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ฒนาที่ ท้าทายการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพยาบาลไทยอย่างกล้าหาญและมุ่งมั่น ซึ่งทั้ง 14 เรื่อง ล้วนมี
—∫ π©—∫æ≈—πµàÕ‰ª
ความน่าสนใจสามารถน�ำไปใช้ต่อยอดการพัฒนาบริการพยาบาลต่อไปได้
‡√◊ËÕß∑’Ë 4 º≈¢Õß‚ª√·°√¡°“√‡µ√’¬¡µ—«‡æ◊ËÕ°“√§≈Õ¥µàÕ¿“«–®‘µ„® æƒµ‘°√√¡°“√‡º™‘≠§«“¡‡®Á∫ª«¥·≈–º≈≈—æ∏å
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความภูมใิ จในความสามารถของพีน่ อ้ งพยาบาล
¢Õß°“√§≈Õ¥„πÀ≠‘ß§√√¿å·√° ‡ªìπ°“√«‘®¬— ‡™‘ß∑¥≈Õß º≈°“√»÷°…“π’®È ß÷ ‡ªìπ·π«∑“ß ”À√—∫æ¬“∫“≈∑’ªË Ø‘∫µ— À‘ πâ“∑’„Ë Àâ°“√¥Ÿ·≈À≠‘ß
ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาสุขภาพประชาชน เป็นแรงจูงใจในการพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาสังคมจึงขอเรียนเชิญพี่น้องพยาบาล
µ—Èß§√√¿å„π°“√π”‚ª√·°√¡°“√‡µ√’¬¡µ—«‡æ◊ËÕ°“√§≈Õ¥‰ª„™â‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡„ÀâÀ≠‘ßµ—Èß§√√¿å¡’§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫°“√§≈Õ¥·≈–≈¥§«“¡
ทุ«‘µก°°—
ท่าßนร่
วมเป็นเจ้าของวารสารโดยการสมัครเป็นสมาชิก ร่วมส่งบทความมาเผยแพร่ ติดตามอ่านวารสาร ช่วยกันอ้างอิง
«≈µàÕ°“√§≈Õ¥‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡
วารสารของเรามากขึ
วามรูË¡้ไ‡§√◊
ปพัËÕฒß¥◊
นาต่
อเพื่อให้เกิด¢ความเข้
แข็งของวิ
ต่อไป “ °“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢°“√
‡√◊ËÕß∑’Ë 5 ªí้น®และน�
®—¬∑’ËªำÑÕองค์
ß°—πค°“√¥◊
Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å
Õß«—¬√ÿàπม°“√«‘
®—¬π’È¡ช’¢าชี
âÕ‡ พπÕ·π–«à
ณกองบรรณาธิ
านทีËÀท่ ≈“°À≈“¬
ำ� งานอย่า√àงเข้
ง ขอบคุณผูท้ รงคุÕß°—
ณπวุฒ·≈–·°â
ทิ ชี่ ว่ ยให้
อ้ เสนอแนะในการปรั
แก้
¥◊Ë¡‡§√◊ËÕß¥◊ขอขอบคุ
Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å
®”‡ªìπ®–µâกÕารทุ
ß¡’∫กÿ§ท่§≈∑’
«¡°—มแข็
π°”Àπ¥·π«∑“ßªÑ
ªí≠ขÀ“¥â
«¬«‘∏’∑’ËÀ≈“°À≈“¬บ‚¥¬
ต้¬÷¥นÀ≈—
ฉบั°บ¢Õß°“√¡’
จนเกิดความสมบู
และขอบคุ
ณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อนุเคราะห์ให้สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
à«π√à«¡‡ªìรπณ์ ”§—
≠
สมาคมพยาบาลฯ
ำเนิ¬น¥·≈–°“√‡º™‘
งานวารสาร ≠§«“¡‡§√’¬¥¢ÕßºŸâªÉ«¬«‘°ƒµ∑’ËÀÕºŸâªÉ«¬«‘°ƒµ„π‚√ßæ¬“∫“≈¡‚À ∂ “∏“√≥√—∞
‡√◊ËÕß∑’Ë 6ในการด�
§«“¡‡§√’
ª√–™“∏‘ª‰µ¬ª√–™“™π≈“« °“√«‘®—¬§√—Èßπ’È “¡“√∂„™â‡ªìπ·π«∑“ß°“√ª√–‡¡‘π§«“¡‡§√’¬¥ ·≈–«‘∏’°“√‡º™‘≠§«“¡‡§√’¬¥ √«¡∑—Èß„™â
‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√«“ß·ºπ°“√æ¬“∫“≈ ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡„ÀâºŸâªÉ«¬∑’Ë‡®Á∫ªÉ«¬«‘°ƒµ “¡“√∂ª√—∫µ—«·≈–‡º™‘≠§«“¡‡§√’¬¥‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡
สมจิต แดนสีแπก้§√‘วπ∑√å °“√«‘®—¬π’È¡’¢âÕ‡ πÕ
‡√◊ËÕß∑’Ë 7 §«“¡ “¡“√∂‡™‘ß ¡√√∂π–À≈—°¢Õßæ¬“∫“≈Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ©ÿ°รศ.ดร.
‡©‘π ‚√ßæ¬“∫“≈»√’
บรรณาธิ∫ก—µาร
·π–«à“§«√¡’°“√°”Àπ¥‡°≥±å¡“µ√∞“π·≈–¡ÿàßæ—≤π“§«“¡ “¡“√∂‡™‘ß ¡√√∂π–À≈—°æ¬“∫“≈Õÿ
‘‡Àµÿ©ÿ°‡©‘π„ÀâÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß¢÷Èπ
‡√◊ËÕß∑’Ë 8 æƒµ‘°√√¡¥â“π®√‘¬∏√√¡ ·≈–æƒµ‘°√√¡°“√„Àâ∫√‘°“√¢ÕßºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’ææ¬“∫“≈ ‚√ßæ¬“∫“≈
æ√–Õ“®“√¬åΩíôπ Õ“®“‚√ º≈°“√«‘®—¬π’È “¡“√∂π”‰ª Ÿà°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ °“√„Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π” ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡·≈–
æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π∫ÿ§§≈„π°≈ÿà¡°“√æ¬“∫“≈ ‚√ßæ¬“∫“≈æ√–Õ“®“√¬åΩíôπ Õ“®“‚√ „Àâ‡ªìπµâπ·∫∫¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡
„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«
∫√√≥“∏‘°“√
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2564
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