรที่ 3 ของเดือน  มีสมาชิกผูสูงอายุเขารวมครั้งละ 150 - 200 คน  ซึ่งผูสูงอายุมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและมารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 
นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒธนธรรม คือ “งานดําหัวขอพร
ผูสูงอายุอาวุโส ประจําป 2549 ” 

 
               3. โครงการเตรียมหญิงต้ังครรภเพื่อการคลอด 

จัดตั้งขึ้นเพ่ือใหบริการหญิงตั้งครรภและสามีหรือผูใกลชิดในการเตรียมตัว
เพ่ือการคลอด และเปนศูนยบริการดานการเรียนการสอน โดยเปนแหลงความรูและ
ฝกปฏิบัติงานดานการเตรียมตัวเพ่ือการคลอดของนักศึกษาพยาบาลปที่ 4 และ
นักศึกษาปริญญาโท และการบริการดานการสงเสริมสนับสนุนการวิจัย  และใน
ปงบประมาณ 2549  ไดรวมกับสถานบริการพยาบาลจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสงเสริมการคลอดดวยตนเอง (active birth  promotion) ครั้งที่ 9 ในเดือน
เมษายน 2549 มีจํานวนผูเขารวมอบรมทั้งส้ิน 144 คน 

การบรกิารวชิาการ 
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           4. โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
ในปงบประมาณ 2549 ไดจัดกิจกรรม 2 กิจกรรมคือ แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 

และไทจี๋ซี่กงโดยจัดบริการในวันราชการอยางตอเนื่อง ระหวาง เวลา 16.30-17.30 น. 
ณ หองโถงอาคาร NT  จากการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมพบวา ผูเขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด     

 
   5. โครงการบริการสงเสริมสุขภาพจิต 

ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชไดจัดตั้งโครงการบริการสงเสริมสุขภาพจิต 
ต้ังแตป พ.ศ.2525 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือนักศึกษาและบุคคลที่มีปญหาการ
ปรับตัวและเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ และความชํานาญของคณาจารยภาควิชา ในการ
ชวยเหลือเพ่ือยับย้ังภาวะที่นําไปสูปญหาสุขภาพจิต ใหบุคคลกลับคืนมาสูความมี
สุขภาพจิตดี และมีโอกาสพัฒนาคุณคาในความเปนคนของเขา โดยในปงบประมาณ 
2549 มีผูมาใชบริการจํานวน 160 ราย  ใหคําปรึกษา 259 ครั้ง  ผูใชบริการสวนใหญ
มีความพึงพอใจจากการไดรับการปรึกษาในทุกครั้ง 

มีการจัดนิทรรศการเนื่องในสัปดาหสงเสริมสุขภาพจิต โดยจัดกิจกรรมใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกป เพ่ือสงเสริมใหประชาชนทั่วไปเขาใจและใหความสําคัญใน
เรื่องของสุขภาพจิตและเปนกิจกรรมเผยแพรความรูแกครู นักเรียน และประชาชน
ทั่วไป  โดยเฉพาะใหรูจักปฎิบัติตนและใหความสนใจในการสงเสริมสุขภาพจิตตนเอง
และปองกันสุขภาพจิตเบ้ืองตน ในปงบประมาณ 2549 โครงการไดจัดกิจกรรม
นิทรรศการ ณ โรงเรียนตนแกว ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จ.เชียงใหม        

  
   6. โครงการสงเสริมการเลนในผูปวยเด็ก 

เปนแหลงสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนดานการจัดการเลนแกผูปวย
เด็ก สําหรับนักศึกษาพยาบาล โดยสงเสริมใหมีการจัดการเลนแกผูปวยเด็กใน
โรงพยาบาล เพ่ือใหเด็กปวยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและลดความวิตกกังวล  
ตลอดจนชวยผอนคลายความเครียดตอการรักษาพยาบาล โดยในปงบประมาณ 2549  
ไดจัดกิจกรรมบริการจัดสรรของเลนสําหรับเด็กปวย  บริการขอมูลความรูเกี่ยวกับการ
จัดการเลนแกผูปวยเด็กใหแกนักศึกษาพยาบาล  และดําเนินกิจกรรมโครงการวันแหง
การเลน ณ  หนาหอผูปวยกุมารเวชกรรม ชั้น 6  ในชวงวันที่  27 กรกฎาคม 2549 – 
31 สิงหาคม  2549   

 
7. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2549 

รัฐบาลมีนโยบายใหจัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้น โดยกําหนดใหวันเสารที่สอง
ของเดือนมกราคม เปนวันเด็กแหงชาติ ซึ่งในป 2549 นี้ตรงกับวันเสารที่ 14 มกราคม 
2549  จึงจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2548 ณ โรงเรียนวัดศรี
ดอนไชย ตําบลสันทราย อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม และ วันที่  13  มกราคม 
2549 ณ โรงเรียนบานกาดฮาว ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  โดยมี
กิจกรรมตางๆสําหรับเด็กเพ่ือสรางความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สงเสริมพัฒนาการทั้ง
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ทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมแกเด็ก สงเสริมความรูตางๆที่เปนประโยชนตอเด็ก
และผูปกครอง กอใหเกิดการสงเสริมสัมพันธภาพระหวางเด็กกับครอบครัวใหอบอุน
ใกลชิดมากขึ้น  

 
 

 โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงอ่ืน 
ในปงบประมาณ 2549 นี้ มีโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่ดําเนินการ โดยไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากแหลงอื่น จํานวน 2  โครงการ มีผลการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 

  1. โครงการดูและสุขภาพที่บาน 
เปนโครงการใหความรวมมือระหวางคณะพยาบาลศาสตร  และโรงพยาบาล

นครพิงค  จังหวัดเชียงใหม  ออกใหบริการทุกวันพุธ   เวลา 08.00-16.00 น.  ใน   
เขตอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  โดยใหการรักษาพยาบาลใหคําแนะนํา  ชวยเหลือ
ผูปวยและญาติ ใหสามารถพึ่ งพาตนเองไดมากที่ สุด  และให ได รับการดูแล
รักษาพยาบาลแนะนําชวยเหลือประคับประคองอยางตอเนื่องที่บาน  รวมท้ังผูปวย
และครอบครัวมีความรูความสามารถและมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดย
ในปงบประมาณ  2549 นี้ไดใหบริการดูแลสุขภาพผูปวย ที่บานรวมทั้งส้ิน 206 ราย   
จากการประเมินผลการดําเนินงานพบวาผูรับบริการใหความสนใจเขารวมโครงการฯ 
ทุกรายที่ไปติดตอสอบถามความสมัครใจ และมีความพึงพอใจในการใหบริการเปน
อยางมาก 

    
     2. โครงการศูนยพัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การใหบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแกประชาชน จึงเปนแกนหลักในการจัดโครงการ
ศูนยพัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ทั้งในลักษณะของการจัดอบรมองค
ความรูเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในภาพรวม และการ
อบรมองคความรูดานการบริการสปาเฉพาะทางแบบตอยอดใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ
การบริการสปาเพื่อสุขภาพทุกระดับ ทั้งผูประกอบธุรกิจ  ผูดําเนินงาน และผูใหบริการ  
เพ่ือใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูดานบริการสปาเพื่อสุขภาพ มีพัฒนาการบริการที่มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ  โดยในปงบประมาณ 2549 ไดจัดโครงการอบรมจํานวน 3 
โครงการคือ 1) การดําเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ มีผูเขารวมอบรม 60 คน            
2) โครงการอบรมผูใหบริการสปาเพื่อสุขภาพ มีผูเขารวมอบรม 43 คน  3) โครงการ
อบรมวิทยากรฟอนเจิงเพ่ือสุขภาพ  มีผูเขารวมอบรม (จํานวน 2 รุน) 74 คน    
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 โครงการบริการวิชาการระยะสั้น ( จัดประชุม อบรม สัมมนา สําหรับพยาบาลวิชาชีพและ
บุคลากรทางสุขภาพในประเทศ ) 

ในปงบประมาณ 2549 มีการจัดกิจกรรมเพื่อเปนบริการวิชาการแกบุคลากรในวิชาชีพ
รวมท้ังส้ิน 4 โครงการ ดังตอไปนี้ 

1.  โครงการหลักสูตรอบรมเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุนที่ 2/2549   
2.  โครงการจัดงานวันปใหมและวันเด็กของโครงการศูนยศึกษาเด็กเล็ก 
3.  โครงการโรงงานปลอดภัย ใสใจในทุกสุขภาพ    
4.  โครงการรักโรงงาน รักสุขภาพ 
 

 การรับเชิญจากหนวยงานตาง ๆ 
ในปงบประมาณ 2549 คณาจารยและบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตรไดรับเชิญเปนวิทยากร

จากหนวยงานภายนอกสถาบัน รายละเอียดดังตารางที่ 28 
 
ตารางที่ 28 การรับเชิญเปนวิทยากรภายนอกสถาบัน 

จํานวนวิทยากรที่
ไดรับเชิญ(คน) 

ความถี่(คร้ัง) 
ภาควิชา/หนวยงาน 

ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 
1. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 14 9 23 26 
2. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 13 11  96 75 
3. ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 7 12 25 37 
4. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 10 14 67 51 
5. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 15 14 50 45 
6. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวช 7 7 18 11 
7. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 13 12 47 38 
8. ภาควิชาบริหารการพยาบาล 8 7 52 53 
9. สํานักงานเลขานุการ 3 4 7 24 

รวม 90 90 385 360 
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ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการดานการบรกิารวชิาการ 
 
 

 
โครงการสัปดาหสงเสริมสุขภาพจิตแหงชาติ  

ประจําป 2549 

 
โครงการหลักสูตรอบรมเพาะทางพยาบาลเวช

ปฏิบัติทางตา รุนที่ 2/2549 

 
โครงการ รักโรงงาน รักสุขภาพ 

 
โครงการอบรมหลักสูตรการดําเนินกิจการสปาเพื่อ

สุขภาพ 
 

 
โครงการอบรมหลักสูตรผูใหบริการสปาเพื่อสุขภาพ 

 
โครงการอบรมหลักสูตรวิทยากรฟอนเจิงเพ่ือ

สุขภาพ 
 
 


