กรรมการบริหารสมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทย ฯ ประจําปี 2558
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รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ลี
พันเอกหญิงพวงจันทร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชัชนาฏ
นางสุ พิสชา
ดร.ปั ทมา
นางสาวสมทรง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ
พันโทหญิง ดร.กุนนที
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา
รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วรรณี
นางนพวรรณ
นางศิริมา
ดร.นฤมล
ดร.สมนึก
นางวันเพ็ญ
ดร.ศรี สุดา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย ์

ลิ้มประสูตร
ทองวิเชียร
วงศ์วิเศษ
ณ นคร
กิ่งแก้วก้านทอง
วาจามัน่
จุไรทัศนีย ์
อํานาจสัตย์ซื่อ
พุม่ สงวน
อาจสันเที๊ยะ
เผ่าวัฒนา
ละออปักษิณ
ภัทรวงศา
ลีละวงศ์
เอื้อมณี กลู
สกุลหงส์โสภณ
แวววีรคุปต์
วงศ์วิเศษกุล
รวิวรกุล

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
นายกสมาคมฯ
อุปนายก1
อุปนายก2
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวารสาร
เหรัญญิกและฝ่ ายบริ การชุมชน
ฝ่ ายบริ การชุมชนและประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายทะเบียน
ฝ่ ายหารายได้และฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายปฏิคมและสวัสดิการ
ฝ่ ายหารายได้
ฝ่ ายเลขานุการ

กิจกรรมต่ างๆ ของสมาคมฯ ในปี พ.ศ.2558
1 ร่ วมเข้าประชุม เป็ นเจ้าภาพและประธานร่ วมประจําวันงานกาชาด ร้านสภาสตรี แห่งชาติฯ ประจําปี
2558 ประจําวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 และประชุมเพื่อปรึ กษาหารื อเตรี ยมการ จัดงานกาชาด ใน
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
2 ผศ.ดร.นฤมล เอื้อมณี กลู ฝ่ ายทะเบียน ร่ วมประชุม “เพือ่ พัฒนานโยบายสร้างความปลอดภัยในการ
ทํางานของพยาบาลไทย” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
3 ร่ วมประชุมการจัดงานกาชาด ประจําปี 2558 ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 สมาคมพยาบาสาธารณสุ
ชไทย ร่ วมกับ ผศ.ดร.นฤมล เอื้อมณี กลู ฝ่ ายทะเบียน บริ จาค เงินจํานวน 2,520 บาท และเสื้ อผ้า แก่
เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

4. ร่ วมประชุมวิชาการสุ ขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุ ขภาพจิตและจิตเวช ครั้ง
ที่ 12 ประจําปี 2558 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
กรุ งเทพมหานคร
5. ร่ วมประชุมคณะกรรมการจัดงานคืนสู่ เหย้า “ราชพฤกษ์สมั พันธ์ 2558” ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม
2558 เวลา10.00 – 12.00 น .ณ ห้องประชุมสุ รินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุ ขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
6. ร่ วมประชุมใหญ่ครั้งที่ 17 ในวันที่ 26 -27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องราชาบอลรู ม ชั้น 11 อาคาร 2
โรงแรมปริ้ นซ์พาเลส เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพฯ โดยส่ งผูแ้ ทนประชุมไม่เกิน 5 คน และ
สมาชิกสามัญมีสิทธิลงคะแนนเสี ยงองค์กรละ 1 เสี ยง
7. ร่ วมการประชุมวิชาการ “ปฏิรูประบบสุ ขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสํานึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี
สช.” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
8. ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ,อาจารย์ สมทรง จุไรทัศนีย ์ และผศ.ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ
ฝ่ ายวิชาการ ผศ.ดร.ทัศนีย ์ รวิวรกุล บรรยายให้ความรู ้ เรื่ องการฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) ในวันที่
10 มิถุนายน 2558
9. ผศ.ชัชนาฎ ณ นคร นายกสมาคม,ผศ.ดร.ทัศนีย ์ รวิวรกุล และดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ ร่ วมแสดง
ความยินดีแด่ พอ.(พิเศษ)หญิง พวงจันทร์ วงศ์วิเศษ อดีตนายกสมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทยฯ ใน
โอกาสได้รับเข็มเชิดชูเกียรติสตรี ไทยดีเด่น ประจําปี 2558 วันเสาร์ที่ 1 สิ งหาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์
ไดมอนด์ บอลรู ม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
10. ผศ.ดร.สุ วรรณี ละออปั กษิณ ผ่ายเหรัญญิก เป็ นตัวแทนสมาคมฯเข้าร่ วมประชุม โดยมี ดร.สมนึก
สกุลหงส์โสภณ และอาจารย์สมทรง จุไรทัศนีย ์ เข้าร่ วมประชุมสํานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพ
แห่ งชาติ ขอส่งร่ างเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8
พ.ศ.2558 (ร่ าง ๑) เพื่อให้ภาคีเครื อข่ายได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ
11. ร่ วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิ ดล” ในวันที่ 24 กันยายน 2558
12. ร่ วมจัดหัวข้อวิชาการ เรื่ อง “SKT:สมาธิบาํ บัด เพื่อการเยีย่ วยาในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง” ในวันที่
10 พฤศจิกายน 2558 นําโดย ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ ,ดร.ศรี สุดา วงศ์วิเศษกุล , ผศ.ดร.ขวัญใจ
อํานาจสัตย์ซื่อ , นางนพวรรณ ภัทรวงศา และ ผศ.ดร.ทัศนีย ์ รวิวรกุล

ประมวลภาพกิจกรรม สมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทยฯ พ.ศ. 2558
สมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทยฯร่ วมบําเพ็ญกุศลถวาย
แด่องค์อุปถัมภ์สมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทยฯ
วันที่ 2 มกราคม 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร อดีตนายกสมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทยฯ
และอดีตกรรมการบริ หารสมาคม ร่ วมทําบุญปี ใหม่
วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุ ข คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทยฯ ร่ วมแสดงความอาลัย และ เป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
คุณแม่ของ รศ.จรรยา เสี ยงเสนาะ อดีตกรรมการบริ หารสมาคม
วันที่ 18 มกราคม 2558
ณ ศาลาเมฆเจริ ญลาภ วัดกระทุ่มเสื อปลา กรุ งเทพฯ

สมาคมสาธารณสุ ขไทยฯร่ วมออกร้านสภาสตรี แห่งชาติ และถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตราชสุ ดาฯ
ในงานกาชาด วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ สวนอัมพร

การประชุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุ ขครั้งที่ 16 โดยเป็ นเจ้าภาพร่ วมกับ
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุ ข คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
กองการพยาบาลสาธารณสุ ข สํานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร
และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุ งเทพฯ

กิจกรรมฝ่ ายบริ การชุมชน
สมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทยฯ
ออกหน่วยอบรม Hands only CPR training
ในกิจกรรม “เติมความรัก” ประจําปี 2558 กรมสรรพาวุธทหารบก
วันที่ 10 มิถุนายน 2558

สมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทยฯทอดผ้าการกุศลประจําปี 2558
วันที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ วัดหน้าพระลานและวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดสระบุรี

สมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทยฯร่ วมพิธีบาํ เพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตวันที่ 18 กรกฎาคม 2558

สมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทยร่ วมแสดงความยินดีกบั
พ.อ.หญิง พวงจันทร์ วีระไวทยะ วงศ์วเิ ศษ
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสตรี ไทยดีเด่น เนื่องในวันสตรี แห่งชาติ ประจําปี 2558
วันที่ 1 สิ งหาคม 2558

สมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทยฯ
ร่ วมพิธีวางพวงมาลา พระราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระมหิ ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก
เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2558 ณ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

งาน ๘๔ ปี มุทิตาจิต รศ.ดร.ประภา ลิ้มประสู ตร
วันที่ 3 ตุลาคม 2558

งานประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 15
สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ ร่ วมกับ สมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทยฯ
ประชุมวิชาการ เรื่ อง S.K.T. สมาธิบาํ บัดเพื่อการเยียวยาในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุ งเทพฯ

