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     ลมหนารอนยอนมาหนาเมษา  รอน้ำฟาหลั่งมาพาสดใส
ดอกลมแลงเหลืองอรามงามจับใจ  ดอกตะแบกมวงสดใสในสายลม
    มาปีนี้สงกรานตสังขารเลื่อน  เพราะไวรัสมาเยือนเกลื่อนทับถม
ตองรักษาสุขภาพหลากชมรม   งดสังคมงดสังสรรควันสงกรานต
     แมจะเลื่อนจิตเตือนใหสำนึก  รวมระลึกถึงคุณความดีที่กลาหาญ
ขอคารวะดำหัวพี่พยาบาล   โดยทำผานออนไลนปลอดภัยดี
    นำขมิ้นสมปอยลอยบนน้ำ   ใสแปงร่ำน้ำหอมพรอมบายศรี
พนมกรกมประสานผานไอที   ขอพี่ๆ  มีสุขไรทุกขใจ
    ขอคุณพระอวยชัยใหพี่สุข   มีชีวิตสนุกสุดสดใส
จะเยื้องยางทางเดิน ณ  ใดใด   ก็ปลอดภัยมีชัยทุกเสนทาง
    พรอมสงใจใหพวกเราเหลาชุดขาว ที่ทำงานเพื่อชาวโลกหายโศกสราง
คุณความดีชี้ประจักษใหโลกอาง  ใหพยาบาลสรรคสรางคุณความดี
    สมาคมพยาบาลฯภาคเหนือเชื่อมั่นนัก พระปองปักษภัยรายใหหนายหนี
ขอ“พยาบาล” สุขภาพกายใจดี  ปณิธานเหลานี้..เพื่อประชา

ประพันธโดย...พว.ศรีทัย สีทิพย
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สารจากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคเหนือ

บรรณาธิการแถลง

ดร.ปนนเรศ กาศอุดม
นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

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

บรรณาธิการ :
รศ.สุธิศา ลามชาง  

กองบรรณาธิการ :

รศ.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
ดร.อรอนงค กลางนภา

     สวัสดีคะ สมาชิกทุกทาน จุลสารฉบับแรกในป 2563 
เปนชวงเวลาของการใหขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรดานสาธารณสุขและใหกำลังใจแกประชาชน
ทั่วโลกในการเผชิญกับสถานการณของโรคติดเชื้อโควิค-19 
(COVID-19) ชวงเวลาท่ีทุกคนตองรวมกัน “อยูบาน หยุดเช้ือ 
เพ่ือชาติ และ work from home และ physical distancing”  
สมาคมพยาบาลฯ ขอรวมสงความหวงใยแกพยาบาลวิชาชีพ
และทีมสุขภาพ และปรับรูปกิจกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณ 
จุลสารฉบับน้ี ขอเสนอภาพจากการประชุมสามัญประจำป 2562 
ของสมาคมพยาบาลฯ และพิธีเปดพิพิธภัณฑโรงเรียนสมาคม
พยาบาลไทย รวมทั้งกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ

สวัสดีครับ สมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ที่เคารพรักทุกทาน 
       ขอถวายพระพรเน่ืองในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช 
เจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ท่ีพระองคเสด็จเปดพิพิธภัณฑโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จังหวัดนาน
        การระบาดของโควิด 19 ที่เกิดขึ้นสงผลตอการใชชีวิตของประชาชนใหตระหนักรูในการ
ดูแลตัวเองเพื่อการปองกันการสัมผัสและแพรกระจายเชื้อ การระบาดดังกลาวสงผลกระทบตอการทำงานของพยาบาล 
แพทย และบุคลากรในทีมสุขภาพเปนอยางมาก จากรายงานพบวามีบุคลากรทางการแพทยมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัส
19 โดยผูที่มีการติดเชื้อมากที่สุดคือกลุมพยาบาล อัตราการติดเชื้อดังกลาวไมไดหมายความวาเราดูแลปองกันตัวเองไมดี 
แตเนื่องจากเราตองมีการปฏิบัติการพยาบาลและอยูใกลชิดผูปวยในระยะเวลาที่นานและมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติมากกวา 
จึงทำใหอัตราการติดเชื้อสูงกวาได อยางไรก็ตามสังคมก็ไดรับรูถึงความสำคัญของวิชาชีพการพยาบาล ความเสียสละ
อดทนในการปฏิบัติหนาที่
        ขอถือโอกาสนี้สงกำลังใจและความหวงใยถึงเพื่อนพอง นอง พี่ พยาบาลทุกคน ขอขอบคุณและชื่นชมในการ
ทำหนาที่ที่ยิ่งใหญครั้งนี้
        ในวาระดิถีวันสงกรานต ขอกราบคารวะ รดน้ำขอพร นอมรำลึกถึงพระคุณของพี่พยาบาลอาวุโส และขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระศาสดาทุกพระองค ปกปกษรักษา คุมครอง อำนวยพรใหพวกเรา
เหลาพยาบาล มีความสุข สุขภาพแข็งแรง โชคดีมีชัยตลอดไป ครับผม...    
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การจัดประชุมสามัญประจําป 2562 และการประชุมวิชาการ 
เรื่อง การพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน 

โดยสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ รวมกับ
กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

           สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ รวมกับกลุมการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
ไดเห็นความสำคัญในการเตรียมความพรอมของผูนำทางการพยาบาลในเขตภาคเหนือใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
แบบกาวกระโดด (exponential) ในโลกยุคปจจุบัน ซึ่งเปนผลจากการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เกิดการประสานพลังและการเปลี ่ยนแปลงอยางพลิกผัน สงผลกระทบตอการเปลี ่ยนแปลงในระบบสุขภาพดวย 
การสาธารณสุขที่ดีขึ้นทำใหคนมีอายุยืนยาวขึ้น โลกเขาสูการเปนสังคมสูงวัย (aging society) และการเปลี่ยนแปลง 
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม ยังกอใหเกิดความกาวหนาทางการแพทยอยางรวดเร็ว มีการพัฒนา 
และประยุกตใชงานวิจัยในหลายสาขา เชน วิศวกรรมชีวการแพทย การใชปญญาประดิษฐ (artificial intelligence: AI) 
หุ นยนตทางการแพทย เทคโนโลยีวัสดุนาโน (nanotechnology) และอุปกรณติดตาม (wearable device) เขามา
มีบทบาทในการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาผูปวย จนเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานของแพทยและสหสาขา 
วิชาชีพดานสุขภาพในปจจุบันอยางมาก 
 ผูนำทางการพยาบาลมีความสำคัญอยางยิ่งในการกำหนดทิศทางขององคกร เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและ 
ขับเคลื่อนไปยังทิศทางที่มุงหวัง ซึ่งผูนำในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน รวดเร็วอยางกาวกระโดดจึงควรรู 
เทาทันการเปลี่ยนแปลง มีความตระหนัก ปรับตัว และเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อใหตนเองและองคกรพรอมรับมือกับ 
สถานการณการเปลี ่ยนแปลงนี ้  สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือและกลุ มการพยาบาล 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จึงไดจัดประชุมวิชาการ เรื่องการพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน 
ในวันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารศูนยการแพทย  โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย 
แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูนำทางการพยาบาลเขาใจสถานการณเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถรับการเปลี่ยนแปลง 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีผูเขารวมประชุมจำนวน 233 คน คือ พยาบาลวิชาชีพ เขตภาคเหนือ ในจำนวนนี้รอยละ 93 
เปนสมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

กลาวรายงานโดย พว.ปริศนา วะสี ประธานโครงการฯ 

และกลาวเปดงาน โดย ดร.ปนนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

ผูเขารวมประชุมวิชาการ

ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส ผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

กลาวใหการตอนรับผูเขารวมประชุมวิชาการฯ

บรรยากาศการลงทะเบียนของผูเขาประชุมวิชาการ
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การบรรยายเร�อง 

“การบริหารการพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน”

โดย พว.ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหนาฝายการพยาบาล 

และรองผูอำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

นำเสนอผลการดำเนินงานของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 

สาขาภาคเหนือ ในป พ.ศ. 2562 โดย ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน รองเลขาธิการ 

และพว.สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ เหรัญญิก คณะกรรมการอำนวยการฯ 

การอภิปรายเร�อง 

“การพยาบาล : ปรับตัว ปรับใจ ปรับบทบาทอยางไร ในยุคเปลี่ยนแปลง”

โดย พว.ประชิด ศราธพันธุ 

(หัวหนาฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง)

ดร.ปนนเรศ กาศอุดม 

(ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร, นายกสมาคมพยาบาล 

แหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ) 

และ พว.ณรงคศักดิ์ วันดี 

(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย)

ดำเนินการอภิปราย โดย อาจารย ดร.ชูศักดิ์  ยืนนาน 

การบรรยายเร�อง “รูเทา รูทัน รูปองกันปญหาดานกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล” 

โดย พว.ประภัสสร  พงศพันธุพิศาล กรรมการอำนวยการและผูชวยเลขาธิการสภาการพยาบาล

การบรรยายเร�อง 

“บทบาทของสมาคมพยาบาลฯ ในยุคเปลี่ยนแปลง : มุมมองผูทรงคุณวุฒิ”

โดย รศ.อุดมรัตน สงวนศิริธรรม 

อดีตนายกสมาคมฯ และขาราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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เรียบเรียงโดย : ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน
อาจารยประจำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม

 จากการประชุมสามัญประจำป2562 รวมกับการประชุมวิชาการของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

ในวันท่ี 29 - 30 มกราคม พ.ศ.2563 ณ หองประชุมช้ัน 6 อาคารศูนยการแพทย โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย 

แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันน้ันสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ไดมีโอกาสพบปะกับเพ่ือนสมาชิกท่ีมารวมแสดงพลัง 

แหงความสามัคคีและพลังของการสรางสรรคสังคมและยังไดรับความรู ท่ีนำมาแบงปนกัน รวมท้ังยังไดเขาสูบรรยากาศของ 

การเร่ิมต่ืนตัวกับการแพรระบาดของ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ไวรัสดังกลาวเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 

ในกลุมอาการหายใจเฉียบพลันรุนแรง coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ซ่ึงในเดือนมีนาคม 2563 องคการอนามัยโลก  

(World Health Organization [WHO]) ประกาศวาการระบาดของ COVID-19 เปนการระบาดใหญท่ัวโลก สาเหตุการ 

ระบาดใหญเห็นไดชัดเจนวาเกิดจากความนิยมของการเดินทางทองเที่ยวของชาวตางชาติมายังประเทศไทยและคนไทย 

ที่นิยมเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ ลวนแตเปนเหตุใหเกิดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคติดตอไดงายยิ่งขึ้น 

จากการรายงานของ WHO เปนการระบาดจากประเทศตนกำเนิดคือประเทศจีนไปยังประเทศตางๆ ท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย 

นับเปนเรื่องทาทายที่สุดของการสาธารณสุขไทยและการพยาบาลไทยในยุค 4.0 ที่มีภารกิจยิ่งใหญในการทำงานดานหนา 

เพ่ือคัดกรองผูปวยและหรือผูติดเช้ือ COVID-19 จนถึงการดูแลรักษาพยาบาล ในหอผูปวยหนัก ในชวงแรกการตอสูกับ 

โรคระบาดชนิดใหมนี้ ความรูเปนสิ่งที่จำเปน ซึ่งโรคนี้มีความรุนแรงเปนที่ประจักษวามีผลโดยตรงของระบบหายใจและ 

การทำงานของปอด และเสียชีวิตในท่ีสุด จากการท่ีโรคน้ีติดตองาย มีความรุนแรงและมีอาการท่ีสัมพันธกับโรค คือ มีไข ไอ 

และหายใจลำบาก เมื ่อเกิดการระบาดรุนแรง สิ ่งที ่สำคัญในการใหการพยาบาลคือ การปรับตัว การปรับใจ และ 

การปรับบทบาทพยาบาล ใหทันเหตุการณ 

 การปรับตัว การติดตามขาวสารและการใชขอมูลเชิงประจักษในการตัดสินใจ ขอมูลจากการรายงานการติดตาม 

ผานเว็บไซต สถานการณทั่วโลกของ WHO (URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019) 

การรายงานการติดเชื ้อของประเทศไทยของกรมควบคุมโรคติดตอ(URL:http://covid19.ddc.moph.go.th/th) 

การติดตามขาวสารผานแอพลิเคช่ันไลน(Line) กับกลุมตางๆ ซ่ึงการเผยแพรขอมูลท่ีถูกตองไปสูประชาชน ชวยใหลดความขัดแยง 

ที่อาจเกิดขึ้นจากความหวาดระแวงในการติดเชื้อ ซึ่งความรูพื้นฐานที่จำเปนกับประชาชน เชน การกินรอน ชอนสวนตัว 

(ควรเปนของแตละคนเพื่อลดการสัมผัสชอนรวมกัน) ลางมือ และการรักษาระยะหางทางสังคม (social distancing) 

รวมถึงการปรับตัวใหยอมรับสถานการณ การเตรียมพรอมปองกันตนเองเมื่อเผชิญกับกรณีผูปวยปกปดขอมูลความเสี่ยง 

การเตรียมพรอมสำหรับการกักตัว 14 วัน ตามแนวการปองกันโรคระบาด ซึ่งการตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว อาจมีผลในการเหลื่อมเวลาทำงานในบางหนวย และปรับบทบาทหนาที่เพื่อหมุนเวียนอัตรากำลังทั้งหมดนี้ 

พยาบาลควรมีการเตรียมความพรอมสำหรับการปฏิบัติงานใหการปฏิบัติตัวในการปองกันโรค การปรับใจ จากความรุนแรง 

ของโรค COVID-19 สงผลใหเกิดความตระหนกตกใจกับประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขเปนอยางมาก โดยเฉพาะ 

พยาบาลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใกลชิดกับผูปวยและผูท่ีเส่ียงกับการเกิดโรค COVID-19 แตส่ิงท่ียึดเหน่ียวในจิตใจ 

ท่ีวา “อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับ ก็หาไม หล่ังมาเองเหมือนฝนอันช่ืนใจฯ” เปนคำท่ีอยูในใจของพยาบาล 

การพยาบาล ปรับตัว ปรับใจ ปรับบทบาท 

ในยุคการเปลี่ยนแปลง : การระบาด 

[Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] เปลี่ยนโลก
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ทำใหเรามีความเขมแข็ง เด็ดเด่ียว กลาหาญ และมีความเสียสละในการปฏิบัติงานทามกลางวิกฤต  ดังน้ันการเตรียมพรอมรับ 

สถานการณตางๆ ดวยสติ ดังพุทธสุภาษิตท่ีวา “สติมโต สุเว เสยโย”  คือ คนมีสติเปนผูประเสริฐทุกวัน พยาบาลเปนผูท่ี 

ถือไดวาเปนผูนำทางดานสุขภาพ เปนเสียงท่ีนำการสรางสุขภาพดีท่ัวหนา ยอมถูกคาดหวังวาเปนผูท่ีมีสติดี มีสติในการรับรู 

ขาวสาร ทำใหรูจักสภาวะของโรค การปองกันตนเองและการใหความรูกับบุคคลอ่ืนๆ น่ันยังไมเทากับวาในฐานะท่ีพยาบาล 

ท่ีเปนบุคลากรกลุมใหญของระบบสาธารณสุขไทย ยอมแสดงพลังสรางสรรค ใหเกิดผลกระทบตอสังคม นอกจากสติแลว 

ความเสียสละของพยาบาลยังเปนจุดเดน ดังเห็นไดจาก ภาพทางโซเชียลมีเดีย (social media) ท่ีพยาบาลเดินเขาแถว 

เขาสูโรงพยาบาลท่ีเตรียมไวบริการผูปวยโดยเฉพาะ เม่ือเห็นภาพน้ันแลว หวนระลึกถึงทานวิทยากรท่ีใหขอมูลวาพยาบาลจะ 

ตองมีความเสียสละเปนท่ีต้ัง ย่ิงในยุค 4.0 น้ี แลวการเสียสละย่ิงเปนส่ิงท่ีมีคาย่ิง การเสียสละเวลาจากครอบครัว และการ 

เผชิญหนาอยางกลาหาญ เพื่อการดูแลประชาชนยิ่งตองสรรเสริญชื่นชม 

 การปรับบทบาทพยาบาล การปรับบทบาทใหทันสมัยน้ัน นอกเหนือจากบทบาทในการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 

การดูแลรักษา และการฟนฟูสภาพแลว ในการควบคุมโรคระบาดน้ันมีทักษะอ่ืนท่ีสำคัญ เชน การเปนนักวิเคราะหสถานการณ 

ขาวสาร และการเปนนักประชาสัมพันธ เผยแพรความรูใหกวางขวาง เปนบทบาทสำคัญที่พยาบาลหลีกเลี่ยงไมได 

ดังเน้ือหาสำคัญท่ีของกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ.2548 ฉบับปรับปรุงใหม ท่ีมีการบังคับใชใน 194 ประเทศสมาชิก 

ขององคการอนามัยโลก รวมประเทศไทยนั้น มีการกำหนดไวเพื ่อปองกัน คุ มครอง ควบคุม และดำเนินการทาง 

ดานสาธารณสุขตอการแพรกระจายโรคระหวางประเทศ ท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือจำกัดความเส่ียงดานสาธารณสุข 

และหลีกเลี่ยงการรบกวนการจราจรระหวางประเทศและ การคาโดยไมจำเปน สำหรับพยาบาลนั้นปฏิบัติการพยาบาล 

ตามหลักสากล นอกจากน้ีแลวทีมและการทำงานรวมกับ ทีมซ่ึงเปนบุคลากรตางสาขาวิชาชีพอ่ืน รวมถึงประชาชน  

โดยเปนการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานตอเน่ืองมีการเช่ือมโยง ประสานงาน และมีจุดมุงหมายในการดูแลบุคคล ครอบครัว 

และชุมชนโดยเน นผ ู ป วยเป นศ ูนย กลางให ความสำคัญกับปญหาและความตองการของผู ป วยและครอบครัว 

โดยใชกระบวนการพยาบาลในการคนหาปญหาวางแผนการพยาบาลและประเมินผล ซ่ึงตองมีการใชอยางถูกตอง จริงจัง และ 

ตอเน่ือง จะสงผลใหสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิผลสูงสุดตอผูปวย จากสถานการณระบาดโรค 

COVID-19 ส่ิงท่ีพบคือความต่ืนตระหนกในชุมชนตอบุคคลท่ีติดเช้ือ การลดความขัดแยงในชุมชนตอผูติดเช้ือ จึงเปนส่ิงสะทอน 

ใหเห็นวา ยังมีบทบาทท่ีสำคัญของพยาบาลในการใหความรู ซ่ึงมีขอมูลท่ีใชในการตอบคำถาม เพ่ือลดความต่ืนตระหนกของ 

ประชาชนของกรมควบคุมโรคโดยศึกษาจากแหลงขอมูลของกรมอนามัย (URL:https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq.php) 

การปรับบทบาทของพยาบาลทำใหมองภาพของพยาบาลที่อยูในยุคเปลี่ยนแปลงวาตองมีแนวคิด มีวิธีการและการปรับ 

บทบาทใหเขากับสถานการณ

 สรุป การพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงนี้เปนการพยาบาลที่นำหลักศาสตรทางการพยาบาล มาพัฒนางาน 

การมองใหเห็นประโยชนของสวนรวมถึงการจรรโลงวิชาชีพพยาบาลใหมีคุณคา โดดเดนเปนสงาสมภาคภูมิ เปนท่ีเชิดหนาชูตา

ศึกษาหาความรู ปรับตัวใหทันกับเหตุการณเพื่อพัฒนาคุณภาพ

บริการพยาบาลในดูแลผูที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเกิดใหม และอุบัติการณ

ที่ไมคาดฝนไดอยางตอเนื่อง มีการปรับตัวทันตอ ความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม และกระแสโลก เปนพยาบาลที่ทันยุค เปดใจรับรู

ความเปนไปทางสังคมเปนกระบวนการรับรู รูจักบทบาทและ

ทำความเขาใจบุคคล เหตุการณ ที่อยูรอบตัวเราในสังคม

เพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธไดอยางถูกตองจึงจะแสดงจุดยืน

ของวิชาชีพในยุคการเปลี่ยนแปลงไดอยางสงางาม
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ความภาคภูมิใจในโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ในวโรกาสเขารวมรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการเสด็จพระราชดำเนินสวนพระองค
เพื่อทรงเปิด “พิพิธภัณฑโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย”

เรียบเรียงโดย : พว.ศรีวรรณา วงคเจริญ
อุปนายก 1 สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

 วันจันทรท่ี 16 มีนาคม 2563 วันแหงความประทับใจ ดิฉันไดมีโอกาสไปรวมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จพระราชดำเนินสวนพระองคเพื ่อทรงเปด 

“พิพิธภัณฑโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย” จังหวัดนาน นับวาเปนบุญของดิฉันและอานิสงฆจากวิชาชีพพยาบาลและ 

การเปนสมาชิกของ สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ท่ีทำใหไดเขาเฝาฯอยางใกลชิด จึงตองการนำความอ่ิมเอมจากวันน้ัน 

มาฝากทุกทาน และเลาเร่ืองราวของ “โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย” ใหทานสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ และผูอานไดรับทราบ 

และรวมภาคภูมิใจไปดวยกัน

 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย เดิมชื่อ “โรงเรียน ตชด. บำรุงที่ 66” ตั้งอยูบนเขาสูง หมูที่ 1 บานถ้ำเวียงแก 

ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนาน ซ่ึงประชากรสวนใหญจะเปนชาวไทยภูเขาเผามง กอต้ังเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 

พ.ศ.2506 โดยตำรวจตะเวนชายแดนท่ี 501 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน และชาวบานไดรวมกันกอสรางอาคารเรียนช่ัวคราว 

ข้ึน 1 หลัง ซ่ึงไดรับเงินบริจาคจำนวน 2,500.00 บาท (สองพันหารอยบาทถวน) จากสำนักงานยูซอมแหงประเทศไทย 

และเปดทำการสอนเม่ือ วันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2507 มี จ.ส.ต.สุริยา เวียงสงค และพลฯเหล่ียม สุภา เปนครูผูสอน มีจำนวน 

นักเรียนท้ังหมด 30 คน การดูแลโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยในชวงแรกน้ีอยูในความรับผิดชอบของตำรวจตระเวนชายแดน 

เปนหลัก

 ตอมาในวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2514 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดเสด็จพระราชดำเนินเย่ียมราษฎร 

ชาวไทยภูเขา และพระราชทานทุนทรัพยสวนพระองค จำนวน 50,000.00 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) แกโรงเรียน ตชด. บำรุงท่ี 

66 สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯไดรวมโดยเสด็จในครั้งนั้นดวย จึงไดรวมสมทบทุนอีกจำนวน 50,000.00 บาท 

(หาหมื่นบาทถวน) เพื่อกอสรางอาคารไม มุงสังกะสี ขนาด 2 หองเรียนจำนวน 1 หลัง มอบแกทางโรงเรียน (อาคารหลังนี้ 

ปจจุบันไดอนุรักษและปรับปรุงสรางเปนพิพิธภัณฑโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย) และในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2516 

สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีไดเสด็จพระราชดำเนิน มาเปดปายอาคารเรียนและพระราชทานชื่อวา 

“โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย” และทรงมีพระราชดำริ ใหสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ชวยอุปถัมภเพื่อเปนอนุสรณ 

แกพยาบาลไทยพรอมไดแตงตั้ง  พลฯบำรุงจิต ประไพ และพลฯประสงค อุนบอแกว เปนครูผูสอน เปดทำการสอนระดับ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 4 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน

 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองมาตลอด พ.ศ.2518 โรงเรียนไดโอนไปสังกัดองคการ 

บริหารสวนจังหวัดนาน เปดทำการสอนต้ังแตช้ันเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปท่ี 4  และในปพ.ศ.2523 โอนไปสังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ ในปการศึกษา 2532 
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โรงเรียนไดเปดขยายการสอนถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนานไดมีนโยบายใหทาง 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตาม “โครงการพัฒนาโรงเรียนชาวเขา”  ในปพ.ศ. 2546 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ปจจุบัน โรงเรียนเปดทำการสอนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

นายพิพัฒน พงษพันธ เปนผูอำนวยการโรงเรียน มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน  502 คน นักเรียนชาย 247 คน นักเรียนหญิง 255 

คน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 32 คน

 สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ไดรับสนองพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในการอุปถัมภ 

โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ต้ังแต พ.ศ.2516 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน นับเปนเวลา 47 ป โดยการนำของนายก 

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ และนายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ทุกวาระไดใหการ 

สนับสนุนงบประมาณที่จำเปน ชวยเหลือกิจการสำคัญของโรงเรียน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุ อุปกรณที ่สำคัญ 

สำหรับคุณภาพการศึกษาและสงเสริมสุขภาพของนักเรียน บุคลากรและประชาชนในทองถิ่น รวมแกไขปญหาสุขภาพ 

ดานภาวะทุพโภชนาการ ทันตสุขภาพ การระบาดของเหา และเยี่ยมโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ ดูแลดานสวัสดิการและ 

ความเปนอยูของบุคลากร โดยจัดสรรงบประมาณและจัดกิจกรรมหารายไดสรางบานพักครู เปนเรือนแถวขนาด 6 ยูนิต 1 หลัง 

บานพักเดี่ยว 1 หลัง และสรางถังเก็บน้ำ มอบใหโรงเรียน นอกจากนี้ยังไดผลักดันและสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ

โดยเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง 

ศึกษาธิการ จนไดรับการรับรองมาตรฐานเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง ในป พ.ศ.2551 ตามนโยบายการ 

ประเมินคุณภาพภายในดวยเกณฑมาตรฐาน 10 องคประกอบ และสนับสนุนใหยกระดับเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

ระดับเพชร ตลอดถึงการตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาใหเกิดความยั่งยืนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งปจจุบัน 

คณะครูและนักเรียนมีความสามารถในดานตางๆ ไดรับรางวัลจากการแขงขันในระดับเขตและระดับประเทศ นำชื่อเสียง 

มาสูโรงเรียนอยางตอเน่ือง

 จากเร่ืองท่ีเลามาพอสังเขปน้ี อยากใหทุกทานไดภาคภูมิใจในศักด์ิศรีและความเปนมาของ“โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย” 

ท่ีมีเพียงหน่ึงเดียวในประเทศน้ีและอาจจะท้ังโลกน้ีก็วาได  เปนโรงเรียนท่ีกอกำเนิดและไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โรงเรียนน้ีจะไมสำเร็จและไมพัฒนามาจนถึงทุกวันน้ี หากไมไดรับความรวมมืออยางดีย่ิง 

จากสมาชิกพยาบาลและองคกรทุกภาคสวนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี  ขอใหพวกเราภาคภูมิใจในผลงานท่ีอาจารยผูใหญและ 

รุนพ่ีๆ ของพวกเราไดทุมเทรวมพลังกาย พลังใจ และทุนทรัพยเพ่ือสรางสรรคส่ิงดีๆมาต้ังแตอดีต เพ่ือสงมอบใหพวกเราและ

รุนนองๆ ไดมีโอกาสสืบสานตอไปในอนาคต เม่ือไดฟงช่ือของโรงเรียนก็ทราบไดทันทีวาเปนโรงเรียนของพวกเราชาว 

พยาบาลท่ีพวกเราตองชวยกันจรรโลงรักษาไว  ดอกไมประจำโรงเรียนน้ี คือ“ดอกกาสะลอง หรือดอกปบ” ซ่ึงก็เปน 

สัญลักษณของพยาบาลอีกเชนกัน ขอใหพวกเราไดภาคภูมิใจในเกียรติท่ีไดรับและชวยกันบอกตอเพ่ือสืบทอดไวเปน 

อนุสรณแกพยาบาลไทยและเพ่ือทดแทนคุณแผนดินตอไป

 ในชวงวิกฤตโควิด 19 น้ี สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ มีความเปนหวง และขอสงกำลังใจ 

มายังทุกทาน ยินดีชวยเหลือดูแลทานในดานสวัสดิการตามสิทธิของสมาชิก ขอใหนักรบชุดขาวทุกทานปลอดภัย 
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   สงครามสงบเม่ือใด หากทานมีเวลาขอเชิญแวะเยี่ยมโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยและชมพิพิธภัณฑโรงเรียน 

สมาคมพยาบาลไทย บานถ้ำเวียงแก ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน หรือหากทานไมสะดวก สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 

สาขาภาคเหนือ ยินดีเปนสะพานบุญใหนะคะ เราจะรวมสืบสานแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ไปดวยกัน

“พิพิธภัณฑโรงเรียน
    สมาคมพยาบาลไทย”
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ดร.ปนนเรศ กาศอุดม 

นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล

และรศ.สุปราณี เสนาดิสัย

นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดำเนินสวนพระองคเพื่อทรงเปด 

“พิพิธภัณฑโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย” ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 
หมูที่ 1 บานถ้ำเวียงแก ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนาน
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ผูรวมรับเสด็จ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563

คณะกรรมการอำนวยการฯ และสมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
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กิจกรรมสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

 พว.ศรีวรรณา วงศเจริญ อุปนายกสมาคมฯ  รศ. อุดมรัตน สงวนศิริธรรม กรรมการอำนวยการกิตติมศักด์ิ 

รศ.สุธิศา ลามชาง รวมงานแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกจากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ กับบัณฑิต 

มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในโอกาสเขารับพระราชทาน ปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั ้งที ่ 54 และในโอกาสนี ้ พว. ศรีวรรณา วงศเจริญ ผู แทนนายกสมาคมพยาบาล 

แหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ไดรวมกลาวตอนรับและแสดงความยินดี เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2563

ขอแสดงความยินดีกับ พว.สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ เหรัญญิก 

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลฯ 

ท่ีไดรับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดนดานวิชาชีพดีเดน 

จากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2563

ขอแสดงความยินดีกับ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ท่ีไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ ประจำป 2562 

(Thailand Quality Class: TQC 2019 ) 

รางวัลเกียรติยศดังกลาวเปนเคร่ืองหมายแสดงถึงมาตรฐาน ดานการบริหาร 

จัดการองคกรเทียบเทาระดับมาตรฐานโลก จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติกระทรวงอุตสาหกรรม 

ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแหงชาติ คร้ังท่ี 18 ประจำป 2562

: Thailand Quality Award (TQA) 2019 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 

ขอแสดงความยินดี
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ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุน 94 คณะพยาบาลแมคคอรมิค มหาวิทยาลัยพายัพ
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปนนเรศ กาศอุดม และคณาจารย 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร ที่ไดรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ

พยาบาลและการผดุงครรภ 5 ป จากสภาการพยาบาลเปนสถาบันแหงแรก

ที่ไดรับการรับรอง 5 ป ตั้งแตมีผูสำเร็จการศึกษารุนแรก

ขอแสดงความชื่นชม......     
คณะกรรมการอำนวยการฯ พว. สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ 
: Oral presentation เรื่อง Constipation Management Alert and 
Catheter Removal Based on Indication to Reduce Catheter 
Associated Urinary Tract Infection in Neurosurgical Patients 
และ ผศ.ดร.ปรารถนา ลังการพินธุ : Oral presentation 
เรื่อง Spirit of the Second Mile Nurse: A positive Disruptor in the 
Era of global transformation  ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 23rd 

East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS) 
จัดโดย คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม พ.ศ.2563

ขอแสดงความยินดีกับ พว.นาฎยา เอ้ืองไพโรจน ท่ีไดรับการแตงต้ัง

ดำรงตำแหนงหัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นงเยาว เกษตรภิบาล คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน(ครุฑทองคำ) 

ประจำป 2562 ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

เนื่องในวันขาราชการพลเรือน (1 เมษายน)
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รศ.สุธิศา ลามชาง พว.สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ 
ตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการฯ และ
เจาหนาท่ีสำนักงาน เขาเย่ียม 
ผศ.อุไร ธัชยพงษ กรรมการท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการอำนวยการบริหารสมาคมพยาบาลฯ 
เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2563

รศ.สุธิศา ลามชาง พว.สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ 
ตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการฯ และ
เจาหนาท่ีสำนักงาน เขาเย่ียม ผศ.อรพรรณ พุมอาภรณ 
สมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2563

พว.อุไรพร พงศพัฒนาวุฒิ อุปนายกฯ คนที่ 3 
ผูแทนสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
วางพวงหรีดเคารพศพ พรอมมอบเงินสวัสดิการชวยเหลือ
และแสดงความเสียใจกับ      พว.ปริญญา ประสานจิต 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแพร วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563

พว.ปวีณริศา สายประเสริฐ และทีมโรงพยาบาลขุนยวม 
เปนตัวแทนสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
รวมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ     พว.เสาวภา ทะนันชัย 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผูปวยใน โรงพยาบาลขุนยวม 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563

พว.ปริศนา วะสี หัวหนาพยาบาล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
และ พว.วรางคณา ธุวะคำ เปนตัวแทนสมาคม
พยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
รวมสวดอภิธรรมและวางพวงหรีด      
     พว.มนิสรา ใจบุญ พยาบาลวิชาชีพ 
ประจำหอผูปวยพิเศษสมเด็จยา 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563 

การเย่ียมไข

สมาคมพยาบาลฯ รวมแสดงความเสียใจและใหกำลังใจ....
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เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโอกาสปใหมไทย ๒๕๖๓
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ขอกราบคารวะกรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการ

ที่ปรึกษาและพี่อาวุโสทั่วภาคเหนือ ผานทางออนไลนและไดจัดสงบัตรคารวะทางไปรษณีย 

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ไดรวมสมทบทุนฯ “กองทุนชวยเหลือพยาบาล

ที่ติดเชื้อ COVID-19 จากการใหการพยาบาลผูปวย” จำนวน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถวน)

และขอรวมประชาสัมพันธ ความหวงใยของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ตอพยาบาลวิชาชีพ

โดยขอเชิญชวนทุกทานรวมสนับสนุน “สมทบทุนชวยเหลือพยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 และปวยจาก

การใหการพยาบาลผูปวย” ที่ website http://www.thainurse.org/wordpress/?p=6693

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
 

    

  

เรียนทานสมาชิก
จุลสารเปนสื่อกลางระหวางมวลสมาชิก โปรดสงบทความ ขาวสารและขอคิดเห็นของทาน เพื่อการแบงปน มายัง

สำนักงานสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

โทร. 053-894-213, 053-935-030  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 

E-mail: siampimnana@gmail.com


