
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย
จุลสาร

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สาขาภาคเหนือ ปที่ 23 ฉบับที่ 2
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     วันเฉลิมพระชนมพรรษา        ๑๒ สิงหา “พระพันปีศรีสยาม”
ปวงชาวไทยซาบซึ้งใจทุกเขตคาม       ทรงพระนาม “บรมนาถ” ปราชญแหงไทย
ทรงปราดเปรื่องศาสตรศิลปทุกถิ่นที่       บารมีพระคุมครองขวานทองไว
ทั้งออก-ตก-เหนือ-ใต แดนใกลไกล       เหลาผองไทยไดรมเย็นเชนปัจจุบัน
ขออัญเชิญไตรรัตนพิพัฒนผล       บันดาลดลใหพระองคทรงสุขสันต
พระเกียรติเกริกกองฟาอเนกอนันต       ทวยราษฎรนั้นนอมกายใจถวายสดุดี
ขอบารมีพระองคทรงปกปอง           และคุมครองผองพยาบาลงานทุกที่
ดวยความรักความศรัทธาปรารถนาดี       ปลอดโควิดทุกที่ทุกทานเทอญ

                  ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจา
                 สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

ประพันธโดย...พว.ศรีทัย สีทิพย
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บรรณาธิการแถลง

ดร.ปนนเรศ กาศอุดม
นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

รศ.สุธิศา ลามชาง

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

กำหนดออก : ปละ 3 ฉบับ 
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
พว.ดร.อรอนงค กลางนภา

สวัสดีครับ สมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ที่เคารพรักทุกทาน 
           เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 12 สิงหาคม 2564 พวกเราเหลาพยาบาล ขอแสดงความจงรัก
ภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ไดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อประโยชนสุข
แหงอาณาประชาราษฎร ขอพระองคทรงพระเจริญ 
            ขอแสดงความช่ืนชมและยินดีกับพยาบาลดีเดนทุกทานท่ีไดรับรางวัลพยาบาลดีเดน เน่ืองในสัปดาห
วันพยาบาลสากล ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ประจำป 2564 เช่ือม่ันวายังมีพยาบาลท่ีทุมเททำงานและมีผลงานท่ีดีๆ
อีกจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ถึงแมวาจะไมไดรับรางวัลหรือประกาศ
ยกยองก็ตาม แตคุณคายอมเกิดขึ้นแลวตั้งแตที่ทานไดทำในสิ่งที่ดีงามและมีคุณคาเหลานั้น
             ในวาระครบรอบ 60 ป การกอตั้งสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ไดมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง
หลายกิจกรรม ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการดำเนินการ และขอเชิญชวนทุกทานรวมในกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะ
การเดิน-วิ่ง เพื่อสรางเสริมสุขภาพของทุกทาน
             ในปนี้เปนชวงจังหวะที่จะมีการเลือกตั้งผูที่เขาไปทำหนาที่ตัวแทนสมาชิกขององคกรวิชาชีพ ทั้งสมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทยฯ และสภาการพยาบาล การเขาไปทำงานองคกรวิชาชีพ ตองเสียสละ มุงมั่นพัฒนาวิชาชีพ จึงขอเชิญชวน
ทุกทาน ใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการอำนวยการขององคกรวิชาชีพ ทั้ง 2 องคกร เพื่อพัฒนาวิชาชีพใหมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
มีคุณภาพมาตรฐาน สงผลตอคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

    สวัสดีคะสมาชิกทุกทาน จุลสารฉบับนี้ขอแนะนำ 
พยาบาลดีเด นของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
สาขาภาคเหนือ นำเสนอภาพจากโครงการบำเพ็ญกุศล 
ในโอกาสคลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีและทำบุญทอดผาปาตามแนว New Normal และ 
ขอเช ิญชวนสมาช ิกเข าร วมก ิจกรรมเน ื ่องในโอกาส 
ครบรอบ 60 ป การกอตั้งสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
สาขาภาคเหนือ อาทิเชน การรวมบริจาคโลหิตในโครงการ 
“แคมเปญ 60 ป 6 ลานซีซีเพ่ือคนไทย” การเขารวมกิจกรรม 
เดิน-วิ่งเพื่อพยาบาลสุขภาพดีวิถีใหม

สารจากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคเหนือ
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สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ขอแสดงความยินดี... พยาบาลดีเดน เนื่องในสัปดาหวันพยาบาลสากล

ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ประจำป 2564 

 สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลที่ไดรับรางวัลพยาบาลดีเดน 

เน่ืองในสัปดาหวันพยาบาลสากลของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ประจำป 2564 ใน 4 สาขา และขอแนะนำพยาบาลดีเดน 

ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ดังนี้

1. สาขาบริการพยาบาล

        ประเภทผูบริหารการพยาบาล ไดแก  นางสาววัฒนาวรรณ บุญกุณะ โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

        ประเภทผูปฏิบัติการพยาบาล ไดแก  นางวชัญญา  บุณยมณี  โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

2. สาขาการศึกษาพยาบาล 

        ประเภทผูบรหิารการศกึษาพยาบาล ไดแก นางสาววาสนา ม่ังคัง่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลาํปาง 

จังหวัดลําปาง

3. สาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล ไดแก นางสาวกัลยา  ชื่นใจ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

        ตําแหนง หัวหนางานการพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส  

ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม                  

        การศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม และพยาบาลศาสตร 

มหาบณัฑิตสาขาการบรหิารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

        พว.วฒันาวรรณ บญุกุณะ  เปนผูอทุศิตน ตัง้ใจ มุงมัน่ มคีวามรบัผดิชอบในการทาํงานและพฒันา 

วิชาชพีการพยาบาลใหเจริญกาวหนาอยางตอเน่ือง  ไดพัฒนาความรูความสามารถตนเอง ในดาน 

การบริหารงาน ในงานการพยาบาลผูปวยออรโธปดกิสตัง้แตเปนหวัหนาหอผูปวย ผูตรวจการพยาบาล 

จนปจจบุนั ดาํรงตาํแหนง หัวหนางานการพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส เปนผูมีบทบาทสําคัญในการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลของฝายการพยาบาล โรงพยาบาล 

มหาราชนครเชียงใหม จนเปนองคกรพยาบาลแหงแรก ทีไ่ดรบัรางวัลชนะเลิศจากสภาการพยาบาล 3 ป 

ติดตอกัน นอกจากนี้ยังเปนผูที่มีความสามารถ ในการประสานการทํางานกับสหวิชาชีพไดเปนอยางดี

พว.วัฒนาวรรณ บุญกุณะ
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มีการเตรียมหนวยงานเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงจากระบบเดมิไปสูการใชเคร่ืองมอือิเล็คทรอนิกส 

(electronic) จนสามารถเปนตนแบบใหกับหนวยงานอ่ืน ซึง่การดาํเนินงานทัง้หมดเปนผลงาน 

เชงิประจกัษ ครอบคลมุทัง้ดานบรหิารการพยาบาล ปฏิบตักิารพยาบาล และดานวิชาการ แสดง 

ถึงเปนผูมีความสามารถในการบรหิารจดัการในองคกร นอกจากน้ียงัมกิีจกรรมรวมเปนกรรมการ 

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ตาํแหนงผูชวยทะเบยีนป พ.ศ. 2541-2542

พว.วชัญญา  บุณยมณี  

         การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและ   

      ผดุงครรภ  จากวิทยาลยัพยาบาลพทุธชนิราช พิษณโุลก 

พยาบาลศาสตรบัณฑติ จากมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช และพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 

(บรหิารการพยาบาล) จากมหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช

       พว.วชัญญา บณุยมณี เปนผูมีความรบัผิดชอบ ตัง้ใจปฏิบตังิานและมคีวามสามารถสงู ในการ 

ใหการพยาบาลผูปวยทีม่อีาการวกิฤต และมปีญหาซับซอนทางออรโธปดกิส มคีวามคดิรเิริม่สรางสรรค 

มีความสนใจใฝรูและพฒันาตนเองอยางตอเน่ืองสมํา่เสมอ มุงมัน่ในการทาํงานและพัฒนาวิชาชีพ 

การพยาบาลใหเจรญิกาวหนา ใชความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลย ีมาพฒันางานและปรบัปรุง 

งานบริการพยาบาลใหมคุีณภาพและประสทิธภิาพ ผลติผลงานดานวิชาการประเภทงานวิจัย และผลงาน 

ประเภทพฒันาคุณภาพอยางตอเนือ่ง (CQI) จนไดรับรางวัลในระดบัดเีดนหลายครัง้ เปนหวัหนา 

โครงการผลตินวตักรรมสิง่ประดิษฐ ทีเ่ปนประโยชนตอการปฏิบติัทางการพยาบาลอยางตอเน่ือง 

ตลอดระยะเวลากวา 15 ป  มภีาวะผูนํา เปนครพูีเ่ลีย้งและทีป่รึกษาแกพยาบาล นักศกึษาฝกงาน 

และผูใตบังคบับญัชา สามารถพฒันาสมรรถนะของบคุลากรทุกระดบัใหเหมาะสมกับงาน 

มีมนุษยสมัพนัธทีดี่ตอผูรวมงานในทกุสาขาวิชาชพี ปฏิบตังิานเชือ่มโยงกับองคกรตางๆ ท้ังในระดบั 

โรงพยาบาลและระดบัจังหวดั เพือ่พฒันางานดูแลรกัษาผูปวยออรโธปดิกส ในจังหวัดสโุขทยั 

ใหมีประสทิธภิาพ เปนผูทีม่จิีตอาสา เสยีสละ อุทศิตนเพือ่ประโยชนสวนรวม ไดสนับสนุนและ 

รวมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือเปนประจําทกุป และรวมกับองคกรวิชาชีพ 

ในการออกชวยเหลือมอบของเปนขวญักาํลังใจสมาชกิท่ีประสพภัยพิบตั ิรวมถงึการออกหนวย 

ปฐมพยาบาลเพือ่ดูแลสุขภาพของสมาชกิและประชาชนทีไ่ดรบัความเดือดรอน 

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

หัวหนากลุมงานการพยาบาลออรโธปดิกส 

กลุมภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลสุโขทัย  
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อาจารยวาสนา มั่งคั่ง

ตำแหนง ผูอำนวยการวิทยาลัย (อำนวยการตน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครลำปาง  สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดลำปาง 

การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง

จากวิทยาลัยพยาบาลลำปาง พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) จากคณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

      อาจารยวาสนา ม่ังค่ัง เปนขาราชการ และเปนอาจารยพยาบาลท่ีมีความรู ความสามารถสูง 

เปนผูนำที่มีวิสัยทัศนในการเปนผูบริหารการศึกษา มีผลงานเปนที่ประจักษทั้งดานการวางแผน 

จัดระบบงาน การบริหารจัดการดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาลและการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ เพื่อใหงานบรรลุ

เปาหมายและบุคลากรมีความสุข พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมาจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัย 

สงผลใหไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาลเปนเวลา 5 ป ทุกรอบการประเมินที่ดำรง 

ตำแหนงผูบริหาร นอกจากนี้ยังเปนผูริเริ่มทำบันทึกขอตกลงรวมมือวาดวยการสรางเครือขาย

ความรวมมือ ดานวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการกับหนวยงานบริการทางสุขภาพ 

สถาบันการศึกษาอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานพัฒนา ทางดานสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลำปาง สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ เปนผลใหมีการ

ขับเคล่ือนการดำเนินงานในรูปแบบเครือขายท้ัง ดานการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ

ที่เกิดประโยชนตอทองถิ่น ชุมชนและสังคมโดยรวม และในฐานะผูบริหารสถาบันการศึกษา

ไดใหความสำคัญตอสมาคมวิชาชีพอยางมาก โดยไดกระตุนและ สนับสนุนใหนักศึกษา

ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ทุกคน 

สมัครเปนสมาชิกของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ในปที่สำเร็จการศึกษา 

อยางตอเนื่องเปนประจำทุกป
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พว.กัลยา  ชื่นใจ

          ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หอผูปวยวิกฤติบาดเจ็บไขสันหลัง 

งานการพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

         การศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลผูใหญ) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

         พว.กัลยา ชื่นใจ เปนนักปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และมีประสบการณดานการพยาบาล

เฉพาะทางออรโธปดิกส มานานกวา 28 ป มีความรูความสามารถใหการดูแลผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง

และผูปวยหลังการผาตัดกระดูกสันหลังซึ่งเปนผูปวยที่มีภาวะอัมพาต และมีปญหาซับซอน 

ในทุกระบบของรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบทางเดินหายใจ ซึ่งตองไดรับการดูแลใกลชิด

และชวยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันเกือบทั้งหมด เปนผูที่ตั้งใจ เสียสละ ทุมเทในการทำงาน 

ไดรวบรวมปญหาและขอมูลระหวางการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องจนสามารถพัฒนาตอยอด

เปนงานวิจัยจากงานประจำ ซึ่งผลจากงานวิจัยนั้นสามารถนำมาใชในการปรับปรุงคุณภาพ

การพยาบาล ซึ่งเอื้อประโยชนทั้งตอพยาบาลและผูปวย รวมทั้งไดทำการพัฒนานวัตกรรมและ

แนวปฏิบัติที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยวิกฤติบาดเจ็บไขสันหลังอยาง

มีประสิทธิภาพ ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรและนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ยังเปนวิทยากรในการใหความรูและเผยแพรงานวิจัย 

เปนที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิดานงานวิจัยแกพยาบาลทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

เปนผูมีความวิริยะอุตสาหะในการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง ไดทำงานวิจัยนอกเหนือ

จากงานประจำที่เปนการสงเสริมสุขภาพ รวมกับทีมแพทยพยาบาลจากตางประเทศ 

เกิดการสรางสรรคผลงานที่กอใหเกิดคุณภาพการดูแลสุขภาพที่ดีตอผูปวยและประชาชน 

พัฒนายกระดับวิชาชีพการพยาบาลใหเปนท่ียอมรับ  ใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม

วิชาชีพอุทิศตนเพื่อองคกรและทุมเทใหกับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพพยาบาลอยางดียิ่ง
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กิจกรรม...ในโครงการประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณ

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป 

การกอตั้งสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

       สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ไดจัดทําโครงการประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณ 
สมาคมฯ  เนื่องในโอกาสการกอตั้งสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ครบรอบ 60 ป ในป พ.ศ. 
2564 เพื่อรําลึกถึงความเปนมาและความสําคัญขององคกรวิชาชีพ สงเสริมภาพลักษณ สรางความสัมพันธ อันดี 
และสื่อสารขาวสารแกสมาชิกสมาคมฯ ไดอยางท่ัวถึงและทันเวลา  เพื่อใหผู ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
ไดเพ่ิมพูนความรูและตระหนักถึง ความสําคัญของการประกอบวิชาชีพบนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ รวมทั้งเผยแพรขาวสารและขอมูลที่สําคัญใหประชาชน และใหบริการหนวยพยาบาลเคลื่อนท่ี 
แกประชาชน  ซึ่งจะสงผลใหพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือรับรูและเขาใจ มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 
ของสมาคมฯ รวมทั้งปฏิบัติบทบาทของพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ประชาชนในเขตภาคเหนือ 
ไดรับทราบ เขาใจบทบาทสมาคมฯ ชวยสนับสนุนกิจกรรมและประชาสัมพันธสมาคมฯ ใหเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมที่ไดดําเนินโครงการ

1. กิจกรรมการจัดหนวยพยาบาลเคลื่อนที่ (ทกุจงัหวดัในเขตภาคเหนอื)

โรงพยาบาลนครพิงคจิตอาสาฉีดวัคซีนโควิด19 ใหกับคณะครูจังหวัดเชียงใหมจํานวน 2,000 คน 
ที่ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

        สมาคมฯ ขอความรวมมือแตละเขต/จังหวัด ในการจัด
กิจกรรมออกหนวยทางการพยาบาลเคลื่อนที่ ควบคูไปกับ
กิจกรรมการออกหนวยบริการประชาชนของหนวยงาน 
โดยสมาคมฯ จัดทําฉากหลัง (backdrop) ในรูปแบบ Infographic 
สงใหเขต/จังหวัดจัดทําในรูปแบบ Vinyl เพื่อนําไปประกอบ
การประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมดังกลาว
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สมาคมฯ รวมมือแตละเขต/จังหวัด ในการจัดกิจกรรมรณรงคบริจาคโลหิตและ ออกรับบริจาคโลหิต 
ควบคูไปกับกิจกรรมการออกรับบริจาคโลหิตของหนวยงาน โดยสมาคมฯ จัดทําฉากหลัง (backdrop) 
ในรูปแบบ Infographic สงใหเขต/จังหวัดจัดทําในรูปแบบ Vinyl เพื่อนําไปประกอบ
การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมดังกลาว

2. การจัดแคมเปญ “60 ป 6 ลานซีซีเพื่อชีวีคนไทย” (ทุกจงัหวดัในเขตภาคเหนอื)

กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากลและรวมโครงการ
รณรงคบริจาคโลหิตของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ "60ป 6 ลานซีซี เพื่อชีวีคนไทย" 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กลุมภารกจิดานการพยาบาล โรงพยาบาลนาน รวมกบั ชมรมพยาบาลนาน จัดกจิกรรมเนือ่งในวันพยาบาลสากลและ
รวมโครงการรณรงคบรจิาคโลหิตของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ "60ป 6 ลานซีซี เพ่ือชวีคีนไทย"

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
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โรงพยาบาลแพร จัดนิทรรศการวันพยาบาลสากล และรวมโครงการรณรงคบริจาคโลหิต
ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ "60ป 6 ลานซีซี เพื่อชีวีคนไทย" 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลนครพิงค จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล และรวมโครงการรณรงคบริจาคโลหิต
ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ "60ป 6ลานซีซี เพื่อชีวีคนไทย" 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
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โรงพยาบาลลําพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากลและรวมโครงการรณรงคบริจาคโลหิต
ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ "60ป 6 ลานซีซี เพื่อชีวีคนไทย" 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา รวมกับโรงพยาบาลพะเยา 
และคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดนิทรรศการเนื่องในวันพยาบาลสากล 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กาชาดจังหวัดแมฮองสอน และโรงพยาบาลศรีสังวาลย รับบริจาคโลหิต 
ณ โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ  อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 

เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ.  2564
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3. กิจกรรมเดิน-วิ่ง
เพื่อพยาบาลสุขภาพดี วิถีใหม

สนับสนุนทุนการทําวิจัย

กิจกรรมการเดิน – วิ่งในวันครบรอบ 60 ป 
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
ไดดําเนินการแบบ Virtual Run 
และรับสมัคร และสงผลการวิ่งได
ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
โดยมคีาสมคัรคนละ 400 บาท (สีร่อยบาทถวน)

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

ขอเร�องแจงพนักงานลาออกและพนสภาพ 

ตามประกาศสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
ที่ 6/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ดวย นางนงคราญ ยะจา เจาหนาที่ธุรการ ไดขอลาออกจากการเปนเจาหนาที่
ประจําสํานักงานสมาคมพยาบาลฯ  ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
และในโอกาสนี้สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
ขอขอบคุณ นางนงคราญ ยะจา ที่ไดชวยเหลือใหการดําเนินกิจกรรม
ของสมาคมพยาบาลฯ ดําเนินไปดวยดี

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ใหการสนับสนุนทุนในการดําเนินโครงการวิจัย 
เรื่อง การรับรูภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณจากการมีความคิดฆาตัวตายของวัยรุนชายไทยภาคเหนือ ของ
อาจารยเฉลิมพล กาใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และคณะ จํานวน 5,000.00 บาท (หาพันบาทถวน)
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สมาคมพยาบาลฯ รวมใหกำลังใจและแสดงความเสียใจ

กิจกรรมสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
ขอรวมแสดงความยินดีกับ พว.กุลดา พฤติวรรธน 
กรรมการอํานวยการ ที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ชั้นประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)

พว.ดุษฎี พงศอุดม ผศ.ดร.ปรารถนา ลังการพินธุ และอาจารยพูนพิลาศ โรจนสุพจน  
เปนตัวแทนสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ในการนมัสการพระเจา
เนื่องในการลวงหลับไปของคุณแมสมพร ไชยวัณณ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ดร.ปนนเรศ กาศอุดม นายกฯ และ พว.พรธิดา ชื่นบาน 
อุปนายกเขต 2 พรอมดวยพี่นองพยาบาล รวมเคารพศพ 
พว.บุญแตม เหมืองหมอ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร 
ณ วัดเหมืองหมอ อําเภอเมือง จังหวัดแพร 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564

พว.ศรีวรรณา วงศเจริญ อุปนายก พว. สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ  
พว.อุรา  ทิพยประจักษ ดร.ชูศักดิ์ ยืนนานและภริยา 
ตัวแทนสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ รวมวางหรีดและบําเพ็ญกุศล 
คุณพอ อําพล สุริยา บิดา ดร.สุนทรี ศรีโกไสย 
กรรมการอํานวยการ สมาคมฯ 
ณ วัดพวกแตม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564

พว.สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ (เหรัญญิก) 
และวาที่รอยตรีพรพิมล  ใจแกวมา (เจาหนาที่สมาคมฯ) 
เปนตัวแทนสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
เยี่ยม ผศ.ทัศนา มหานุภาพ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564
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สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

ไดจัดทำพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลแด

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทำบุญทอดผาปา

        สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนอื ไดจดัทาํพธิทีาํบญุถวายพระราชกศุลแดสมเดจ็
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งวิชาชีพพยาบาล โดยถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ และทําบุญทอดผาปา แบบวิถีใหม 
(New Normal) เมือ่วันอาทติยที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ณ พระวหิารหลวง วดัพระสิงห วรมหาวหิาร 
จงัหวัดเชยีงใหม เพือ่สมทบทุนสนบัสนนุการศกึษาแกนกัศกึษาพยาบาลในเขตภาคเหนอื และ กจิกรรม 
ของสมาคมฯ เพื่อดํารงวิชาชีพพยาบาลใหมั่นคงและรุงเรืองสืบไป ในการนี้สมาคมพยาบาล 
แหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  สมาชิกกลุม 
จงัหวดัเครอืขาย ไดแก  กลุม 1 จงัหวดัเชยีงใหม ลาํปาง ลาํพนู และแมฮองสอน กลุม 2 จงัหวดัเชยีงราย 
พะเยา แพร และนาน กลุม 3 จังหวัดสุโขทัย ตาก อุตรดิตถ พิษณุโลก และเพชรบูรณ กลุม 4 
จังหวัดกําแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร และนครสวรรค ไดรวมกันดําเนินกิจกรรมดังกลาว 
ซึ่งการดําเนินงานผานไปอยางงดงามสมพระเกียรติ
       สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการอํานวยการฯ 
ผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ตัวแทนจากองคกร สมาชิกสมาคมฯ และเครือขายกัลยาณมิตร 
ในจังหวัดภาคเหนือที่รวมทําบุญและสนับสนุนกิจกรรม ในครั้งนี้
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15ปที่ 23 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

 ตามทีส่มาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนอื โดยคณะกรรมการดาํเนนิการเลอืกตัง้กรรมการอํานวยการ วาระ 
2565 - 2567 ไดจดัสงบตัรลงคะแนนเลือกตัง้ไปยงัสมาชิกในเขต 17 จังหวัดภาคเหนอื เพือ่ใหลงคะแนนและสงกลบัคนืสมาคมฯ 
ภายในวนัที ่ 16 สงิหาคม พ.ศ. 2564 นัน้ เน่ืองจากเจาหนาทีภ่ายในสาํนกังานไปรษณยีหลายแหงทัว่ภาคเหนือตดิเชือ้ไวรัสโควดิ19   
ตองหยุดการปฏิบัติงานหรือปดสํานักงานในบางแหง ทําใหเกิดปญหาความลาชาในการจัดสงอยางมาก ดังนั้น ทางสมาคมฯ 
โดยคณะกรรมการดาํเนินการเลอืกตัง้ ฯ จงึไดขยายเวลาการสงบตัรลงคะแนนเลอืกต้ังคนืสมาคมฯ ไปเปนวนัที ่31 ส ิงหาคม พ.ศ. 2564 
และขอขอบคณุสมาชกิทุกทานท่ีใชสทิธใินการเลอืกต้ังครัง้นี ้ซ่ึงผลการเลอืกต้ังคณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ จะไดนาํเสนอตอไป  

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ขอขอบคุณผูสงผลงานการออกแบบปกหนังสือที่ระลึกครบรอบ 
60 ป การกอตั้งสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และขอแสดงความยินดีกับผูไดรับรางวัล ดังนี้
ชนะเลิศการประกวด ผลงานของ นายณิชพน  ใจพรมมา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานของ นายอนุวัฒน วงคถาติ๊บ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานของ นายจักรกริช ปญญากา , นายอติศักดิ์ ผองปญญา , นางสาวชนิสรา แปงเมือง , 
                                         นางสาวณัฐธิดา เชียงดี , นางสาวอภิชญา พรมใจมา
ผลงานที่ไดรับเกียรติบัตรจากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ผลงานของ    1. นายธนวัฒน   นองสุวรรณ     2. นางสาวนวพร  ทาตอย      3. นางสาวจุฑามาศ  วงคปญญา
                 4. นายเรืองวิทย  ภูธราภรณ      5. นางสาวทัชชกร  เบญญาภาณิชกุล
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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

ขอเชิญชวนสมาชิกสงบทความและหรือบทวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ  สาขาภาคเหนือ 

รวมทั้งติดตามวารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

และจุลสารออนไลน ไดที่ http://www.natnorth.org

ขาวประชาสัมพันธ


