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ประพันธ์โดย
รศ.พว.เจียรนัย โพธ์ิไทรย์

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ประพันธ์ในนามคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ

    ส่งความสุขในดิถีขึ้นปีใหม่
ขออวยชัยด้วยบทกลอนอักษรศรี
อัญเชิญส่ิงศักดิ์สิทธ์ิบรรดามี
คุณความดีท่ีกระท�าหนุนน�าพร

    บังเกิดล้วนแต่ความสุขทุกสถาน
ท้ังการงานก้าวไกลกว่ากาลก่อน
อุดมทรัพย์เงินตราไม่อาทร
ไม่ร้าวรอนเหนื่อยหน่ายหายกังวล

   สุขภาพสมบูรณ์ไร้โรคา
สร้างคุณค่าชีวิตสัมฤทธ์ิผล
ประสงค์ใดจงส�าเร็จสมกมล
โชคลาภล้นบันดาลดลผลอนันต์

   ส่งแรงใจให้พ่ีน้องและผองเพ่ือน
ไม่ลืมเลือนสัมพันธ์อันคงมั่น
ช่วยเหลือกิจสมาคมฯมานานวัน
ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาน่าชื่นชม

   วิชาชีพของเรานี้มีคุณค่า
ช่วยประชาสร่างทุกข์ได้สุขสม
รวมพลังก่อเกิดความเกลียวกลม
สมาคมฯ ก้าวหน้าในปีใหม่เทอญ...

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 

2558 
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขา 
ภาคเหนอื ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุใหญส่ามัญประจำาป ี
2558 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00-
15.30 น. ณ ห้องประชุมอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรม 
ดเิอม็เพรส อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่ทั้งนีก้ารประชมุใหญ่
สามัญประจำาปีตามข้อบังคับของสมาคมฯ กำาหนด
ขึ้นเพื่อให้กรรมการอำานวยการสมาคมฯ แถลง
กิจการทั้งหมดของสมาคมฯ ที่ได้ดำาเนินการมา
ตลอดทั้งปี สำาหรับปีนี้เป็นปีสุดท้ายของกรรมการ
อำานวยการวาระ 2556-2558 สมาคมฯ ได้จัด
ให้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการ 
อำานวยการปัจจุบันที่จะหมดวาระ ขอบคุณคณะ
กรรมการโครงการตา่งๆ ทีใ่หก้ารสนบัสนนุกจิกรรม
ของสมาคมฯ  ด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งแสดง
ความยินดีและแนะนำาคณะกรรมการอำานวยการ
วาระ 2559-2561 ด้วย นอกจากน้ี รศ.ดร จินตนา  
ยูนิพันธ์ุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
ได้ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษในรายการ นายก
สมาคมฯ พบสมาชิก เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในเวลา 
11.00-12.00 น. และเวลา 13.00-15.00 น. มีการ
บรรยายพิเศษเรื่อง “พยาบาล : ชีวิตที่มีคุณค่า” 
โดยนายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ อดีตผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลน่าน ซึ่งผลการประเมินสรุปผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความพึงพอใจมาก ได้รับทราบกิจกรรม
ต่างๆ ของสมาคมฯ ได้รับความรู้จากการปาฐกถา
พิเศษ มีความภาคภูมิใจ มีความผูกพันต่อองค์กร
วชิาชพี เกดิพลงัสามคัครีะหวา่งสมาชกิและสมาคมฯ

(อ่านต่อหน้า 16)
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วัตถุประสงค์ของการจัดทำาจุลสาร
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสมาคมฯ        2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความก้าวหน้าของสมาชิก
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก
กำาหนดออก  ปีละ 3 ครั้ง : ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน    ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม    ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม
ที่ปรึกษา  รศ. พว.เจียรนัย  โพธิ์ไทรย์
กองบรรณาธิการ  รศ.อำาไพ จารุวัชรพาณิชกุล / รศ.ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ / รศ.ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล / ผศ.ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ /
  ปติลักษณ์  เยาวภาคย์โสภณ

วิไล  อุตวิชัย

 จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2558 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของคณะกรรมการ
อำานวยการวาระนี้เช่นกนั ตลอดระยะเวลาเกอืบ 3 ปีทีผ่่านมาคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ
ได้ดำาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทั้งสานต่อสิ่งที่มีอยู่เดิมและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อสนอง
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ รวมทัง้พยายามที่จะพัฒนาระบบการประสานงานเครอืข่ายกลุ่ม
จังหวัดทัง้ 4 เขตของ 17 จังหวัดภาคเหนอืให้มคีวามเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างช่องทางสื่อสาร
ข้อมูลและประสานงานระหว่างสมาคมฯ และสมาชกิ รวมทัง้ช่วยให้สมาชกิสามารถรับรู้และ

สารจากนายกฯ

      เผลอแป๊บเดียวสิ้นปี 2558 แล้ว สวัสดีปีใหม่ 2559 พี่ๆน้องๆ พยาบาลทุกท่านนะคะ จุลสาร 
ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการอำานวยการวาระปี 2556-2558 ก็ขอแสดงความยินดีกับ  
รศ.เจียรนัย  โพธิ์ไทรย์ นายกคนเก่งของเราที่ได้รับเลือกให้ทำาหน้าที่นายกฯ อีกสมัยหนึ่ง เชื่อว่าท่านนายกฯ 
และกรรมการชุดใหม่จะบริหารสมาคมฯ และเป็นตัวแทนของพวกเราสมาชิก พัฒนาความเข้มแข็งของสมาคมฯ 
ใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ จลุสารฉบบันีไ้ดส้รปุกจิกรรมตลอดทัง้ป ีรวมทัง้มบีทความที่นา่สนใจ ตลอดจนขา่วตา่งๆ ให้ทา่น
ได้ติดตาม เชิญพลิกอ่านได้เลยนะคะ โชคดีทุกท่าน สวัสดีค่ะ

เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากสมาคมฯ การดำาเนินงานต่างๆ ของสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหาร 
สมาคมฯ สมาชกิ และผูเ้กีย่วข้องอย่างดยีิง่ ช่วยให้งานของสมาคมฯ ประสบความสำาเรจ็ในระดบัหนึง่ ในนามของสมาคมฯ ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มีความตั้งใจ สละเวลา และให้การสนับสนุนในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตลอดมา อย่างไรก็ตามสมาคมฯ ยังคง 
มคีวามจำาเป็นทีจ่ะต้องอาศยัการสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้การดำาเนนิงานของสมาคมฯ บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลยิ่งขึ้น
  ในวาระดถิขีึ้นปีใหม่ 2559 ที่ใกล้จะเวยีนมาถงึนี้ สมาคมฯ ขอส่งกำาลังใจ ความห่วงใยมายังสมาชกิทุกท่าน และขออัญเชญิ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือรวมทั้งคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำาและสนับสนุนวิชาชีพจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว 
ประสบความสุข มพีลานามัยสมบูรณ์ และพบกับชวีติที่ดงีามตลอดไป

 
  ด้วยความปรารถนาดจีาก

            รศ.พว.เจยีรนัย โพธิ์ไทรย์
     นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนอื
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โครงการสัญจรเยี่ยมผู้แทนสมาชิก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนอืมภีารกจิสำาคัญ คอื เป็นผู้แทนของสมาชกิใน 17 จังหวัดภาคเหนอื 
ซึ่งแบ่งเป็น 4 เขตในการติดต่อร่วมมือประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
ซึ่งครอบคลุมด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้และส่งเสริมความสามัคคีในมวลหมู่
พยาบาล ดงันัน้จงึมคีวามจำาเป็นทีจ่ะต้องได้รบัข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง และข้อเสนอแนะต่างๆ จากสมาชกิเพือ่จะได้นำามาปรบัปรงุการ
ดำาเนนิงานของสมาคมฯ ให้สนองต่อความต้องการของสมาชกิเพิม่ขึ้น ในขณะเดยีวกับทีส่มาคมฯ ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สมาชกิใน 4 เขตได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทัง้พัฒนาความเข้มแข็งของระบบเครอืข่ายกลุ่มจังหวัด
ทัง้ 4 เขต เพื่อสมาชกิจะได้ประโยชน์จากสมาคมฯ อย่างทั่วถงึด้วย
  สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำาคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำาโครงการสัญจรเยี่ยมผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ใน 4 เขต 
ขึ้นเพื่อสมาชิกจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและให้ข้อเสนอแนะแก่สมาคมฯ โดยนายกสมาคมฯ และกรรมการรวมทั้งหมด 5 คน 
ได้เยี่ยมผู้แทนสมาชกิสมาคมโดยได้เชญิหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลประจำาจังหวัด  โรงพยาบาลเอกชน  คณบด ี และผู้อำานวย
การสถาบันการศกึษาในทุกกลุ่มจังหวัดเข้าร่วมประชุม โดยมรีายละเอยีดดังนี้
  1) ประชุมผู้แทนกลุ่มจังหวัดเขต 2 (แพร่ น่าน พะเยา เชยีงราย) วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2558
   เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนพีะเยา จังหวัดพะเยา
  2) ประชุมผู้แทนสมาชกิสมาคมฯ จังหวัดเชยีงใหม่ วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2558
   เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมวเิชยีร ทวลีาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
  3) ประชุมผู้แทนกลุ่มจังหวัดเขต 1 (ลำาปาง ลำาพูน แม่ฮ่องสอน) วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558
   เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลำาปาง จังหวัดลำาปาง
  4) ประชมุผูแ้ทนกลุม่จงัหวดัเขต 4 (นครสวรรค์ กำาแพงเพชร  อทุยัธาน ีพจิติร) วนัพฤหสับดทีี ่15 ตลุาคม 2558   
   เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอุทัยธาน ีจังหวัดอุทัยธานี
  5) ประชุมผู้แทนกลุ่มจังหวัดเขต 3 (พษิณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดติถ์ เพชรบูรณ์) วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558  
   เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพุทธชนิราช จังหวัดพษิณุโลก
   สำาหรับการประชุมสัญจรกลุ่มจังหวัดเขต 2 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.วจิติร ศรสีุพรรณ อดตีนายกสภาการพยาบาล ประธานคณะกรรมการดำาเนนิโครงการขับเคลื่อนวชิาชพีการพยาบาลเพื่อ
การสร้างเสรมิสขุภาพ ได้ร่วมเดนิทางเข้าร่วมประชมุและให้เกยีรตบิรรยายพเิศษในหวัข้อ “วชิาชพีการพยาบาลกบัการขบัเคลือ่น
การสร้างเสรมิสุขภาพ” อกีด้วย
 การจดัโครงการสัญจรนี้ผูแ้ทนกลุ่มและสมาชกิทีเ่ข้าร่วมประชมุเห็นว่าโครงการมปีระโยชน์มากทำาให้สมาชกิได้รบัทราบ
กจิกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ สทิธปิระโยชน์ต่างๆ ที่สมาชกิควรจะได้รับ ตลอดจนได้มกีารแลกเปลี่ยนข้อคดิเห็นและมขี้อเสนอ
แนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำาเนินงานของสมาคมฯ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มจังหวัด
เครอืข่ายสมาคมฯ ทัง้ 4 เขตต่อไป
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สรุปการด�าเนินงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคเหนือ ประจ�าปี 2558

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือได้ดำาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติดังนี้

 1. การประชุม

  1.1 ประชุมสามัญคณะกรรมการบริหาร  ประจำาทุก 2 เดือน ในวันศุกร์สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนคู่ เวลา 13.30-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 6 ครั้ง
  1.2 นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำานวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ทุกเดือน รวม 12 คร้ัง
  1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการต่างๆ จำานวน 17 ครั้ง
  1.4 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558 พร้อมกับมอบโล่ขอบคุณคณะกรรมการอำานวยการ วาระ 2556-2558 
ที่ครบวาระ และแสดงความยินดี แนะนำาคณะกรรมการอำานวยการวาระ 2559-2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม 
ดิเอ็มเพรส อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 2. กิจกรรมตามพันธกิจ

  พันธกิจที่ 1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่เป็นเลิศอย่างมีจริยธรรม คุณธรรมและ
จรรยาบรรณ รวมถึงสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและการเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิก
  กิจกรรม
   1. จัดทำาวารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ ปีละ 1 เล่ม เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย 
และความก้าวหน้าทางการพยาบาล
   2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 11-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำานวน 108 คน
   3. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “พยาบาล : ชีวิตที่มีคุณค่า” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558 ในวันที่ 18 
ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการประชุม 180 คน
   4. สนับสนุนสมาชิกเข้าร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ 
    4.1 สนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมประชุม ICN Conference 2015 ณ สาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 19-23 
มิถุนายน 2558 จำานวน 2 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท 
    4.2 สนับสนุนทุนนำาเสนอผลงานที่ประเทศไต้หวัน จำานวน 3 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 
   5. นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 
    5.1 เรื่อง การพัฒนานโยบายสร้างความปลอดภัยในการทำางานของพยาบาลไทย จัดโดยสำานักงานพัฒนา 
นโยบายพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
    5.2 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และร่วมประชุมวิชาการ 
เรื่อง “Nursing Beyond 2015” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
    5.3 ประชุมสัญจร และประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 28 มีนาคม 2558
    5.4 ประชุมวิชาการวันพยาบาลสากลและร่วมแสดงความยินดีกับพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
    5.5 ประชุมวิชาการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง“สุขภาวะในการทำางานของพยาบาล: 
วิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนเชิงรุก” วันที่ 21 กันยายน 2558
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    5.6 ร่วมเสวนาประชาพิจารณ์ “การปรับคู่มือพยาบาลพิเศษ” ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
(2552) 21 กันยายน 2558
    5.7 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 22  ธันวาคม  2558
   6. สนับสนุนโครงการวิจัยแก่กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน เก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน 
โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำ�เภอสองแคว จังหวัดน่�น เป็นโครงการต่อเนื่อง ปี 2558-2559  2 เรื่อง เป็นเงินจำานวน 
22,500 บาท 
   7. สนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมสำาหรับนักศึกษาพยาบาล 13 สถาบัน ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ดังน้ี 
    7.1 สนับสนุนนักศึกษาร่วมกิจกรรม Student Assembly ในการประชุม ICN Congress ณ สาธารณรัฐ
เกาหลี ผู้ที่ได้รับทุนคือ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเงินสนับสนุนจำานวน 20,000 บาท 
    7.2 สนับสนุนโครงการ “ร้อยใจผูกพัน รับขวัญน้องพยาบาล” แก่สถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อจัด
กิจกรรมแสดงความยินดี ในโอกาสที่สำาเร็จการศึกษา สถาบันละ 2,000 บาท ในปีนี้มีสถาบันที่ขอรับการสนับสนุน 1 สถาบัน 
คือ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ 
    7.3 สนับสนุนทุนการศึกษาพยาบาล 12 สถาบันใน 17 จังหวัดภาคเหนือ จำานวน 14 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 84,000 บาท
   8. โครงการพัฒนาจิตชีวิตเป็นสุข ประกอบด้วยกิจกรรมสวดมนต์ สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมท่ีวัดพระสิงห์ 
วรมหาวิหาร เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมดจำานวน 12 ครั้ง

 พันธกิจที่ 2  เป็นศูนย์รวมพลังความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 กิจกรรม
  1. ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลในเขตจังหวัดภาคเหนือและมอบของที่ระลึกจำานวน 2 ครั้ง ดังนี้
   ครั้งที่ 1  สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 11 มีนาคม 2558
   ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีลำาปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จำานวนนักศึกษาพยาบาลรวม 416 คน วันที่ 16 พฤษภาคม 
2558
  2. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำาเร็จการศึกษา กิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยพยาบาล 4 ครั้ง
  3. จัดงานวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ร่วมกับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ตวงทิพย์ เจริญยิ่ง เป็น
ประธานอนุกรรมการจัดงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ มีพี่พยาบาลอาวุโสมาร่วมงาน จำานวน 39 คน พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล จำานวน 381 คน

  4. จัดงานมุทิตาจิตให้กับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวาระปัจจุบันที่เกษียณอายุการทำางาน   เลื่อนตำาแหน่ง

ในปีงบประมาณ 2558 สมาชิกที่ได้รับรางวัลเกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาลในระดับชาติและระดับนานาชาติ ผู้ได้รับเครื่องราช

อิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ระดับ9) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 

โรงแรมดิเอ็มเพรส อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีกรรมการบริหารสมาคมฯ เกษียณอายุฯ จำานวน 7 คน เลื่อนตำาแหน่ง 

จำานวน 2 คน และสมาชิกได้รับรางวัลดีเด่น จำานวน 10 คน 

  5. จัดให้มีโครงการสัญจรเย่ียมผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ ท้ัง 4 เขตเพ่ือพบปะสมาชิกสมาคมฯ รวบรวม

ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากสมาชิกเกี่ยวกับการพัฒนาการดำาเนินงานของสมาคมฯ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

ต่อสมาชิก รวมทั้งหารือการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 เขต โดยประชุมผู้แทนสมาชิกจำานวน 

5 ครั้ง 



สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ6

 พันธกิจที่ 3 พิทักษ์สิทธิ ประสานประโยชน์ และสวัสดิการแก่สมาชิก รวมทั้งป้องกันและแก้ปัญหาที่มีผลกระทบ 

ต่อวิชาชีพ

 กิจกรรม

  1. จัดทำาจุลสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมฯ เป็นสื่อ

กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก กำาหนดจัดทำาปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) 

  2. มอบเงินสมทบร่วมจัดตั้งกองทุน “ทุน ผศ.สมจิตต์ ภาติกร” เป็นทุนเฉพาะกิจเพื่อในการดูแลรักษาสุขภาพ 

ผศ.สมจิตต์ ภาติกร อดีตนายกสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคม

ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 50,000 บาท

  3. สนับสนุนเงินร่วมก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 58 ปี 

จำานวน 50,000 บาท

  4. ให้ความช่วยเหลือสมาชิกพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ที่ประสพกับอัคคีภัย สูญเสียสามีและบุตร 

ในเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้าน จำานวน 10,000 บาท และประสานขอความช่วยเหลือจากสถานีกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วย

  5. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกรรมการบริหารที่ได้รับรางวัลต่างๆ รวม 8 ครั้ง

  6. มอบสวัสดิการด้านอื่นๆ แก่สมาชิก

   6.1 การเยี่ยมไข้ สมาชิก ญาติสายตรงกรรมการบริหาร และผู้มีอุปการะคุณ จำานวน 7 ครั้ง

   6.2 ร่วมทำาบุญงานฌาปนกิจศพ จำานวน 7 ครั้ง 

 พันธกิจที่ 4  เสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม

 กิจกรรม

  1. วันพยาบาลสากล มีกิจกรรมดังนี้

   1.1 จัดโครงการเดินเพื่อสุขภาพ “พยาบาลร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ” ร่วมกับคณะผู้แทนกรรมการสภาการ

พยาบาลประจำาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้สมาชิกประกอบกิจกรรมร่วมกันและเป็นการ

รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวหันมาดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำาลังกาย ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 

06.00-09.00 น. โดยจัดงานที่ข่วงประตูท่าแพและเดินรอบคูเมืองเชียงใหม่ ในระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มีกรรมการ  

สมาชิก  นักศึกษาพยาบาล และประชาชนร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน

   1.2 คัดเลือกพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำาปี 2558 จำานวน 10 คนจากจำานวน 

ทั้งหมด 50 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ปฏิบัติการพยาบาล 5 คน และ ผู้สนับสนุนปฏิบัติการพยาบาล 5 คน โดยได้รับ 

ประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรม

มิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

  2. วันพยาบาลแห่งชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ดังนี้

   2.1 ร่วมวางพานพุ่มและพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโดยฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 

   2.2 ร่วมพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำาปี 2558 และเป็นตัวแทนกล่าวอาศิรวาทสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจัดโดยคณะผู้แทนสภาการพยาบาลประจำาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 

ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

   2.3 จัดพิธีถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำาเภอสองแคว 

จังหวัดน่าน  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
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  3. จัดโครงการเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทำาบุญทอดผ้าป่า 
เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวิชาชีพพยาบาล โดยสมาคมพยาบาลฯ 
ได้จัดพิธีทำาบุญถวายเป็นพระราชกุศล และทำาบุญทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ 
และสมทบการดำาเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-13.00 น.
  4. โครงการทำาบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ซึ่งได้ 
ก่อตั้งมาเป็นปีที่ 54 โดยจัดให้มีการทำาบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์อาพาธจำานวน 25 รูป 
ณ หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ อาคารสุจิตโต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น.

  5. ร่วมกิจกรรมพระราชพิธีรวมท้ังโอกาสวันสำาคัญต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมของหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ท้ังหมด 

14 ครั้ง

 2.5 พันธกิจที่ 5 ดำาเนินงานประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสุขภาพของประชาชน

 กิจกรรม
  ร่วมดำาเนินการและสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำาเภอสองแคว จังหวัดน่าน สู่เป้า
หมายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ดังนี้
  1. เยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินการและโครงการวิจัยของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน 2 ครั้ง 
ในวันที่ 5 มิถุนายน และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
  2. ร่วมงานทำาบุญทอดผ้าป่าของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อหาเงินสมทบการปรับปรุงอาคารสมเด็จ
ย่าเดิมและก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สมเด็จย่า ณ วัดอรัญญาวาส  จังหวัดน่าน  เมื่อวันที่ 6  มิถุนายน 2558
  3. เชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 

 2.6 พันธกิจที่ 6 พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านทรัพยากรให้สมาคมฯ สามารถปฏิบัติกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

 กิจกรรม
  1. โครงการจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ โดยจัดทำาไดอารี่ประจำาปี 2559 มี 2 ขนาด เล่มใหญ่ ราคา
เล่มละ 70 บาท เล่มเล็กราคาเล่มละ 30 บาท 
  2. โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558 เพื่อสรุปการดำาเนินงานของสมาคมฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม-
พฤศจิกายน 2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
  3. โครงการสรรหาคณะกรรมการอำานวยการสมาคมฯ โดยวิธีเลือกตั้งวาระ 2559-2561 จำานวน 14 คน แทน
ชุดเดิมที่ได้หมดวาระลง ตามระเบียบของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ 
สาขาภาคเหนือ วาระปี 2559-2561 คือ รองศาสตราจารย์ เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ ซึ่งจะได้มีการแต่งตั้งประธานกลุ่ม  4 กลุ่ม 
เป็นอุปนายกที่ 2-5 และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการอีก 7 คน รวมเป็น 25 คนต่อไป

***********************************
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วิชาชีพการพยาบาลกับการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ*

  ‘จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน’ ภาษาอังกฤษเรียก ‘From the womb to the tomb’ ตั้งแต่อยู่ในมดลูกจนกระทั่ง
ถึงหลุมฝังศพมีพยาบาลดูแลสุขภาพโดยตลอด ครอบคลุมทุกคนที่เกิดมาทั้งผู้มีสุขภาพดี ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ผู้ป่วย ผู้อยู่ในระยะ
ฟื้นฟูสภาพ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงคนพิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ด้อยโอกาส
 พยาบาลดูแลทุกกลุ่มวัย ทุกกลุ่มอายุ โดยระยะก่อนการตั้งครรภ์ก็ให้คำาปรึกษา แนะนำา ระยะตั้งครรภ์ ก็ดูแลขณะ 
ตั้งครรภ์จนถึงทำาคลอด และดูแลหลังคลอด วัยทารกก็ดูแล breast feeding และอาหารส่งเสริมพัฒนาการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ส่งเสริมพัฒนาการ พอวัยเด็ก/วัยรุ่นก็สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ส่งเสริมพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต พอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่/วัยสูงอายุก็เสริมสร้างพลังอำานาจ พัฒนาทักษะชีวิต 
เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพ และคัดกรองโรค ดูแลรักษาโรคเรื้อรัง ดูแลต่อเนื่องที่
บ้าน ดูแลระยะสุดท้าย
 พยาบาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกส่วน ดูแลทุก setting เช่นดูแลที่บ้าน ชุมชน อปท. หน่วยบริการสุขภาพ โรงเรียน 
โรงงาน วัด และที่อื่นๆ ทุกระดับสถานบริการ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
 คำาว่า ‘เสริมสร้างสุขภาพ’ สำาหรับพยาบาลใช้ได้กับทุกกลุ่ม ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ทั้งผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ 
ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ โดยพยาบาลมีบทบาทการรักษาโรคเบื้องต้น การรักษา/ช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
การส่งต่อเพื่อรักษา ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพ ออกแบบบริการ/พัฒนาระบบบริการ หนุน
เสริมสร้างเครือข่าย เครือข่ายสถาบันศึกษาพยาบาล เครือข่ายโรงพยาบาล เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล เครือข่ายสมาคม 
ชมรมต่างๆ และการพัฒนาและผลักดันนโยบายสาธารณะ
 การสร้างเสริมสุขภาพ ถือเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุด ถ้าดูจากงบประมาณที่รัฐบาลให้ส่วนใหญ่จะไปในเรื่องการรักษา 
มากที่สุด จึงควรเพิ่มงบประมาณในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพให้มากขึ้น
 บทบาทวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพนอกจากช่วยแพทย์ทำาการรักษาโรคแล้ว ยังต้องแนะนำาให้ 
คำาปรึกษาเน้นเรื่องการสอนและ coaching ให้สามารถทำาได้เอง
 พยาบาลดูแลตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ปฐมภูมิเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาล ทุติยภูมิต่อ
เนื่องกับตติยภูมิ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมียุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ
 ตั้งแต่ปี 2529 ทั่วโลกมาประชุมกันเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ แล้วออกเป็นกฎบัตรที่เรียกว่า ‘กฎบัตรออตตาวา’ 
ที่ให้ความสำาคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งการสร้างเสริมสุขภาพนี้จะพูดลอย ๆ ไม่ได้ ต้องมียุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์คือ 
How to ? ซึ่งเป็น strategy เป็นยุทธศาสตร์ที่จะไปถึงเป้าหมาย ซึ่งมี 5 ยุทธศาสตร์ คือ 
 1. การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่ผ่านมาพยาบาลได้สร้างนโยบายมากมาย แต่อาจจะไม่ทราบว่าเป็น
นโยบาย เช่น โรงเรียนไม่กินหวาน บนโต๊ะอาหารไม่มีน้ำาปลา ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะในหน่วยงาน นโยบายสาธารนะบาง
อย่างก็อาจปรับพัฒนาเป็นกฎหมายได้ เช่น นโยบายการสวมหมวกกันน๊อค การขับรถฝ่าไฟแดง เป็นต้น
 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมในที่นี้คือ ร่างกาย จิตใจ รวมถึงวาจา ขอให้ใช้ความสุนทรีย์ วาจาดี
มีชัยไปกว่าครึ่ง ขอให้คิดก่อนพูด และเอาใจเขามาใส่ใจเรา
 3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยุทธศาสตร์ในเรื่องการสร้างศักยภาพ ใกล้ชิดกับ
หน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งชุมชนมี 2 อย่างคือ  1) กายภาพ (physical) เป็นเรื่องพื้นที่ที่มีเขตแดน (boundary) และ 2) ชุมชน 
ทางด้านจิตใจมี impress ที่ตรงกันเป็นพวกเดียวกัน เช่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชมรมพยาบาลต่างๆ เป็นชุมชน สร้างความเข้มแข็ง
 4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พัฒนาศักยภาพ สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ ปลุกระดมความคิดให้เกิดความสำาเร็จ 
พัฒนาทักษะส่วนบุคคลทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พยาลต้องมี self-assessment คือต้องรู้ตัวและพัฒนาตนเองเสมอ
 5. การปรับระบบบริการสุขภาพ เช่น ทำาอย่างไรจะลดความไม่เท่าเทียม ปรับระบบบริการสุขภาพให้เหมาะสม

* อดีตนายกสภาการพยาบาล ประธานคณะกรรมการดำาเนินโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
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 จาก 5 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา นำาสู่การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ โดยการเสนอแผนงานให้กับงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสำารวจและศึกษา
ว่าพยาบาลมีการสร้างเสริมสุขภาพมากน้อยเพียงใด คือ 1) ศึกษาพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการสร้างเสริม 
สุขภาพ 2) ศึกษาบทบาทของพยาบาลวิชาชีพด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หลังจากนั้นจึงหาตัวแบบหรือ best practice ในแต่ละ
กลุ่ม แต่ละระดับ ซึ่งเป็นเรื่องของการค้นหาสุดยอดในเรื่องต่างๆ เช่น ใครทำาอะไรที่ดีๆ มีผลกระทบด้านบวกกับชุมชน สังคม 
และริเริ่มโดยพยาบาล เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเยอะมาก คัดเลือกมาได้ 15 นวัตกรรม ครอบคลุมทั้ง 3 ระดับสถาน
บริการ ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ และ best practice เหล่านี้จะถูกพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นพื้นที่ที่จะให้คนไปเรียนรู้
 หลังจากนั้นจะนำามาวิเคราะห์ จะจัดหลักสูตรสำาหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเฉพาะทาง ทดลอง
ใช้หลักสูตรทั้ง 5 พื้นที่ ประเมินผลหลักสูตร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อกำาหนดเป็นนโยบายของ
วิชาชีพพยาบาล กำาหนดสมรรถนะหลักของพยาบาลแต่ละกลุ่มและแต่ละระดับ ขณะเดียวกันก็ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำาแนว
ปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพตามสมรรถนะที่กำาหนด จัดระบบ rewarding เชิดชูคนเก่ง คนดี และการประเมินภายในและ
ภายนอก
 ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ สมรรถนะของพยาบาลด้านส่งเสริมสุขภาพแต่ละระดับ มีหลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพสำาหรับ
นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเฉพาะทาง มีชุดความรู้ที่เป็น best practice ในแต่ละระดับ และมีแนวปฏิบัติ
สำาหรับนักสร้างเสริมสุขภาพแต่ระดับ
 สำาหรับหลักสูตร Pre-Service คือ สถาบันการศึกษาพยาบาล ก็จัดทำาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพสำาหรับ
นักศึกษาพยาบาลและนำาหลักสูตรไปใช้จริง
 ส่วน In-Service ประกอบด้วย 1) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คือ 
การสร้างมาตรฐาน การสร้างเสริมสุขภาพสำาหรับพยาบาล หรือ practice guidelines นำาไปสู่การพัฒนา best practices, 
innovation หรือนวัตกรรมจนเกิดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน หรือ benchmarking 2) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
ก็จะสร้างมาตรฐานการสร้างเสริมสุขภาพสำาหรับพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆ สร้าง practice guidelines 
นำาไปสู่การพัฒนา best practices ,innovation และเกิด benchmarking
 พื้นที่การดำาเนินการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครอบคลุม 5 ภาค ภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคตะวันออกและภาค
ตะวันตก มหาวิทยาลัยบูรพาและภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีกระบวนการ ประกอบด้วย
 1. ศึกษาสถานการณ์ระดับสมรรถนะ และการปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพ
 2. ศึกษา success cases มากกว่า 25 กรณี
 3. สังเคราะห์นวัตกรรมบริการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ บทบาทพยาบาล สมรรถนะที่จำาเป็นและจัดทำา
ข้อเสนอต่อบทบาทองค์กรวิชาชีพ
 4. จัดทำาเวทีแลกเปลี่ยนและเวทีนโยบายเวทีภาค 5 ภาค
 5. จัดทำาหลักสูตรสถาบันการศึกษาร่วมสร้าง ทดลองใช้หลักสูตร สรุปและเสนอหลักสูตร
 6. จัดทำาแนวปฏิบัติพยาบาลวิชาชีพหน่วยบริการสุขภาพองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา
 7. จัดทำาแนวทางการประเมินบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
ตัวชีวัดความสำาเร็จ
 1. ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ในการสร้างเสริมสุขภาพ
 2. มีหลักสูตรพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 3 หลักสูตรและมีการนำาไปใช้ในระบบ โดยส่วนใหญ่คนที่นำามาทำาเป็น best 
practices มักจะเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติ หรือ APN จะต้องมีการปรับหลักสูตรสำาหรับพยาบาล
 3. มีนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 25 เรื่อง โดยต้องการให้เป็น best practices ซึ่งในแต่ละพื้นที่อยากให้มีประมาณ 
25 เรื่อง ซึ่งได้จากการถอดบทเรียนต่างๆ แล้วพบเรื่องดีๆ ซึ่งมีประโยชน์สำาหรับให้นักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม เป็นบท
เรียนที่ได้จากการปฏิบัติ และสามารถขยายผลให้เกิดในทั่วประเทศ โดยการร่วมทำา guide line และกำาหนดเป็นหลักสูตรของ
นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี
 4. มีชุดความรู้แนวทางสร้างเสริมให้เกิด best practices ของการสร้างเสริมสุขภาพ
 5. มีพื้นที่เรียนรู้ 25 พื้นที่ ที่สามารถนำาเสนอบทเรียนให้เกิดการแลกเปลี่ยนได้อย่างกว้างขวาง
 6. จำานวนหน่วยงานที่สามารถ benchmarking กับ best practice 
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ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
ผลการสรรหาคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ ปี 2559-2561
 คณะอนุกรรมการสรรหา คณะกรรมการอำานวยการ ปี 2559-2561 ได้ดำาเนินสรรหาคณะกรรมการโดยวิธีเลือกตั้ง 
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมีดังนี้ 

1.  นางกุลดา  พฤติวรรธน์  โรงพยาบาลนครพิงค์
2. นางสาวเกษณา  แซ่ล้อ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
3. ดร.จินตวีร์พร  แป้นแก้ว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
4. รศ.เจียรนัย โพธิ์ไทรย์  นักวิชาการอิสระ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. นางทิพศมัย  ทายะรังษี  โรงพยาบาลสวนปรุง
6. นางสาวนาฏยา  เอื้องไพโรจน์  โรงพยาบาลนครพิงค์
7. นางพรทิพย์  ธรรมวงค์  โรงพยาบาลสวนปรุง
8. นางพรสวรรค์  ชูศักดิ์สกุลวิบูล  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
9. นางศรีวรรณา  วงค์เจริญ  โรงพยาบาลประสาท
10. อาจารย์สิริลักษณ์  วรรธนะพงษ์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. นางสาวสุคนทา  คุณาพันธ์  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
12. ผศ.สุธาทิพย์  อุปลาบัติ    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. อาจารย์เอกชัย  กันธะวงศ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
14. นางเอมอร  เรือนชัย  ข้าราชการบำานาญ  
ได้มีการประชุมผู้ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อเลือกนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ วาระ 

ปี 2559-2561 โดยผู้ที่ได้รับเลือกคือ รศ.เจียรนัย  โพธิ์ไทรย์  ซึ่งนายกสมาคมฯ จะได้มีการแต่งตั้งประธานกลุ่ม 4 กลุ่มเป็น
อุปนายกที่ 2-5 และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการอีก 7 คน รวมเป็น 25 คน

สมาคมพยาบาลฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือมีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 13 สถาบันในเขต 17 
จังหวัดภาคเหนือ โดยมอบให้แต่ละสถาบันท่ีนักศึกษาจบการศึกษาและสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยมีนักศึกษาสมัคร 100 คน 
สถาบันจะได้รับทุน 1 ทุนๆ ละ 6,000 บาท ในปี 2558  สมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาท้ังหมด 14 ทุน เป็นเงิน 84,000 บาท ดังนี้

1. นางสาวพิทยารัตน์    จิกยอง  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. นางสาวสุทธิพร   หมื่นคิด  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. นางสาวนพวรรณ   ทามิน   คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  มหาวิทยาลัยพายัพ
4. นางสาวมลิวัลย์   แซ่เห่อ   คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  มหาวิทยาลัยพายัพ
5. นางสาวจิรภิญญา   บุญประสิทธิ์   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6. นางสาวสาวิณี   คงทัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. นายวิชัย   ดวงสุดา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8. นางสาวกรวรรณ   งามเสงี่ยม   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
9. นางบุษยา   ธิฉลาดสืบ   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำาปาง
10. นางสาวก้ายั้ว   แซ่ท่อ   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
11. นางสาวนภาพร   สกุลเดชสำาราญ  วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช
12. นางสาวอาทิตยา   สวรรค์วรรธนะ  วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช
13. นางสาวจันทร์ทิวา   ทองสีแดง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
14. นางสาวณรินทิพย์   สารไชย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
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วิไล  อุตวิชัย 

  “การใช้จ่ายอย่างประหยัดน้ันจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว 

ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น 

ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอีกด้วย...” พระบรมราโชวาทของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว h การประชุม

พยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 5 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ผ่านไป ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย ์

กรรณิการ์ พงษ์สนิท นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ และนอ.หญิงบุญสม โปษยะจินดา รน. 

ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่นต่อผู้นำาในการพัฒนาวิชาชีพ h และแสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับรางวัลนวัตกรรม 

การพยาบาลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ มีรางวัลท่ีดำาเนินการโดยพยาบาลวิชาชีพ รางวัลชนะเลิศ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา 

 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณโสภา เมืองสุวรรณ์ จาก รพ.บ้านโฮ่ง ลำาพูน 

h ส่วนรางวัลท่ีดำาเนินการโดยนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี รางวัลชนะเลิศ น.ส.นวพร  วรรณประสิทธ์ิ จาก 

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.สุภาวดี  จริยาธรรมกร จากวิทยาลัย 

พยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ทั้งหมดได้เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีเปิดประชุม 9 พฤศจิกายน 2558 h สมาคมฯ จัดประชุมสัญจรเยี่ยมตัวแทนสมาชิก 

ทั้ง 4 เขต ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นายกฯ ฝากขอบคุณอาจารย์สุภาภรณ์  อุดมลักษณ์ ผู้อำานวยการ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา คุณศนิชา เศรษฐชัยยันต์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลลำาปาง 

อุปนายกท่ี 3 คุณดรุณี  วินัยพาณิช หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุทัยธานี คุณมยุรี  สุขุปัญญารักษ์ หัวหน้า

กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช อุปนายกที่ 4 ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ประชุม h และขอบคุณตัวแทนจาก 

โรงพยาบาลต่างๆ  สถาบันการศึกษา และสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา 

สมาคมฯ ค่ะ h ขอแสดงความยินดีกับคุณประกายแก้ว  ก๋าคำา หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลเชียงราย 

ประชานุเคราะห์  ท่ีเข้าพิธีมงคลสมรสเม่ือต้นเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมาค่ะ h ขอแสดงความยินดีกับคุณศรีทัย  สีทิพย์ 

พยาบาล ER คนเก่งของสวนดอก ที่ได้รับคัดเลือกทำาหน้าที่หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้ทำางานอย่างมีความสุข พัฒนาหน่วยงานให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ h หลังเกษียณ 

คุณสิริลักษณ์  สลักคำา จากสวนดอก กลับบ้านเมืองอุบลจากพยาบาลจะไปเป็นชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน (จริงหรือ

เปล่า) เพื่อนๆ พี่ๆ ทางเชียงใหม่จะไปแอ่วหาเน้อ h อากาศเริ่มหนาวแล้วแต่กลางวันยังร้อน อากาศแปรปรวน 

ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะ h ปี 2558 กำาลังจะผ่านพ้นปี 2559 กำาลังจะมาถึง ขอให้ทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดขอให้ 

สมดังปรารถนา สุขภาพแข็งแรงนะคะ...สวัสดีค่ะ
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พิธีมอบหมวก
และเข็มชั้นปี

วันที่ 8 สิงหาคม 2558

พิธีเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา

กิจกรรมไหว้พระในบ้าน

 เยี่ยมผู้ป่วย
ในพื้นที่รับผิดชอบ

นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมบำาเพ็ญประโยชน์

 ถวายพระพร จุดเทียนชัย กิจกรรม 5 ส. ปลูกต้นไม้

พิธีตักบาตร

กิจกรรมวันแม่ รพ.สุโขทัย  วันที่ 12 สิงหาคม 2558
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ทำาบุญครบรอบสมาคมฯ
วันที่ 18 กันยายน 2558

โครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิก เขต 1
วันที่ 13 ตุลาคม 2558

โครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิก เขต 2
วันที่ 5 ตุลาคม 2558

โครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิก เขต 3
วันที่ 16 ตุลาคม 2558

โครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิก เขต 4
วันที่ 15 ตุลาคม 2558
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วันพยาบาลแห่งชาติ
9-13 พฤศจิกายน 2558

เยี่ยมโรงเรียนสมาคมไทย
28-29 พฤศจิกายน 2558

วันพยาบาลแห่งชาติ 
รพ.ยุพราชนครไทย

21 ตุลาคม 2558

วันพยาบาลแห่งชาติ รพ.มหาราช
21 ตุลาคม 2558

วันพยาบาลแห่งชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
21 ตุลาคม 2558
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แสดงความยินดีกับคณะกรรมการที่ได้รับรางวัลดีเด่น

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 58
18 ธันวาคม 2558
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คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110  ถ.อินทวโรรส   ต.ศรีภูมิ   อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200

เรียนท่านสมาชิก
จุลสารเป็นสื่อกลางระหว่างมวลสมาชิก โปรดส่งบทความ ข่าวสารและข้อคิดเห็นของท่าน เพื่อการแบ่งปัน มายัง 

ผู้จัดการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ  

โทร. 053-894213, 053-935030   Fax : 053-894213   E-mail : nat-nd@hotmail.com

พิมพ์ที่  : ไอเด็ม กรุ๊ป 106 ซ.7 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200  โทร. 053 216962  idem_groups@hotmail.com

 การประชุมใหญ่ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 180 คน หลังพิธี
ปิดการประชุมโดย รศ.เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ นายกสมาคมฯ สาขา
ภาคเหนือ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับพรปีใหม่จาก รศ.ดร.ปราณีต 
สวัสดิรักษา กรรมการอำานวยการกิตติมศักดิ์ และอาจารย์ฝาก
อวยพรให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกๆ คน

 

ขอให้สุขสันต์ในวันปีใหม่

สิ่งประเสริฐใดหวังที่ตั้งใจ

ให้สดใสทุกวันทุกคืน

ให้มั่งมีเงินทองยศศักดิ์

ให้คนรักมากมีดาษดื่น

ให้สุขกายสุขใจตลอดไป...

รศ.ดร.ปราณีต  สวัสดิรักษา

( ต่อจากหน้า 1 )


