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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 

      เน่ืองในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงพระเจริญ 

      การระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ระลอกใหม ท่ีเพ่ิมจำนวนผูติดเช้ือจำนวนมากและขยาย

ในวงกวาง นอกจากจะสงผลตอการใชชีวิตของประชาชน ยังสงผลกระทบตอการทำงานของพยาบาล แพทย และบุคลากรใน

ทีมสุขภาพ เปนอยางมาก มีการเปดโรงพยาบาลสนามและเตรียมการรองรับสถานการณการระบาดในพ้ืนท่ีตางๆ ตองมีการ

ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคสวนในการจัดการปญหาดังกลาว และมีบุคลากรท่ีติดเช้ือจากการปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลผูท่ี่ีติดเช้ือ

ตองมีการกักตัวบุคลากรและเฝาระวังการแพรกระจายเช้ือ ทำใหขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน จึงไดมีการสงบุคลากรมา

รวมชวยเหลือกัน ขอถือโอกาสน้ี สงกำลังใจและความหวงใยถึงพยาบาลและทีมงานสหสาขาอาชีพทุกคน ขอขอบคุณและ

ช่ืนชมในการทำหนาท่ีท่ีย่ิงใหญคร้ังน้ี 

      ในวาระดิถีวันสงกรานต ขอกราบคารวะ รดน้ำขอพร นอมรำลึกถึงพระคุณของพี่พยาบาลอาวุโส และขออาราธนา

คุณพระศรีรัตนตรัย ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย พระศาสดาทุกพระองค ปกปกรักษา คุมครอง อำนวยพรใหพวกเราเหลาพยาบาล

มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคปลอดภัย โชคดีมีชัยตลอดไป ครับผม...

      สวัสดีคะ สมาชิกทุกทาน จุลสารฉบับแรกในป 2564 เปนชวง 
เวลาท่ีประชาชนชาวไทยตองเผชิญกับสถานการณของโรคติดเช้ือ
โควิค-19 (COVID-19) ในระลอกใหมท่ีมีจำนวน ผูติดเช้ือเพ่ิมข้ึน 
เปนทวีคูณจากการแพรเช้ือจากสถานบันเทิง เคล่ือนเขาสูครัวเรือน 
และสถานท่ีทำงาน ทำใหมีการจัดต้ังโรงพยาบาลสนามข้ึนหลายแหง 
จึงเปนชวงเวลาท่ีบุคลากรดานสาธารณสุขทำงานอยางหนักและ 
ตองการกำลังใจอยางย่ิง สมาคมพยาบาลฯ ขอรวมสงความหวงใย 
แกพยาบาลวิชาชีพและทีมสุขภาพ 
      จุลสารฉบับน้ี ขอเสนอการจัดประชุมสามัญประจำป 2563 
ของสมาคมพยาบาลฯ กิจกรรมท่ีจะจัดเน่ืองในโอกาสครบรอบ 60 ป 
การกอต้ังสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

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
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การจัดประชุมสามัญประจําป2563และการประชุมวิชาการ

เร่ือง คุณภาพคน คุณภาพงาน : การพยาบาลทามกลางความพลิกผัน

โดย สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ รวมกับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
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 การพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานตางๆ อยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน รวมถึงการเกิดโรคอุบัติใหม 
ตางๆ เปนการเปล่ียนแปลงแบบกาวกระโดด ทำใหสภาพสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงอยางพลิกผัน แตบุคคลสวนใหญ 
พัฒนาตนเองไมทันตอการเปลี่ยนแปลง ผลจากการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผันนี้ ไมเพียงสงผลกระทบตอตัวบุคคล 
ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเทานั้น  แตยังสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพดวย เพราะองคกร ที่ไม 
สามารถปรับตัวได ก็จะลาสมัยหรือไมสามารถคงอยูตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงในระบบ 
สุขภาพเกิดขึ้น เนื่องดวยการสาธารณสุขที่ดีขึ้น ทำใหคนมีอายุยืนยาวมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงดาน 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม กอใหเกิดความกาวหนาทางการแพทยอยางรวดเร็ว และเขามา 
มีบทบาทในการใหการวินิจฉัย ดูแลรักษาผูปวย จนเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของบุคลากรทางการ 
แพทยและสหสาขาวิชาชีพดานสุขภาพในปจจุบันเปนอยางมาก พยาบาลเปนวิชาชีพหนึ่ง ที่ไดรับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผันนี้เชนกัน  ดังนั้นบุคลากรทางการพยาบาลจึงจำเปนตองรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
มีความตระหนัก ปรับตัว และเรียนรูอยางตอเนื่องตองพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เพื่อใหตนเองและองคกรพรอม 
รับมือและอยูรอดไดภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วน้ี   สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร ไดเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ใหสามารถ 
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงไดจัดประชุมวิชาการเรื่อง คุณภาพคน คุณภาพงาน : การพยาบาลทามกลาง 
ความพลิกผันข้ึน ในวันท่ี 27 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี แพร ทั้งนี้เพื่อใหผูเขารวมประชุมรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงได
อยางทันทวงทีมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ  ตลอดจนสามารถ 
สรางวัฒนธรรมองคกรที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางราบรื่นมากที่สุด มีผูเขารวมประชุมจำนวน 180 คน คือ 
พยาบาลวิชาชีพเขตภาคเหนือ และผูสนใจ รูปแบบการประชุมวิชาการมี การบรรยาย การอภิปรายและการนำเสนอ 
ผลงานวิชาการ ดังนี้

ปาฐกถาพิเศษเร่ือง การพยาบาล สุขใจที่ไดทํา

โดย ดร.ปนนเรศ กาศอุดม  

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร

นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
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การอภิปรายใน 2 เรื่อง คือ

1. การอภิปรายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยอยางครบวงจร

    โดย ดร.นิกร จันภิลม รองผูอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร

          พว.ธนาวรรณ แสนปญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแพร

2. การอภิปรายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลดวยกระบวนการวิจัย 

    โดย พว.ศรีวรรณ เรืองวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน

          พว.พิมผกา ศรีใจอินทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาน

          อาจารยแสงอรุณ ใจวงคผาบ อาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร

          ดร.เชษฐา แกวพรม ผูดำเนินการอภิปราย

ปที่ 23 ฉบับที่ 1 : มกราคม – เมษายน 2564

บรรยายเรื่อง ความกาวหนาของพยาบาล : แนวโนมและโอกาส
โดย อาจารยนครินทร  สุวรรณแสง  

นักวิชาการ กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

Ted Talk : การพัฒนางานดวยงานวิจัย : คุณคาของการปฏิบัติการพยาบาล
โดย ดร.เชษฐา แกวพรม 

รองผูอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร
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การบรรยายเรื่อง องคกรวิชาชีพกับการพัฒนาคน พัฒนางานทางการพยาบาล

โดย ดร. ปนนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

      พว.ศรีวรรณา  วงคเจริญ อุปนายก สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

      พว.ขจรวรรณ ทินกร ณ อยุธยา เลขาธิการสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

      พว.สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ เหรัญญิก สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

การนําเสนอผลงานวิชาการ
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ผูนำเสนอและผูวิพากษ หอง A

ผูนำเสนอและผูวิพากษ หอง B

ผูนำเสนอและผูวิพากษ หอง C

การมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก

แกผูนําเสนอผลงานวิชาการทางการพยาบาล
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สรุปผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำป 2563
ผูเขาประชุมมีความคิดเห็นโดยรวม

ดานเนื้อหาการประชุม

ดานการบริหารจัดการประชุม

ดานวิทยากร

ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป    (รอยละ 92.15)  

ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป    (รอยละ 94.23) 

ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป    (รอยละ 87.98)

ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป    (รอยละ 96.15)

ขอเสนอแนะอื่นๆ

การประชุมจัดไดดีมาก ทำใหไดรับความรูในเรื่องการทำนวัตกรรมของสายปฏิบัติการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการอำนวยการฯ เตรียมการกอนวันประชุมวิชาการฯ

คณะกรรมการอำนวยการฯ ประชุมและสรุปการดำเนินโครงการฯ

บรรยากาศ: การจัดประชุมสามัญประจำป 2563 และการประชุมวิชาการ
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โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณ

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ

สาขาภาคเหนือ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป 

การกอตั้งสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

พว.กุลดา พฤติวรรธน 
กรรมการอำนวยการ

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

 เนื่องในป 2564 เปนโอกาสครบรอบ 60 ป การกอตั้งสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

คณะกรรมการประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ไดจัดทํา 

โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณ สมาคมฯ ขึ้น เพ่ือรําลึกถึงที่มาและความสําคัญขององคกรวิชาชีพ  

สงเสริมภาพลักษณ สรางความสัมพันธอันดี และสื่อสารขาวสารแกสมาชิกสมาคมฯไดอยางทั่วถึงและทันเวลา เพื่อให 

ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลไดมีการเพิ่มพูนความรูและมีความตระหนักถึงความสําคัญของการประกอบวิชาชีพ

บนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และเพื่อเผยแพรขาวสารและขอมูลที่สําคัญใหประชาชนรับทราบรวมทั้ง

บริการหนวยพยาบาลเคลื่อนที่แกประชาชน  ซึ่งจะสงผลใหพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือรับรู เขาใจมีสวนรวม

ในการดําเนินกิจกรรมของสมาคมฯและปฏิบัติบทบาทของพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงประชาชนในเขต 

ภาคเหนือไดรับทราบ เขาใจบทบาทสมาคมฯ ชวยสนับสนุนกิจกรรมและประชาสัมพันธสมาคมฯ ใหเปนที่รู จัก 

เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมในการดําเนินโครงการ

1. สือ่สารขาวสารผานสือ่สงัคมออนไลนของสมาคมฯ ไดแก Website และ Facebook โดยการขอความรวมมอืแตละ 

โรงพยาบาลประชาสัมพันธใหพยาบาลในโรงพยาบาลรับทราบถึงชองทางการสื่อสาร ของสมาคมพยาบาลแหง 

ประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ดําเนินโครงการตลอดชวงป 2564

2. เผยแพร/ถายทอดการประชุมวิชาการพยาบาลผานสื่อสังคมออนไลน (เดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายน 

2564) เปนกิจกรรมที่คณะทํางานฯจัดประชุมวิชาการรายไตรมาสผานสื่อสังคมออนไลน เพื่ออัพเดต(update)ความรู 

ทางวิชาการ และขาวสารท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของพยาบาล ซ่ึงจะมีการสื่อสารระยะเวลาจัดประชุมวิชาการ 

ผานสื่อสังคมออนไลนของสมาคมฯ
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3. กิจกรรมการจัดหนวยพยาบาลเคลื่อนที่  (ทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ) สมาคมฯ ขอความรวมมือ 

แตละเขต/จงัหวดั จดักจิกรรมออกหนวยทางการพยาบาลเคล่ือนท่ีควบคูไปกบักจิกรรมการออกหนวยบริการประชาชน 

ของหนวยงาน โดยสมาคมฯ จัดทําฉากหลัง (backdrop) ในรูปแบบ Infographic สงใหเขต/จังหวัด จัดทํา 

ในรูปแบบ Vinyl เพื่อนําไปประกอบการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมดังกลาว ดําเนินโครงการตลอดชวงป 

2564 โดยการประสานการดําเนินการรวมกับอุปนายกเขต หัวหนาพยาบาล และเหลาพยาบาล ทั้ง 17 

จังหวัดในเขตภาคเหนือ

4. จัดแคมเปญ “60 ป 6 ลานซีซีเพื่อชีวีคนไทย” (ทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ) สมาคมฯ ขอความรวมมือ 

แตละเขต/จังหวัด จัดกิจกรรมรณรงคบริจาคโลหิตและออกรับบริจาคโลหิต ควบคูไปกับกิจกรรมการออกรับ 

บริจาคโลหิตของหนวยงาน โดยสมาคมฯ จัดทําฉากหลัง (backdrop) ในรูปแบบ Infographic สงใหเขต 

/จังหวัดจัดทําในรูปแบบ Vinyl เพื่อนําไปประกอบการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมดังกลาว ดําเนินโครงการ 

ตลอดชวงป 2564 โดยการประสานการดําเนินการรวมกับอุปนายกเขต หัวหนาพยาบาล และเหลาพยาบาล ทั้ง 17 

จังหวัดในเขตภาคเหนือ

5.  กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อพยาบาลสุขภาพดี วิถีใหม  และพิธีทางศาสนา (ณ จังหวัดเชียงใหม)

 5.1 คณะกรรมการสมาคมฯจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อพยาบาลสุขภาพดี วิถีใหม วันที่ 18 กันยายน 2564   

                เวลา 05.00 – 09.00 น. ณ จังหวัดเชียงใหม 

 5.2 พิธีทําบุญทางศาสนาเพื่ออุทิศแดทานอดีตนายกสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ ผูลวงลับ 

      วันที่ 18 กันยายน 2564 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

6. ประชุมวิชาการและประชุมใหญสามัญประจําป 2564 (ณ จังหวัดเชียงใหม) สมาคมฯจัดประชุมวิชาการ 

ประจําป เพื่อใหโอกาสสมาชิกนําเสนอผลงานวิชาการทางการพยาบาล  แถลงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

อํานวยการวาระ 2562 - 2564 และแนะนําคณะกรรมการวาระ 2565 – 2567 ตอสมาชิก 

(ติดตามกําหนดการและรายละเอียดไดจากเวปไซดสมาคมฯ) 

 เนื่องในโอกาสพิเศษ ครบรอบ 60 ป การกอต้ัง สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

ขอเชิญชวนพยาบาลและสมาชิกทุกทาน รวมทํากิจกรรม เพื่อแสดงความเขมแข็งและเปนหนึ่งเดียวของวิชาชีพ 

โดยสมัครเขารวมกิจกรรมผานเว็บไซตของสมาคมฯ ทั้งนี้ทุกกิจกรรมสามารถลงบันทึกขอมูลผลงานของทาน 

ใน Google form ที่ไดจัดเตรียมไวแลวทุกจังหวัด
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สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับรางวัลพยาบาลดีเดน เนื่องในสัปดาหวันพยาบาลสากล

ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ประจําป 2564

ปที่ 23 ฉบับที่ 1 : มกราคม – เมษายน 2564

รางวัลพยาบาลดีเดน เนื่องในสัปดาหวันพยาบาลสากล

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ประจําป 2564
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ดร.ปนนเรศ กาศอุดม  ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร 
นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

ที่ไดรับรางวัลการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล (IS) ดีเดน จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจํา พ.ศ. 2563

ปที่ 23 ฉบับที่ 1 : มกราคม – เมษายน 2564

กิจกรรมสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 
ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ลําดับ 1 การแขงขันพัฒนาผลิตภัณฑ



ดร.ปนนเรศ กาศอดุม นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
สาขาภาคเหนอื ไดมอบเงินสวสัดิการชวยเหลืองานฌาปนกิจศพ 
พว. หทัยกาญจน ธญัญเสถียร (นามสกุลเดิม กาววีน) 
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร 
โดยมหัีวหนาพยาบาล โรงพยาบาลสูงเมน จังหวดัแพร 
เปนผูรับมอบ เมือ่วนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2564

คณะกรรมการสมาคมแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือฯ

รวมแสดงความเสียใจและใหกำลังใจ

14 สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของ พว.พิชญานิน ฤทธ์ิรัตนไตรกุล 
(ช่ือเดิม พว.กรรณิกา เตปน) รพ.สต.บานลานตอง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม 
สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ท่ีถึงแกกรรม
ดร. ชูศักด์ิ ยืนนาน รองผูอำนวยการ วพบ.ชม และกรรมการ
อำนวยการบริหารสมาคมฯ ตัวแทนสมาคมพยาบาลฯ 
รวมทำบุญและแสดงความเสียใจกับ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน 
ผูอำนวยการ วพบ.ชม (กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมพยาบาลฯ) 
และครอบครัวในการจากไปของคุณแม 
ซ่ึงญาติต้ังศพบำเพ็ญกุศล ณ จังหวัดพัทลุง 

พว.สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ และ อาจารย ดร. รุจาธร อินทรตุล 
ตัวแทนคณะกรรมการอํานวยการฯ 

เขาเยี่ยมนางนงคราญ ยะจา เจาหนาที่สํานักงานฯ
เมื่อวันที่  30 ธันวาคม  พ.ศ. 2563

ดร.ปนนเรศ กาศอุดม
นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

เขาเยี่ยม รศ. สุธิศา ลามชาง
กรรมการอํานวยการบริหารสมาคมฯ 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

การเย่ียมไข



 

   

  

15ปที่ 23 ฉบับที่ 1 : มกราคม – เมษายน 2564

ในโอกาสปใหมไทย 2564
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

ขอกราบคารวะกรรมการกิตติมศักด์ิ กรรมการท่ีปรึกษาและพ่ีอาวุโสท่ัวภาคเหนือ 
ผานทางออนไลนและไดจัดสงบัตรคารวะทางไปรษณีย เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ขอรวมประชาสัมพันธ ความหวงใยของสมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทยฯ ตอพยาบาลวิชาชีพ โดยขอเชิญชวนทุกทานรวมสนับสนุน “สมทบทุนชวยเหลือพยาบาลท่ีติดเช้ือ COVID-19 

และปวยจากการใหการพยาบาลผูปวย” ที่ website http://www.thainurse.org/wordpress/?p=6693 
และพยาบาลที่ติดเชื้อฯ จากการปฏิบัติงาน สามารถขอรับสวัสดิการจากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ตามแบบฟอรมนี้ 

สงไปยังสำนักงานสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ



สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ16
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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

ขอเชิญชวนสมาชิกสงบทความและหรือบทวิจัย เพื่อตีพิมพในวารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
สาขาภาคเหนือ รวมทั้งติดตามวารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

และจุลสารออนไลน ไดที่ http:// www.natnorth.org

ขาวประชาสัมพันธ

กิจกรรมในโอกาสครบรอบ 60 ป การกอตั้งสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ


