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“วารสาร
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°“√ √â(Journal
“ß ÿ¢¿“æ of
8 ‡√◊Nursing
ËÕß ‰¥â·°à and Health Care)” จากเดิมชื่อ “วารสารสมาคมพยาบาลฯ
การพยาบาลและการดู
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‡√◊ËÕß∑’นË ออกเฉี
1 º≈¢Õß‚ª√·°√¡°“√®—
Õæƒµ‘°π‘°√√¡°“√§«∫§ÿ
‚√§·≈–√–¥—
¡‚°≈∫‘
π‡Õ«—π´’„ซึπºŸ่งเป็
âªÉ«น¬
สาขาภาคตะวั
ยงเหนือ (Journal ¥of°“√µπ‡Õßµà
Nurses’ Association
of Thailand
North-Eastern
Division)”
‡∫“À«“π™π‘¥∑’Ë 2 ‡ªìπ°“√«‘®¬— °÷ßË ∑¥≈Õß ´÷ßË ‚ª√·°√¡°“√®—¥°“√µπ‡Õß¡’ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ„π°“√‡æ‘¡Ë æƒµ‘°√√¡°“√§«∫§ÿ¡‚√§„Àâ‡À¡“– ¡
วารสารทางการพยาบาล
ราย 3 เดือน  ฉบับนี้มีผลงานมาฝากพี่น้องพยาบาลและผู้อ่านทุกท่านค่ะ วารสารฉบับนี้มี
·≈–≈¥√–¥—∫Œ’‚¡‚°≈∫‘π‡Õ«—π´’„πºŸâªÉ«¬‡∫“À«“π™π‘¥∑’Ë 2 ®÷ß§«√¡’°“√»÷°…“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß‚¥¬°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈„π√–¬–¬“«
พยาบาลจากทั
ว่ ประเทศไทยได้พฒ
ั นาองค์ความรูท้ างการพยาบาล พัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างการพยาบาล ระบบบริการ
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พยาบาล
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แลสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Care)
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และได้มาตรฐานการพยาบาลสากลต่อไป
‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√«“ß·ºπ°“√æ¬“∫“≈
‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡มหาวิ
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ที่อนุเคราะห์
ให้สถานที
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นักงาน
สมาคม¡
‡√◊ËÕß∑’Ë 7 §«“¡ “¡“√∂‡™‘ß ¡√√∂π–À≈—°¢Õßæ¬“∫“≈Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ©ÿ°‡©‘π ‚√ßæ¬“∫“≈»√’π§√‘π∑√å °“√«‘®—¬π’È¡’¢âÕ‡ πÕ
พยาบาลฯ ในการด�ำเนินงานวารสาร ขอขอบคุณกองบรรณาธิการทุกท่านที่ท�ำงานอย่างเข้มแข็ง และขอบคุณ
·π–«à“§«√¡’°“√°”Àπ¥‡°≥±å¡“µ√∞“π·≈–¡ÿàßæ—≤π“§«“¡ “¡“√∂‡™‘ß ¡√√∂π–À≈—°æ¬“∫“≈Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ©ÿ°‡©‘π„ÀâÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß¢÷Èπ
ผู้ทรงคุณวุ‡√◊ฒËÕิทß∑’ี่ชË ่ว8ยให้æƒµ‘
ข้อเสนอแนะในการปรั
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°√√¡¥â“π®√‘¬∏√√¡บ·≈–æƒµ‘
∫√‘°“√¢ÕßºŸ
æ√–Õ“®“√¬åΩíôπ Õ“®“‚√ º≈°“√«‘®—¬π’È “¡“√∂π”‰ª Ÿà°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ °“√„Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π” ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡·≈–
รศ.ดร.
สมจิต„Àâแดนสี
ก้ว “π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡
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Ωíôπ Õ“®“‚√
‡ªìπµâπแ·∫∫¥â
บรรณาธิการ
„πÕß§å°√
ªï∑’Ë 2553 ¢Õ·®âß¢à“«¥’«à“ «“√ “√¢Õß‡√“¡’§à“ Impact Factors ‰¥âÕ—π¥—∫∑’Ë 1 ‡ªìπªï∑’Ë 3 ®÷ß¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“πÕà“π∑—Èß·ª¥‡√◊ËÕß
π–§– ·≈â«Õ¬à“≈◊¡ àßµàÕ„Àâ‡æ◊ËÕπæâÕßπâÕßæ’Ë¢Õß‡√“‰¥âÕà“π°—πÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß ¢Õ„Àâ°”≈—ß„®„π°“√ √â“ß √√§åº≈ß“π·≈–π”¡“‡º¬·æ√à‡æ◊ËÕ
‡ √‘¡§«“¡‡¢â¡·¢Áß„Àâ«“√ “√‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡ ·≈–™à«¬°—πÕâ“ßÕ‘ß«“√ “√¢Õß‡√“ ‡æ◊ËÕ„Àâ«“√ “√¢Õß‡√“¡’§à“ Impact Factors ¡“°¢÷Èπ
π–§– „πªïµàÕ‰ª‡√“®–π”«“√ “√¢Õß‡√“‡¢â“ Ÿà∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ Scopus ´÷Ëß®–∑”„Àâ«“√ “√‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°∑—Èß “°≈·≈–∑âÕß∂‘Ëπ ¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π
π—∫ πÿπµàÕπ–§à–
¡®‘µ ·¥π ’·°â«
∫√√≥“∏‘°“√
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