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สารจาก
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย
สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่รักทุกท่าน
ปี พ.ศ. 2560 เป็นรอบปีที่ 90 ของการสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ และเป็นรอบปีที่ 2 ของคณะกรรมการอ�ำนวยการ วาระปี
พ.ศ.2559-2561 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการด�ำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ทีระบุไว้ว่า เป็นศูนย์รวมความคิดเห็นและแลกเปลีย่ น
ความรู้เกีย่ วกับวิชาชีพการพยาบาล ส่งเสริมความสามัคคี จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ วิชาชีพ
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพ พัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สนับสนุนการศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่
ความรู้ เสริมสร้างความเป็นธรรม ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของสมาชิก ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเป็น
อุปสรรคต่อความเจริญทางวิชาชีพ ช่วยเหลือในการสร้างเสริม และผดุงไว้ซงึ่ สวัสดิภาพ สุขภาพอนามัย และความเป็น
อยู่อันดีของสังคม เป็นผู้แทนของสมาชิกในการติดต่อ และประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ กิจกรรมที่ส�ำคัญในรอบปี 2560 มีดัง
ต่อไปนี้
ในช่วงปีแห่งความเศร้าโศกของประชาชนไทยทัว่ ทัง้ ประเทศ สมาคมฯ ได้มกี จิ กรรมถวายความอาลัย แด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชที่เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยร่วมเป็นเจ้าภาพ
บ�ำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง และร่วม
ประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจด้าน
บริการสุขภาพ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในการเป็นศูนย์รวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความรูเ้ กีย่ วกับวิชาชีพการพยาบาล และการส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าของวิชาชีพ การพัฒนามาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ การสนับสนุนการศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่
ความรู้นั้น สมาคมพยาบาลฯ ได้ด�ำเนินการการจัดการ
ประชุมวิชาการ การอบรมระยะสัน้ การพัฒนาระบบวารสาร
ออนไลน์ (eJournal) ของวารสารพยาบาลซึ่งอยู่ในฐาน
ข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1 ตามบริบทไทยแลนด์ 4.0 และ
ตามข้อก�ำหนดของ ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai
Journal Citation Index Centre [TCI]) และ Thai Journals
ภาพ: ผู้อาสาร่วมท�ำดอกไม้จนั ทร์ถวายพระเพลิง
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Online [ThaiJO] รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ตามมาตรฐานการพยาบาลของสภาการ
พยาบาล ซึ่งฝ่ายบริการพยาบาลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบแกนน�ำประเมินภายใน (Internal
Survey System)” เมือ่ วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 และจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนาระบบแกนน�ำประเมินภายใน:
การน�ำมาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่การปฏิบัติ” รวม 3 รุ่น จ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรม 230 คน
นอกจากนี้ ยังให้ทนุ ด�ำเนินงานชุดโครงการวิจยั เรือ่ ง “การสังเคราะห์การสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี อง
พยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย”โดยอยู่ในระหว่างการส�ำรวจความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพยาบาล จากพยาบาล
วิชาชีพทุกระดับทัว่ ประเทศ ตามแนวคิดความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพทุกระดับ เพือ่ เป็น
ข้อเสนอในการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยของการปฏิบัติการพยาบาล (Positive Practice Environment [PPE])
การบริหารจัดการภายในส�ำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้พจิ ารณาเพิม่ ต�ำแหน่ง รองผู้จดั การฝ่าย
บริหารและพัฒนาบุคลากร โดย นางขันทอง สาสนกุล กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สมาคมพยาบาลฯ และอดีตรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล วชิรพยาบาล ยินดีมาช่วยงานโดยได้รับค่าตอบแทน และ
โครงการแรกที่ด�ำเนินการ คือ โครงการ 5ส เพื่อให้ส�ำนักงานสมาคมพยาบาลฯ สะอาดเรียบร้อย
การมอบเงินทุนแก่สมาชิกและนักศึกษาพยาบาล ประจ�ำปี 2560 สมาคมพยาบาลฯ โดยมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิง
มัณฑารพ กมลาศน์ ให้ทนุ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจ�ำนวน 6 ทุนๆ ละ 10,000.00 บาท
และแก่สมาชิกพยาบาล จ�ำนวน 6 ทุนๆ ละ 10,000.00 บาท มูลนิธิโอกุระ ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาพยาบาล
ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ�ำนวน 10 ทุนๆ ละ 20,000.00 บาท และมูลนิธพิ ยาบาล (ประเทศไทย)
มอบทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนปานกลางและขัดสน
ทางการเงิน จ�ำนวน 3 ทุนๆ ละ 10,000.00 บาท รวมเป็นเงิน จ�ำนวน 350,000.00 บาท
การยกย่อง และประกาศเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น โดยการพิจารณาผลงานของพยาบาลวิชาชีพ สาขาต่างๆ
จากพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกให้เป็นพยาบาลดีเด่น ประจ�ำปี 2560 ในสาขาเกียรติคุณ 1 คน สาขาการบริการ
พยาบาล ประเภทผู้บริหารการพยาบาล 5 คน และประเภทผู้ปฏิบตั กิ ารพยาบาล 5 คน สาขาการศึกษาพยาบาลประเภท
ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล 4 คน และประเภทอาจารย์พยาบาล 4 คน และสาขาการวิจยั และนวัตกรรมทางการพยาบาล
5 คน รวมจ�ำนวน 25 คน
ร่วมในการบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม
2560 และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 2 มกราคม 2560
ณ ส�ำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ร่วมบ�ำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาส 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
วันที่ 12 มกราคม 2560
ไว้อาลัยกรรมการและอดีตกรรมการถึงแก่กรรม อาจารย์บุญประคอง บัตรพรรธนะ กรรมการพิเศษ และ อดีต
กรรมการอ�ำนวยการสมาคมพยาบาล
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพิธีกรรม แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร อดีตกรรมการอ�ำนวยการ และ
กรรมการพิเศษ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
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เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อาจารย์ศรีสอางค์ พาชีรัตน์ อดีตกรรมการอ�ำนวยการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ท�ำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี วันสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21
ตุลาคม 2560 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กระทรวงสาธารณสุข
สวัสดีปีใหม่ นายกสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง อดีตนายกสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ และ อดีตกรรมการอ�ำนวยการ นาวาเอกหญิงขวัญเรือน สงวนเชื้อ
รดน�ำ้ ขอพรพยาบาลอาวุโสทีท่ �ำคุณประโยชน์ตอ่ วิชาชีพการพยาบาล เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 28 เมษายน
2560 ณ สภาการพยาบาล
เยี่ยม รองศาสตราจารย์ ประอรนุช ตุลยาธร กรรมการเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
ณ โรงพยาบาลธนบุรี
การแสดงความยินดี แด่ พล.ต.ต.หญิงยุพิน เนียมแสง และพลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการที่ได้
รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นประจ�ำปี 2559 ของสมาคมนิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางปรียาวรรณ
วิบูลย์วงศ์ เหรัญญิก ได้รบั รางวัล ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจ�ำปี 2559 ประเภทอาจารย์พยาบาล
ร่วมเข้าเฝ้าและร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี 2559 วันที่ 31 มกราคม
2560 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และรับพระราชทานเลี้ยงอาหารค�่ำ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร ในพระบรม
มหาราชวัง
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ�ำปี 2559 และ 2560 วันที่ 11
ธันวาคม 2560 ณ พระที่น่งั มูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง
ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธพี ระราชทานรางวัลศรีสงั วาลย์ และประกาศ
เกียรติคุณพยาบาลผู้ได้รบั รางวัลศรีสังวาลย์ ปี 2558 และ 2559 วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ร่วมการประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อการพัฒนาหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อการสร้างสุขภาวะ” ณ โรงแรมเอทิส
ถนนพระรามสี่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 มกราคม 2560
การทบทวนปรับปรุงข้อบังคับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ แล้วเสร็จ และได้รบั การรับรองในทีป่ ระชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ภายหลังจาก
จดทะเบียนข้อบังคับสมาคมพยาบาลฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส�ำคัญ เรื่องการปรับปรุงอัตราค่าบ�ำรุงสมัครสมาชิก
สามัญตลอดชีพ จาก 2,000.00 บาท เป็น 2,500.00 บาทเมื่อสมัครภาย ในปีที่ส�ำเร็จการศึกษา และ 3,500.00 บาท เมื่อ
สมัครภายหลังจากปีที่ส�ำเร็จการศึกษา
การด�ำเนินการพัฒนาระบบสมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง
ลงในระบบทะเบียนของสมาคมพยาบาลฯ โดยตรง ซึง่ ยังคงอยูใ่ นระหว่างการทดสอบระบบ และคาดว่าจะสามารถด�ำเนินการ
เต็มรูปแบบ ได้ใน ปี 2561
การหารายได้ โดยการจัดท�ำ สมุดบันทึก 90 ปี วันสถาปนาสมาคมพยาบาลฯ ซึง่ เป็นไดอารีป่ ี 2560 ด้วย จ�ำหน่าย
ได้ จ�ำนวน 10,500 เล่ม
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การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อ�ำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดย นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ ส�ำนักงานสาขาภาคเหนือ เป็นผู้ด�ำเนินการหลัก ได้มีการด�ำเนินการปรับปรุงอาคารเรียบร้อยแล้ว
คาดว่าจะสร้างพิพิธภัณฑ์ส�ำเร็จ ในปี 2561 นี้
กิจกรรมวันพยาบาลสากล ในปี 2560 มีคำ� ขวัญภาษาไทย ว่า “พยาบาล: เสียงแห่งพลัง น�ำความส�ำเร็จสู่
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน” (Nurses: A voice to lead–achieving the sustainable development goals) สมาคมพยาบาลฯ
ได้จัดพิธีเปิดงานวันพยาบาลสากล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินดั ดามาตุ เสด็จมาเป็นประธานพิธเี ปิดงานวันพยาบาลสากล ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
และการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ Ms.Xinjuan Wu ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2559
และ Professor Emeritus Dr. Euisook Kim ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2560 ณ โรงแรม
แมนดารินโอเรียนเต็ล วันที่ 12 ธันวาคม 2560
กิจกรรมในต่างประเทศ การร่วมประชุมใหญ่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ(ICN) ครั้งที่ 26 ณ เมืองบาเซโลน่า
ราชอาณาจักรสเปน วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 2 มิถนุ ายน 2560 ได้คดั เลือกผู้แทนนักศึกษาพยาบาลพยาบาล จากสถาบัน
การศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ จ�ำนวน 5 คน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม Student Assembly และ ICN
Quadrennial Congress 2017 ด้วย
ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ยุพนิ อังสุโรจน์ ร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก
ครั้งที่ 70 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2560
การร่วมประชุม The 18th ICN Asian Workforce Forum (AWFF) and the 14th Alliance of Asian Nurses Association
(AANA) ณ กรุงไทเป ไต้หวัน วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560 โดยมีประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง
ดร.ยุพิน อังสุโรจน์ และ ประธานฝ่ายบริการชุมชน รศ.ดร.สุรินธร กลัมพากร เข้าร่วมประชุม
การบริการวิชาการ ได้มกี ารจัดประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่แก่สมาชิกพยาบาลดังนี้
ฝ่ายบริการพยาบาล ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อการ
ควบคุมป้องกันโรค NCD ในประเทศไทย วันที่ 9-10 มีนาคม 2560
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบแกนน�ำประเมินภายใน (Internal Survey System)” วันที่ 2-4
สิงหาคม 2560
การจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนาระบบแกนน�ำประเมินภายใน: การน�ำมาตรฐานการบริการพยาบาล
และการผดุงครรภ์สู่การปฏิบัต”ิ รวม 3 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 230 คน
การจัดการประชุมวิชาการ “บูรณาการการนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และ
การบันทึกทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ” 15-17 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล “พยาบาล: เสียงแห่งพลัง น�ำความส�ำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560
การประชุมวิชาการ “PPE and Thailand 4.0 (รุ่นที่ 1)” วันที่ 15 สิงหาคม 2560
การประชุมวิชาการ “PPE and Thailand 4.0 (รุ่นที่ 2)” วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
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ศูนย์การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้จดั การอบรม หลักสูตร การบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 5
การจัดโครงการฝึกอบรมผูบ้ ริหารทางการพยาบาล เพือ่ เพิม่ ศักยภาพองค์กร รุน่ ที่ 11 วันที่ 27 มีนาคม-5 พฤษภาคม

โครงการประชุม refresher course การบริหารการพยาบาล: วิกฤตหรือโอกาสในยุคประเทศไทย 4.0 วันที่ 28-30
สิงหาคม 2560
ศูนย์การพยาบาลสาธารณภัยแห่งชาติ ได้จัดอบรม “การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บส�ำหรับพยาบาลและการล�ำเลียง
ผู้ป่วยทางอากาศ” รุ่นที่ 1 วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 และ หลักสูตร Refresher
course วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และจัดพิมพ์หนังสือ การถอดบทเรียน “สาธารณภัยทีค่ วรรู้” เพือ่ เผยแพร่สู่สาธารณะ
ต่อไป
ฝ่ายวิจัย ได้ด�ำเนินงานชุดโครงการวิจัย “การสังเคราะห์การสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของ
พยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย” ประกอบด้วย แผนงานวิจัย 9 โครงการ โดย มีการด�ำเนินการต่อเนื่องมาถึงปี 2561
ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ร่วมเป็นกรรมการจัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒิพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/
Care givers) โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ โดยนายกสมาคมฯ ร่วมเป็นกรรมการ
ด�ำเนินงานโครงการจัดท�ำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร
เครือข่ายพยาบาลเพือ่ การควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ดำ� เนินกิจกรรมตามแผนงานบูรณาการหลักสูตรการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของพยาบาลในการจัดบริการ
เลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล แผนงานการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในสถานพินิจในเรือนจ�ำ และแผนงานพัฒนาบทบาท
พยาบาลอาชีวอนามัยในการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ ซึ่งส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส) ให้ความสนใจ และท�ำข่าวการช่วยเลิกบุหรีแ่ ละการสร้างสิง่ แวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ณ เรือนจ�ำ จังหวัดก�ำแพงเพชร
กรรมการได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการ บุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น
การสร้างเครือข่ายระหว่างสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และ แพทยสมาคม ทันตแพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทยฯ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกายภาพบ�ำบัดแห่งประเทศไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ในการร่วมประชุมวางแนวทางความร่วมมือเพือ่ สวัสดิภาพสมาชิก
ผู้ปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านสุขภาพและชีน้ ำ� สังคม รวมถึง การเป็นผู้แทนพยาบาลวิชาชีพในการยืน่ ข้อร้องเรียน และร้องทุกข์
กรณีการให้พนักงานแต่งกายคล้ายพยาบาลให้บริการในสถานบันเทิง และการบรรจุพยาบาลลูกจ้างชัว่ คราวของกระทรวง
สาธารณสุขเป็นข้าราชการ ที่ยังคงค้างมานาน แม้จะได้รบั การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายบริการพยาบาล น.อ.หญิง วิไลลักษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ฝ่ายวิชาการ พ.อ.หญิง
รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร. ยุพิน อังสุโรจน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นันทพันธ์ ชินล�ำ้ ประเสริฐ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ การสร้างความปลอดภัยในการท�ำงานและคุณภาพชีวิตของ
พยาบาล วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล จังหวัดนนทบุรี จัดโดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ฝ่ายบริการพยาบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่าย NCD แห่งประเทศไทย และร่วมก�ำหนดแนวทาง
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ปฏิบัติส�ำหรับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพเพื่อการป้องกันโรค NCD ในคนไทย
ร่วมประชุม “สานพลังภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา
ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี และร่วมเสวนานโยบายสมัชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง “บริการถึงบ้านด้วยใจโดยทีม
พยาบาลชุมชน” วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “10 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
สู่งสังคมสุขภาวะ” ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
ร่วมต้อนรับและส่งก�ำลังใจ “ตูน บอดี้สแลม” ในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
ให้กบั 11 โรงพยาบาล ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยสมาคมพยาบาลฯ เจ้าหน้าทีแ่ ละกรรมการอ�ำนวยการร่วม สนับสนุน
ทุน จ�ำนวนกว่าหนึ่งหมื่นบาท
ต้อนรับนักศึกษาพยาบาล เยี่ยมชมกิจการสมาคมพยาบาลฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สนับสนุนวิทยากร บรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการ และการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำ� เร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับสมัครสมาชิกประเภทองค์กร ชมรมพยาบาลจิตเวชและยาเสพติด สมัครเป็นสมาชิก ประเภทสมาชิกองค์กร
ล�ำดับที่ 47
จัดการประชุมสรุปการด�ำเนินงาน และเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 วันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
เป็นผู้แทนสมาชิก และพยาบาลทั่วประเทศ ในการเรียกร้อง เรื่อง การบรรจุพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวเข้าเป็น
ข้าราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข และ ระยะเวลาการท�ำงานของพยาบาล โดย ร่วมการประชุมกับสมาพันธ์แพทย์
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในการรวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และหาแนวทางจัดการปัญหาที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัตงิ านในวิชาชีพสุขภาพ
การปรับปรุงระเบียบสวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ และสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก กรณีเกิดสาธารณภัย
และการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ของสมาคมพยาบาล ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ส�ำคัญอีกมากที่ด�ำเนินการโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาค สมาชิก
สามารถติดตามอ่านได้จากรายงานประจ�ำปี 2560 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีท่สี องของคณะกรรมการอ�ำนวยการ วาระปี พ.ศ. 2559-2561 ยังคงเป็นปีท่ตี ้องมีการพัฒนา
ต่อในหลายด้าน อาทิ พัฒนาและฟื้นฟูวชิ าการ การพัฒนาวิชาชีพ การส่งเสริมสวัสดิการสมาชิก การสร้างภาพลักษณ์
ทีด่ ขี องพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงการประกาศเกียรติคณ
ุ พยาบาลดีเด่น สาขาต่าง ๆ ทีส่ ร้างขวัญก�ำลังใจแก่สมาชิกพยาบาล
ผู้ปฏิบัติงาน และชื่นชมยินดีพยาบาลจิตอาสาที่ช่วยชีวิตผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บฉุกเฉินแม้จะไม่ได้อยู่ในหน้าที่ ท่านได้มีส่วน
ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ีในสังคมให้แก่พยาบาล ในปีหน้า 2561 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ยังคงด�ำเนินการ
สานต่อภารกิจเพื่อสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย และสวัสดิภาพของสมาชิกพยาบาลต่อไป
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ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มีจิตอาสาได้ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์อย่างแข็งขัน และอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทงั้ รายบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิง่
นักศึกษาพยาบาลที่ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศที่สนใจ และสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก
เพิ่มขึ้นมาก และสมาชิกที่เป็นองค์กรจากชมรม และสมาคมต่างๆ ท่านได้ตระหนักในคุณค่าของการมีสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ ซึง่ เป็นองค์กรวิชาชีพในระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ และยินดีเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ อันจะได้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการสนับสนุนกิจกรรม สร้างความเจริญงอกงาม ชื่อเสียง และ
ความเป็นปึกแผ่นให้แก่วชิ าชีพของเราสืบต่อไป
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