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เปนทีย่ อมรับวาผูน าํ มีความสําคัญตอทุกองคกรในการนําสมาชิกขององคกรใหปฏิบตั ภิ ารกิจใหสาํ เร็จตามเปาหมาย
ที่ตองการได การนําในองคกร เปน 1 ใน 7 หมวดในเกณฑของรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อองคกรที่เปนเลิศ (สํานักงาน
รางวัลคุณภาพแหงชาติ, 2555) ผูนําในการพัฒนาวิชาชีพ เปนผูที่สามารถกระทําใหเกิดผลในสิ่งที่ดี ที่เปนประโยชนตอ
วิชาชีพของตน ทะนุบํารุงวิชาชีพใหคงอยู และนําความเจริญกาวหนามาสู วิชาชีพไดอยางยั่งยืน อีกทั้งเปนแบบอยางที่
ดีใหสมาชิกผูอ นื่ เกิดแรงบันดาลใจไดปฏิบตั ติ าม ในวิชาชีพการพยาบาล มีโอกาสพบความเปนผูน าํ ในพยาบาลทุกคนได
ทัง้ ในผูอ ยูใ นตําแหนงผูบ ริหารทีจ่ าํ เปนตองเปนผูน าํ ทีด่ ี และในผูป ฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นฝายบริการพยาบาลอันไดแก พยาบาล
ระดับปฏิบตั กิ ารทัว่ ไปและระดับปฏิบตั กิ ารเฉพาะทาง และฝายการศึกษา อันไดแก อาจารยพยาบาล หากสามารถกระทํา
บทบาทของผูนําไดอยางสมบูรณ
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสภาการพยาบาล
เปนองคกรวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติของพยาบาลในประเทศไทย โดยสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
ไดรับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 ซึ่งถือเปนวันกําเนิดของสมาคม
พยาบาลแหงประเทศไทยฯ และไดเขาเปนสมาชิกของสภาพยาบาลนานาชาติ (International Council of Nurses: ICN)
ในป 2504 (สมจิตต กาญจนะโภคิน, 2530) ทําใหไดมีโอกาสขยายบทบาทรวมกิจกรรมสูระดับนานาชาติกับพยาบาล
ทั่วโลก สวนสภาการพยาบาลซึ่งมีสถานภาพเปนนิติบุคคล ไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2528 เมื่อได
มีการตราพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 อุดม สุภาไตร (2530) ไดเขียนไววา “องคกร
ทั้งสองนี้ก็จะมีบทบาทหนาที่ที่อํานวยประโยชนตอสมาชิก ตอวิชาชีพ และที่สําคัญก็คือจะเปนผลดีตอประชาชนผูรับ
บริการและตอสังคมสวนรวม…สมาชิกพยาบาลทั้งหลายตองชวยกันจรรโลง สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรทั้งสองมี
ความเขมแข็ง...วิชาชีพการพยาบาลก็จะเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมและเจริญกาวหนาตอไปโดยไมหยุดยั้ง“
*ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยมหิดล
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การไดเขารวมทํางานในองคกรวิชาชีพการพยาบาลถือเปนโอกาสสําคัญในชีวติ ทีไ่ ดกระทํากิจกรรมทีส่ ง ผลกระทบ
ในวงกวางตอการพัฒนาวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติรวมกับพยาบาลรุนพี่รุนนองตางวัยเปนทีมจากหลากหลาย
สถาบันทั่วประเทศที่เปนผูซึ่งเปยมไปดวยความรู และประสบการณ อีกทั้งมีจิตอาสาที่มุงมั่นสูอุดมการณแหงการพัฒนา
วิชาชีพเดียวกันดวยความรักและศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูหลอหลอมการเปน
ผูน าํ ดวยประสบการณจริงไปตามธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงการสืบทอดแนวคิด เจตนารมณและแนวรวมในการปฏิบตั ิ
เพื่อวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง ความเขมแข็งและประสิทธิภาพขององคกรมีผลตอการคงอยูรอดและความเจริญกาวหนา
ของวิชาชีพการพยาบาลทีเ่ กิดจากศูนยรวมแหงพลังความรวมมือรวมใจของสมาชิกพยาบาลทีไ่ ดทมุ เททะนุบาํ รุงใหวชิ าชีพ
ไดคงอยู เติบโตและเจริญกาวหนาสืบทอดสูรุนลูกหลานตอไป
ใน พ.ศ. 2538 เปนปแหงการเฉลิมฉลอง 100 ป การพยาบาลไทย สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ไดจัดใหมี
รางวัลเกียรติคณ
ุ พยาบาลดีเดนผูน าํ ในการพัฒนาวิชาชีพขึน้ เปนครัง้ แรก นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ จินตนา
ยูนพิ นั ธุ (2555) ไดระบุวา ”เปนโอกาสสําคัญในการคัดเลือกผูน าํ ในวิชาชีพทีไ่ ดอทุ ศิ ตนทํางานใหกบั สมาคมพยาบาลแหง
ประเทศไทยฯและองคกรวิชาชีพอยางตอเนื่อง มีผลงานเปนที่ประจักษเพื่อเชิดชูเกียรติตอทานเหลานั้น เปนการแสดง
กตเวทิตาในความเสียสละเพื่อสวนรวมและวิชาชีพ ทั้งยังเปนตัวอยางแกผูประกอบวิชาชีพที่ยังเยาววัยไดเรียนรูและเปน
แบบอยาง” ทุกทานไดรับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร และตอมาจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเสด็จเปนองคประธานใน
พิธีเปดการประชุมพยาบาลแหงชาติ ไดทรงพระราชทานและประทานเข็มกลัดทองคําเครือ่ งหมายสมาคมพยาบาลแหง
ประเทศไทยฯ
ในการประชุมพยาบาลแหงชาติ ตั้งแต ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2538 ถึงครั้งที่ 14 พ.ศ. 2555 ไดมีพยาบาลผูไดรับรางวัล
เกียรติคุณพยาบาลดีเดนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพไปแลว จํานวน 64 ทาน ดังนี้
1. นางเดือนเพ็ญ ชาติกานนท
2. รองศาสตราจารย ดร. วิเชียร ทวีลาภ
3. คุณอุดม สุภาไตร
4. นางสมจิตต กาญจนะโภคิน
5. พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย เสาวภาพ
6. รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง
7. นางอัปสร ทัพนันทน
8. หมอมธาดา ขุนศึก เม็งราย
9. นางชัชรี ลิ้มทจิตต
10 นางสมรวย สุขพิศาล ณ บางชาง
11. นางสาวประยงค อรัณยกานนท
12. รองศาสตรจารยละออ หุตางกูร
13. นางสาวละมอม ศรีจันทราพันธุ
14. รองศาสตราจารยปราณีต สวัสดิรักษา
15. รองศาสตราจารยสายหยุด นิยมวิภาต
16. นางสาลินี นวะมะรัตน
17. นางผกา เศรษฐจันทร
18. ดร. วรรณวิไล จันทราภา
19. รองศาสตราจารย ดร. ประภา ลิ้มประสูตร
20. นางสาวบุญประคอง บัตรพรรธนะ
21. นางสาวจารุวรรณ เสวกวรรณ
22. รองศาสตราจารย สมพันธ หิญชีระนันทน
23. รองศาสตราจารยเพ็ญศรี ระเบียบ
24. รองศาสตราจารย ดร. จินตนา ยูนิพันธุ
25. นางเบญจา รัตนากร
26. อาจารยปรุง โกมารทัต
27. รองศาสตราจารยอุดมรัตน สงวนศิริธรรม
28. อาจารยอังคณา เหมินทร
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29. ทานผูหญิงประไพ ศิวะโกเศศ
30. ทานผูหญิงประเทือง คชภักดี
31. นางเฉลียว ปฏิเวทยวิศิษฐ
32. นางผูกจิตร มงคลสมัย
33. นางสาวประถัมภ ทรงธนศักดิ์
34. ผูชวยศาสตราจารยปาหนัน บุญ-หลง
35. นาวาเอกหญิงขวัญเรือน สงวนเชื้อ
36. ผูชวยศาสตราจารยนพรัตน ผลาพิบูลย
37. คุณหญิงกานดา ฐิตะฐาน
38. นางจุฑามาศ พุทธพิทักษ
39. นางจําเนียร สิงหกุล
40. นางสาวรัตนาภรณ โกมลปาณิก
41. นางกมลทิพย หิตะนันท
42. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ
43. นางสาวลัดดาวัลย เทพหัสดิน ณ อยุธยา
44. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล
45. รองศาสตราจารย ดร. ปยะรัตน นิลอัยยกา
46. ผูชวยศาสตราจารยอังคณา สริยาภรณ
47. นางลดาวัลย รวมเมฆ
48. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
49. นางสาวปนประภา อิฐสุวรรณ
50. นางอภิญญา อินทรกําแหง
51. นางจันทิรา ภาวิไล
52. รองศาสตราจารยอุบล นิวัติชัย
53. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล 54. รองศาสตราจารยสุภาณี ออนชื่นจิตร
55. รองศาสตราจารย ดร. ดรุณี รุจกรกานต
56. ดร. เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
57. นางอารีย พฤกษราช
58. รองศาสตราจารย ดร. พวงรัตน บุญญานุรักษ
59. นางมาริษา สมบัติบูรณ
60. รองศาสตราจารยสุปาณี เสนาดิสัย
61. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กรรณิการ สุวรรณโคต 62. ผูชวยศาสตราจารยชุลีพร เชาวนเมธากิจ
63. พลเรือตรีหญิงศิริกาญจน เผือกเทศ
64. พลตํารวจตรีหญิงยุพิน เนียมแสง
การที่สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ไดเริ่มใหมีรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเดนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพนี้
เปนเพียงการเริม่ ตน การตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนทีจ่ ะตองมีผนู าํ ในการพัฒนาวิชาชีพ อีกทัง้ การพัฒนา
ผูนําใหมีมากขึ้นจึงไดมีการจัดใหมีการฝกอบรมในหลักสูตรผูบริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกรซึ่งมี
การพัฒนาภาวะผูนําเปนระยะ การสรรหาพยาบาลดีเดนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพนี้จะไดทําเปนประเพณีสืบเนื่องตอไป
ทุกๆ 4 ปที่มีการจัดประชุมพยาบาลแหงชาติ
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