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     ศุภฤกษเบิกดิถีปีฉลู       ขอความดีอุมชูคูรักษา

ทั้งเทพาอารักษทั่วนครา    อวยพรใหทุกทิวาและราตรี

ใหปลอดโรคไกลโศกและไกลทุกข       มีชีวิตสนุกสุขเกษมศรี

ทั้งญาติมิตรชิดใกล-ไกลสุขภาพดี   ไดไมตรีรายลอมพรอมวงศวาน

ใหร่ำรวยยศถาบรรดาศักดิ์          มีผลงานประจักษสมัครสมาน

มีความหวังกำลังใจในการงาน        ปัญหาใดแผวพานใหผานไป

ศุภฤกษเบิกดิถีปีฉลู       ขอเชิดชูพยาบาลงานยิ่งใหญ

สรางศรัทธาพาวิชาชีพใหกาวไกล “พยาบาลไทย” สุขสดใส ปีใหมเทอญ
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สารจากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคเหนือ

บรรณาธิการแถลง

ดร.ปนนเรศ กาศอุดม
นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

รศ.สุธิศา ลามชาง

วัตถุประสงคของการจัดทำจุลสาร
1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของสมาคมฯ
2. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น
   และความกาวหนาของสมาชิก 
3. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางมวลสมาชิก

สวัสดีครับ สมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ที่เคารพรักทุกทาน 

 ในชวงปท่ีผานมา เปนชวงท่ีท่ัวโลกประสบกับปญหาภาวะวิกฤตของการระบาดของ

โคโรนาไวรัส 19 สงผลกระทบในหลายๆ ดาน รวมถึงการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

ของพวกเรา ทั้งนี้พยาบาลก็ไดปฏิบัติหนาที่ ในการใหการพยาบาลอยางเต็มกำลังความสามารถ

และเห็นผลประจักษชัดเจนตอสายตาประชาชนและสังคม ซึ่งไดรับการยอมรับและกลาวของความสำคัญของวิชาชีพ

การพยาบาล

 ในรอบ 1 ปที่ผานมา สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ไดดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามพันธกิจ

ของสมาคมภายใตความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ของคณะกรรมการฯ และสมาชิกเปนอยางดีทำใหการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ

สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคของสมาคมฯ แมจะมีขอจำกัดก็ตาม

 ในวาระดิถีขึ้นปใหมที่จะถึงนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระศาสดาทุกศาสนา

รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทานเคารพบูชา จงปกปกษรักษา คุมครอง ประทานพรใหทุกทานประสบแตความสุข 

มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง เจริญกาวหนาในหนาที่การงาน ตลอดไป

      สวัสดีคะสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ทุกทาน จุลสารฉบับท่ี  3 
ของป พ.ศ. 2563 เปนชวงเวลาท่ีคณะกรรมการอำนวยการสมาคม 
พยาบาลฯ ไดดำเนินงานมา 2 ป  จึงขอสรุปกิจกรรมของ   
คณะกรรมการฯ ในปที่ผานมา 
     ขอขอบคุณ คณะกรรมการฯ และสมาชิกสมาคมฯ ท่ีทำใหการ 
ดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ ดำเนินไปดวยดี รวมทั้ง 
เครือขายสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ที่รวมกิจกรรมของสมาคมฯ ดวยดีเสมอมา
      ในวาระดิถีปใหม 2564 ที่จะถึงนี้ ขออาราธนาคุณพระ 
ศรีรัตนตรัยและสิ่งที่ทุกทานเคารพนับถือ จงดลบันดาลใหทาน 
และครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป                                 

สวัสดีครับ

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  

ผูชวยบรรณาธิการ:

พว.นาฏยา เอื้องไพโรจน
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
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อวยพรปใหม ๒๕๖๔

อวยพรปใหม ๒๕๖๔

อวยพรปใหม ๒๕๖๔

รศ. อุดมรัตน สงวนศิริธรรม

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหม ๒๕๖๔
ขออัญเชิญพระสยามเทวาธิราช ทานครูบาศรีวิชัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เจาที่เจาทาง

ไดโปรดเมตตา อวยพรให พวกเราชาวพยาบาลและคนไทยทั่วหลา จงปลอดภัยจากอันตราย 
และมีความสุขเกษม พบแตเรื่องดีๆ มีประโยชน ทั้งแกตนเองและครอบครัวตลอดไปดวยเทอญ

        ในวาระดิถีขึ้นปใหม  ขอสงใจเปนบทกลอนอักษรศรี

ใหพี่นองผองเพื่อนแสนเปรมปรีดิ์ ทรัพยทวีโชคชวยอำนวยชัย

ใหประสบความเจริญในหนาที่  ยึดความดีมีคุณธรรมนำวิสัย

บังเกิดผลสมหวังดังตั้งใจ  ไรโรคภัยหฤหรรษทุกวันคืน

รศ. อุบล นิวัติชัย

รศ.เจียรนัย โพธิ์ไทรย

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหม ๒๕๖๔
ขอองคพระผูเปนเจาทรงโปรดประทานพรอันอุดม ใหสมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สาขาภาคเหนือทุกทาน ประสบ "สันติสุข" ในชีวิต สุขภาพแข็งแรงและมีความเจริญรุงเรืองขึ้น

ทั้งในชีวิตครอบครัวและหนาที่การงานยิ่งๆขึ้นไปเทอญ

อาจารย รุจิรา อินทรตุล

การดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สาขาภาคเหนือ เครือขายสมาคมฯ ตลอดจนความรวมมือรวมใจอยางดียิ่งของสมาชิกสมาคมฯ เปนไปดวยดี

แมจะประสบกับภาวะการระบาดของโรค COVID- 19 แตก็สามารถปฏิบัติพันธกิจตางๆ ไดครบถวน เปนท่ีนาช่ืนชมยินดี
ในโอกาสสงทายปเกาและตอนรับปใหม 2564 เปนปที่สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 

สาขาภาคเหนือจะมีอายุครบ 60 ป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องคพระเปนเจาของทุกศาสนา และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงอำนวยพรใหคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ เครือขายสมาคมฯ

และสมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือทุกทาน ตลอดจนครอบครัว ประสบความสุข
ความสำเร็จในชีวิต หนาที่การงาน และ กิจกรรมของสมาคมฯ ใหมีความรุงเรือง รุงโรจน ยิ่งๆ ขึ้น ไปเทอญ          

รศ. กรรณิการ พงษสนิท

จาก คณะกรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์และกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ

พรปีใหม ๒๕๖๔

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไดโปรดคุมครองปองกันภัยอันตรายทั้งปวงและอำนวยพรให
คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือทุกทาน

จงมีความสุขความเจริญ คิดทำกิจการงานใด ใหสำเร็จราบรื่นดวยความรวดเร็ว คิดเงินใหไดทอง
คิดทองใหไดเพชร และจงสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการ
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พันธกิจที่ 1 พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการพยาบาล 

และจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล

สรุปการดําเนินงานสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 

สาขาภาคเหนือ ประจําป 2563

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ไดดำเนินกิจกรรม
ตามแผนการปฏิบัติ ดังนี้

1. การประชุม

    1.1 นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ประชุมสามัญ
เปนประจำทุก 1-2 เดือน ณ หองประชุมประณีตสวัสดิรักษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และประชุมผาน
Zoom [เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)] รวม 7 ครั้ง
     1.2 นายกสมาคมฯ รวมประชุมกับคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ทุกเดือน

2. กิจกรรมตามพันธกิจ
 

      2.1  จัดทำวารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ปละ 2 ฉบับ และเผยแพรทางเว็บไซดของ
สมาคมพยาบาลฯ  http://www.natnorth.org/index.php?op=journal  เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการ งานวิจัย และ
ความกาวหนาทางการพยาบาลแกสมาชิกและผูสนใจ

      2.2  สนับสนุนและรวมโครงการประชุมวิชาการเครือขายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1  
  สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ รวมกับคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 
โรงพยาบาลนาน และกลุมภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลนาน จัดประชุมวิชาการเครือขายฯ เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดนาน 
 วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาประชุมมีความรูความเขาใจการดำเนินงานตามนโยบายและแผนกลยุทธของเครือขาย
บริการพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามแผนกลยุทธในสถานบริการพยาบาลทุกระดับ
ของเขตสุขภาพที่ 1 และพัฒนาความรูดานการจัดการผลลัพธทางการพยาบาลและการรับรองคุณภาพการพยาบาล 
มีผูเขารวมประชุมจำนวน 355 คน
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2.3 สนับสนุนและรวมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรม : ภูมิคุมกันสําหรับพยาบาล

 ในยุค Disruptive technology เนื่องในวันพยาบาลแหงชาติ ประจําป 2563 ของภารกิจดานการพยาบาล

โรงพยาบาลนครพิงค เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงพยาบาลนครพิงค โดย พว.ศรีวรรณา วงศเจริญ อุปนายกสมาคมฯ 

ถวายพานพุมสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรศ. อุดมรัตน สงวนศิริธรรม ที่ปรึกษาสมาคมฯ 

เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง บทบาทของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ในยุค COVID-19 และ พว. นาฎยา เอื้องไพโรจน 

หัวหนาภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรม

ของพยาบาลวิชาชีพในเครือขาย จังหวัดเชียงใหม มีพยาบาลวิชาชีพเขารวมประชุมจํานวน 515 คน

2.4 สมาคมฯ จะจัดโครงการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจําป 2563 

เรื่อง คุณภาพคน คุณภาพงาน:การพยาบาลทามกลางความพลิกผัน โดยความรวมมือกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร 

ในวันที่ 27 – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 3 อาคารอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง การพัฒนางานบริการพยาบาล 

และการพัฒนาผลงานวิชาการทางการพยาบาล ไดนําเสนอผลงานวิชาการทางการพยาบาล และแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางเครือขาย และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทขององคกรวิชาชีพ คาดวาจะมีบุคลากรทางการพยาบาล

เขารวมประชุมประมาณ 200 คน
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2.5 คัดเลือกพยาบาลดีเดนของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ประจำป 2563 

ผลการคัดเลือกพยาบาลดีเดนของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ดังนี้ 

 1) สาขาบริการพยาบาล 

  1.1)  ประเภทการบริหารการพยาบาล คือ  พว. สุชาดา บุญแกว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

  1.2)  ประเภทผูปฏิบัติการพยาบาล คือ พว.พรชัย ออนสด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  

            ตำบลบานเมืองปอน จังหวัดแมฮองสอน

 2) สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผูบริหารการพยาบาล คือ ดร.วรรณภา ประทุมโทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

 3) สาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล คือ พว.สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

2.6 สนับสนุนทุนในการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง ความผาสุกทางจิตวิญญาณและความคิดเห็นของผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง

และญาติเกี่ยวกับการวางแผนการดูแลลวงหนาในภาคเหนือ ของ อาจารยสุภาภรณ จองคำอาง อาจารยคณะพยาบาลศาสตร

แมคคอรมิค มหาวิทยาลัยพายัพ และ พว. สิริพันธ โนนทิง พยาบาลวิชาชีพ ตึกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลลำพูน 

จำนวน 5,000.00 บาท (หาพันบาทถวน)

2.7 สนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมสําหรับนักศึกษาพยาบาลในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ดังนี้  

 1) ทุนการศึกษาแกนักศึกษาพยาบาล จํานวน 23 ทุนๆ ละ 6,000.00 บาท แก

  1.1) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 2 ทุน นักศึกษาพยาบาลที่ไดรับทุน 

  คือ นางสาวพรกมล ชัยยา และ นางสาวเสาวลักษณ วรรณพราหมณ

  1.2) คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค มหาวิทยาลัยพายัพ จํานวน 2 ทุน นักศึกษาพยาบาล  

   ที่ไดรับทุน คือ นางสาวรักษชนนี โกษาวัง และ นายเกษมสันต  แผอํานาจ
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1.3) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จํานวน 2 ทุน นักศึกษาพยาบาลที่ไดรับทุน 

คือ นางสาววรรณพรรษา วงศเปยจันทร และ นางสาวพรรณภา ปราบโจร

1.4)  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 2 ทุน นักศึกษาพยาบาลที่ไดรับทุน 

 คือ นางสาวกานตพิชชา นามเมือง และ นางสาวกฤตพร ชนะแสน

1.5) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 2 ทุน นักศึกษาพยาบาลที่ไดรับทุน 

 คือ นางสาวธัญญาเรศ อินตะสอน และ นางสาวอรวรรญา เฉวียงหงส

1.6) คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยเชียงราย จํานวน 2 ทุน นักศึกษาพยาบาลที่ไดรับทุน

คือ นางสาวกนิษฐา สุวรรณ และ นางสาวพัชรพรรณ ปงเมือง

1.7) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ จํานวน 1 ทุน นักศึกษาพยาบาลที่ไดรับทุน คือ

      นางสาวพรทิกา มันตาธรรม

1.8) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ นครสวรรค จํานวน 2 ทุน นักศึกษา 

      พยาบาลที่ไดรับทุน คือ นางสาววนิดา กังหัน และ นางสาววิภาวดี กังหัน

1.9) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร จํานวน 1 ทุน นักศึกษาพยาบาลที่ไดรับทุน คือ 

       นางสาวพรภวิษย แกวเกตุ

1.10) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม จํานวน 2 ทุน นักศึกษาพยาบาลที่ไดรับทุน คือ

       นายธนกร ชมภูมิ และ นางสาวพรรณพร  อุนเรือน

1.11) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  จํานวน 1 ทุน นักศึกษาพยาบาลที่ไดรับทุน คือ 

       นางสาวจันทวรรณ จันตา

1.12) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  จํานวน 2 ทุน นักศึกษาพยาบาลที่ไดรับทุน 

       คือ นางสาววณิชชา ทับแสง และ นางสาวนวภรณ บุญชู

1.13) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง จํานวน 2 ทุน นักศึกษาพยาบาลที่ไดรับทุน

       คือนายพัชรพล คํางาม และ นายวุฒิพงษ สุทธเสน

2.8 พว. ศรีวรรณา วงศเจริญ อุปนายกสมาคมฯ  รศ. อุดมรัตน สงวนศิริธรรม ที่ปรึกษาสมาคมฯ และรศ.สุธิศา ลามชาง 

กรรมการอํานวยการสมาคมฯ รวมงานแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกจากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ กับ

บณัฑติ มหาบณัฑติ และดษุฎีบณัฑติ คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม ในโอกาสเขารบัพระราชทานปรญิญาบัตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 54 และในโอกาสนี้ พว. ศรีวรรณา วงศเจริญ อุปนายกสมาคมฯ กลาวตอนรับและ

แสดงความยินดีแกผูสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
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2.9 พว. ขจรวรรณ ทินกร ณ อยุธยา เลขาธิการสมาคมฯ 

ผศ.ดร.ปรารถนา ลังการพินธุ อาจารย พูนพิลาศ โรจนสุพจน 

และ พว. ดุษฎี พงศอุดม กรรมการอํานวยการสมาคมฯ 

รวมแสดงความยินดีกับความสําเร็จการศึกษา 

ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 รุน 94 คณะพยาบาลแมคคอรมิค

มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

2.10 พว. ศรีวรรณา วงศเจริญ อุปนายกสมาคมฯ 

และอาจารย ดร. รุจาธร อินทรตุล กรรมการอํานวยการสมาคมฯ 

เขารวมพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นป แกนักศึกษาพยาบาล

ชั้นปที่ 3 ของ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 2.1 การจัดทําจุลสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ปละ 3 ฉบับ และเผยแพรทางเว็บไซด
ของสมาคมพยาบาลฯ http://www.natnorth.org/index.php?op=journal เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู
และสรางสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกสมาคมฯ
 2.2 รวมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการอํานายการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ และสถาบันการศึกษา
พยาบาลในเขตภาคเหนือ ดังนี้
1) ดร. ปนนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลฯ และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลฯ
รวมแสดงความยินดีกับผูไดรับรางวัลพยาบาลดีเดนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพ เนื่องในวันพยาบาลแหงชาติ พ.ศ. 2563 
และรวมแสดงความยินดีกับพยาบาลดีเดนของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

2) รวมแสดงความยินดีกับ ดร. ปนนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมฯ และ คณาจารย วิทยาลัยบรมราชชนนี แพร ไดรับรองสถาบัน
การศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ 5 ป จากสภาการพยาบาลเปนสถาบันแหงแรกที่ไดรับการรับรอง 5 ป 
ตั้งแตมีผูสําเร็จการศึกษารุนแรก

พันธกิจที่ 2 พิทักษสิทธิ ประสานประโยชน และสวัสดิการแกสมาชิก
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3) รวมแสดงความยินดีกับ พว. สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ เหรัญญิก สมาคมฯ 

ที่ไดรับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดน ดานวิชาชีพดีเดน 

จากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563

4) รวมแสดงความยินดีกับ พว. นาฎยา เอื้องไพโรจน ที่ไดรับการแตงตั้ง

ดํารงตําแหนงหัวหนาภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค 

ในป พ.ศ. 2563

6) รวมแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. นันทพร แสนศิริพันธ หัวหนาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มช. 

ที่ไดรับรางวัลผูบริหารทางการพยาบาลดีเดน ประจําป 2563 ดานการสนับสนุนการดําเนินการงานสรางองคกรปลอดบุหรี่ 

และ ผศ. สุวิท อินทอง คณะพยาบาลศาสตร มช. ที่ไดรับรางวัลดีเดน ประจําป 2563 ดานการควบคุมยาสูบ

7) รวมแสดงความยินดีกับกลุมการพยาบาล โรงพยาบาลลําพูนที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
“การพฒันาระบบและกลไกจรยิธรรมทางการพยาบาล” ในการประชุมวิชาการเร่ือง “สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาล
ในการดูแลผูรับบริการทุกชวงวัย” เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 35 ป สภาการพยาบาล 
จัดขึ้นที่ หองราชนครินทร อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 2 - 4 กันยายน พ.ศ. 2563

8) รวมแสดงความยินดีกับ คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล กลุมภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลลําปาง 

ผลงานการพัฒนาระบบกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล โรงพยาบาลลําปาง ผานการประเมินในระดับดีมาก 

จากคณะกรรมการศูนยจริยธรรมทางการพยาบาลแหงประเทศไทย สภาการพยาบาล ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

การประกวดผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององคกรพยาบาล ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

5) รวมแสดงความยินดีกับอาจารยพยาบาลและพยาบาลดีเดน ประจําป 2563 
ของสมาคมศิษยเกาพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข และในโอกาสนี้ 
ขอรวมแสดงความยินดีกับ ดร. สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สวรรคประชารักษ ที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนพยาบาลดีเดน 
สาขาการศึกษาพยาบาล ผูบริหารการศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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9) รวมแสดงความยินดีกับ พว. พนิดา กิราวัลย (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) 
และ พว. สุภาพร ชานุวัตร (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ) โรงพยาบาลพุทธชินราช  
พิษณุโลกที่ไดรับโลเกียรติคุณผูบําเพ็ญความดี 
“โครงการธนาคารความดี สรางคุณคาพยาบาล” จากสภาการพยาบาล 
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 จากกิจกรรมความดี 
คือ การชวยเหลือ CPR ผูประสบอุบัติเหตุบนทองถนน

11) รศ. อุดมรัตน สงวนศิริธรรม ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ พว. พรรณี เตรียมวิศิษฎ 
เหรัญญิกสมาคมฯ เปนตัวแทนคณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ 
รวมแสดงความยินดีกับ ดร. หรรษา เทียนทอง หัวหนาฝายการพยาบาล
และรองผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ที่ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (คณะพยาบาลศาสตร) 
เนื่องใน“วันมหิดล” ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

10) รวมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส 
ศาสตราจารยเชี่ยวชาญพิเศษ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เขาเฝาทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย พยาบาลดีเดน 
สาขาผูนําการพยาบาลระดับนโยบาย ของ กระทรวงสาธารณสุข 
ประจําป 2562 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

12) ดร. ปนนเรศ กาศอดุม นายกสมาคมฯ พว. ศรวีรรณา วงศเจรญิ อปุนายกสมาคมฯ พว. กลุดา พฤตวิรรธน รศ. สธิุศา ลามชาง 
กรรมการอาํนวยการสมาคมฯ และเจาหนาทีส่มาคมฯ รวมแสดงมทุติาจติแก ศาสตราจารยเชีย่วชาญพเิศษ ดร. วภิาดา คณุาวกิตกิลุ 
คณบดคีณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เนือ่งในโอกาสหมดวาระการบรหิารงานในป พ.ศ. 2563 และ
ขอขอบคณุทานทีส่นบัสนนุกจิกรรมของสมาคมฯ ดวยดเีสมอมา เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม พ.ศ. 2563
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13) ดร. ปนนเรศ กาศอดุม นายกสมาคมฯ พว. ศรีวรรณา วงศเจริญ อปุนายกสมาคมฯ พว. กลุดา พฤตวิรรธน และ รศ. สธุศิา ลามชาง 
กรรมการอํานวยการสมาคมฯ รวมแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ธานี แกวธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาระการบริหารงาน ป พ.ศ. 2563-2567 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

14) รศ. อุดมรัตน สงวนศิริธรรม ที่ปรึกษาสมาคมฯ ตัวแทนสมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ รวมแสดงความยินดีแกพยาบาลที่ไดรับ
รางวัลสาขาทางการพยาบาลระดับประเทศ พยาบาลดีเดนทางดานบริการ 
และหวัหนาพยาบาลทานใหม จากโรงพยาบาลเครอืขายในจงัหวัดเชยีงใหม 
ในการประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรม : ภูมิคุมกันสําหรับพยาบาลในยุค 
Disruptive technology เนื่องในวันพยาบาลแหงชาติ ประจําป 2563 ของ
ภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม

15) อาจารย รุจิรา อินทรตุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ พว. ศรีวรรณา วงศเจริญ อุปนายกสมาคมฯ พว. ขจรวรรณ ทินกร ณ อยุธยา 
เลขาธิการสมาคมฯ และ พว. ดุษฎี พงศอุดม กรรมการอํานวยการสมาคมฯ รวมพิธีนมัสการเนื่องในโอกาสระลึกถึง 
นพ. เอ็ดวิน ซี คอรท และพิธีนมัสการพระเจาเนื่องในโอกาสระลึกถึง ศาสตราจารย กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และ
อาจารย ทองมวน สุขะจรัส ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 และมอบทุนนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค 
มหาวิทยาลัยพายัพ
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2.3 การมอบสวัสดิการดานอื่นๆ แก สมาชิก
    (1) เยี่ยมไข สมาชิกและญาติสายตรง กรรมการบริหาร กรรมการที่ปรึกษา และผูมีอุปการะคุณ จํานวน 3 ราย คือ 
      1) ผศ. อุไร ธัชยพงษ กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอํานวยการบริหารสมาคมพยาบาล 
      2) ผศ. อรพรรณ พุมอาภรณ สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ  
      3) คุณพอเวียด ยืนนาน บิดาของ ดร. ชูศักดิ์ ยืนนาน รองเลขาธิการสมาคมฯ
    (2) รวมทําบุญงานฌาปนกิจศพสมาชิกสมาคมฯ จํานวน 13 ราย คือ  
 1) พว. ปริญญา ประสานจิต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลแพร
 2) พว. เสาวภา ทะนันชัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานผูปวยใน โรงพยาบาลขุนยวม 
 3) พว. มนิสรา ใจบุญ พยาบาลวิชาชีพ ประจําหอผูปวยพิเศษสมเด็จยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
 4) คุณพัชรี สหพงษ สมาชิกสมาคมพยาบาล
 5) พว. บัวจันทร ปญโญใหญ อดีตนายกสมาคมศิษยเกาพยาบาลศาสตร
 6) ดร. นงลักษณ พรหมติงการ (เทพปนตา) อดีตอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
 7) พว. สุนิษา กาแกว พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 
 8) อาจารยรวมพร มินานนท อดีตกรรมการอํานวยการสมาคมฯ
 9) พว. อัญชัญ ศรีอุปโย สมาชิกสมาคมพยาบาล
 10) พว. ลัดดา วงษพันธกมล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
 11) พว. อังคณา งามแวน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง 
 12) พว. ลําดวน ผลดี หัวหนาพยาบาล โรงพยาบาลแมพริก จังหวัดลําปาง
          13) พว. พรรณาภรณ กินาวงศ สมาชิกของสมาคมฯ ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลสันทราย 

16) รวมแสดงความยินดีกับ ดร. หรรษา เทียนทอง 

หัวหนาฝายการพยาบาลและรองผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

ที่ไดรับรางวัลในโครงการ “หนึ่งในรอย” รางวัลคานิยมคนสวนดอก 

ประจําป 2563 เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครบ 61 ป เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

17) รวมแสดงความยนิดีกับ พว. ศรทัีย สทิีพย หวัหนางานบรกิารกลางโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมพยาบาล

แหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ที่ไดรับรางวัลนักศึกษาเกา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมดีเดน สาขาบริการสังคม ประจําป 2563 

จากสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม
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(3) รวมทําบุญงานฌาปนกิจศพของสมาชิกในครอบครัวของคณะกรรมการฯ จํานวน 2 ราย คือ 
 1) คุณแมบุญศรี ยืนนาน มารดาของ ดร. ชูศักดิ์  ยืนนาน รองเลขาธิการสมาคมฯ 
 2) คุณแมมูล นันทชัย มารดาของ พว. สุพรรณี เตรียมวิศิษฐ เหรัญญิกสมาคมฯ 
(4) รวมนมัสการพระเจาขอบพระคุณพระองคสําหรับชีวิตของ อาจารย วาสนา ฐิติจําเริญพร 
อดีตคณะกรรมการอํานวยการวาระ ผูชวยศาสตราจารย จรูญศรี รุงสุวรรณ นายกสมาคมฯ พ.ศ. 2527 
(5) พว. อุรา ทิพยประจักษ เปนตัวแทนสมาคมพยาบาลฯ และทีมกลุมภารกิจการพยาบาลสวนปรุง มอบเงิน
ชวยเหลือ พว. อาภาภัทร สุขจันทร สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(6) พว. อมรรตัน กลุทพิรรธน หัวหนาพยาบาล จังหวัดเพชรบรูณ อปุนายก เขต 3 เปนตัวแทนสมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ เยี่ยมใหกําลังใจสมาชิกสมาคมฯ ที่ถูกทํารายรางกายเพื่อชิงทรัพย
(7) สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ รวมสมทบทุนชวยเหลือพยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 
จากการใหการพยาบาลผูปวยของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ จํานวน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถวน)

3.1 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ในโอกาสปใหมไทย 2563 สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ไดแสดงความคารวะกรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา และพี่อาวุโส
ทั่วภาคเหนือ ผานทางออนไลนและบัตรอวยพรทางไปรษณีย

3.2 ดร. ปนนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมฯ มอบของที่ระลึกแด 
นางสาววิริยา ภูทอง ผูจัดการสํานักงานสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
ในโอกาสลาออก เนื่องจากมีภารกิจตองดูแลครอบครัว 
ณ หองประชุมชัชรี ลิ้มทจิตต สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พันธกิจที่ 3 เปนศูนยรวมพลัง ความรัก ความสามัคคี

ของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ

3.3  ดร. ปนนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ รวมแสดงมุทิตาจิตแกสมาชิก
สมาคมพยาบาลฯ และ กรรมการอํานวยการฯ (พว. อุไรพร พงศพัฒนาวุฒิ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ หัวหนาพยาบาล 
โรงพยาบาลแพร อุปนายกสมาคมฯ  พว. อุรา ทิพยประจักษ พว. ปริศนา วะสี และ รศ. สุธิศา ลามชาง) ที่เกษียณอายุ
ราชการหรืองาน ป 2563  โดยมอบเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก 100 ป การสาธารณสุขไทย  สําหรับกรรมการ
อาํนวยการ และกรรมการพเิศษ มอบขันเงนิ ในงานประชมุวชิาการเครอืขายพฒันาคณุภาพบรกิารพยาบาลเขตสขุภาพที ่1  
เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม โรงแรมเทวราช อําเภอเมือง จังหวัดนาน 
โดย ผูเกษียณอายุราชการ/งาน ที่เปนสมาชิกฯ เขต 1 มีจํานวน 97 คน ไดมอบเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกแก
ผูที่มารวมประชุม จํานวน 50 คน และ สงทางไปรษณีย จํานวน 47 คน ผูเกษียณอายุราชการ/งาน ที่เปนสมาชิกฯ 
เขต 2, 3 และ 4 จํานวน 30 คน ไดสงเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกทางไปรษณีย 
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3.5 ดร. ปนนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมฯ พว. ศรีวรรณา วงศเจริญ อุปนายกสมาคมฯ 
รวมงานพิธีตอนรับและสถาปนาคณะกรรมการอํานวยกการสมาคมพยาบาลแมคคอรมิค วาระป พ.ศ. 2564 และ 2565 
โดยมี อาจารยนงลักษณ วุฒิปรีชา นายกสมาคมพยาบาลแมคคอรมิค เปนนายกสมาคมฯ และแสดงมุทิตาจิต
แด อาจารยตวงทิพย เจริญยิ่ง ในโอกาสหมดวาระนายกสมาคมฯ  พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
ณ ศูนยการประชุมนานาชาติคุมคํา เมื่อวันที่ 14พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

3.4 พว.ศรีวรรณา วงศเจริญ อุปนายกสมาคมฯ รวมงานแสดงกตเวทิตาจิต ประจําป 2563 
แดผูเกษียณอายุราชการ/อายุงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 และในโอกาสนี้ไดมอบเหรียญที่ระลึก 100 ป 

การสาธารณสุขไทยแกผูเกษียณ
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4.1 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล รศ.สุปราณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
ดร.ปนนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมฯ พรอมดวย คณะกรรมการสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ไดเขารวมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จพระราชดําเนินสวนพระองคเพื่อทรงเปด  
“พิพิธภัณฑโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย” ณ หมูที่ 1 บานถํ้าเวียงแก ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว 
จังหวัดนาน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

4.2 สมาคมพยาบาลฯ จัดพิธีทําบุญถวายพระราชกุศลแด สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เนื่องในโอกาสคลายวันสวรรคต เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง
วิชาชีพพยาบาล โดยถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ และทําบุญทอดผาปา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
ณ วดัพระสงิห วรมหาวหิาร จงัหวัดเชยีงใหม เพือ่สมทบทนุสนบัสนนุการศกึษาแกนกัศกึษาพยาบาลในเขตภาคเหนอื 
และกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อดํารงวิชาชีพพยาบาลใหมั่นคงและรุงเรืองสืบไป โดยความรวมมือจาก 
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  สมาชิกกลุมจังหวัดเครือขาย ไดแก กลุม 1 จังหวัดเชียงใหม ลําปาง ลําพูน และ
แมฮองสอน กลุม 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และนาน กลุม 3 จังหวัดสุโขทัย ตาก อุตรดิตถ พิษณุโลก 
และเพชรบูรณ กลุม 4 จังหวัดกําแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร และนครสวรรค และคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีผูมารวมงานจํานวน 57 คน

พันธกิจที่ 4 เสริมสรางภาพลักษณวิชาชีพการพยาบาล
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4.4 วนัพยาบาลแหงชาต ิสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนอื สนบัสนนุงบประมาณในการจัดโครงการ
ประชุมวชิาการเรือ่ง จริยธรรม : ภมูคิุมกันสาํหรบัพยาบาลในยคุ Disruptive technology เนือ่งในวนัพยาบาลแหงชาต ิ
ประจําป 2563 ของ ภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค เมือ่วนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงพยาบาลนครพงิค 
โดย พว. ศรวีรรณา วงศเจรญิ อปุนายกสมาคมฯ ถวายพานพุมสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

4.3 ดร. ปนนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมฯ รศ. อดุมรัตน สงวนศริิธรรม 
ทีป่รึกษาสมาคมฯ พว. ศรีวรรณา วงศเจริญ อปุนายกฯ พว. ดุษฎี พงศอดุม 
และ พว. สุพรรณ ีเตรียมวศิิษฎ กรรมการอํานายการสมาคมฯ 
รวมพธิถีวายบงัคมพระราชานสุาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธเิบศร 
อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที ่9 ณ บริเวณลานพระราชานสุาวรยี 
คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม เมือ่วนัที ่24 กนัยายน พ.ศ. 2563

พันธกิจที่ 5 ดําเนินงานหรือประสานความรวมมือกับองคกรตางๆ 

เพื่อสุขภาพของประชาชน

5.1 ดร. ปนนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมฯ พรอมดวย พว. ศรีวรรณา วงศเจริญ อปุนายกสมาคมฯ พว. ขจรวรรณ ทนิกร ณ อยธุยา 
เลขาธิการสมาคมฯ และ พว. ดษุฎี พงศอดุม กรรมการอาํนวยการสมาคมฯ อาจารย ดร. พนดิา เซ็นนนัท อดีตคณบดี
คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมคิ มหาวทิยาลยัพายพั และอาจารย ดร. จริยา ชาติเชยแดง คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค 
มหาวิทยาลยัพายพั โดยความรวมมอืกบัวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี แพร ไดจัดกจิกรรมนกัศกึษาพยาบาลจิตอาสาพฒันา
แกนนาํดแูลสขุภาพนักเรยีน โดยไดรบังบประมาณสนบัสนุนจากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนอื 
สมาคมศิษยเกา พยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีแพร ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 
เม่ือวันที ่26 กันยายนพ.ศ. 2563



17ปที่ 22 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2563

พนัธกจิท่ี 6 การสรางความเขมแขง็ดานทรัพยากรใหสามารถปฏิบตัภิารกจิสมาคมไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

6.1 รศ. อดุมรัตน สงวนศิรธิรรม ท่ีปรกึษาสมาคมฯ พว. ศรีวรรณา วงศเจริญ อปุนายกสมาคมฯ พรอมดวยคณะกรรมการ
อํานวยการฯ ไดทาํบญุวนัรําลกึการกอตัง้สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนอื ประจําป 2563 ณ โรงพยาบาลสงฆ 
แหงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม เมือ่วนัท่ี 18 เดือนกันยายน 2563 และ ในโอกาสนี ้คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม และฝายภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค รวมทาํบุญดวย

กจิกรรมสมาคมแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนอื
เดอืนกนัยายน-ธนัวาคม 2563

คณะกรรมการสมาคมแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนอืฯ รวมใหกาํลงัใจ

1. พว. อมรรัตน กลุทพิรรธน หวัหนาพยาบาล จังหวัดเพชรบูรณ 
อปุนายก เขต 3 สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนอื 
เยีย่มใหกาํลังใจสมาชกิสมาคมฯ ทีถ่กูทาํรายรางกายเพ่ือชงิทรพัย
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2. พว. นาฎยา เอือ้งไพโรจน หวัหนาภารกิจดานการพยาบาล และ พว. ชนกพร อตุตะมะ กรรมการอาํนวยการสมาคมฯ 
พรอมทมีบรหิารโรงพยาบาลนครพงิค เปนตวัแทนสมาคมฯ เยีย่มคณุพอเวียด ยนืนาน บิดาของ ดร. ชศูกัด์ิ ยนืนาน 
รองเลขาธกิารสมาคมฯ เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563

คณะกรรมการสมาคมแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือฯ

รวมแสดงความเสียใจ

1. ดร. ชศูกัด์ิ ยนืนาน รองเลขาธิการสมาคมฯ และคณาจารย 
วทิยาลัยบรมราชชนนเีชยีงใหม เปนตัวแทนสมาคมฯ วางหรีด
เคารพศพและรวมทาํบญุบาํเพ็ญกศุลแด อาจารยรวมพร มนิานนท
อดีตกรรมการอาํนวยการสมาคม เมือ่วันที ่17 กนัยายน พ.ศ. 2563

2. พว. ปริศนา วะสี พว. วรางคณา ธวุะคาํ กรรมการอาํนวยการฯ 
และทีมฝายการพยาบาลโรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห
เปนตัวแทนสมาคมฯ รวมทาํบุญและวางหรีด
เคารพศพ คณุแมมลู นันทชัย มารดา พว. สุพรรณ ีเตรียมวิศษิฎ 
เหรัญญกิสมาคมฯ เมือ่วนัที ่5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

3. พว. ศรีวรรณา วงศเจริญ อุปนายกฯ และ 
พว. ขจรวรรณ ทนิกร ณ อยุธยา เลขาธิการสมาคมฯ 
เปนตัวแทนสมาคมฯ รวมทาํบุญและวางหรีดเคารพศพ 
พว. อญัชัญ ศรีอุปโย  เมือ่วันที ่5 ตุลาคม พ.ศ. 2563
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4. ดร. รุจาธร อินทรตุล อาจารยพูนพิลาศ โรจนสุพจน  และ
พว. สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ เปนตัวแทนสมาคมฯ วางหรีด และ
ทําบุญอุทิศสวนกุศลแด พว. ลัดดา วงษพันธกมล พยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

5. พว. แสงอาทิตย วิชัยยา หัวหนากลุมพยาบาลโรงพยาบาลฝาง 
และทีมพยาบาลโรงพยาบาลฝาง เปนตัวแทนสมาคมฯ รวมวางหรีด
และทาํบญุอุทศิสวนกศุลแด พว. องัคณา งามแวน พยาบาลวชิาชพี
โรงพยาบาลฝาง

6. พว. ขจรวรรณ ทินกร ณ อยุธยา เลขาธิการสมาคมฯ
ผศ. ดร. ปรารถนา ลังการพินธ อ. พูนพิลาศ โรจนสุพจน และ 
พว. ดุษฎี พงศอุดม เปนตัวแทนสมาคมฯ รวมนมัสการพระเจา 
ขอบพระคณุพระองค สาํหรบัชวีติของ อาจารยวาสนา ฐติจิาํเรญิพร 
อดีตคณะกรรมการอํานวยการ วาระ ผศ.จรูญศรี รุงสุวรรณ 
เปนนายกสมาคมฯ พ.ศ. 2527 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  

7. พว. ศุภรัศมิ์ แกวคําดี หัวหนาพยาบาล และ ทีมพยาบาล 
โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลําปาง เปนตัวแทนสมาคม
รวมบําเพ็ญกุศล อุทิศแด พว. ลําดวน ผลดี  พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลแมพริก จังหวัดลําปาง
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

8. ดร.ชูศักดิ์  ยืนนาน  รองเลขาธิการ และ คณาจารย  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม เปนตัวแทนสมาคมฯ
วางหรีด และ รวมบําเพ็ญ กุศล ศพ  พว. พรรณาภรณ กินาวงศ  
สมาชิกของสมาคมฯ ปฏิบัติงานที่ รพ.สันทราย ณ วัดชัยมงคล 
เมื่อวันที่16 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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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

ขอเชิญชวนสมาชิกสงบทความและหรือบทวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ  สาขาภาคเหนือ 

รวมทั้งติดตามวารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

และจุลสารออนไลน ไดที่ http://www.natnorth.org

ขาวประชาสัมพันธ


