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โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภแลการพยาบาลไข
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เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด
“พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และ

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ”
 และทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

          เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปด “พระราชานุสาวรีย สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา 

และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” และทรงเปด “พิพิธภัณฑการพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย 

โดยมีศาสตราจารยคลินิก นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย 

นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย ดร.ยาใจ สิทธิมงคล 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ และนักศึกษา เฝาทูลละอองพระบาท 

รับเสด็จ

         คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จ         

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใหจัดสราง “พระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี 

พระพันวัสสาอัยยิกาเจา และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” ประดิษฐาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค 

ชั้น ๑ อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย เนื่องในโอกาส ๑๕๐ ป 

พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ในวันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และ ๑๕๐ ป พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองคที่ทรงมีตอคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาชีพการพยาบาลไทย

 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานกอตั้ง “โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภ 

แลการพยาบาลไข” เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๙ เปนโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภแหงแรก 

ในประเทศไทย (ปจจุบัน คือ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล) ในโอกาสฉลองครบ ๑๐๐ ป การกอตั้ง 

คณะพยาบาลศาสตรฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ในสมัยที่ รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง 

ดำรงตำแหนงคณบดี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดตั้งพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย        

ณ ชั ้น ๔ อาคาร พระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย โดยมี 

รองศาสตราจารยลออ หุตางกูร เปนประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งไดเปนแหลงศึกษาเรียนรูประวัติ 

การพยาบาลไทยสำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผูสนใจมาอยางตอเนื่องกวา ๒๐ ป ในป           

พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดทำโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑประวัติ 

การพยาบาลไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ๑๕๐ ป พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และฉลอง ๑๒๐ ป คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑๒ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีแนวคิดในการขยายพื้นที่เพื่อจัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระศรีพัชรินทรา 

บรมราชินีนาถ และเพิ่มเติมเนื้อหาใหครบถวนสมบูรณ ทั้งในสวนของประวัติคณะพยาบาลศาสตร ประวัติ 

การพยาบาลไทย และหองจดหมายเหตุทางการพยาบาล เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรูเกี ่ยวกับประวัติ 

การพยาบาลไทยที่สมบูรณและทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และปรับชื่อเปน “พิพิธภัณฑการพยาบาลไทย 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล”



เดือนกันยายน - ตุลาคม ����

แด่แด่

        เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล เขารับโลและประกาศนียบัตรจากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เพื่อเปนการ 

รับรองคุณภาพมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยระดับประเทศ จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   

ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ในโอกาสที่คณะกรรมการจริยธรรม 

การวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการรับรอง มาตรฐานจากระบบรับรองคุณภาพ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน (NECAST: National Ethics Committee Accreditation 

System in Thailand) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

คณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล ได�รับการรับรองมาตรฐานจากระบบรับรองคุณภาพ
คณะกรรมการจร�ยธรรมการว�จัยในคนประจำสถาบัน

(NECAST: National Ethics Committee Accreditation System in Thailand)

รองศาสตราจารย�พัสมณฑ� คุ�มทว�พร
อาจารย�ประจำภาคว�ชาการพยาบาลรากฐาน 

ในโอกาสไดรับรางวัล “อาจารยดีเดน คณะพยาบาลศาสตร 

ประจำปการศึกษา 2559” ในงานพิธีไหวครู ประจำ 

ปการศึกษา 2560 โดยเขารับรางวัลจาก รองศาสตราจารย 

ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

มหิดล

คณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล มอบทุนสนับสนุนค�าว�จัยเพ�่อทำว�ทยานิพนธ� (Research Supplies Fee) 
บางส�วนแก�นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำป�การศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เปนประธานมอบทุนสนับสนุนคาวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ (Research Supplies Fee) บางสวน แก Mrs. Huaiying Guo 

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปการศึกษา 2559 

เปนจำนวนเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ณ หองประชุมจันทนา นิลวรางกูร คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 รองศาสตราจารยกันยา ออประเสริฐ รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พรอมดวยรองศาสตราจารย ดร.ปรางทิพย ฉายพุทธ รองคณบดีฝายวิจัย 

เปนผูแทน คณะพยาบาลศาสตร มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีใหกับรองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง 

นายกสภาการพยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบวันคลายวันกอตั้งสภาการพยาบาล ปที่ 32 ณ สภาการพยาบาล 

ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

คณะพยาบาลศาสตร�
มหาว�ทยาลัยมหิดล
ร�วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ
วันคล�ายวันก�อตั้ง
สภาการพยาบาล ป�ที่ 32
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เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมกับ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทอดผาปามหากุศล ประจำป 2560 เพ่ืออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

เพ่ือสมทบกองทุนทำนุบำรุง “พระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพอทองคำ) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร” เพ่ือสมทบกองทุนบำรุงรักษาอาคาร 

“มหิดลอดุลยเดช–พระศรีนครินทร” และเพื่อจัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอนแกนักศึกษาพยาบาล ในสวนที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ยาใจ 

สิทธิมงคล ประธานมูลนิธิฯ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธานฝายฆราวาส พรอมดวยรองศาสตราจารย นายแพทยปรีชา สุนทรานันท 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณวิภาศิริ มะกรสาร ประธานคณะอนุกรรมการฝายหารายได ทีมบริหาร 

กรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตรฯ คณาจารย และนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขารวมในพิธีดังกลาว ตลอดจนแขกผูมีเกียรติและผูมี 

จิตศรัทธาที่มาทำบุญ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

มหิดล พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รวมพิธีวาง 

พวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เน่ืองใน 

“วันมหิดล” ประจำป 2560 เพื่อรวมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก “พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทย” และ “เจาฟาทหารเรือ” ณ โรงพยาบาลศิริราช 

และในวันเดียวกัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา พรอมดวยผูบริหาร 

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

รวมพิธีดังกลาว ณ ลานพระราชานุสาวรีย อาคารศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เปนประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสครบรอบ 

1 ป วันสวรรคต โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย ที่ปรึกษา และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

พรอมดวยศาสตราจารย นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดี คนที่ 2 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล คุณทิพยา ถนัดชาง หัวหนาฝายการพยาบาล และผูแทนจากฝายการพยาบาล โรงพยาบาล 

ศิริราช ทีมบริหาร คณาจารย และบุคลากรของคณะฯ เขารวมในพิธี ณ ลานอเนกประสงค คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย

ทอดผาปามหากุศล ประจำป 2560

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมงาน “วันมหิดล” ประจำป 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสครบรอบ 1 ป วันสวรรคต
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

รวมพิธีปฏิญาณตนกอนขอรับบริจาคใหญ เนื่องในวันมหิดล ประจำป 2560

กิจกรรม “เปดบานคณะพยาบาล” หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ผูชวยศาสตราจารยวชิรา วรรณสถิตย รองคณบดีฝายงบประมาณและการคลัง พรอมดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา รองคณบดีฝายพัฒนา 

นักศึกษา ผูชวยศาสตราจารยฉันทิกา จันทรเปย ผูชวยคณบดีฝายงบประมาณและการคลัง ผูชวยศาสตราจารยวีรยา จึงสมเจตไพศาล หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมเปนผูแทนคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขารวมพิธีปฏิญาณตนกอนขอรับบริจาคใหญ เนื่องในวันมหิดล โดยมีศาสตราจารย 

ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธานใหโอวาทแกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกนอย ประกอบดวย 

นักศึกษาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร คณะเทคนิคการแพทย และคณะกายภาพบำบัด  ที่รวมปฏิญาณตนในการบำเพ็ญตนเปนประโยชน เพื่อสังคมตามรอย 

พระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกกอนขอรับบริจาคใหญ เนื่องในวันมหิดล ซึ่งจัดขึ้นเปนประจำทุกป  ณ ลานพระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

โรงพยาบาลศิริราช

เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมภัทรมหาราชการุณย อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธานกลาวเปดกิจกรรม “เปดบานคณะพยาบาล” หลักสูตร 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อแนะนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย) และใหนักเรียนไดมีโอกาสเยี่ยมชม 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดยงานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร งานบริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมในชวงเชาเปนการแนะนำการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยผูชวยศาสตราจารยรัตนาภรณ คงคา ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา 

และผูชวยศาสตราจารย ดร.วารีรัตน ถานอย ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธพี่นอง โดยทีมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ตอดวยกิจกรรมประจำฐาน ไดแก การฝกปฏิบัติจริงกับอุปกรณการเรียนการสอนในศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล (Learning Resource Center) การเยี่ยมชม 

หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราชภักดี หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ และการเขาชมหองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา และชวงบายเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูกับฝายการศึกษา และฝายพัฒนานักศึกษา โดยมีนางสาวฉวีวรรณ สาระคง หัวหนางานบริการการศึกษา นางชัญญา คลายพันธ 

หัวหนางานพัฒนานักศึกษา รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
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เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สภาอาจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “พบคณบดี 

และประชุมวิสามัญสภาอาจารย คณะพยาบาลศาสตร ประจำป 2560” เพื่อรับฟงการรายงานผลการบริหารงาน 

และความกาวหนาดานตางๆ ของสภาอาจารย และเปดโอกาสใหคณาจารยไดพบปะ และส่ือสารกับรองศาสตราจารย 

ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร และทีมบริหาร เพื่อสรางความเขาใจอยางถูกตองในทิศทาง 

การบริหารงาน และรวมกันนำพาคณะพยาบาลศาสตรขับเคลื่อนไปสูเปาหมายที่ตั้งไว ณ หองประชุมสงวนสุข 

ฉันทวงศ ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 อาจารยกนกพร เอื้ออารียกุล และอาจารยชนิตา ตัณฑเจริญรัตน อาจารย 

ประจำภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพา Ms. Fumi Akasaki 

และ Ms. Naoko Udagawa นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโท จาก Osaka Prefecture University, Japan 

เขาเย่ียมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนพิทักษา กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวกรรณิการ เกิดศรีพันธุ 

ผูอำนวยการศูนยฯ นางสาวกิ่งกาญจน เกิดศรีพันธุ รองผูอำนวยการศูนยฯ และครูใหการตอนรับอยางอบอุน 

และไดรวมทำกิจกรรมกับเด็กๆ ในศูนยฯ อีกดวย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธานกลาวเปดงาน “ดวยรักและผูกพัน” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำป 

2560 เพื่อเปนเกียรติ และรวมแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ ในป 2559 จำนวน 7 ทาน ดังนี้ 

รองศาสตราจารยกันยา ออประเสริฐ รองศาสตราจารยศิริวรรณ สันทัด  ผูชวยศาสตราจารยณัฐสุรางค บุญจันทร 

ผูชวยศาสตราจารยศิริลักษณ เวชการวิทยา นางสมจิตต พุมรินทร นางนิภาภัส อินทรกำแหง  และนางสุมา 

ชาติสิริทรัพย ณ หองประชุมภัทรมหาราชการุณย ชั ้น 5 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “พิธีไหวครู ประจำปการศึกษา 2560” 

เพื่อเปนการรำลึกถึงพระคุณของคณาจารยคณะพยาบาลศาสตรทุกทาน และเปนการแสดงออกถึงความ 

กตัญูกตเวทีของนักศึกษาทุกหลักสูตรตอคณาจารย อันเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามใหคงอยู 

สืบทอดตอไป โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เปนประธานในพิธี พรอมดวยรองศาสตราจารย นายแพทยวิศิษฎ วามวาณิชย ผูอำนวยการโรงพยาบาลศิริราช 

คุณทิพยา ถนัดชาง หัวหนาฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทีมบริหารคณะฯ ทีมบริหารจาก 

ฝายการพยาบาลฯ และคณาจารย เขารวมพิธี 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธาน 

ปลูกดาวเรือง ในกิจกรรม “รดน้ำ พรวนดิน ดาวเรืองของพอ” เพื่อนอมถวายเปนพระราชกุศล แสดงออกถึงความ 

จงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรอมดวย 

ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของคณะฯ เขารวมพิธี ณ ดานหลังอาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย

เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย ดร.เอมพร รตินธร ประธานโครงการจัดทำดอกดารารัตน พรอมดวย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรยา เจริญสุข อดีตประธานสภาอาจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารยวาสนา จิติมา รองหัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คุณณัฐวรีย วรคุณพิเศษ 

เลขานุการคณะฯ และคณาจารยจากภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

มหิดล รวมเปนผูแทนสงมอบดอกดารารัตน ซึ่งคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ รวมกันทำขึ้นเพื่อ 

นำไปใชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี 

นางสาวอัมพร สามิภักดิ์ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 

เปนตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ
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NSNSAcademic

             สังคมปจจุบันไมมีใครปฏิเสธไดวาเปนสังคมที่สื่อสารผานสื่อสังคม 

ออนไลนกันเปนสวนใหญ การใชชีวิตดังกลาวสงผลกระทบตอคนในสังคมท้ังทางบวก 

และทางลบท้ังตอการดำรงชีวิตและภาวะสุขภาพในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอยางย่ิง 

คนรุนใหมท่ียังเปนวัยรุนอยู ผลกระทบทางบวกคือเปนการส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็ว 

เสมือนอยูใกลชิดกัน ชวยใหเกิดความผูกพัน และเปนอีกชองทางหน่ึงท่ีชวยผอนคลาย 

ไดระบายสิ่งตางๆ ที่อยูในใจ นอกจากนี้ยังเปนชองทางของวัยรุนในการติดตอ 

กับสังคมภายนอกทำใหวัยรุนสามารถแสดงออก สรางตัวตนของตนจากการไดเห็น 

และใหผูอ่ืนเห็นมากข้ึนสงผลใหมีความเปนอยูท่ีดี (well-being) อยางไรก็ตามหาก 

วัยรุนมีการเสพสื่อสังคมออนไลนมากเกินไปอาจสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพ 

โดยเฉพาะสุขภาพจิตซึ่งไดแก ความวิตกกังวล ซึมเศรา โดดเดี่ยว หดหู เหงา 

และมีพฤติกรรมย้ำทำ เปนตน การใชสื่อสังคมออนไลนมากเกินไปถือวาเขาขาย 

ปญหาพฤติกรรมเสพติดรูปแบบหนึ่งที่อาจสงผลกระทบตอการใชชีวิตประจำวัน 

เชน ทำใหประสิทธิภาพการทำงานลดลง ผลการเรียนตกต่ำ เขาสังคมและส่ือสาร 

ปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนแบบ Face to Face ลดลงเร่ือยๆ อาจนำไปสูโรคทางจิตเวช 

ไดในอนาคต การเสพติดสื่อสังคมออนไลนเปนปญหาหนึ่งของวัยรุนในปจจุบัน 

จากการสำรวจพบวาวัยรุนไทยมีการใชโทรศัพทเคลื่อนที่สูงที่สุดในเอเชียคือ  

รอยละ 72 และวัยรุนไทยสวนใหญพึ่งพาเทคโนโลยีจนไมสามารถทนอยูได 

โดยปราศจากเคร่ืองมือส่ือสารใดๆ  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

แหงชาติไดอธิบายลักษณะเบื้องตนของผูท่ีเสพติดโทรศัพทเคล่ือนท่ีไว 8 ลักษณะ 

กลาวคือ 1) ตื่นเชามาจะตองหยิบมือถือมาดู Missed call กอน 2) เขาหองน้ำ 

จะตองพกมือถือติดตัวไปดวย 3) กระวนกระวายถาไมไดสง ขอความ แชท 

บนมือถือ 4) เวลากินขาวจะมีมือถือวางไวดวย 5) หมดความมั่นใจ หากลืมมือถือ 

ไวที่บาน 6) รูสึกเหงา วาเหว อางวาง ถาไมมีสายโทรเรียกเขาหลายชั่วโมง 

ติดตอกัน 7) หงุดหงิดทุกครั้งที่ตองปดมือถือ 8) เมื่อเปดมือถือหลังจาก 

ปดเครื่อง/แบตหมด สิ่งแรกที่ทำคือดูวามีใครโทรมาหาบาง 

 นอกจากผลกระทบดังที่ไดกลาวมาแลว ในปจจุบันยังพบวา การติด 

โซเชียลหรือสื่อสังคมออนไลน ถือเปนสภาวะโรคทางจิตเวชอยางหนึ่งตามการ 

วินิจฉัยโรค ICD 11 คือ Internet Use Disorder ประกอบดวย Harmful internet 

use, Internet addiction และ Internet gaming disorder โดยแบงประเภท 

ของการติดสื่อสังคมออนไลนออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 1) ติดสาระ ไดแก ติดเกม 

ติดพนัน 2) ติดสัมพันธ ไดแก ติดเฟสบุค เปนตน และ 3) ติดอุปกรณ ไดแก 

ติดรุนของสมารทโฟน เปนตน สำหรับสมาคมจิตแพทยอเมริกัน (American 

Psychiatric Association) ไดอธิบายเกี่ยวกับภาวะดังกลาววา ลักษณะอาการ 

ของคนที่ติดสื่อออนไลนนั้น จะคลายกับลักษณะอาการของคนที่ติดการพนัน 

คือมีอาการหมกมุน หงุดหงิด กระวนกระวายเวลาที่ไมไดเลน และสาเหตุของ 

การติดก็คลายคลึงกันคือการเลนเพื่อหลีกหนีปญหา ผอนคลาย ระบายอารมณ 

เวลาที่เหงาหรือรูสึกไมมีใคร

 สำหรับวัยรุนโดยเฉพาะในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พบวามีการ 

ใชสื่อออนไลนกันมากทั้งในการสืบคนหาขอมูล การใชเปนชองทางในการสื่อสาร 

รวมท้ังการเลนเกมส ประกอบกับพบวากลุมน้ีมีปญหาทางสุขภาพจิตเพ่ิมมากข้ึน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา จนนำไปสูพฤติกรรมการ 

ฆาตัวตาย และที่สำคัญปญหาสุขภาพจิตเหลานี้ไมสามารถแยกแยะไดวา 

เกิดจากการใชชีวิตติดสื่อสังคมออนไลนหรือเกิดจากสาเหตุอื่น แลวเหนี่ยวนำ 

จากสื่อสังคมออนไลนจนทำใหเกิดภาวะซึมเศรา หรือเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ 

จากสื่อสังคมออนไลนกันแน ไมวาจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม หากเกิดขึ้นแลว 

การใหการชวยเหลือปองกัน รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพจิต โดยควรมีการ 

ปรับรูปแบบวิธีการใหทันตอสภาวะการณที่เกิดขึ้น นำเอาผลกระทบดานบวก 

ของสื่อสังคมออนไลนมาใชเปนสวนหนึ่งในการประเมิน การเขาถึง และแสวงหา 

แหลงใหการชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว หรือที่เรียกกันวา E-Health นำไปสูการ 

สงเสริม ปองกัน และชวยเหลือใหวัยรุนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

นำไปสูการมีภาวะสุขภาพจิตที่ดีตอไป

 การชวยเหลือและปองกันปญหาสุขภาพจิตจากการติดสื่อสังคม 

ออนไลนในวัยรุน สามารถจัดทำในลักษณะของการจัดระบบการดูแลและชวยเหลือ 

ดังนี้

 1. จัดทำในลักษณะท่ีสามารถเขาถึงระบบบริการการดูแลและชวยเหลือ 

ไดงายโดยสรางเว็บไซตในชองทางของ Facebook ซ่ึงวัยรุนกลุมน้ีนิยมใชมากท่ีสุด 

ในการประเมินภาวะสุขภาพจิตดวยตนเอง โดยการนำแบบวัดที่เปนมาตรฐาน 

มาใช เชน แบบวัดโรคซึมเศรา 8Q และแบบวัดพฤติกรรมฆาตัวตาย 9Q เปนตน 

และใหขอมูลเบื้องตนในการดูแลสุขภาพจิตในวัยรุน เชน ภาวะซึมเศราในวัยรุน 

การแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตนทางหนาเว็บไซตท่ีเขาถึงไดงาย ผลัดเปล่ียน 

หมุนเวียนขอมูลตางๆ ที่เชื่อถือได สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ใหวัยรุนไดศึกษาและนำไปใชดวยตัวเอง

 2. จัดบริการใหการปรึกษาทางสุขภาพจิตแกกลุมวัยรุนที่ตองการ 

ปรึกษาทั้งทางออนไลนผานชองขอความของเฟสบุค หรือทางไลนไอดีของผูให 

การปรึกษา รวมทั้งหากตองการปรึกษากับผูใหการปรึกษาโดยตรงสามารถ 

ทำการนัดหมายมาพบปะพูดคุยใหการปรึกษาแบบ Face to Face เปนตน

 3. จัดโปรแกรมการใหการสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต รวมท้ัง 

โปรแกรมในการใหการชวยเหลือ อาจจะเปนในลักษณะของโปรแกรมแอพพิเคช่ัน 

หรือเปนการเขารวมโปรแกรมแบบ Face to Face ตามความตองการของวัยรุน 

หากพบวาวัยรุนมีปญหาสุขภาพจิตที่ควรไดรับการชวยเหลือ หรือ ตองการ 

สรางเสริมศักยภาพตนเองเพื่อสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตท่ีอาจเกิดข้ึน 

กับตนโดยโปรแกรมการสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต ชวยเหลือที่มี 

ประสิทธิภาพ เปนตน

 อยางไรก็ตามสิ่งสำคัญคือ กระบวนการในการดูแลอยางใกลชิด 

ในลักษณะของความเปนเพื่อนมากกวาการควบคุมจากผูเกี่ยวของไมวาจะเปน 

อาจารย อาจารยท่ีปรึกษา รวมท้ังผูปกครองโดยใหความสนใจ ใสใจ มีปฏิสัมพันธ 

ดวยความจริงใจ ใชสื่อสังคมออนไลนในทางที่สรางสรรคใหเกิดประโยชนในการ 

ศึกษาเลาเรียนและการดำเนินชีวิต และใหขอชี้แนะในการเสพสื่อสังคมออนไลน 

อยางมีสติ ก็จะเปนวิธีการสำคัญที่ผนวกเขากับระบบการดูแลและชวยเหลือ 

ที่มีประสิทธิภาพในการชวยลดปญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นไดในวัยรุนที่กำลัง

ศึกษาระดับอุดมศึกษาไดเปนอยางดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารีรัตน ถานอย ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร

สื่อสังคมออนไลน:
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพจิตของวัยรุนที่ไมควรมองขาม

สื่อสังคมออนไลน:
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพจิตของวัยรุนที่ไมควรมองขาม
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มููลนิธิคณะพยาบาลศาสตรฯ ชั้น ๑ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย โทร. ๐-๒๔๑๒-๔๖๗๐

ที่ปรึกษา   : รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
บรรณาธิการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง   รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
กองบรรณาธิการ  : นางสาวณัฐริกา ฝางแก้ว, นางสาวอัญชลี เพลินมาลัย
ศิลปกรรม   : นายนุกูล ม่วงโมรี

งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700    โทร. 0-2419-7466-80 ต่อ 1316    แฟกซ์  0-2412-8415

พิธีถายภาพหมูคณาจารยรวมกับบัณฑิต

และงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม

องค์กรน่าอยู่
ด้วย “Core value” 

โดย กองบรรณาธิการ
เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถายภาพหมู 

คณาจารยรวมกับบัณฑิต และงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม โดยมีรองศาสตราจารย 

ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธาน 

เปดงานและกลาวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม พรอมดวยผูบริหาร หัวหนาภาควิชาฯ 

คณาจารย และนักศึกษาของคณะฯ รวมแสดงความยินดี ภายในงานมีการแสดงชุดตางๆ 

อาทิ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง "พยาบาลมหิดล" และเพลง "ปณิธานพยาบาล 

มหิดล" การขับรองเพลงประสานเสียงเพลง "มารชพยาบาล" เพลง “ฤดูที่แตกตาง” 

และเพลง "พิกุลรำลึก" โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 2               

ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยกิจกรรมดังกลาวเปนการสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร 

และนักศึกษาในองคกรรูสึก “มีใจเปนหน่ึงเดียว มีความรักความผูกพัน สงเสริมใหกำลังใจ 

และชื่นชมความสำเร็จซึ่งกันและกัน ดังคำวา “Synergy” ซึ่งเปน Core value ตัวหนึ่ง 

ของคณะพยาบาลศาสตร


