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     ธ ทรงเป็นศูนยรวมใจไทยทั้งชาติ           ทรงเปรื่องปราชญศิลปาชีพประทีปผล
พระเมตตากอเกิดกับปวงชน                      พระเปียมลนบารมีศรีชาติไทย
ทรงเสด็จใกลไกลในสยาม                        ทุกเขตคามเรืองรามงามไสว
ที่ใดทุกขก็เป็นสุขขึ้นทันใด                        น้ำพระทัย “แมหลวง” เพื่อปวงชน
ที่สิบสองสิงหามหาสมัย                         แสงเทียนชัยสองแสงทุกแหงหน
สมาคมพยาบาลฯ กรานกราบศิระกมล           ศุภผลสวางไสวใจพสกนิกร
ขออัญเชิญเทวดาเทพารักษ                      ทรงปกปักษพระพันปีศรีสมร
พระเกริกเกียรติเจิดจรัสพัฒนถาวร               ถวายพระพรขอพระองคทรงพระเจริญ
                                            ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจา
                     สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

ประพันธโดย...พว.ศรีทัย สีทิพย
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สารจากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สาขาภาคเหนือ

บรรณาธิการแถลง

พว.ดร.ปนนเรศ กาศอุดม
นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

รศ.พว.สุธิศา ลามชาง

วัตถุประสงคของการจัดทำจุลสาร

1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของสมาคมฯ
2. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น
   และความกาวหนาของสมาชิก 
3. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางมวลสมาชิก

กำหนดออก : ปละ 3 ครั้ง 
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

ที่ปรึกษา : 
พว.ดร.ปนนเรศ กาศอุดม
รศ.พว.เจียรนัย โพธิ์ไทรย
รศ.พว.กรรณิการ พงษสนิท

ผูชวยบรรณาธิการ :
พว.นาฏยา เอื้องไพโรจน

กองบรรณธิการ :

รศ.พว.สุธิศา ลามชาง  พว.นาฏยา เอ้ืองไพโรจน พว.เพ็ญศิริ คลังเพชร
พว.สุพรรณ วงคตัน พว.มาลีวรรณ เกษตรทัต พว.วรางคณา ธุวะคำ
พว.ศรีทัย สีทิพย พว.รุงทิพย กาละดี พว.สุทิวา สุริยนต 
พว.นงลักษณ บุญเยีย พว.ศิริลักษณ อุปวาณิช พว.จันทรา กุลแกว
พว.ดร.อรอนงค กลางนภา

     สวัสดีคะ สมาชิกทุกทาน จุลสารฉบับนี้ ขอเริ่มดวยการ
แนะนำพยาบาลดีเดนของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สาขาภาคเหนือ ประจำป 2562 สาระความรูจาก บทความ
เรื ่อง “พยาบาล: เสียงที่นำการสรางสุขภาพดีถวนหนา” 
กิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากลของสมาคมพยาบาลฯ 
และเครือขายฯ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยก
ระดับคุณภาพวารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
สาขาภาคเหนือใหอย ู  ในระดับ TCI กลุ ม 1 ก ิจกรรม
พิธีทำบุญถวายพระราชกุศลแด สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี และทำบุญทอดผาปาของสมาคมพยาบาลฯ 
และเครือขาย พรอมกันนี้ขอประชาสัมพันธตีพิมพเผยแพร
ผลงานทางว ิชาการในวารสารสมาคมพยาบาลแห ง
ประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
     หวังเปนอยางยิ ่งวาจุลสารฯ จะเปนสื ่อกลางในการ
สื่อสารขอมูลขาวสารถึงสมาชิก

สวัสดีครับ สมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ที่เคารพรักทุกทาน 
       กอนอื่นขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผูที่รับรางวัลพยาบาลดีเดนจากสมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทยฯ ทุกทาน ทุกทานคือความภาคภูมิใจของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สาขาภาคเหนือ ครับ
       บทบาทของพยาบาลมีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระบบสุขภาพ
ในทุกระดับ โดยเฉพาะในการสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกประชาชน การที่จะปฏิบัติการพยาบาลแกผูอื ่น รวมถึงนำ
การสรางสุขภาพแกผูอื ่นพยาบาลเองก็ตองดูแลสรางเสริมสุขภาพของตนเองใหดี มีการออกกำลังกายที่เหมาะสม
ในเบื ้องตนหลายทาน อาจจะพูดวาไมมีเวลา แคทำงานในแตละวันก็หมดแรงแลว มีลูกมีครอบครัวที ่ตองดูแล
รวมถึงเหตุผลอื่นนานัปการ อยางไรก็ตามผมเชื่อมั่นวาหากเราพิจารณาดีๆ และใหความสำคัญกับการสรางเสริม
สุขภาพ หรือการออกกำลังกายอยางจริงจัง เราสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาใหดูแลตนเองใหออกกำลังกายได
อยารอใหสายเกินไป ถึงจะหันกลับมาดูแลตัวเอง.....จงเชื่อมั่นและศรัทธาตนเอง ในการทำสิ่งดี เพื่อตนเอง เพื่อสังคม
แลวทุกอยางก็จะสงผลดีตอกันและกัน
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 ตามที่สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ไดประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเดนประจำป 2562 

ใน 4 สาขา จุลสารฉบับนี้จึงขอแนะนำ... พยาบาลดีเดนของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

แนะนำ......บุคคล
พยาบาลดีเดนของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ประจำป 2562

รางวัลเกียรติคุณ 

: รองศาสตราจารย พว.เจียรนัย โพธิ์ไทรย
● นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
สาขาภาคเหนือ 

● นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 2 วาระ 
(พ.ศ.2556 - 2561)

รางวัลตางๆไดรับ
-  ศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเชียงใหม สาขาบริการสังคม (พ.ศ. 2559)

-  สตรีดีเดนแหงชาติ (พ.ศ. 2561)

-  สตรีตัวอยางแหงชาติ (พ.ศ. 2561)

-  ศิษยเกาดีเดน “เพชรดีศรีพยาบาล มช.” (พ.ศ. 2561)

สาขาการบริการพยาบาล ดานผูบริหารการพยาบาล 

: พว.นภัสสรณ รังสิเวโรจน 
● พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

● รองผูอำนวยการดานการพยาบาล 

    โรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม

รางวัลตางๆไดรับ
-  รางวัลขาราชการดีเดนจากกรมการแพทย 

-  รางวัลผูบริหารการพยาบาลดีเดนจากสมาคมบริหารการพยาบาล

- โลประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเดนดานการบำบัดรักษายาเสพติด จาก 

คณะกรรมการศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

จังหวัดเชียงใหม 

-  บุคลากรดีเดนดานการบำบัดฟนฟูและพัฒนาผูติดยาเสพติด จากสำนัก 

งานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
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สาขาการบริการพยาบาล ดานผูปฏิบัติการพยาบาล

: พว.บำเหน็จ แสงรัตน
● ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง งานการพยาบาลผูปวยอายุรศาสตร 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

● วุฒิบัตรผูมีความรูความชำนาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูสูงอายุ 
และหนังสืออนุมัติเปนผูมีความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ สาขาการพยาบาลผูสูงอายุจากสภาการ 

พยาบาล 

สาขาการศึกษาพยาบาล ดานผูบริหารการศึกษา พยาบาล 

: พว.ดร.สุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
● ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคประชารักษ 

   นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

รางวัลตางๆไดรับ
-  รางวัลตาราอวอรด ของเสถียรธรรมสถาน 

-  รางวัลหนึ่งในรอยคนสวนดอกของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

-  รางวัลศิษยเกาดีเดนและรางวัลเพชรดีศรีพยาบาลมช. จากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (พ.ศ.2561) 

-  รางวัลดานบริการดีเดน จากสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป พ.ศ.2561  

-  รางวัลผูมีผลงานดีเดนแหงชาติ ปขมท. ประจำป พ.ศ. 2561

รางวัลที่ไดรับ
-  ขาราชการดีเดน อาจารยดีเดน ศิษยเกาดีเดน และศิษยเกาเกียรติยศจาก
โรงพยาบาลระดับจังหวัดและสถาบันตางๆในระดับประเทศ อยางตอเนื่อง  

- พัฒนาวิทยาลัยใหเปนศูนยการเรียนรู  Simulation Learning Center

สาขาการศึกษาพยาบาล ดานอาจารยพยาบาล

: รองศาสตราจารย พว.ดร.เดชา  ทำดี
● ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและชวยวิจัย 

    คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รางวัลที่ไดรับ
-  อาจารยดีเดนสาขาการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป 2560 
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สาขาการวิจัย / นวัตกรรมทางการพยาบาล

: พว.ปรีชา  มะโนยศ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลเทิง  อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รางวัลที่ไดรับ
-  รางวัลเชิดชูเกียรติทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศและ
ชนะเลิศในการนำเสนอนวัตกรรมไทย ของกรมทรัพยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชย

รางวัลที่ไดรับมากมายและรางวัลลาสุด
-  รางวัลศรีสังวาลยประจำป พ.ศ. 2562 สาขาผูนำ
การพยาบาลระดับนโยบาย 

รางวัลผูบริหารดีเดนที่

ใหการสนับสนุน 

การดำเนินงานองคกรพยาบาล

ดานการสรางเสริมองคกรปลอดบุหรี ่ 

ประจำป 2562 
จากเครือขาย

เพื่อการควบคุมยาสูบแหงประเทศไทย 

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ

 ซึ่งในโอกาสนี้ พว.ดร.ปนนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลฯ รวมแสดงความยินดีกับ 
คณะกรรมการบริหารสมาคมและสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ที่ไดรับรางวัลพยาบาลดีเดนของสมาคม 
พยาบาลแหงประเทศไทยฯ เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำป 2562 โดยเขารับโลประกาศ 
เกียรติคุณรางวัลจาก พลเอกฉัตรชัย สาริกัลปยะ รองนายกรัฐมนตรี ในการประชุมวิชาการ 
วันพยาบาลสากล ประจำป 2562  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ หองแกรนดบอลรูม 
โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ

: ศาสตราจารย (เชี่ยวชาญพิเศษ)
ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
● คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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 สภาพยาบาลระหวางประเทศของพยาบาล (International Council of Nurses-ICN) กำหนดให วันที่ 
12 พฤษภาคม เปนวันพยาบาลสากลเพื่อฉลองและแสดงความชื่นชมผลงานที่พยาบาลทำใหกับสังคมทั่วโลก 
และเปนการรำลึกถึง มิสฟลอเรนซ ไนติงเกล ผูบุกเบิกการพยาบาลสมัยใหมที่เกิดในวันนี้ ในป พ.ศ. 2562 ICN 
กำหนดหัวขอสำหรับ การฉลองวา “การพยาบาล : ความสมดุลของใจ กาย และจิตวิญญาณ” (Nursing : The 
balance of Mind Body and Spirit) และไดจัดทำเอกสารนำเสนอขอมูลและเร่ืองราวดีๆท่ีพยาบาลทำ 
เพ่ือใชเปนเสียงในการผลักดันประเด็น “การมีสุขภาพดีถวนหนา” (Health for All) 
     การรณรงคใหใชเสียงของพยาบาลเพ่ือใหเกิดสุขภาพดีถวนหนาน้ัน สอดคลองกับแนวคิดของการสาธารณสุข 
มูลฐาน (primary health care) ซึ่งมุงใหเกิดสุขภาพดีถวนหนา ประกอบดวย 3 เรื่องหลักไดแก การใหบริการ 
สุขภาพอยางครอบคลุมทุกมิติ ( การปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพและ 
การดูแล ระยะสุดทาย) ตลอดวงจรของชีวิต การเสริมสรางพลังอำนาจใหกับประชาชนและชุมชน ดานสุขภาพและ 
การมีนโยบายสาธารณะ โดยทำงานรวมกันของหลายภาคสวน รวมกับการใชแนวคิดของหลักประกันสุขภาพ 
ถวนหนา (Universal Health Coverage-UHC) ที่ทุกคนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่ตองการและมีคุณภาพ 
โดยมีคาใชจายที่เปนธรรม การรณรงคของ ICN มีเปาหมาย มุงใหพยาบาลนำในการใชเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลง 
(transform) การดูแลสุขภาพ (health care) และระบบสุขภาพ (health system) ที่จะไมทิ้งใครไวขางหลัง 
ดวยเพราะเขาไมสามารถเขาถึงบริการได หรือตองกลายเปนคนจน เพราะการใชบริการสุขภาพ ทั้งนี้เพราะ ICN 
เชื่อวาพยาบาลเปนผูที่มีความรูและทักษะการพยาบาล ใหการดูแลผูปวยอยางใกลชิด และตอเนื่อง 24ชั่วโมง 
จึงตระหนักถึงปญหาและความตองการของผูปวยและครอบครัวเปนอยางดี ตลอดจนในหลายประเทศ 
พยาบาลเปนกำลังคนที่มีจำนวนมากที่สุดในกลุมบุคลากรทางสุขภาพ ( health workforce or human 
resource for health ) พยาบาลจึงอยูในฐานะที่จะนำและใหขอมูล ดวยวาจาหรือการเขียนเลาเรื ่อง 
เพื่อนำไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ ดานบริการสุขภาพและสุขภาวะ เพื่อบรรลุการมีสุขภาพดีถวนหนาได 
        แนวทางหรือรูปแบบการใหบริการสุขภาพ ตองปรับเปล่ียน และการจัดการการศึกษาพยาบาลตองปฏิรูป 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา โครงสรางประชากรเศรษฐกิจและสังคมและความกาวหนา 
ทางเทคโนโลยีทางการแพทยและการสื่อสาร จำนวนผูปวยดวยโรคติดตอยังคงมีอยู โดยเฉพาะในกลุม 
ประเทศยากจนและมีสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม แตจำนวนประชากรที่เปนโรคที่ไมติดตอ

พยาบาล : เสียงที่นำการสรางสุขภาพดีถวนหนา
  Nurse : A Voice to Lead Health For All

เรียบเรียงโดย : รศ.พว.ดร.ประคิณ สุจฉายา
ที่ปรึกษาดานวิเทศสัมพันธและพยาบาลศาสตรศึกษา สภาการพยาบาล
และกรรมการบริหารสำนักงานรับรองคุณภาพสถานบริการพยาบาล
อดีตที่ปรึกษาทางการพยาบาลและผดุงครรภ องคการอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อดีตผูประสานงานดานสาธารณสุข องคการอนามัยโลก ประจำประเทศอินเดีย
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( non-communicable disease ) เชน หัวใจ เบาหวาน มะเร็ง โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง เปนตน 
มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น คนเหลานี้ตองการการดูแลตอเนื ่องเปนระยะเวลานานที่บานหรืออาจตองกินยา 
และพบแพทยตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังมีโรคเกิดใหม ที ่เปนการติดตอจากสัตวสู คน การเกิดอุบัติภัย 
และภัยพิบัติจากที่มนุษยทำและเกิดตามธรรมชาติ การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม การใชยาอยาง 
ไมสมเหตุผล ตลอดจนคาใชจายในการตรวจวินิจฉัย การรักษาและการอยูโรงพยาบาลมีจำนวนสูง จนเปนภาระ 
อยางมากสำหรับผูที่ตองรับภาระคาใชจายเอง รวมถึงปญหาสุขภาพ เนื่องจากการเคลื่อนยายของประชาชน 
จากชนบทสูเมืองมากขึ้น การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอยางกวางขวาง การเพิ่มจำนวนของผูสูงอายุและ 
ผูพิการ และการมีความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน  ในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
พยาบาลตองสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพ คิด วิเคราะห ใชกระบวนการพยาบาล นวัตกรรมและ 
ขอมูลเชิงประจักษ ในการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการบันทึกทาง 
การพยาบาลที่ชัดเจน เพื่อใหการดูแลเปนไปอยางครอบคลุม เปนองครวมตอเนื่อง ไรรอยตอและมีคุณภาพ 
โดยทั้งนี้พยาบาลตองอาน ใช หรือ ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล มีการศึกษาคนควาและศึกษา 
ตอเนื่องดวยวิธีการตางๆ เพิ่มความรูและทักษะใหทันสมัย มีการประชุมปรึกษาหารือในทีมการพยาบาล 
และในทีมสุขภาพ ตลอดจนสามารถในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             แมระบบสุขภาพจะมีความซับซอน พยาบาลก็สามารถสงเสียงและมีสวนรวมในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของระบบสุขภาพได ระบบสุขภาพมี 6 องคประกอบหลัก ไดแก (1)ผูนำและการมีธรรมาภิบาล 
(2)การใหบริการสุขภาพอยางมีคุณภาพ เทาเทียมและมีคาใชจายที่เปนธรรม (3)กำลังคนทางสุขภาพที่มี 
จำนวนเพียงพอ กระจายอยางเหมาะสมและมีแรงจูงใจในการทำงาน (4)การเขาถึงยาที่จำเปนและใชอยาง 
สมเหตุผล (5)การมีระบบการเงินเพื่อการดูแลสุขภาพและ (6)การมีระบบขอมูลทางสุขภาพโดยพยาบาล 
สามารถเริ่มจากการสงเสียงเพื่อปฏิรูปการศึกษา การปฏิบัติและการบริหาร ทางการพยาบาลใหทันตอการ 
เปลี ่ยนแปลง  ตลอดจนสงเสียงเพื ่อการแกประเด็นปญหาเชิงระบบและสังคม  เชน การขาดแคลน 
พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ปญหาสวัสดิการและความปลอดภัยของพยาบาล ปญหาในการสงตอ 
ปญหายาเสพติดและการดื่มสุราในชุมชนเปนตน พยาบาลควรพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นปญหาและสิ่งที่ 
ดำเนินการไปแลวหร ือที ่ควรทำในกลุ มพยาบาลในโรงพยาบาล เคร ือข ายพยาบาลตางสถาบัน 
สถาบันการศึกษา ผู ทรงคุณวุฒิ องคกรบริหารทองถิ่นหรือองคกรวิชาชีพ เชน สมาคมพยาบาล หรือ 
สภาการการพยาบาล เปนตน เพื่อใหไดมุมมองที่กวางรอบดาน ในการนำเสนอประเด็นปญหาผลกระทบ 
ตอผูรับบริการ ระบบบริการและระบบสุขภาพ โดยตองมีขอมูลสนับสนุนที่สมบูรณชัดเจน ที่จะทำใหเสียง 
ของพยาบาลมีน้ำหนักและดังพอ ในการนำเสนอตอหนวยงานที่รับผิดชอบหรือรัฐบาล พิจารณาตัดสินใจ 
หรือกำหนดเปนนโยบาย ประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติไดใหคำมั่นที่จะขจัดความยากจน สราง 
สันติภาพ และความเจริญ เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ใน พ.ศ. 2573 โดยเปาหมายดานสุขภาพ 
ที่มุงให ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและสงเสริมสุขภาพทุกคนทุกชวงวัย เปนเปาหมายที่ 3 (SDG-3) ใน 17 เปาหมาย 
และมีความสัมพันธเกี ่ยวของกับเปาหมายอื่นๆดวย พยาบาลที่มีประสบการณในการเพิ่มความรวมมือ 
จากผูปวย การลดภาวะแทรกซอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับวิธีการปฏิบัติการพยาบาลและอื่นๆ 
ควรเขียนเรื่องความสำเร็จตางๆไวและเผยแพร ใหผูอื ่นไดเรียนรูและนำไปใช ผลลัพธที่ดีทางสุขภาพ 
จะสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของ SDG-3  

ปที่ 21 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม – สิงหาคม 2562
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       ดังนั้นการที่พยาบาลมีความรู ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม มีจำนวนเพียงพอ มีความสมดุลของใจ กาย 
และจิตวิญญาณ และสามารถเปนผูนำในการสงเสียง เพื่อนำเสนอแนวทาง รูปแบบบริการที่มี ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ใหผูอื่นไดเรียนรู หรือเพื่อสงเสียงประเด็นปญหาใหผูมีอำนาจพิจารณา ตัดสินใจ หรือกำหนด 
นโยบาย จะนำไปสูการพัฒนา การใหบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพดีถวนหนา อันจะเปน 
การสงเสริมสนับสนุน UHC การบรรลุเปาหมาย SDG ที่ 3-ดานสุขภาพและยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
เพื ่อการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย และการสรางความเสมอภาคทางสังคม ได

        วันพยาบาลสากลยลมาถึง    พลังหนึ่งสุขภาพชี้ดีถวนหนา

มิสฟลอเรนซจุดตะเกียงเคียงเยียวยา   ชวยรักษาผูเจ็บปวยดวยโรคภัย

 12 พฤษภาคมโนมรำลึก    รวมสำนึกพลังสีขาวพราวสมัย

วิชาชีพสรางเสริมสุขทุกเพศวัย    สรางวิสัยที่พึ่งพาประชาชน

ประพันธโดย คุณสมเจตน ไตรวุฒิวัฒนา  ขาราชการบำนาญ คณะพยาบาลศาสตร มช.
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กอตั้ง 29 ป หนังสือพิมพเชียงใหมนิวส รวมทั้งขอบคุณที่ชวยเหลือ 
กิจกรรมและประชาสัมพันธ ภารกิจของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
สาขาภาคเหนือ ดวยดีมาตลอด

ขาวจากสมาคมพยาบาลฯ 

สังคม....พยาบาลภาคเหนือ
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หัวขอ “บทบาทสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย สาขาภาคเหนือ” 
ในโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที ่ 4   รวม 4 สถาบัน 
ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี 
นครลำปาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว

 พว.ศรีวรรณา วงศเจริญ  อุปนายกสมาคมพยาบาลฯ  เขารวมพิธี 
มอบหมวกและเข็มชั้นป สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 รุน 52 เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ขอแสดงความยินดีกับ 
พว.รัตนาพร ทองเขียว 
ที่ไดรับคัดเลือกบุคคลดีเดน 
ประจำป พ.ศ. 2560 
ของชมรมโรงพยาบาลศูนย/

ขอแสดงความยินดีกับ 
ศาสตราจารย (เชี่ยวชาญพิเศษ) 
ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มช. 
ที่ไดรับรางวัลศรีสังวาลย
ประจำป พ.ศ. 2562 
สาขาผูนำ การพยาบาลระดับนโยบาย 

โรงพยาบาลทั่วไป มูลนิธินายแพทยบุญยงค วงศรักมิตร

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการพัฒนา
คุณภาพระดับเครือขาย 
รางวัลระดับดีเยี่ยม 
เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลผูปวย 
บาดเจ็บศีรษะแบบชองทางดวน 
เขตสุขภาพที่ 3 
โดย พว.พรจันทร สุวรรณมนตรี 
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ 
จ. นครสวรรค 

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการพัฒนา
คุณภาพระดับเครือขาย 
รางวัลระดับดีเดน 
เรื่องการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดูแลผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจ 
ขาดเลือดเฉียบพลัน แบบบูรณาการ 
อยางไรรอยตอของเครือขายบริการ 
พยาบาลเขต 1 
โดย พว.ชนกพร อุตตะมะ และคณะ 
โรงพยาบาลนครพิงค จ. เชียงใหม

ขอแสดงความยินดีกับ 
พว.วันทนีย  อิสระไพจิตร  
รองผูอำนวยการฝายการพยาบาล 
โรงพยาบาลสุโขทัย  อุปนายก 4 
กลุ ม 3 สมาคมพยาบาล 

แหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ที่ไดรับ รางวัลผูบริหาร 
การพยาบาลดีเดน ระดับทุติยภูมิ / ตติยภูมิ  ประจำป 2562

ขอแสดงความยินดี
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 ขอแสดงความยินดีกับ พว.ศิริพร ศิริวัฒนไพศาล 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช 
พิษณุโลก ไดรับรางวัล พยาบาลดีเดนตามรอยคุณแมผกา 
ระดับผูบริหาร  พว.กาญจนา อรรถาชิต ไดรับรางวัลพยาบาล 
ดีเดน ตามรอยคุณแมผการะดับผูปฏิบัติการ อายุงานมากกวา 
5 ป  พว.ภัทรพร แกวแสง ไดรับรางวัลพยาบาลดีเดนตามรอย 
คุณแมผกา ระดับผูปฏิบัติการอายุงานนอยกวา 5 ป เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2562 เนื่องในงานวันเบนทูล โรงพยาบาลพุทธชินราช 
พิษณุโลก 

เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการนำ I SITDOWN  Model มาใช 
ในการดูแลผูปวย Bed side nursing  ซึ่งเสริมคุณคาของวิชาชีพ 
พยาบาล และมุงเนนการบริการผูปวย ดวยหัวใจความเปน มนุษย  
(Humanized Health Care) เปนอยางดี และขอแสดง ความยินดี 
กับผูท่ีไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ ไดแก หนวยบริการการแพทย 
ฉุกเฉินและประสานงานการสงตอ  งานการพยาบาลผูปวยนอก 
และผูปวยฉุกเฉิน ท่ีชนะเลิศการแขงขัน “การปฏิบัติการการแพทย 
ฉุกเฉินระดับสูง ประจำป 2562” ของจังหวัดเชียงใหม 

        ขอแสดงความยินดีก ับฝ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ที่ผานการตรวจเยี่ยม AHA 
การรับรอง คุณภาพโรงพยาบาลขั้นกาวหนา หรือ Advanced Hospital Accreditation และไดรับคำชม

ชมรมพยาบาลจังหวัดแพร รวมฟงบรรยายเรื ่อง “สถาบันพระมหากษัตริย กับประเทศไทย” 
โดยวิทยากร จิตอาสา 904 รุ นที่ 2/62 “เปนเบาเปนแมพิมพ” วันที่ 20 เมษายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลแมคำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

ขาวจากเครือขายพยาบาล

กลุมงานจักษุโรงพยาบาลสุโขทัย จัดโครงการผาตัดตอกระจก 99 
ดวงตา ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยการคัดกรอง 
สายตาในประชาชนที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ในการผาตัดตอกระจก 
จำนวน 99 ดวงตา  ถวายเปนพระราชกุศล ในหลวงรัชกาล ที่ 10 
เมื่อวันที่ 3 – 14 มิถุนายน พ.ศ.2562  โรงพยาบาลสุโขทัย
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อาจารย ดร.รุจาธร อินทรตุล 
และตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการฯ 
เยี่ยมไขคุณแมของ พว.สุพรรณี เตรียมวิศิษฏ เหรัญญิก 
คณะกรรมการอำนวยการฯ

ปที่ 21 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม – สิงหาคม 2562

ชมรมพยาบาลจังหวัดแพรและกลุมการพยาบาลโรงพยาบาลแพร โดยคุณอุไรพร พงศพัฒนาวุฒิ 
ประธานชมรมฯ จัดประชุม วิชาการวันพยาบาลสากล “พยาบาลเสียงแหงพลังสูสุขภาพดีถวนหนา” 
Nurse: A Voice to lead Health for All โดยพันเอกหญิงรุงทิวา พิมพสักกะ รองผูอำนวยการ 
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลแพร

ชมรมพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
จัดงานวันพยาบาลสากล
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
สาขาภาคเหนือ 
รวมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร 
ดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาตนกลาพยาบาลสาน
สุขภาวะเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 
อำเภอสองแคว จังหวัดนาน  
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562

การเยี่ยมไข
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สมาคมพยาบาลฯ รวมแสดงความเสียใจและใหกำลังใจ

พว. ดร.ปนนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลฯ 
และตัวแทนคณะกรรรมการอำนวยการฯ 
รวมแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสีย 
พว. เชาวลี อิ่มใจ (คำเที่ยง)  
พยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
ที่เสียชีวิต เมื่อเดือนมิถุนายน 2562

ครอบครัวที่สูญเสีย พว. ดร.แสงทอง ปุระสุวรรณ 
โรงพยาบาลสามงาม จังหวัดพิจิตร

ครอบครัวที่สูญเสีย พว. ฐิตินันท วรรณประสิทธิ์ 
วาที่หัวหนาพยาบาล โรงพยาบาลฮอด 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

ครอบครัวของ ผศ.พว.ดร.ปรารถนา ลังการพินธุ
กรรมการที่ปรึกษาของสมาคมฯ 
และบรรณาธิการวารสารของสมาคมฯ 
ในการลวงหลับของคุณแมประกาย สัตถาวงค 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

ครอบครัวที่สูญเสีย พว.นฤมล รินทพล  
พยาบาล โรงพยาบาลสันทราย ที่เสียชีวิต 
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562

พว. ศรีพริ้ง วาสินสันติ หัวหนาฝายโรงพยาบาลเทิง 
และผูบริหารทางการพยาบาล เปนตัวแทนสมาคม 
พยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
รวมแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสีย พว. 
เจนจิรา จันทรทิพย  พยาบาล โรงพยาบาลเทิง 
ที่เสียชีวิต เมื่อเดือนมิถุนายน 2562
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โครงการประชุมวิชาการในโอกาสวันพยาบาลสากล ประจำป ๒๕๖๒  

กิจกรรมสำคัญ 

ปที่ 21 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม – สิงหาคม 2562

         พว.ดร.ปนนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลฯ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการฯ 
ไดรวมสัมมนาวิชาการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเมอรเคียวเชียงใหม ในการนี้ไดรับขอคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะจากที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการฯ ในโอกาสนี้ไดคาราวะดำหัว รศ.พว.กรรณิการ 
พงษสนิท กรรมการที่ปรึกษาฯ

       สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ รวมกับผูแทนสภาการพยาบาล ประจำ
จ ังหว ัด เช ียงใหม กล ุ มภารก ิจด านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค  จ ังหว ัดเช ียงใหม 
สมาคมพยาบาลแมคคอรมิค และสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม  
ไดจัดประชุมวิชาการเร่ือง “พยาบาล : เสียงแหงพลังสูสุขภาพดีถวนหนา” เน่ืองในโอกาส วันพยาบาลสากล 
ประจำป 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ณ โรงพยาบาลนครพิงค

-   บรรยายหัวขอ Nurses: A Voice to Lead Health for All วิทยากร โดย ผศ.พว.ดร.ฐิติณัฏฐ 
อัคคะเดชอนันต พว.ดร.หรรษา เทียนทอง และ พว.กุลดา พฤติวรรธน

- การกลาวสดุดี เพ่ือรำลึกถึงมิสฟลอเรนซไนติงเกล 
และรวมรองเพลงมารช พยาบาล นำทีมโดย พว.ดร.
ปนนเรศ กาศอุดม  นายกสมาคมฯ

- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล
สูยุคสุขภาพดีถวนหนา โดย ดร.ปนนเรศ กาศอุดม
นายกสมาคมฯ
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  ปจจุบันวารสารวิชาการในประเทศไทยมีการตั้งศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 
(Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) เพื่อประเมินและจัดระดับคุณภาพ 
วารสาร เพื่อใหวารสารวิชาการไทยมีคุณภาพตามหลักเกณฑพื้นฐานสากล มีรูปแบบ 
การลงรายการอางอิงที่ถูกตองและมีมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น ซึ่งวารสารสมาคม 
พยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ไดรับการประเมินใหอยูในฐานขอมูล TCI 
กลุม 2 ตั้งแตป พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 และในป  พ.ศ. 2562  เพื่อเปนการ 
พัฒนาคุณภาพวารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือใหผาน 
เกณฑการประเมินคุณภาพ TCI กลุม 1 กองบรรณาธิการฯ จึงไดจัดทำโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำวารสารวิชาการในรูปแบบออนไลนบนระบบ ThaiJo 2.0 
ข้ึน รวมกับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารโรงพยาบาลนครพิงค 
วารสารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห เมื่อวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562  
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม โดย 
อาจารย ชาตรี วงษแกว  เปนวิทยากร ผูเขารวมโครงการจำนวน 35 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร�อง การจัดทำวารสารวิชาการ

ในรูปแบบออนไลนบนระบบ ThaiJo 2.0

- การจัดบอรดผลงานและประวัติของมิสฟลอเรนซไนติงเกลการจัดนิทรรศการ นวัตกรรมผลงาน 
ดีเดนของแตละโรงพยาบาล / สถานศึกษาทางการพยาบาล
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 สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และสมาชิกกลุมเครือขาย ไดแก  กลุม 1 จังหวัด 

เชียงใหม ลำปาง ลำพูน และแมฮองสอน กลุม 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และนาน กลุม 3 จังหวัดสุโขทัย 

ตาก อุตรดิตถ พิษณุโลก และเพชรบูรณ กลุม 4 จังหวัดกำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร และนครสวรรค 

ไดรวมกันจัด พิธีทำบุญถวายพระราชกุศลแด สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนอมรำลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณที่มีตอปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาชีพพยาบาล โดยถวายภัตตาหารเพล 

แดพระภิกษุสงฆ และทำบุญทอดผาปา เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการศึกษาแกนักศึกษาพยาบาล 

ในเขตภาคเหนือและกิจกรรมของสมาคมฯ เพื ่อดำรงวิชาชีพพยาบาลใหมั ่นคงและรุงเรือง 

เมื ่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม

ปที่ 21 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม – สิงหาคม 2562
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ขอเชิญชวนสมาชิกสงบทความและหรือบทวิจัยเพื่อตีพิมพใน

วารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ  สาขาภาคเหนือ 

รวมทั้งติดตามวารสารและจุลสารออนไลน 

ไดที่ http://www.natnorth.org

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

ขาวประชาสัมพันธ

 

    

  

เรียนทานสมาชิก
จุลสารเปนสื่อกลางระหวางมวลสมาชิก โปรดสงบทความ ขาวสารและขอคิดเห็นของทาน เพื่อการแบงปน มายัง

สำนักงานสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

โทร. 053-894-213, 053-945-030   Fax : 053-894213   E-mail : nat-nd@hotmail.com

พิมพที่ : บริษัทสยามพิมพนานา จำกัด 108 ซ.7 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร. 053-216-962   siampimnana@gmail.com

http://www.natnorth.org

วารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
สาขาภาคเหนือ 


