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สารจาก

นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
รองศาสตราจารย ดร. จินตนา ยูนิพันธุ
ทานสมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ที่เคารพรักทุกทาน
รายงานประจําป 2556 ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ฉบับนี้ เปนการรวบรวมกิจกรรมทีส่ มาคมพยาบาลฯ
สํานักงานใหญ และสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคทั้ง 4 ภาค ไดชวยกันดําเนินกิจกรรม หลากหลาย มีทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้น
เปนประจําทุกป กิจกรรมเฉพาะกิจ รวมทั้งกิจกรรมที่คณะกรรมการริเริ่มและรื้อฟนขึ้นมาใหมในปนี้ซึ่งเปนปที่สมาคม
พยาบาลฯ ครบรอบการกอตั้งเปนปที่ 86
กิจกรรมหลักที่คณะกรรมการอํานวยการฯ ของสมาคมพยาบาลฯ และสมาชิกทุกฝายไดดําเนินการใหเกิดผล
ประโยชนตอสมาชิกและสังคมอยางกวางขวางเปนที่ประจักษ ที่จะนํามากลาวพอสังเขป มีตามลําดับตั้งแตตนป 2556
ดังนี้
เดือนมกราคม คณะกรรมการอํานวยการฯ ชุดใหญไดรวมกันประชุมสัมมนาวางแผนพัฒนาสมาคมพยาบาลฯ
อยางเขมแข็ง ไดแผนกลยุทธการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน ภายใตบรรยากาศที่อบอุน
เดือนกุมภาพันธ คณะกรรมการชมรมนิสติ นักศึกษาพยาบาลแหงประเทศไทย ชุดใหมจดั การประชุมแลกเปลีย่ น
เรียนรู และรับมอบงานจากคณะกรรมการฯ ชุดเกา โดยความอนุเคราะหดานสถานที่จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี วิทยาเขตศรีธัญญา นับเปนนิมิตรหมายอันดี ที่นองๆ ที่เปนอนาคตของวิชาชีพผูเขมแข็งเหลานี้ จะไดเริ่ม
กิจกรรมดีๆ เพื่อสรางสรรคสังคมตอไป
เดือนพฤษภาคม เชนเดียวกับทุกๆ ป ที่สมาคมพยาบาลฯ รวมทั้งชมรมสมาคมเครือขายวิชาชีพไดรับ
พระกรุณาธิคุณจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาเปนองคประธานพิธีเปด
วันพยาบาลสากล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ภายใตคําขวัญ “Closing the Gap: The Millennium Development
Goals: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ” หรือ “ รวมจิตปดชองวาง: พยาบาลรวมทาง เพื่อเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ” ใน
งานมีการเผยแพรประวัติของ Miss Florence Nightingale และ ผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรม และมีกิจกรรมบริการ
วิชาการแกประชาชนทัว่ ไป การจัดงานวันพยาบาลสากลนี้ นอกจากมีกจิ กรรมทีส่ ว นกลางแลว หนวยงานและโรงพยาบาล
ทั่วประเทศไทย ยังไดรวมใจกันเผยแพรผลงาน รวมทั้งใหบริการพิเศษแกประชาชนอยางพรอมเพรียงกันดวย นับเปน
สิ่งที่นาภาคภูมิใจในความสมัครสมานสามัคคี และเปนที่นายินดีวาเดือนพฤษภาคม เปนเดือนที่สมาคมพยาบาลฯ ถือ
เปนเดือนครบรอบการกอตั้งสมาคมพยาบาลฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคม ของทุกป จึงมีการจัดงานทําบุญเลี้ยงพระ และขอ
พรจากอดีตนายกสมาคมพยาบาลฯ รวมทั้งสมาชิกพยาบาลอาวุโสซึ่งเปนผูมีพระคุณตอวิชาชีพ ถือเปนศิริมงคลแกผูมา
รวมงานทุกคน และเปนกําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อสวนรวมของวิชาชีพตอไปดวย
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ในระหวางวันที่ 18 – 23 พฤษภาคม 2556 นายกสมาคมพยาบาลฯ และกรรมการฝายวิเทศสัมพันธ รวมทัง้ สมาชิก
สมาคมพยาบาลฯ สวนหนึ่งไดไปรวมประชุม ICN 25th Quadrennial Congress ที่เมือง Melbourne ซึ่งปนี้ประเทศ
Australia เปนเจาภาพ งานนีส้ มาคมพยาบาลฯ ก็ไดสนับสนุนใหดฉิ นั สมัครเขารับเลือกตัง้ และไดรบั เลือกใหเปนกรรมการ
บริหารของสภาพยาบาลระหวางประเทศ (ICN Board of Directors) ในป ค.ศ. 2013-2017 ซึ่งนับเปนเกียรติอยางสูง จึง
ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกทานที่สงเสริม สนับสนุนและใหกําลังใจใหไดรับเลือกเขาไปทําหนาที่สําคัญ และชวยสราง
ประวัติศาสตรอีกครั้งหนึ่งของพยาบาลจากประเทศไทย นับเปนผูแทนประเทศไทยคนที่ 3 นับจาก รองศาสตราจารย
ดร. วิเชียร ทวีลาภ และ รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง อดีตนายกสมาคมพยาบาลฯ ทัง้ สองทานไดเปนบูรพาจารย
ผูน าํ แบบอยางของวิชาชีพใหดฉิ นั ไดดาํ เนินรอยตาม ขอสัญญาวาดิฉนั จะทําหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมายอยางเต็มกําลังความ
สามารถสมกับที่ทุกทานไดมอบความไววางใจให
ตลอดป 2556 นี้ คณะกรรมการวิชาการของสมาคมพยาบาลฯ ไดดําเนินการจัดประชุมเพื่อใหสมาชิกไดพัฒนา
ความรู และสมรรถนะในประเด็นปญหาทีส่ าํ คัญในวิชาชีพอยางตอเนือ่ งโดยเฉพาะหัวขอการประชุมทีเ่ ปนทีน่ ยิ มเสมอมา
คือ เรื่องบันทึกทางการพยาบาล นอกจากนั้นยังไดจัดโครงการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสรางเสริมสภาพ
แวดลอมที่ปลอดภัยในการทํางาน (Positive Practice Environment) และไดเชิญชวนพยาบาลทั่วประเทศสงนวัตกรรม
ดังกลาวเขาประกวด จึงขอเชิญชวนทุกทานใหคอยติดตามผลงานนวัตกรรมดีๆ ของสมาชิกพยาบาลในปนี้ดวย
การเผยแพรผลงานวิชาการและวิชาชีพแกสังคม นอกจากเปนผลงานของกรรมการฝายวิชาการแลวฝายพัฒนา
วิชาชีพ และเครือขายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบฯ รวมทั้งกรรมการวารสารพยาบาลก็เปนคณะกรรมการที่ทํางาน
อยางหนักและตอเนื่องรวมกับผูมีจิตอาสา และผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหมีผลงานที่มีคุณภาพ ปรากฏแกสาธารณชน
อยางตอเนื่อง
เดือนกันยายน คณะกรรมการสมาคมพยาบาลฯ รวมกับสมาชิกพยาบาลทัง้ ในสวนกลางและสวนภูมภิ าค ไดรว ม
แรงแข็งขันจัดกิจกรรมทีช่ ว ยเสริมสรางชือ่ เสียงของวิชาชีพการพยาบาลใหเปนทีป่ ระจักษชดั เจนตอสังคม อยางนาชืน่ ชม
หลายงาน เปนตนวา การจัดงานเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวโรกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 และโอกาสครบรอบวันสถาปนาสมาคม
พยาบาลแหงประเทศไทยฯ 86 ป เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ที่ใตสะพานพระราม 8 ไดมีพยาบาลและประชาชนทั่วไป
มารวมกันอยางคับคั่ง เปนที่นาภาคภูมิใจอยางมาก
เดือนตุลาคม - ธันวาคม ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 สมาคมพยาบาลฯ รวมกับสภาการพยาบาล จัดปาฐกถาพิเศษ
เรือ่ ง ประสบการณการพัฒนาสุขภาพสตรี เด็ก และผูด อ ยโอกาสในประเทศญีป่ นุ โดย Ms.Chieko NOHNO จากประเทศ
ญี่ปุน ผูไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจําป 2556 นี้ ณ หองประชุมสุขุมนัยประดิษฐ
สํานักงานขาราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ และสถาบันการศึกษาเขารวมฟง
วิชาการอยางคับคั่ง
ในป 2556 นีไ้ ดจดั ใหมกี ารประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ สัญจรในเขตภาคกลางเปนครัง้ แรก รวมกับการจัด
ประชุม วิชาการเพือ่ เพิม่ พูนความรูแ ละ เยีย่ มเยือนสมาชิกพยาบาลในเขตภาคกลางรวม 2 ครัง้ คือ วันที่ 26 ตุลาคม 2556
ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ที่วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไดรับการตอนรับอยางอบอุน จากสมาชิกและผูบริหารของวิทยาลัยฯ ใครขอขอบคุณ
เปนอยางยิ่ง
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อนึ่งจากการเกิดเหตุการณซุปเปอรพายุไตฝุนไหเยี่ยน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ที่ผานมา ไดสรางความ
เสียหายอยางรายแรงกับประชาชนของประเทศฟลิปปนส พยาบาลชาวฟลิปปนสตองเผชิญกับความสูญเสียของตนเอง
และครอบครัว รวมทัง้ ความยากลําบากในการชวยเหลือผูป ระสบภัยอยางมาก หนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนจากประเทศ
ตางๆ รวมทัง้ ประเทศไทยไดพยายามเขาไปใหการชวยเหลือในลักษณะตางๆ แตกย็ งั คงมีผปู ระสบชะตากรรมทีต่ อ งการ
ความชวยเหลืออยูอีกจํานวนมาก สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ไดเปนศูนยกลางในนามพยาบาลไทย รวมบริจาค
เงินชวยเหลือพยาบาลและประชาชนประเทศฟลิปปนส จํานวนสามพันเหรียญสหรัฐ และหนวยงานพยาบาลตาง ๆ ได
รวมสนับสนุนบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยอีกดวย ตองขอขอบคุณในความมีเมตตาจิตของทานเปนอยางยิ่งที่ชวย
ผูประสบภัยที่เปนประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้ไดรวมแสดงความเสียใจจากการสูญเสียครั้งนี้ ในโอกาสที่เขาประชุม The 14th
ICN Asia Workforce Forum (AWFF) and The 10th Alliance of Asian Nurse Association (AANA) ที่เมืองมนิลา
ประเทศฟลิปปนส ระหวางวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเปนการประชุมเกี่ยวกับการหาแนวทางในการพัฒนา และ
การบริหารกําลังคนพยาบาลของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟค จาก 10 ประเทศ ไดแกประเทศ ญี่ปุน ไทย
อินโดนีเซีย ไตหวัน ฮองกง ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร มาเกา และ เกาหลีใต อีกดวย
สุดทายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ชวยดลบันดาลประทานพร
ประเสริฐ แกทา นสมาชิกของสมาคมพยาบาลฯ ทุกทาน ใหมกี าํ ลังกายกําลังใจในการพัฒนางานวิชาชีพใหกา วหนาดวยดี
สมดั่งที่มุงหวังไว ตลอดปใหมนี้ และหวังเปนอยางยิ่งในความรวมมือชวยสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ
ดวยดีตอไป

ขอขอบคุณ

(รองศาสตราจารย ดร. จินตนา ยูนิพันธุ)
นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
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