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เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เวียนมาบรรจบ
อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ “เล่าข่าว เล่าคน”
จึงขอเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
ด้วยความน้อมสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
สำหรับ  ประจำฉบับที่ไม่ควร
พลาดการติดตามคงจะเป็นเรื่องความคืบหน้าของการ
เสนอร่าง พ.ร.บ. สถาบันพระบรมราชชนก ที่ประชุม
คกก. พั ฒ นาโครงสร้ า งระบบราชการ กสธ. มี ม ติ
เห็ น ชอบ
⌦
⌫ ⌫
นอกจากนัน้ ก็เป็น
ข่ า วการเข้ า รั บ พระราชทานรางวั ล อาจารย์ พ ยาบาล
ดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการดีเด่น
ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2550 จาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ ขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่าน
ที่ได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้
ในคอลัมน์ “รับรู้ – ดูขา่ ว” ได้เสนอภาพข่าว
การวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” และภาพบรรยากาศ
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2550
ซึ่งในปีนี้มีผู้บริหารของสถาบันเกษียณอายุราชการถึง
7 ท่าน ส่วนคอลัมน์ “เกร็ดความรู”้ ฉบับนีข้ องดไปก่อน
เนื่องจากมีเนื้อที่ไม่พอค่ะ
ท่านที่ติดตามข่าวสารจาก “ชมรมผู้บริหาร
สถานศึกษา” โปรดอดใจรออีกสักนิด หวังว่าฉบับหน้า
ท่านประธานชมรมผู้บริหารฯ คงมีเรื่องราวน่าสนใจ
ติ ด ไม้ ต ิ ด มื อ มาฝากจากประเทศอเมริ ก า หลั ง จาก
ทิ้งให้พวกเรารอคอยเสียนาน........ หวังว่าคงอีกไม่นาน
เกินรอค่ะ
ขอทิง้ ท้ายว่า
ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารภายในสถาบันฯ หากท่านผู้อ่านมี
ข่าวสารหรือผลงานทีต่ อ้ งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สามารถส่งเข้ามาได้ตามสถานทีต่ ดิ ต่อท้ายเล่มค่ะ...
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วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี หรือที่ชาวไทยขานพระนามด้วยหัวใจเทิดทูนเคารพรักยิ่งว่า
“สมเด็จย่า” พระนามเดิมว่า “สังวาลย์” ได้มพี ระประสูตกิ าลในครอบครัว
ของพระชนกที่มีพระนามว่า “ชู ” และพระชนนีท ี่มีพระนามว่า “คำ”
ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีอาชีพช่างทอง ตั้งนิวาสถานอยู่ ณ “บ้านช่างนาค”
ธนบุ ร ี ล ะแวกวั ด อนงคาราม ซึ ่ ง เป็ น จุ ด เชื ่ อ มโยงประวั ต ิ ศ าสตร์ ข อง
คนกรุงเทพฯ จากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นย่านที่เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
การค้า และมีศิลปวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นมาแต่อดีตกาล
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ท รงกำพร้ า พระชนก
ตั้งแต่มีพระชนมายุไม่มากนัก ต่อมาพระญาติได้นำขึ้นถวายตัวเป็น
ข้ า หลวงรุ ่ น เด็ ก ของสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุ ร ี
ราชสิรินธร พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รั ช กาลที ่ 5 และสมเด็ จ พระศรี ส วริ น ทิ ร าบรมราชเทวี ครั ้ น เมื ่ อ มี
พระชนมายุได้ 9 พรรษา ก็ทรงกำพร้าพระชนนีอีก จึงทรงอยู่ในพระ
อุปการะของสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ และสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
ตลอดมา
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ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช
จนครบหลักสูตร 3 ปี การที่ทรงเลือกศึกษาสายอาชีพด้านนี้ถูกกับพระนิสัยมาก
เพราะทรงสุภาพอ่อนโยน มีพระเมตตา และขันติธรรม ทรงเอื้ออาทรต่อบุคคลทั่วไป
การที่ทรงศึกษาตามเส้นทางอาชีพสายนี้จะว่าเป็นพระราชบุพเพสันนิวาสบันดาล
ก็เป็นได้ เพราะในเวลาต่อมาไม่กเ่ี ดือน สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ได้พระราชทานทุน
เล่าเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนพยาบาลส่งไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ตามพระ
ประสงค์ของพระราชโอรส คือ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์
(พระยศในขณะนั้น) ซึ่งทรงส่งเสริมการศึกษาด้านการแพทย์และการพยาบาลจนถึง
ขนาดที่พระองค์เองได้ทรงตั้งทุนเล่าเรียนด้านการแพทย์อีกส่วนหนึ่งด้วย
ในขณะทีส่ มเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ กำลังทรง
ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี้ อธิบดีกรมสาธารณสุข ได้
คัดเลือกนางสาวสังวาลย์และนักเรียนพยาบาลอีกผูห้ นึง่ ส่งไปศึกษาต่อ เป็นเหตุให้ได้
เฝ้าสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช ซึ่งทรงเป็นผู้ดูแลนักเรียนทั้งสองไปโดยปริยาย
ด้วยเหตุที่เป็นนักเรียนทุนของพระราชมารดา เมื่อพิจารณาถึงข้อที่ว่าสมเด็จพระศรี
นครินทราฯ ได้เคยเป็นข้าหลวงสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร พระเชษฐภคินีมาก่อน ประกอบกับการที่มีพระสิริโฉมและพระจริยวัตร
อันงดงาม สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ จึงทรงคุ้นเคยเสด็จไปทรงเยี่ยม
บ่อยครั้งจนกลายเป็นที่สนิทเสน่หาในเวลาต่อมา และเมื่อได้กราบบังคมทูลขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเสกสมรสตามกฎมณเฑียรบาล จนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว นางสาวสังวาลย์ จึงได้เดินทางกลับ
ประเทศไทยและมีพธิ อี ภิเษกสมรสทีว่ งั สระปทุม เมือ่ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2463 พระนามทีเ่ รียกขานในเวลานัน้ คือ หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา
เมือ่ อภิเษกสมรสแล้ว ทัง้ สองพระองค์ได้เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อทีส่ หรัฐอเมริกา เฉพาะสมเด็จพระศรีนครินทราฯ นัน้ ได้ทรงศึกษาหลักสูตร
เตรียมพยาบาลทีว่ ทิ ยาลัยซิมมอนส์ เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ต่อมาก็ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการสาธารณสุขเกีย่ วกับโรงเรียนทีส่ ถาบัน เอ็ม. ไอ. ที.
ครั้นถึง พ.ศ. 2465 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงพระประชวรพระวักกะ (ไต) ทั้งสองพระองค์ต้องเสด็จกลับประเทศไทยอีกครั้ง
เพื่อตามเสด็จพระเชษฐภคินีออกไปรักษาพระองค์ ที่อังกฤษ ใน พ.ศ. 2466 ราชสกุลมหิดลก็ได้ประสูติที่อังกฤษนั้นเอง ได้รับพระราชทานพระนามว่า
“ม.จ.กัลยา ณิวัฒนา” ซึ่งในปลายปีเดียวกัน ครอบครัวมหิดลทั้ง 3 พระองค์ก็ได้เสด็จกลับประเทศไทยอีก โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์
ได้ทรงรับราชการในกระทรวงธรรมการ ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยและข้าหลวงสำรวจการศึกษาทัว่ ไป รวมทัง้ ได้ทรงเป็นอาจารย์ในทีต่ า่ งๆ
หลายแห่งจนพระสุขภาพทรุดโทรมอย่างหนัก แพทย์จึงได้ถวายความเห็นให้เสด็จไปรักษาพระองค์ในต่างประเทศ จึงได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศ
เยอรมนี เมือ่ กลาง พ.ศ. 2468
ในปีเดียวกันนั้นเอง “ม.จ.อานันทมหิดล” สมาชิกพระองค์ใหม่แห่งราชสกุลมหิดลก็ประสูติที่เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ต่อมาได้
ทรงย้ายไปประทับที่มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกครั้งหนึ่งเพื่อทรงศึกษาต่อ สมเด็จพระศรีนครินทราฯ ทรงเข้าศึกษาวิชาคหกรรมศาสตร์
ณ วิทยาลัยซิมมอนส์ ส่วนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ซึ่งต่อมาได้เฉลิมพระยศเป็นกรมหลวงสงขลานครินทร์และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ก็ได้ทรงศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดต่อ จนทรงสำเร็จการศึกษาได้รบั ปริญญาเกียรตินยิ ม และใน
ปี 2470 นัน้ เอง พระโอรสองค์สดุ ท้ายก็ได้ประสูตทิ โ่ี รงพยาบาลในเมืองเคมบริดจ์ ตามพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ 7 ที่มมี าก่อนหน้านั้น ม.จ.กัลยาณิวฒ
ั นา และ ม.จ.อานันทมหิดล ได้เลื่อนพระยศเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ส่วนพระโอรสองค์ใหม่ทเี่ พิง่ ประสูติ
ภายหลังพระบรมราชโองการ จึงได้ดำรงพระยศเป็น “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า” มาแต่แรกประสูตแิ ละได้รบั พระราชทานพระนามว่า “ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช”
ใน พ.ศ. 2471 ครอบครัวมหิดลได้เสด็จกลับประเทศไทยด้วยความสำเร็จทั้งในส่วนการศึกษาและชีวิตครอบครัว โดยเฉพาะสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมขุนสงขลานครินทร์นน้ั ทรงเป็น “นายแพทย์” ทีส่ มบูรณ์ และพร้อมทีจ่ ะทรงงานด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ในเวลานัน้ ต้องถือว่าดำรงพระอิสริยยศสูง
และจัดอยู่ในลำดับผู้ทรงสิทธิสืบราชสันตติวงศ์เป็นลำดับแรกด้วย อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงเสียสละอย่างแรงกล้า
เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนผูท้ นทุกขเวทนาด้วยโรคภัยไข้เจ็บ พระสุขภาพก็ทรุดโทรมลงอย่างหนัก จนสิน้ พระชนม์ ณ พระตำหนักวังสระปทุม เมือ่ วันที่ 24
กันยายน พ.ศ. 2472
นับแต่นั้น “สมเด็จย่า” ได้ทรงรับพระราชกรณียกิจยิ่งใหญ่ขณะที่มีพระชนม์เพียง 28 พรรษา และอภิบาลสมเด็จฯ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ซึ่งสูงพระชนมายุแล้ว ขณะที่พระโอรส พระธิดายังทรงพระเยาว์อยู่มาก แต่ด้วยพระขันติธรรม ด้วยพระบุญญาธิการ และด้วยสัจจบารมีที่จะทรง
ถวายเป็นราชกตัญญุตาแด่พระบรมราชจักรีวงศ์ จึงได้ทรงทะนุบำรุง อบรม พระโอรส พระธิดา ทั้ง 3 พระองค์ไว้เป็นผู้สืบพระราชสันตติวงศ์
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสละราชสมบัติ รัฐบาลในเวลานั้นจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จ
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพือ่ อัญเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จครองราชสมบัตเิ ป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 8 ของกรุงรัตนโกสินทร์


จนล่วงถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นล้นพ้น เพิ่มพูน
พระบุญญาบารมีแก่สมเด็จพระบรมราชโอรส เป็น “มหาราช” ของชาวไทย มีพระคุณ
เกริกไกรเกินจะพรรณนาได้ เป็นที่แซ่ซ้องสดุดี “สมเด็จย่า” ได้ทรงสรรค์สร้างคุณูปการ
ยิ่งใหญ่ไพศาล ทรงยิ่งด้วยพระบุญญาธิการยากจักหาผู้ใดเสมอ พระองค์ได้เจริญ
พระชนมายุมาถึง 5 รัชกาลแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ทรงผ่านเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความสุข
และที่นำมาซึ่งความวิปโยค จนทรงเข้าพระทัยได้ดีถึงสภาพอันเป็นธรรมดาของโลก
ทรงดำรงพระองค์ได้หมดจดงดงาม ตัง้ แต่เป็นกุลสตรีสามัญชน เป็นหม่อมในสมเด็จเจ้าฟ้า
เป็นพระราชชนนี สมเด็จพระราชชนนี
จนถึงเมือ่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนีใน พ.ศ. 2513 บัดนี้ทรงสถิตในที่อิสริยยศสูงยิ่งในพระบรมราชจักรีวงศ์
แต่ก็มิได้ทรงหวั่นไหวในความเปลี่ยนแปลงใด กลับมีแต่จะทรงหนักแน่นมั่นคง ในพระ
เมตตากรุณาธิคุณ พระขันติธรรม และพระราชคุณธรรมอันได้ทรงบำเพ็ญอยู่แล้วมาโดย
ตลอดไม่เสือ่ มคลาย

⌫
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อ
ชาวไทยและประเทศชาตินั้นใหญ่หลวงมาก ทรงมีพระอุตสาหวิริยะสูงในการทรงงาน
เพือ่ ประโยชน์สขุ ของปวงชนชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า ตัง้ แต่เหนือสุด จรด ใต้สดุ โดยเฉพาะด้าน
การแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา พระองค์ท่านทรงจัดตั้งหน่วย
และมูลนิธิที่สำคัญขึ้น ได้แก่ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) เป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ที่เดินไปในถิ่นทุรกันดาร ประกอบด้วย แพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสมาชิกสมทบอีกคณะหนึ่ง
ซึ่งไม่ได้รับสิ่งตอบแทนและเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน มูลนิธิขาเทียม มูลนิธิถันยรักษ์ ที่
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้เป็นสถานที่ตรวจวินิจฉัยเต้านม ทรงบริจาคเงินเพื่อสร้าง
โรงเรียนกว่า 185 โรงเรียน และทรงรับเอาโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เป็นต้น
พระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปฏิบัติจนประสบ
ผลสำเร็จด้วยพระปรีชาญาณ และความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การแพทย์ การพยาบาล การศึกษา ตลอดจนการพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม และการยกระดับ
คุ ณ ภาพชี ว ิ ต พระราชกรณี ย กิ จ เหล่ า นี ้ ย ั ง ปรากฏผลสื บ เนื ่ อ งและมี พ ั ฒ นาการมา
เป็นลำดับสืบมา โดยเฉพาะด้านการพยาบาลนั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงพระเกียรติสงู สุดของวิชาชีพการพยาบาลไทย ตราบจนเสด็จสวรรคต ท่ามกลางความ
เศร้าโศกอาดูรของชาวไทยทั้งมวล เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 เวลา 21.17 น. ณ
โรงพยาบาลศิรริ าช ด้วยพระชนมายุ 93 พรรษา
เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 100 ปี
องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้เฉลิมพระเกียรติ
ยกย่องให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็น “บุคคลสำคัญของโลก”
ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้นสุดจะประมาณการได้น้ี ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ชาวสถาบันพระบรมราชชนกทั้งปวงจักเคารพ เทิดทูน สำนึก จดจำถึง “สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี” หรือ “สมเด็จย่า” ของชาวไทย และจะขอสืบสานพระราช
ปณิธานที่ทรงวางไว้แก่ผืนแผ่นดินไทยนี้ตลอดชั่วกาลนาน
(ทีม่ า : คอลัมน์ ระดมสมอง โดย คนไท ประชาชาติธรุ กิจ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ปีท่ี 29 ฉบับที่ 3737 (2937) ,
วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org)



ตามที่หน่วยประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมฯ ได้รายงานความคืบหน้าเรื่อง การเสนอร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งสถาบัน
พระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการ ในกระทรวงสาธารณสุข ว่าเรื่องดังกล่าว
ได้เข้าสูก่ ารประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันอังคารที่ 11 กันยายน 2550 และทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีมมี ติให้สง่ เรือ่ งดังกล่าวให้ ก.พ.ร.
พิจารณาให้ความเห็นก่อน เนื่องจากเป็นการจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม นั้น
ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการจากหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการ ก.พ.ร.
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “การจัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นส่วนราชการ ในกระทรวงสาธารณสุข” โดยให้รีบเสนอเรื่องไปสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเสนอคณะกรรมการ ก.พ.ร.
พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
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ขอแสดงความชื่นชม ยินดี และประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล
อาจารย์พยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2550 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร รวม 8 ท่าน ดังนี้

อาจารย์พยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข
ในปีนี้มีอาจารย์พยาบาลในสังกัดสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัล “อาจารย์พยาบาลดีเด่น” จากมูลนิธหิ ม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช
จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพและประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษาสูง เป็นผู้นำในการพัฒนา
วิทยาลัย เป็นผู้ที่ได้รับศรัทธาและยกย่องจากสังคมโดยรวม ในปี 2513 ท่านเริ่มรับราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพ ณ
ศูนย์อนามัย แม่และเด็กราชบุรี (ปัจจุบนั คือ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุร)ี จากนัน้ เป็นวิทยาจารย์ และ ผอ.วพบ.พระพุทธบาท
ก่อนเกษียณอายุราชการท่านดำรงตำแหน่ง ผอ.วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
มีผลงานด้านพัฒนางานบริหารจัดการศึกษาและผลงานวิจัยมากมาย เป็นกรรมการและที่ปรึกษาต่างๆ
ในองค์กรวิชาชีพ องค์กรระดับจังหวัด และของสถาบันฯ ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เมือ่ ได้รบั รางวัลนี้ ท่านได้กล่าวความรูส้ กึ ในโอกาสนีว้ า่ “ภาคภูมใิ จและดีใจอย่างยิง่ เพราะถือว่าเป็นพยาบาล
คนหนึ่ง และเป็นคนสถาบันพระบรมราชชนก ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ ได้”
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เป็นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนทัง้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ เป็นทีร่ กั ใคร่
ของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และนักศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์พยาบาล ท่านรับราชการเป็นเวลา 36 ปี
เริม่ ด้วยการเป็นพยาบาลประจำการโรงพยาบาลราชบุรี เจริญก้าวหน้าในหน้าทีเ่ รือ่ ยมา จนปัจจุบนั เป็นรองผูอ้ ำนวยการ
กลุ่มวิชาการด้านพัฒนาการศึกษาและวิชาการ ก่อนหน้านี้เคยได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่นจากมูลนิธิชุมศรี
ชำนาญพูด รองผูอ้ ำนวยการดีเด่น และข้าราชการดีเด่นประเภทอาจารย์ผสู้ อน จาก วพบ.ราชบุรี ในโอกาสสทีไ่ ด้รบั
รางวัลอาจารย์พยาบาลผูป้ ฏิบตั งิ านนานและดีเด่นของ กสธ. ในครัง้ นี้ ได้กล่าวถึงความรูส้ กึ ว่า “ภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่
เป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อชีวิตการปฏิบัติราชการ นับเป็นเกียรติยศต่อตนเอง ครอบครัว และเป็นการ
พิสูจน์ว่าชีวิตมนุษย์ถ้าปฏิบัติดี ประพฤติชอบจะได้รับแต่สิ่งดีงามมาสู่ชีวิต”

ข้าราชการดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก
ข้าราชการทีไ่ ด้รบั รางวัล “ข้าราชการดีเด่น” ของสถาบันฯ ในปีน้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ผูบ้ ริหาร อาจารย์ผสู้ อน บุคลากรสายสนับสนุน
และลูกจ้างประจำ มีจำนวน 6 ท่าน ได้แก่

⌫
เป็นผูบ้ ริหารทีม่ ภี าวะการเป็นผูน้ ำดีเด่นในด้านการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะเสีย่ งภัย โดยยึดประโยชน์
ของประเทศชาติเป็นหลัก เริม่ รับราชการเป็นพยาบาล ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัง้ แต่ปี 2525 มาทำงานที่
วพบ.ยะลา โดยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตฯ
รองผูอ้ ำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ผอ.วพบ.ยะลา ตามลำดับ เคยได้รบั รางวัลผูบ้ ริหารการพยาบาลดีเด่น สาขาบริหาร
การศึกษา ประจำปี 2550 จากสมาคมบริหารการพยาบาล ท่านกล่าวถึงความรูส้ กึ ว่า “ภาคภูมใิ จและได้รบั เกียรติ
อย่างยิ่งในฐานะที่เป็นข้าราชการ ระลึกอยู่เสมอว่า ความสำเร็จที่ได้รับไม่ได้เกิดจากตนเองเพียงคนเดียว
ทุกอย่างเกิดจากการร่วมมือร่วมใจ การให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน”

คติประจำใจ : ทำวันนีใ้ ห้ดที ส่ี ดุ และไม่มอี ะไรทีท่ ำไม่ได้ หากว่าเรามีความตัง้ ใจและอดทน

อาจารย์ผสู้ อนดีเด่น ได้แก่
1) นายเชาวลิต นีละสมิต วิทยาจารย์ 8 วสส.ขอนแก่น
มีผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การศึกษาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง จนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เริ่มรับราชการในกรมอนามัยและย้ายมา
อยู่ที่ วสส.ชลบุรี วสส.พิษณุโลก และ วสส.ขอนแก่นตามลำดับ ก่อนเกษียณ
อายุ ร าชการท่ า นเป็ น หั ว หน้ า คณะวิ ช าสาธารณสุ ข ชุ ม ชน สร้ า งผลงานทาง
วิชาการและวิจยั ทีโ่ ดดเด่น เช่น เป็นผูเ้ ขียนตำราเรือ่ ง การสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม
เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สถิติสาธารณสุข ฯลฯ ได้เปิดเผย
ถึงความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั รางวัลนีว้ า่ “รูส้ กึ ยินดีและปลาบปลืม้ เป็นเกียรติประวัติ
ในการรั บ ราชการของวงศ์ ต ระกู ล ที ่ ไ ด้ เ ข้ า รั บ พระราชทานรางวั ล จาก
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และสามารถสร้างชื่อเสียง ให้แก่ วสส.ขอนแก่น”
คติประจำใจ : ทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่อยู่รอบข้างด้วยความเต็มใจ คิดเสมอว่า “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน
จะขึ้นสูงไม่ได้”
2) นางวิยะดา รัตนสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ 8 ด้านการสอน วพบ.พะเยา มีผลงานดีเด่นด้านการสอน การวิจัย และการ
บริหารวิชาการ เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์และนักศึกษาตลอดมา เริ่มรับราชการตั้งแต่ปี 2517 ในตำแหน่งพยาบาลตรีโรงพยาบาลพะเยา
และเติบโตในหน้าที่การงานตลอดมา จนปัจจุบันท่านเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ตลอดระยะเวลาการทำงานมีผลงานวิชาการ และได้รับ
เกียรติประวัตแิ ห่งความสำเร็จจากสังคมมากมาย กล่าวถึงความรูส้ กึ ว่า “ภาคภูมใิ จมากทีไ่ ด้รบั เกียรติในครัง้ นี้ ทำให้เกิดกำลังใจในการพัฒนาตนเอง
และร่วมกับทีมอาจารย์ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ ทั้งในด้านการบริหารวิชาการและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อคุณภาพ
ของบัณฑิตพยาบาลอย่างต่อเนื่องต่อไป” มีคติประจำใจว่า : พยายามทำทุกสิง่ ให้ดที ส่ี ดุ


บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ได้แก่
1) นางกชกรณ์ เอกกิตติ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 6 วพบ.ราชบุรี เป็นผูท้ ม่ี กี ารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง เป็นต้นแบบ
ในการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ จนได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีเด่น เริ่มเข้ารับราชการในปี 2522 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชบุรี และเติบโตในสายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจนถึงระดับ 6 ในปัจจุบัน และยังเป็นรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารอีกตำแหน่งด้วย ท่านกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนี้ว่า “รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ทราบว่าผู้บริหารสถาบันฯ
ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของบุคลากรทุกระดับ จึงต้องพัฒนาตนเองและงานทีร่ บั ผิดชอบให้ดยี ง่ิ ขึน้ ”
คติประจำใจ : การเป็นข้าราชการที่ดี ต้องเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม ยืนหยัด
ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
2) นางสาวนัดดา กอบแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 วพบ.อุตรดิตถ์ เป็นผู้ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็น
ต้นแบบในการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ จนได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีเด่น เริ่มเข้ารับราชการที่ วพบ.อุตรดิตถ์ ตั้งแต่ปี
2525 จนถึงปัจจุบนั และเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของวิทยาลัย ได้กล่าวถึงความรูส้ กึ ว่า “ภาคภูมใิ จและเป็นเกียรติอย่างยิง่ ต่อตนเองและหน่วยงาน
ตลอดเวลาที่รับราชการได้ตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถและสติปัญญา ถึงแม้ว่าจะทำงานอยู่เบื้องหลังก็ตาม”
คติประจำใจ : ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

ลูกจ้างประจำดีเด่น ได้แก่
นายวิชัย ปลีกลาง พนักงานขับรถยนต์ วพบ.นครราชสีมา เป็นผู้ที่เสียสละ มีจิตอาสานำพาให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี เป็นที่ยกย่อง
และเป็นแบบอย่างทีด่ เี ด่นของกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน เริม่ รับราชการเมือ่ ปี 2528 นับถึงปัจจุบนั รวม 22 ปี มีธดิ า 2 คน กำลังศึกษาอยูช่ น้ั ปีท่ี 4 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปีนี้ กล่าวถึงความรู้สึกในโอกาสนี้ว่า “ภูมิใจที่ได้
รับรางวัลอันสูงเกียรติจากพระองค์ท่าน ถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตและครอบครัว เชื่อว่าการทำงานไม่ว่าในตำแหน่งใดมีความ
สำคัญทัง้ สิน้ จะตัง้ ใจทำงานรับผิดชอบต่อหน้าที่ และรักษาความดีไว้ตลอดไป” คติประจำใจทีถ่ อื ปฏิบตั ิ คือ ไม่บกพร่องในหน้าที่ นอบน้อม
ถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา
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นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร ระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด ผูแ้ ทนหน่วยงาน สมาคม องค์กร มูลนิธติ า่ งๆ คณะผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก
วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่ง
การสาธารณสุขไทย ณ กระทรวงสาธารณสุข
หลั ง จากนั ้ น น.พ.สุ ว ั ช เซี ย ศิ ร ิ ว ั ฒ นา ผอ. สถาบั น พระบรมราชชนก พร้ อ มด้ ว ย บุ ค ลากรสถาบั น พระบรมราชชนก ผู ้ แ ทนมู ล นิ ธ ิ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้เดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระสถูปเจดีย์ซึ่งประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร
ส่วนหนึง่ ภายในมูลนิธฯิ ณ วัดปทุมวนาราม และหน้าพระราชานุสาวรรียส์ มเด็จฯ พระบรมราชชนก ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
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เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ดือนกันยายนเวียนมาบรรจบทีไร พวกเรามักรูส้ กึ ใจหาย เพราะ
เป็นวาระที่ผู้บริหาร ซึ่งเป็นที่รักใคร่ เคารพ นับถือ จะต้องจากไปด้วยวาระเกษียณ
อายุราชการ ในปี 2550 นี้ก็เช่นกัน สถาบันพระบรมราชชนก มีผู้บริหารระดับสูง
ที่เกษียณอายุราชการถึง 7 ท่าน ได้แก่
อาจารย์นุสรณ์ คูธนะวนิชพงษ์
ดร. เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
อาจารย์พรรณเรือง อมิตาภา
อาจารย์พึงพิศ การงาม

รองผูอ้ ำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา
อาจารย์เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง
อาจารย์วมิ ลนิจ สิงหะ
ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
อาจารย์สำเนียง แย้มสอาด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท

สำหรับในส่วนกลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา นพ.สุวัช
เซียศิริวัฒนา ได้เป็นประธานเปิดงาน “ร้อยรักประสานใจ สบช.” แสดงมุทิตาจิต
แก่บุคลากรในส่วนกลางที่เกษียณอายุราชการ ในปีนี้ รวม 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์นุสรณ์
คูธนะวนิชพงษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ คุณปราณี สัมมะจารินทร์ และคุณประสงค์
เกษมศรี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้ไปร่วมงาน ในการนี้ผู้เกษียณอายุได้ต่างเปิดใจแสดง
ความรูส้ กึ ความผูกพัน และความประทับใจทีผ่ า่ นมาตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้ทำงานร่วมกัน
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ชือ่ ทีอ่ ยูผ่ รู้ บั

แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งเปลีย่ นทีอ่ ยู่ :
หน่วยประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมฯ สถาบันพระบรมราชชนก
อาคาร 2 ชัน้ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-1819 โทรสาร 0-2591-8623 หรือ www.pi.ac.th E – mail : nipaparn_su@hotmail.com

