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สวัสดีคะ พี่นองพยาบาลและผูอานทุกทาน สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ไดดําเนินการจัดทําวารสารทางการพยาบาล ราย 3 เดือน ภายใตชื่อ “วารสารสมาคมพยาบาลฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Journal of Nurses’ Association of Thailand North-Eastern Division)” เผย
แพรแกสมาชิกพยาบาลตอเนือ่ งมาเปนเวลา 31 ป จากป พ.ศ. 2526 จนถึงปจจุบนั เพือ่ ใหเกิดความชัดเจนของ
ประเด็นการนําเสนอองคความรูต อ สังคม และพัฒนาวารสารสูฐ านดัชนีอา งอิงสูก ารเผยแพรในระดับสากลและ
พัฒนาสมาคมพยาบาลฯ ใหเปนศูนยประสานเครือขายพยาบาลในอาเซียน สมาคมพยาบาลฯ จึงไดเปลี่ยนชื่อ
วารสารเปน “วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Care)” วารสารฉบับ
นี้เปนวารสารปที่ 32 ฉบับที่ 2 ของป 2557 ภายใตชื่อใหม
สําหรับวารสารใหมที่ออกเปนฉบับที่ 2 นี้ มีพยาบาลจากทั่วประเทศไทยไดพัฒนาองคความรูทางการ
พยาบาล และการดูแลสุขภาพ ไดสง บทความวิชาการและรายงานวิจยั มาเผยแพร โดยมีบทความวิชาการ จํานวน
1 เรื่อง และมีรายงานวิจัย จํานวน 20 เรื่อง ซึ่งรายงานการวิจัยมีการใชระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลาย เชน การ
วิจัยเชิงพรรณนาเพื่อประเมินสภาพการดําเนินงานการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาลชุมชน การวิจยั กึง่ ทดลองเพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ การวิจยั และการพัฒนาทีส่ ราง
และใชหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาล การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาระบบการดูแลและใหการพยาบาลผูปวยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้ง 21 เรื่องลวนมีความนาสนใจ
สามารถนําไปใชและตอยอดเพือ่ การพัฒนางาน พัฒนาการพยาบาลและพัฒนาระบบการพยาบาลไดเปนอยางดี
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในนามเจาของวารสารการพยาบาล
และการดูแลสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Care) มีความภูมิใจในความสามารถของพี่นองพยาบาล
ที่มุงมั่นในการพัฒนาสุขภาพประชาชน พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาสังคม จึงขอเรียนเชิญพี่นองพยาบาลทุกทาน
รวมเปนเจาของวารสารโดยการสมัครเปนสมาชิก รวมสงบทความเผยแพรและติดตามอานวารสาร รวมถึงการนํา
องคความรูไ ปพัฒนาตอยอดเพือ่ ใหเกิดความเขมแข็งของวิชาชีพยิง่ ๆ ขึน้ แลวอยาลืมสงตอใหเพือ่ นพองนองพี่
ของเราไดอานกันอยางทั่วถึง อยาลืมรวมสรางสรรคผลงานและเสริมความเขมแข็งใหวารสารไดรับความนิยม
และชวยกันอางอิงวารสารของเรา เพื่อใหวารสารของเรามีคา Impact Factors มากขึ้นนะคะ
ขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทีอ่ นุเคราะหใหใชสถานทีต่ งั้ สํานักงานสมาคม
พยาบาลฯ ในการดําเนินงานวารสาร ขอขอบคุณกองบรรณาธิการทุกทานที่ทํางานอยางเขมแข็ง และขอบคุณ
ผูท รงคุณวุฒทิ ชี่ ว ยใหขอ เสนอแนะในการปรับแกตน ฉบับจนเกิดความสมบูรณ สมาคมพยาบาลฯ หวังเปนอยาง
ยิง่ วาเครือขายการดําเนินงานนีจ้ ะเขมแข็งยิง่ ขึน้ เพือ่ เตรียมความพรอมของพยาบาลสูก ารทํางานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกาวสูมาตรฐานการพยาบาลระดับสากลตอไป
รศ.ดร. สมจิต แดนสีแกว
บรรณาธิการ
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