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เนื ่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีไดเ้วยีนมาบรรจบ

อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 21 ตุลาคมนี้  “เล่าข่าว เล่าคน”
จึงขอเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ

  ดว้ยความนอ้มสำนกึ
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สำหรับ  ประจำฉบับที่ไม่ควร

พลาดการติดตามคงจะเป็นเรื่องความคืบหน้าของการ

เสนอร่าง พ.ร.บ. สถาบันพระบรมราชชนก ที่ประชุม

คกก. พัฒนาโครงสร้างระบบราชการ กสธ. มีมติ

เห ็นชอบ 
⌦  ⌫ ⌫  

  นอกจากนัน้กเ็ป็น

ข่าวการเข้ารับพระราชทานรางวัลอาจารย์พยาบาล

ดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข  และข้าราชการดีเด่น

ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2550  จาก

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา

ทินัดดามาตุ  ขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่าน

ที่ได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้

ในคอลมัน์ “รับรู้ – ดูข่าว”  ได้เสนอภาพขา่ว
การวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม

ราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”  และภาพบรรยากาศ

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2550

ซึ่งในปีนี้มีผู้บริหารของสถาบันเกษียณอายุราชการถึง

7 ทา่น  ส่วนคอลมัน์ “เกรด็ความรู”้ ฉบับนีข้องดไปกอ่น
เนื่องจากมีเนื้อที่ไม่พอค่ะ

ท่านที่ติดตามข่าวสารจาก “ชมรมผู้บริหาร
สถานศกึษา”  โปรดอดใจรออกีสกันดิ  หวงัวา่ฉบบัหนา้

ท่านประธานชมรมผู้บริหารฯ คงมีเรื ่องราวน่าสนใจ

ติดไม้ติดมือมาฝากจากประเทศอเมริกา  หลังจาก

ทิ้งให้พวกเรารอคอยเสียนาน........ หวังว่าคงอีกไม่นาน

เกินรอค่ะ

ขอทิง้ท้ายว่า   
  ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารภายในสถาบันฯ  หากท่านผู้อ่านมี
ข่าวสารหรือผลงานท่ีต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สามารถส่งเข้ามาได้ตามสถานท่ีติดต่อท้ายเล่มค่ะ...

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443  สมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี หรือที่ชาวไทยขานพระนามด้วยหัวใจเทิดทูนเคารพรักยิ่งว่า

“สมเด็จย่า”  พระนามเดมิว่า  “สังวาลย์”  ได้มีพระประสูติกาลในครอบครวั
ของพระชนกที่มีพระนามว่า “ชู” และพระชนนีที ่มีพระนามว่า “คำ”
ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีอาชีพช่างทอง  ตั้งนิวาสถานอยู่ ณ “บ้านช่างนาค”

ธนบุรีละแวกวัดอนงคาราม  ซึ ่งเป็นจุดเชื ่อมโยงประวัติศาสตร์ของ

คนกรุงเทพฯ จากอดีตสู่ปัจจุบัน  เป็นย่านที่เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ

การค้า และมีศิลปวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นมาแต่อดีตกาล

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงกำพร้าพระชนก

ตั้งแต่มีพระชนมายุไม่มากนัก  ต่อมาพระญาติได้นำขึ้นถวายตัวเป็น

ข้าหลวงรุ ่นเด็กของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี

ราชสิรินธร  พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที ่ 5  และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี   ครั ้นเมื ่อมี

พระชนมายุได้  9 พรรษา ก็ทรงกำพร้าพระชนนีอีก  จึงทรงอยู่ในพระ

อุปการะของสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ  และสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

ตลอดมา
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ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช

จนครบหลักสูตร 3 ปี  การที่ทรงเลือกศึกษาสายอาชีพด้านนี้ถูกกับพระนิสัยมาก

เพราะทรงสุภาพอ่อนโยน มีพระเมตตา และขันติธรรม ทรงเอื้ออาทรต่อบุคคลทั่วไป

การที่ทรงศึกษาตามเส้นทางอาชีพสายนี้จะว่าเป็นพระราชบุพเพสันนิวาสบันดาล

กเ็ปน็ได ้  เพราะในเวลาตอ่มาไมก่ีเ่ดอืน สมเดจ็พระศรสีวรนิทริาฯ ไดพ้ระราชทานทนุ

เล่าเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนพยาบาลส่งไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา  ตามพระ

ประสงค์ของพระราชโอรส คือ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์

(พระยศในขณะนั้น)  ซึ่งทรงส่งเสริมการศึกษาด้านการแพทย์และการพยาบาลจนถึง

ขนาดที่พระองค์เองได้ทรงตั้งทุนเล่าเรียนด้านการแพทย์อีกส่วนหนึ่งด้วย

ในขณะทีส่มเดจ็เจา้ฟา้มหดิลอดลุยเดช กรมขนุสงขลานครนิทร ์กำลงัทรง

ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี้  อธิบดีกรมสาธารณสุข ได้

คดัเลอืกนางสาวสงัวาลยแ์ละนกัเรยีนพยาบาลอกีผูห้นึง่สง่ไปศกึษาตอ่  เปน็เหตใุหไ้ด้

เฝ้าสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช ซึ่งทรงเป็นผู้ดูแลนักเรียนทั้งสองไปโดยปริยาย

ด้วยเหตุที่เป็นนักเรียนทุนของพระราชมารดา  เมื่อพิจารณาถึงข้อที่ว่าสมเด็จพระศรี

นครินทราฯ ได้เคยเป็นข้าหลวงสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี

ราชสิรินธร พระเชษฐภคินีมาก่อน  ประกอบกับการที่มีพระสิริโฉมและพระจริยวัตร

อันงดงาม  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ จึงทรงคุ้นเคยเสด็จไปทรงเยี่ยม

บ่อยครั้งจนกลายเป็นที่สนิทเสน่หาในเวลาต่อมา   และเมื่อได้กราบบังคมทูลขอ
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พระราชทานพระบรมราชานุญาตเสกสมรสตามกฎมณเฑียรบาล  จนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว  นางสาวสังวาลย์ จึงได้เดินทางกลับ

ประเทศไทยและมพีธิอีภเิษกสมรสทีว่งัสระปทมุ  เมือ่วนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2463  พระนามทีเ่รยีกขานในเวลานัน้คอื หมอ่มสงัวาลย ์มหดิล ณ อยธุยา

เมือ่อภเิษกสมรสแลว้  ทัง้สองพระองคไ์ดเ้สดจ็กลบัไปทรงศกึษาตอ่ทีส่หรฐัอเมรกิา  เฉพาะสมเดจ็พระศรนีครนิทราฯ นัน้ ไดท้รงศกึษาหลกัสตูร

เตรยีมพยาบาลทีว่ทิยาลยัซมิมอนส ์เมอืงบอสตนั มลรฐัแมสซาชเูซตส ์ ตอ่มากท็รงเขา้ศกึษาหลกัสตูรการสาธารณสขุเกีย่วกบัโรงเรยีนทีส่ถาบนั เอม็. ไอ. ท.ี

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

ไดท้รงรบัราชการในกระทรวงธรรมการ  ทรงดำรงตำแหนง่อธบิดกีรมมหาวทิยาลยัและขา้หลวงสำรวจการศกึษาทัว่ไป  รวมทัง้ ไดท้รงเปน็อาจารยใ์นทีต่า่งๆ

หลายแห่งจนพระสุขภาพทรุดโทรมอย่างหนัก  แพทย์จึงได้ถวายความเห็นให้เสด็จไปรักษาพระองค์ในต่างประเทศ  จึงได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศ

เยอรมน ี เมือ่กลาง พ.ศ. 2468

ในปีเดียวกันนั้นเอง  “ม.จ.อานันทมหิดล”  สมาชิกพระองค์ใหม่แห่งราชสกุลมหิดลก็ประสูติที่เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี  ต่อมาได้

ทรงย้ายไปประทับที่มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกครั้งหนึ่งเพื่อทรงศึกษาต่อ  สมเด็จพระศรีนครินทราฯ ทรงเข้าศึกษาวิชาคหกรรมศาสตร์

ณ วิทยาลัยซิมมอนส์  ส่วนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์  ซึ่งต่อมาได้เฉลิมพระยศเป็นกรมหลวงสงขลานครินทร์และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดลุยเดชวกิรมพระบรมราชชนก  กไ็ดท้รงศกึษาวชิาแพทยศาสตร ์ณ มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ตอ่  จนทรงสำเรจ็การศกึษาไดรั้บปริญญาเกยีรตนิยิม  และใน

ปี 2470  นัน้เอง  พระโอรสองคสุ์ดทา้ยกไ็ดป้ระสตูทิีโ่รงพยาบาลในเมอืงเคมบรดิจ ์  ตามพระบรมราชโองการพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาล

ที่ 7 ที่มมีากอ่นหน้านั้น  ม.จ.กลัยาณิวฒันา และ ม.จ.อานันทมหิดล  ได้เลื่อนพระยศเป็นพระวรวงศเ์ธอพระองค์เจ้า  ส่วนพระโอรสองคใ์หม่ทีเ่พิง่ประสูติ

ภายหลงัพระบรมราชโองการ  จึงไดด้ำรงพระยศเปน็  “พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้า”  มาแตแ่รกประสติูและไดรั้บพระราชทานพระนามวา่  “ภูมิพลอดุลยเดช”
ใน พ.ศ. 2471  ครอบครัวมหิดลได้เสด็จกลับประเทศไทยด้วยความสำเร็จทั้งในส่วนการศึกษาและชีวิตครอบครัว  โดยเฉพาะสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมขุนสงขลานครนิทร์น้ัน ทรงเป็น “นายแพทย”์ ท่ีสมบูรณ์  และพร้อมท่ีจะทรงงานดา้นการแพทย ์การสาธารณสขุ  ในเวลานัน้ต้องถือว่าดำรงพระอสิริยยศสูง

และจัดอยู่ในลำดับผู้ทรงสิทธิสืบราชสันตติวงศ์เป็นลำดับแรกด้วย   อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงเสียสละอย่างแรงกล้า

เพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนผูท้นทกุขเวทนาดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็  พระสขุภาพกท็รดุโทรมลงอยา่งหนกั  จนสิน้พระชนม ์ณ พระตำหนกัวงัสระปทมุ  เมือ่วนัที ่ 24

กนัยายน พ.ศ. 2472

นับแต่นั้น  “สมเด็จย่า”  ได้ทรงรับพระราชกรณียกิจยิ่งใหญ่ขณะที่มีพระชนม์เพียง 28 พรรษา และอภิบาลสมเด็จฯ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ซึ่งสูงพระชนมายุแล้ว  ขณะที่พระโอรส พระธิดายังทรงพระเยาว์อยู่มาก  แต่ด้วยพระขันติธรรม ด้วยพระบุญญาธิการ และด้วยสัจจบารมีที่จะทรง

ถวายเป็นราชกตัญญุตาแด่พระบรมราชจักรีวงศ์  จึงได้ทรงทะนุบำรุง อบรม พระโอรส พระธิดา ทั้ง 3 พระองค์ไว้เป็นผู ้สืบพระราชสันตติวงศ์

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสละราชสมบัติ  รัฐบาลในเวลานั้นจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จ

พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  เพือ่อัญเชญิพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้อานนัทมหดิล  เสดจ็ครองราชสมบตัเิปน็พระมหากษตัรยิ ์รัชกาลที ่8 ของกรงุรตันโกสนิทร์

   



จนล่วงถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  “สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี”  ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นล้นพ้น  เพิ่มพูน

พระบุญญาบารมีแก่สมเด็จพระบรมราชโอรส เป็น “มหาราช” ของชาวไทย  มีพระคุณ

เกริกไกรเกินจะพรรณนาได้  เป็นที่แซ่ซ้องสดุดี  “สมเด็จย่า”  ได้ทรงสรรค์สร้างคุณูปการ

ยิ่งใหญ่ไพศาล  ทรงยิ่งด้วยพระบุญญาธิการยากจักหาผู้ใดเสมอ  พระองค์ได้เจริญ

พระชนมายุมาถึง 5 รัชกาลแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า  ทรงผ่านเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความสุข

และที่นำมาซึ่งความวิปโยค  จนทรงเข้าพระทัยได้ดีถึงสภาพอันเป็นธรรมดาของโลก

ทรงดำรงพระองคไ์ดห้มดจดงดงาม ตัง้แตเ่ปน็กลุสตรสีามญัชน  เปน็หมอ่มในสมเดจ็เจา้ฟา้

เปน็พระราชชนน ี สมเดจ็พระราชชนนี

จนถึงเม่ือมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนีใน พ.ศ. 2513  บัดนี้ทรงสถิตในที่อิสริยยศสูงยิ่งในพระบรมราชจักรีวงศ์

แต่ก็มิได้ทรงหวั่นไหวในความเปลี่ยนแปลงใด  กลับมีแต่จะทรงหนักแน่นมั่นคง ในพระ

เมตตากรุณาธิคุณ พระขันติธรรม และพระราชคุณธรรมอันได้ทรงบำเพ็ญอยู่แล้วมาโดย

ตลอดไม่เส่ือมคลาย

⌫
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อ

ชาวไทยและประเทศชาตินั้นใหญ่หลวงมาก   ทรงมีพระอุตสาหวิริยะสูงในการทรงงาน

เพือ่ประโยชนสุ์ขของปวงชนชาวไทยทกุหมูเ่หลา่  ตัง้แตเ่หนอืสุด จรด ใตสุ้ด  โดยเฉพาะดา้น

การแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา  พระองค์ท่านทรงจัดตั้งหน่วย
และมูลนิธิที ่สำคัญขึ้น ได้แก่ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

(พอ.สว.) เป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ที่เดินไปในถิ่นทุรกันดาร ประกอบด้วย แพทย์

ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสมาชิกสมทบอีกคณะหนึ่ง

ซึ่งไม่ได้รับสิ่งตอบแทนและเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน   มูลนิธิขาเทียม  มูลนิธิถันยรักษ์  ที่

โรงพยาบาลศิริราช  เพื่อใช้เป็นสถานที่ตรวจวินิจฉัยเต้านม  ทรงบริจาคเงินเพื่อสร้าง

โรงเรียนกว่า 185 โรงเรียน  และทรงรับเอาโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ไวใ้นพระราชปูถมัภ ์ เปน็ตน้

พระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปฏิบัติจนประสบ

ผลสำเร็จด้วยพระปรีชาญาณ และความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน  ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การแพทย ์การพยาบาล การศกึษา ตลอดจนการพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม และการยกระดบั

คุณภาพชีวิต  พระราชกรณียกิจเหล่านี ้ย ังปรากฏผลสืบเนื ่องและมีพัฒนาการมา

เป็นลำดับสืบมา  โดยเฉพาะด้านการพยาบาลนั้น  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทรงพระเกยีรตสูิงสดุของวชิาชพีการพยาบาลไทย  ตราบจนเสดจ็สวรรคต ทา่มกลางความ

เศร้าโศกอาดูรของชาวไทยทั้งมวล   เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 เวลา 21.17 น.  ณ

โรงพยาบาลศริิราช  ดว้ยพระชนมาย ุ93 พรรษา

เมือ่วนัที ่21 ตลุาคม พ.ศ. 2543  เปน็วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพครบรอบ 100 ปี

องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก  ได้เฉลิมพระเกียรติ

ยกย่องให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงเป็น  “บุคคลสำคัญของโลก”

ด้วยพระมหากรณุาธคุิณเปน็ล้นพน้สุดจะประมาณการไดน้ี้  ปวงขา้พระพทุธเจา้

ชาวสถาบันพระบรมราชชนกทั้งปวงจักเคารพ  เทิดทูน สำนึก จดจำถึง “สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี” หรือ “สมเด็จย่า” ของชาวไทย  และจะขอสืบสานพระราช

ปณิธานที่ทรงวางไว้แก่ผืนแผ่นดินไทยนี้ตลอดชั่วกาลนาน

(ทีม่า :  คอลมัน ์ระดมสมอง   โดย คนไท   ประชาชาตธิรุกจิ วนัที ่3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548
ปีที ่29 ฉบับที ่3737 (2937) ,

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  http://th.wikipedia.org)



ตามที่หน่วยประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมฯ ได้รายงานความคืบหน้าเรื่อง การเสนอร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งสถาบัน

พระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นส่วนราชการ ในกระทรวงสาธารณสุข ว่าเรื่องดังกล่าว

ไดเ้ขา้สูก่ารประชมุคณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัองัคารที ่ 11 กนัยายน 2550  และทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรมีีมตใิหส่้งเรือ่งดงักลา่วให ้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

ขอแสดงความชื่นชม  ยินดี  และประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล
อาจารยพ์ยาบาลดเีด่นของกระทรวงสาธารณสขุ  และขา้ราชการดเีด่นของสถาบนัพระบรมราชชนก   ประจำป ี2550  จากพระเจา้วรวงศเ์ธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร  รวม 8 ท่าน  ดังนี้

อาจารยพ์ยาบาลดเีด่นของกระทรวงสาธารณสขุ
ในปีนี้มีอาจารย์พยาบาลในสังกัดสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัล “อาจารยพ์ยาบาลดเีด่น” จากมลูนธิหิมอ่มเจา้หญงิบญุจริาธร (ชุมพล) จุฑาธชุ

จำนวน 2 ท่าน  ดังนี้

  ⌫   ⌫ 

    
   

เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพและประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษาสูง  เป็นผู้นำในการพัฒนา

วิทยาลัย  เป็นผู้ที่ได้รับศรัทธาและยกย่องจากสังคมโดยรวม  ในปี 2513 ท่านเริ่มรับราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพ  ณ

ศูนย์อนามัย แม่และเด็กราชบุรี (ปัจจุบันคือ ศูนย์อนามัยท่ี 4 ราชบุรี)  จากน้ันเป็นวิทยาจารย ์ และ ผอ.วพบ.พระพุทธบาท

กอ่นเกษยีณอายรุาชการทา่นดำรงตำแหนง่ ผอ.วพ.พระปกเกลา้ จันทบรีุ

มีผลงานด้านพัฒนางานบริหารจัดการศึกษาและผลงานวิจัยมากมาย  เป็นกรรมการและที่ปรึกษาต่างๆ

ในองค์กรวิชาชีพ องค์กรระดับจังหวัด และของสถาบันฯ  ปัจจุบันดำรงตำแหนง่อุปนายกสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทย

เมือ่ไดรั้บรางวลันี ้  ทา่นไดก้ลา่วความรูสึ้กในโอกาสนีว้า่  “ภาคภมูใิจและดใีจอยา่งยิง่  เพราะถอืวา่เป็นพยาบาล
คนหนึ่ง  และเป็นคนสถาบันพระบรมราชชนก ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ ได้”



เปน็ผูท้ีมี่ความรูค้วามสามารถในดา้นการจดัการเรยีนการสอนทัง้ภาคทฤษฎ ี และภาคปฏบัิต ิ เปน็ทีรั่กใคร่

ของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และนักศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์พยาบาล  ท่านรับราชการเป็นเวลา 36 ปี

เร่ิมด้วยการเป็นพยาบาลประจำการโรงพยาบาลราชบรีุ  เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีเร่ือยมา  จนปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการ

กลุ่มวิชาการด้านพัฒนาการศึกษาและวิชาการ  ก่อนหน้านี้เคยได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่นจากมูลนิธิชุมศรี

ชำนาญพดู  รองผูอ้ำนวยการดเีดน่ และขา้ราชการดเีดน่ประเภทอาจารยผู้์สอน จาก วพบ.ราชบรีุ  ในโอกาสสทีไ่ดรั้บ

รางวัลอาจารย์พยาบาลผู้ปฏิบัติงานนานและดเีด่นของ กสธ. ในคร้ังน้ี  ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า  “ภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิง
เป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อชีวิตการปฏิบัติราชการ  นับเป็นเกียรติยศต่อตนเอง  ครอบครัว และเป็นการ
พิสูจน์ว่าชีวิตมนุษย์ถ้าปฏิบัติดี ประพฤติชอบจะได้รับแต่สิ่งดีงามมาสู่ชีวิต”

  
   ⌫ ⌫  

ข้าราชการดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก
ขา้ราชการทีไ่ดรั้บรางวลั “ขา้ราชการดเีดน่” ของสถาบนัฯ  ในปนีี ้ แบง่เปน็ 3 ประเภท คอื  ผู้บริหาร  อาจารยผู้์สอน  บุคลากรสายสนบัสนนุ

และลูกจ้างประจำ  มีจำนวน 6 ท่าน  ได้แก่

   ⌫     
เป็นผู้บริหารท่ีมีภาวะการเปน็ผู้นำดีเด่นในด้านการบริหารสถานศกึษาภายใตภ้าวะเส่ียงภัย โดยยึดประโยชน์

ของประเทศชาตเิปน็หลกั  เริม่รับราชการเปน็พยาบาล  ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ตัง้แตปี่ 2525  มาทำงานที่

วพบ.ยะลา  โดยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตฯ
รองผู้อำนวยการฝา่ยวชิาการ  และ ผอ.วพบ.ยะลา  ตามลำดบั  เคยไดรั้บรางวลัผู้บริหารการพยาบาลดเีดน่ สาขาบรหิาร

การศกึษา ประจำป ี2550  จากสมาคมบรหิารการพยาบาล   ทา่นกลา่วถงึความรูสึ้กวา่  “ภาคภมูใิจและไดรั้บเกยีรติ
อย่างยิ่งในฐานะที่เป็นข้าราชการ  ระลึกอยู่เสมอว่า  ความสำเร็จที่ได้รับไม่ได้เกิดจากตนเองเพียงคนเดียว
ทุกอย่างเกิดจากการร่วมมือร่วมใจ การให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน”

คติประจำใจ : ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด และไม่มีอะไรท่ีทำไม่ได้ หากว่าเรามีความต้ังใจและอดทน

อาจารยผู้์สอนดเีด่น  ได้แก่
1)  นายเชาวลติ  นลีะสมติ  วิทยาจารย์ 8  วสส.ขอนแก่น

มีผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  การศึกษาชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง  จนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  เริ่มรับราชการในกรมอนามัยและย้ายมา

อยู่ที่ วสส.ชลบุรี วสส.พิษณุโลก และ วสส.ขอนแก่นตามลำดับ  ก่อนเกษียณ

อายุราชการท่านเป็นหัวหน้าคณะวิชาสาธารณสุขชุมชน  สร้างผลงานทาง

วชิาการและวจัิยทีโ่ดดเดน่  เชน่  เปน็ผูเ้ขยีนตำราเรือ่ง การสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม

เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  สถิติสาธารณสุข ฯลฯ  ได้เปิดเผย

ถึงความรูสึ้กทีไ่ดรั้บรางวลัน้ีว่า    “รู้สึกยนิดแีละปลาบปลืม้  เป็นเกยีรตปิระวัติ
ในการรับราชการของวงศ์ตระกูลที ่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก
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  เริ ่มรับราชการตั้งแต่ปี 2517 ในตำแหน่งพยาบาลตรีโรงพยาบาลพะเยา

และเติบโตในหน้าที่การงานตลอดมา จนปัจจุบันท่านเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ  ตลอดระยะเวลาการทำงานมีผลงานวิชาการ และได้รับ

เกียรติประวัติแห่งความสำเรจ็จากสังคมมากมาย  กล่าวถึงความรู้สึกว่า   “ภาคภูมิใจมากท่ีได้รับเกียรติในคร้ังน้ี  ทำให้เกิดกำลังใจในการพัฒนาตนเอง
และร่วมกับทีมอาจารย์ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ ทั้งในด้านการบริหารวิชาการและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  เพื่อคุณภาพ
ของบัณฑิตพยาบาลอย่างต่อเนื่องต่อไป”   มีคติประจำใจว่า  :  พยายามทำทกุสิง่ใหด้ทีีสุ่ด



บุคลากรสายสนบัสนุนดีเด่น   ได้แก่
1)  นางกชกรณ ์  เอกกติติ   เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป 6  วพบ.ราชบรีุ   เปน็ผูท้ีมี่การพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง  เปน็ตน้แบบ

ในการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ จนได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีเด่น  เริ่มเข้ารับราชการในปี 2522 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่

การเงินและบัญชี โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชบุรี และเติบโตในสายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจนถึงระดับ 6 ในปัจจุบัน  และยังเป็นรองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารอีกตำแหน่งด้วย  ท่านกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนี้ว่า  “รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  ทำให้ทราบว่าผู้บริหารสถาบันฯ
ใหค้วามสำคญัและเหน็คณุคา่ของบคุลากรทกุระดบั  จงึต้องพฒันาตนเองและงานทีรั่บผดิชอบใหดี้ยิง่ขึน้”
คติประจำใจ :  การเป็นข้าราชการที่ดี ต้องเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม ยืนหยัด

ในส่ิงท่ีถูกต้อง

2)  นางสาวนดัดา  กอบแกว้  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  วพบ.อุตรดิตถ์   เป็นผู้ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เป็น

ต้นแบบในการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ จนได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีเด่น  เริ่มเข้ารับราชการที่ วพบ.อุตรดิตถ์ ตั้งแต่ปี

2525 จนถงึปจัจุบัน และเปน็หวัหนา้ฝา่ยบรหิารของวทิยาลยั   ไดก้ลา่วถงึความรูสึ้กวา่   “ภาคภมูใิจและเปน็เกยีรตอิยา่งยิง่ต่อตนเองและหนว่ยงาน
ตลอดเวลาที่รับราชการได้ตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถและสติปัญญา  ถึงแม้ว่าจะทำงานอยู่เบื้องหลังก็ตาม”
คติประจำใจ :  ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

ลูกจา้งประจำดีเด่น  ได้แก่
นายวิชัย  ปลีกลาง  พนักงานขับรถยนต์  วพบ.นครราชสีมา  เป็นผู้ที่เสียสละ มีจิตอาสานำพาให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  เป็นที่ยกย่อง

และเปน็แบบอยา่งทีด่เีดน่ของกลุม่ผู้ปฏบัิตงิาน   เริม่รับราชการเมือ่ปี 2528  นบัถงึปจัจุบันรวม 22 ปี  มีธดิา 2 คน  กำลงัศกึษาอยูช้ั่นปทีี ่4 มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม  และชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  การได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปีนี้   กล่าวถึงความรู้สึกในโอกาสนี้ว่า “ภูมิใจที่ได้
รับรางวัลอันสูงเกียรติจากพระองค์ท่าน  ถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตและครอบครัว   เชื่อว่าการทำงานไม่ว่าในตำแหน่งใดมีความ
สำคัญทัง้ส้ิน  จะต้ังใจทำงานรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ี  และรักษาความดไีว้ตลอดไป”   คติประจำใจทีถื่อปฏิบัติ  คือ  ไม่บกพร่องในหนา้ท่ี นอบนอ้ม
ถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

⌫
 

นายแพทย์มงคล  ณ สงขลา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  คณะผู้บริหาร ระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ

เจา้หนา้ทีใ่นสงักดั ผู้แทนหนว่ยงาน  สมาคม  องคก์ร  มูลนธิติา่งๆ คณะผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที ่ พรอ้มดว้ยนกัศกึษาพยาบาลในสงักดั สถาบนัพระบรมราชชนก

วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่ง

การสาธารณสขุไทย ณ กระทรวงสาธารณสขุ

หลังจากนั ้น  น.พ.สุวัช  เซียศิริว ัฒนา ผอ. สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก ผู ้แทนมูลนิธิ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ได้เดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระสถูปเจดีย์ซึ่งประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร

ส่วนหนึง่  ภายในมลูนธิฯิ  ณ วดัปทมุวนาราม  และหนา้พระราชานสุาวรรยีส์มเดจ็ฯ  พระบรมราชชนก ทีโ่รงพยาบาลศริิราช
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แสดงความคดิเหน็  หรอืแจง้เปล่ียนทีอ่ยู ่ :
หน่วยประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมฯ  สถาบันพระบรมราชชนก

อาคาร 2  ช้ัน 7  สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  ถนนตวิานนท ์ อำเภอเมอืง  จังหวดันนทบรีุ  11000

โทรศพัท ์0-2590-1819  โทรสาร  0-2591-8623   หรอื   www.pi.ac.th       E – mail  :   nipaparn_su@hotmail.com

ช่ือท่ีอยู่ผู้รับ

เมือ่ถงึเวลาทีเ่ดอืนกนัยายนเวยีนมาบรรจบทไีร  พวกเรามกัรูสึ้กใจหาย เพราะ

เป็นวาระที่ผู้บริหาร ซึ่งเป็นที่รักใคร่ เคารพ นับถือ  จะต้องจากไปด้วยวาระเกษียณ

อายุราชการ  ในปี 2550 นี้ก็เช่นกัน  สถาบันพระบรมราชชนก  มีผู้บริหารระดับสูง

ที่เกษียณอายุราชการถึง 7 ท่าน   ได้แก่

อาจารย์นุสรณ์  คูธนะวนิชพงษ์ รองผูอ้ำนวยการสถาบนัพระบรมราชชนก

ดร. เบญจวรรณ  ทมิสุวรรณ ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้  จันทบรีุ

อาจารย์พรรณเรือง  อมิตาภา ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี สงขลา

อาจารย์พึงพิศ  การงาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครราชสีมา

อาจารย์เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ ผู้อำนวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ลำปาง

อาจารยว์มิลนจิ  สิงหะ ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี สระบรีุ

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

ความรูสึ้ก ความผกูพนั และความประทบัใจทีผ่่านมาตลอดระยะเวลาทีไ่ดท้ำงานรว่มกนั
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