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การบรกิารวิชาการ 

 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ

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

 โครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในลักษณะโครงการตอเน่ือง 
 โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะพยาบาลศาสตร 

ในปงบประมาณ 2550 มีโครงการบริการวิชาการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 7 โครงการ มีผลการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 
1. โครงการศูนยศึกษาเด็กเล็ก  คณะพยาบาลศาสตร 

การดําเนินงานในปงบประมาณ 2550 โครงการฯไดใหการบริการดูแลเด็กอายุ 
6 สัปดาห ถึง 3 ป  จํานวน 71 คน  โดยใหบริการตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร  เวลา 
07.30-17.00 น. เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรม 
โครงการอบรมพัฒนาการ การประเมิน และการสงเสริมพัฒนาการทารก และเด็กเล็ก 
ในเดือนตุลาคม 2550 

 
          2. โครงการศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

การดําเนินงานในปงบประมาณ 2550 โครงการฯ ไดกิจกรรมขึ้นไดแก  
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุภาวะปกติ  เดือนละ 2  ครั้ง จัดในวันพฤหัสบดีที่ 1 
และวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน  มีสมาชิกผูสูงอายุเขารวมครั้งละ 80 - 100 คน  ซึ่ง
ผูสูงอายุมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและมารวมกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒธนธรรม คือ “งานดําหัว
ขอพรผูสูงอายุอาวุโส ประจําป 2550” และโครงการดานบูรณาการดานการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ คือ “โครงการพัฒนาแหลงฝกปฎิบัติเพ่ือการบูรณาการ
บริการวิชาการและการเรียนการสอน” 

 
               3. โครงการเตรียมหญิงต้ังครรภเพื่อการคลอด 

จัดตั้งขึ้นเพ่ือใหบริการหญิงตั้งครรภและสามีหรือผูใกลชิดในการเตรียมตัว
เพ่ือการคลอด และเปนศูนยบริการดานการเรียนการสอน โดยเปนแหลงความรูและ
ฝกปฏิบัติงานดานการเตรียมตัวเพ่ือการคลอดของนักศึกษาพยาบาลปที่ 4 และ
นักศึกษาปริญญาโท และการบริการดานการสงเสริมสนับสนุนการวิจัย และมีหญิง
ต้ังครรภเขารวมประมาณ 100 คน  
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           4. โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
ในปงบประมาณ 2550 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 
2550 มีผูมาใชบริการจํานวนมาก ผูใชบริการสวนใหญมีความพึงพอใจจากการไดรับ
การปรึกษาในทุกครั้ง 

มีการจัดนิทรรศการเนื่องในสัปดาหสงเสริมสุขภาพจิต โดยจัดกิจกรรมใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกป เพ่ือสงเสริมใหประชาชนทั่วไปเขาใจและใหความสําคัญใน
เรื่องของสุขภาพจิตและเปนกิจกรรมเผยแพรความรูแกครู นักเรียน และประชาชน
ทั่วไป  โดยเฉพาะใหรูจักปฎิบัติตนและใหความสนใจในการสงเสริมสุขภาพจิตตนเอง
และปองกันสุขภาพจิตเบ้ืองตน ในปงบประมาณ 2550 โครงการไดจัดกิจกรรม         
ณ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งดรับความสนใจจาก
อาจารย นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปจํานวนมาก  

  
   6. โครงการสงเสริมการเลนในผูปวยเด็ก 

เปนแหลงสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนดานการจัดการเลนแกผูปวย
เด็ก สําหรับนักศึกษาพยาบาลโดยสงเสริมใหมีการจัดการเลนแกผูปวยเด็กใน
โรงพยาบาล เพ่ือใหเด็กปวยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและลดความวิตกกังวล  
ตลอดจนชวยผอนคลายความเครียดตอการรักษาพยาบาล โดยในปงบประมาณ 2550  
ไดจัดกิจกรรมบริการจัดสรรของเลนสําหรับเด็กปวย บริการขอมูลความรูเกี่ยวกับการ
จัดการเลนแกผูปวยเด็กใหแกนักศึกษาพยาบาล  และดําเนินกิจกรรมโครงการวันแหง
การเลนจํานวน 3 ครั้ง  ณ  หนาหอผูปวยกุมารเวชกรรม ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม ในวันที่  6 มิถุนายน วันที่ 18 กรกฎาคม และ วันที่ 22 สิงหาคม 2550 
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7. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2550 
รัฐบาลมีนโยบายใหจัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้น โดยกําหนดใหวันเสารที่สอง

ของเดือนมกราคม เปนวันเด็กแหงชาติ ซึ่งในป 2550 นี้ตรงกับวันเสารที่ 13 มกราคม 
2550  จึงจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติขึ้นในวันศุกรที่ 12 มกราคม 2550 ณ โรงเรียน       
วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม โดยมีกิจกรรมตางๆสําหรับเด็กเพ่ือสรางความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน สงเสริมพัฒนาการทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมแกเด็ก 
สงเสริมความรูตางๆท่ีเปนประโยชนตอเด็กและผูปกครอง กอใหเกิดการสงเสริม
สัมพันธภาพระหวางเด็กกับครอบครัวใหอบอุนใกลชิดมากขึ้น โดยมีนักเรียนและครู
รวมกิจกรรมจํานวน 254 คน 

 
 โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงอ่ืน 

ในปงบประมาณ 2550 นี้ มีโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่ดําเนินการ โดยไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากแหลงอื่น จํานวน  2  โครงการ มผีลการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 
  1. โครงการดูแลสุขภาพที่บาน 

เปนโครงการใหความรวมมือระหวางคณะพยาบาลศาสตร  และโรงพยาบาล
นครพิงค  จังหวัดเชียงใหม  ออกใหบริการทุกวันพุธ   เวลา 13.00-16.00 น.  ใน   
เขตอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  โดยใหการรักษาพยาบาลใหคําแนะนํา  ชวยเหลือ
ผูปวยและญาติ ใหสามารถพึ่ งพาตนเองไดมากที่ สุด  และให ได รับการดูแล
รักษาพยาบาลแนะนําชวยเหลือประคับประคองอยางตอเนื่องที่บาน  รวมท้ังผูปวย
และครอบครัวมีความรูความสามารถและมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดย
ในปงบประมาณ  2550 นี้ไดใหบริการดูแลสุขภาพผูปวย ที่บานรวมท้ังส้ิน 102 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 2550 ไดจัดโครงการอบรมจํานวน     
1  โครงการคือ  โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการสอบผูดําเนินการกิจการสปา
เพ่ือสุขภาพ  มีผูเขารวมอบรม 51 คน  ซึ่งผูเขารับการอบรม รอยละ 85.7 สอบผาน
ผูดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข          
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 โครงการบริการวิชาการระยะสั้น ( จัดประชุม อบรม สัมมนา สําหรับพยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทาง
สุขภาพและประชาชนทั่วไป ในประเทศ ) 

ในปงบประมาณ 2550 มีการจัดกิจกรรมเพื่อเปนบริการวิชาการแกบุคลากรในวิชาชีพและ
ประชาชนทั่วไป รวมท้ังส้ิน  11  โครงการ ดังตอไปนี้ 

1. โครงการสรางเสริมสุขภาพเด็ก เรื่อง การดูแลทารกและเด็ก : การเจริญเติบโต       
และโภชนาการ 

2. โครงการ การสงเสริมสุขภาพสตรีวัยทํางานและการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
3. โครงการสงเสริมสุขภาพสตรีไทยหางไกลโรค 
4. โครงการประชุมวิชาการ สุขภาพสตรี : การพยาบาลและแนวทางการวิจัย 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการสรางเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 
6. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง IQ EQ ดีขึ้นแน... ถาพอแมรูวิธี 
7. โครงการ สงเสริมสุขภาพและความมีคุณคาของเด็กวัยเรียน เปล่ียนผานสูวัยรุน 
8. โครงการเด็กวัยรุนยุคใหม ใสใจสุขภาพ 
9. โครงการวัยรุนยุคใหมใสใจทักษะ 
10. โครงการใหความรูแกมารดา เรื่องการใหความรูและสาธิตการประกอบอาหาร         

เด็กวัยทารก 
11. โครงการใหความรู เรื่อง การดูแลสุขภาพตนเอง 

 
 โครงการอบรมระยะสั้นและการจัดประชุมนานาชาติ 

1. คณะฯ  ไดใหความรวมมือกับองคการอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(WHO/SEARO)  จัดการประชุม Informal Consultative Meeting to Finalize the Study on 
HIV/AIDS in Nursing and Midwifery Pre-service Curriculum  โดยผูเขารวมประชุม จํานวน 10 
คน  จากประเทศ บังคลาเทศ  อินเดีย  อินโดนีเซีย  เมียนมาร  เนปาล  และไทย  ในระหวางวันที่  
3 – 4 ตุลาคม 2549  ณ โรงแรมเชียงใหมออคิดส 

2. คณะพยาบาลศาสตร  ไดใหความรวมมือกับ สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 
(สพร.)  จัดการฝกอบรมนานาชาติ  หลักสูตร  Prevention, Resuscitation, and Rehabilitation in 
Traumatic Injury: A Nursing Perspective  สําหรับผูรับทุนนานาชาติ  จาก 19 ประเทศ  ไดแก 
กัมพูชา  พมา  เวียดนาม  อูกานดา เอธิโอเปย  อียิปต  ซูดาน  อินโดนีเซีย  ฟลิปนส  ลาว  ศรี
ลังกา  อัฟกานิสถาน  มาดากัสกา  มองโกเลีย  ปากีสถาน  แกมเบีย  ภูฏาน  และไทย  รวม 25 คน  
มีกําหนดจดัในระหวางวันที่ 16 – 27 ตุลาคม 2549 ณ โรงแรม สุริวงศ 

3. คณะพยาบาลศาสตร ไดใหความรวมมือกับ องคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF)   
และ สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)  จะไดจัดการฝกอบรมระยะสั้น 
หลักสูตร Nutrition for Maternal and Child Health  สําหรับผูรับทุนนานาชาติ   ในระหวางวันที่  
30 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2549 

4. คณะฯ ไดใหความรวมมือกับองคการอนามัยโลกในการจัดการประชุม Bi Regional Workshop on 
Injury Surveillance Initiation & Development   สําหรับผูรับทุนองคการอนามัยโลกจากประเทศ
ตางๆ  ในระหวางวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2549 
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5. คณะฯ  ไดรวมมือกับ China Medical Board (CMB) จัดการประชุม Future of Nursing in South 
East Asia, China, and Thailand Conference  เพ่ือประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง  อนาคตของวิชาชีพพยาบาลในประเทศแถวตะวันตกเฉียงใต  ประเทศจีน  และประเทศไทย  
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2550  ณ โรงแรมอิมพิเรียล ควีนส ปารค  กรุงเทพมหานคร 

6. คณะพยาบาลศาสตร  ไดใหความรวมมือกับ สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 
(สพร.)  จัดการฝกอบรมนานาชาติ  หลักสูตร  Prevention, Resuscitation, and Rehabilitation in 
Traumatic Injury: A Nursing Perspective  สําหรับผูรับทุนนานาชาติ  ในระหวางวันที่ 4 – 15 
มิถุนายน 2550 

7. คณะฯ  รวมมือกับองคการอนามัยโลก (WHO) จัดหลักสูตร Mental Health and Psychiatric 
Nursing Program สําหรับผูรับทุน 1 คน ไดแก Ms. Daw Tin Tin Kyaw จากประเทศพมา          
ในระหวางวันที่ 4 – 25 มิถุนายน 2550 

8. คณะพยาบาลศาสตร ไดใหความรวมมือกับ องคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) และ 
สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)  จะไดจัดการฝกอบรมระยะสั้น 
หลักสูตร HIV/AIDS Prevention and Care for Children and Vulnerable Young People  สําหรับ
ผูทุนนานาชาติ จํานวน 15  คน กําหนดจัดในระหวางวันที่ 16 – 27 กรฎาคม 2550 

9. คณะพยาบาลศาสตร ใหความรวมมือกับสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 
(สพร.) และ กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) จัดหลักสูตร Moving towards Healthy 
Ageing: The Promotion of the Elderly’s Well-being through Community Participation  สําหรับ
ผูทุนนานาชาติ จํานวน 18 คน จาก 9 ประเทศ ไดแก พมา, ศรีลังกา, กัมพูชา, ลาว, จีน, เนปาล, 
เวียดนาม, บังคลาเทศ และไทย กําหนดจัดในระหวางวันที่ 17 – 28 กันยายน 2550 

10. ผูรับทุนจากกระทรวงสาธารณสุข  ประเทศมาเลเซีย  จํานวน 3 ราย  ไดเดินทางมาศึกษาฝกอบรมที่
คณะฯ  ในระหวางวันที่ 24 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2550  ไดแก 

• Ms. Wong Su Moi ดูงานดาน Geriatric Nursing 
• Ms. Chin Kui Wui ดูงานดาน Sexually transmitted diseases HIV-infection 
• Ms. Sariah Mackson   ดูงานดาน Public Healt-Community Based 

11. คณะพยาบาลศาสตร  ไดใหความรวมมือกับสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 
(สพร.) และองคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF)  จัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นสําหรับ
ผูรับทุนนานาชาติ จํานวน 12 คน หลักสูตร Nutrition and Life Skills for Maternal and Child 
Health  กําหนดจัดในระหวางวันที่ 8 – 19 ตุลาคม 2550 
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 การรับเชิญจากหนวยงานตาง ๆ 
ในปงบประมาณ 2550 คณาจารยและบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตรไดรับเชิญเปนวิทยากร

จากหนวยงานภายนอกสถาบัน รายละเอียดดังตารางที่ 26     
 
ตารางที่ 26  การรับเชิญเปนวิทยากรภายนอกสถาบัน 

จํานวนวิทยากรที่
ไดรับเชิญ(คน) 

ความถี่(คร้ัง) 
ภาควิชา/หนวยงาน 

ป 2549 ป 2550 ป 2549 ป 2550 
1. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 9 22 26 67 
2. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 11 8 75 43 
3. ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 12 9 37 30 
4. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 14 13 51 77 
5. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 14 14 45 60 
6. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวช 7 8 11 17 
7. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 12 15 38 63 
8. ภาควิชาบริหารการพยาบาล 7 10 53 60 
9. สํานักงานเลขานุการ 4 3 24 16 

รวม 90 102 360 433 
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ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ 
 

  
โครงการสงเสริมการเลนในผูปวยเด็ก (Play day) กิจกรรมดําหัวผูสูงอายุ 

โครงงการสงสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 

  
โครงการเตรียมหญิงตั้งครรภเพ่ือการคลอด โครงการอบรมการเตรียมความพรอมสําหรับการ

สอบผูดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 
 

  
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน 

ในการสรางเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 2550 

 
 


