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สารจาก
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์
ท่านสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่เคารพรักทุกท่าน
วารสารพยาบาล ปีที่ 63 ฉบับที่ 4 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้าย ก่อนขึ้นปีใหม่
2558 ซึง่ จะเป็นปีที่ 64 ของวารสารพยาบาล และจะครบรอบเป็นปีที่ 88 ของการก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพสตรีสมาคมแห่งแรกในประเทศไทย สมาคมพยาบาลฯได้มีการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและ
เข้มแข็งด้วยความร่วมแรง ร่วมใจของพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน รวมทั้งกรรมการฝ่ายวารสาร
พยาบาลที่ได้ช่วยให้สมาคมพยาบาลฯได้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและความรู้ใหม่ในศาสตร์ของวิชาชีพการ
พยาบาลและสุขภาพไปในระดับประเทศและนานาประเทศ และสร้างความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ทั้งในสาขาการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาลและการวิจัย
ในนามของคณะกรรมการอ�ำนวยการสมาคมพยาบาลฯ ขอรายงานกิจกรรมส�ำคัญทีไ่ ด้ด�ำเนินการในช่วงปี 2557
ดังต่อไปนี้
เดือนมกราคม เริ่มต้นปีในวันที่ 2 มกราคม 2557 ผู้แทนของคณะกรรมการอ�ำนวยการได้ร่วมในพิธีบ�ำเพ็ญกุศล
อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมกลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ส�ำนักงานมูลนิธิแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว.)
เดือนกุมภาพันธ์ คณะกรรมการเตรียมการจัดงานสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจ�ำปี 2557 ซึ่งสภาการพยาบาล
ระหว่างประเทศ (ICN) ได้แจ้งก�ำหนดการล่วงหน้าเพื่อให้ทันการประชุมในเดือนพฤษภาคมของทุกปี
เดือนมีนาคม จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ในวันที่ 14 มีนาคม ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้มีการมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัย แก่นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี และบัณฑิต
ศึกษา มีการบรรยาย เรื่อง Social Media in Nursing: โอกาสหรือภัยคุกคาม โดยนายแพทย์ นวนรรณ ธีระอัมพรพันธุ์
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน ประมาณ 400 คน
เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่ครบรอบการสถาปนา สมาคมพยาบาลฯ ได้จัดให้มีการท�ำบุญเลี้ยงพระและรดน�้ำ
ขอพรพยาบาลอาวุโส งานวันพยาบาลสากลในปีนี้ได้เลื่อนจัดเป็นเดือนมิถุนายน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้
รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเปิด
งานวันพยาบาลสากลและประทานรางวัลแก่พยาบาลดีเด่น ภายใต้ค�ำขวัญของวันพยาบาลสากลที่ ICN ก�ำหนดในปีนี้
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คือ “NURSES: A force for change, A vital resource for health” แปลเป็นไทยว่า “พยาบาล: พลังสู่การเปลี่ยนแปลง
ขุมพลังแห่งสุขภาวะ” งานดังกล่าวจัดในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2557 ที่โรงแรม Prince Palace เพื่อร�ำลึกถึง
Miss Florence Nightingale ผู้ก่อก�ำเนิดวิชาชีพการพยาบาล
ส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการสัญจร เขตพื้นที่ภาคกลางที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2557
คือ ครั้งแรก 29 กรกฎาคม 2557 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท และครั้งที่ 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่
โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ก็ได้รบั ความสนใจจากพยาบาลวิชาชีพในบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียงอย่างมาก
ผลการประเมินส่วนใหญ่ ต้องการให้มีการจัดประชุมสัญจร เช่นนี้ต่อไป
เดือนตุลาคม ได้รว่ มกับสภาการพยาบาล จัดปาฐกถาของผูไ้ ด้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ประจ�ำปีนคี้ อื Prefessor Dr. Shiela Tlou จากประเทศ Botsawana ซึง่ จัดทีอ่ าคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557
ผลงานของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมกับศูนย์การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในปีที่ผ่าน
มา คือการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับต้น และระดับกลาง อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งการพัฒนาการเขียน
บันทึกทางการพยาบาล กฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพ
งานวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแปลเอกสารของ ICN ส�ำหรับวันพยาบาลสากล ซึ่งICN อนุญาตให้แปลเป็นภาษาไทย
และได้ไปเข้าร่วมการประชุม The 15th ICN Asia Workforce Forum (AWFF) และ The 11th Alliance of Asian Nurse
Association (AANA) ที่ประเทศญี่ปุ่น ระว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2557 ในปีนี้เน้นเรื่องปัญหาก�ำลังคนของพยาบาล
ในประเทศ ASEAN และปัญหาผู้สูงอายุของประชาชน
งานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินการจาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้ด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้พยาบาลปฏิบัติตามจรรยา
ปฏิบตั สิ �ำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยด�ำเนินกิจกรรมในการควบคุมยาสูบใน
บทบาทของพยาบาลทั้งในด้านการป้องกันผู้สูบบุหรี่รายใหม่ มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอด
บุหรี่โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 30 สถาบัน การให้บริการในการเลิกบุหรี่ การป้องกันผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสอง มีการ
ด�ำเนินงานทั้งในโรงพยาบาล ในชุมชน และในเรือนจ�ำ ตลอดจนด�ำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเรื่องการ
ควบคุมยาสูบในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผลการด�ำเนินกิจกรรมประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดีตามวัตถุประสงค์
บรรลุตัวชี้วัดในการด�ำเนินงาน มีการพัฒนาผลักดันให้งานการควบคุมยาสูบบูรณาการเข้าสู่งานประจ�ำ และอยู่ใน
การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาพยาบาล และได้ขยายภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการประสานพลังร่วมแรงกันใน
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
สมาคมพยาบาลฯ มีการเตรียมการอย่างแข็งขัน ส�ำหรับการจัดการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 15 ปี 2558
ซึ่งได้จัดเป็นประจ�ำทุกๆ 4 ปี ในครั้งที่ 15 คาดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2558 หัวข้อการประชุมคือ
“Future of Nursing: Leading Change Advancing Health in ASEAN Community” ใช้ภาษาไทยว่า “อนาคตการ
พยาบาล: น�ำเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาวะประชาคมอาเซียน” จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้เตรียมพร้อม เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
อย่างพร้อมเพรียงกัน
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ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดบันดาลพรแก่สมาชิกสมาคม
พยาบาลฯ ทุกท่าน ให้เปีย่ มด้วยก�ำลังกาย ก�ำลังใจ สามารถรวมพลังพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้กา้ วหน้าสมดังทีต่ งั้ ความหวัง
ตลอดปีใหม่ 2558 และขอท่านคงให้การสนับสนุนในการร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ ด้วยดีอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีเ้ พือ่
รวมพลังน�ำความเจริญก้าวหน้าสู่วิชาชีพการพยาบาลของเราและมุ่งสู่การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนชาวไทยและ
ชาวโลกสืบต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี
จาก
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์
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