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ไม่นานนักประเพณีสงกรานต์ซ่ึงถือว่าเป็นประเพณีปีใหม่ของไทยมาแตโ่บราณก็ได้ผ่าน

พ้นไป  หลายๆ ท่านคงรู้สึกอ่ิมเอมกับความสุขท่ีได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวและ

ญาติผู้ใหญ่ท่ีเคารพรัก  ตลอดจนกุศลผลบุญท่ีได้กระทำร่วมกันในปีน้ี

ในปกีารศกึษา 2550 ทีผ่่านมานี ้  สถาบนัพระบรมราชชนกมบัีณฑติใหมแ่ละผูส้ำเรจ็การศกึษา

จำนวนท้ังส้ิน 5,636 คน ซ่ึงจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนยีบัตรจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของ

สถาบนัพระบรมราชชนก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำหรบัคณาจารยท์ีไ่ดช่้วยกนัประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้

เฝ้าอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี  เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปทำงานรับใช้สังคม ชุมชน

และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ ต่อไป  จึงอดที่จะชื่นชมกับความสำเร็จของลูกศิษย์รุ่นแล้ว

รุ่นเล่าไม่ได้  แม้ความเหน็ดเหน่ือยจากการพร่ำสอนลูกศิษย์จะยังมิทันจางหายไป  คณาจารย์ท้ังหลายก็ต้อง

เตรียมพร้อมรับลูกศิษย์รุ่นใหม่ท่ีจะเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยต่างๆ ในเดือนมิถุนายน 2551 น้ี  คณะผู้จัดทำ

สารสัมพันธ์ฯ ขอเป็นกำลังใจให้คณาจารย์ทุกท่านในการทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติให้ดีที่สุด  พร้อมทั้ง

ได้ประมวลภาพกิจกรรมของนักศึกษาท่ีประทับใจมาเสนอพอให้หายเหน่ือยได้บ้าง

สำหรบัคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีข่องสถาบนัฯ ทีต่ดิตามความคบืหนา้ในการผลกัดนัรา่ง พ.ร.บ.

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น

ทางคณะผูบ้ริหารสถาบันฯ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสขุ  ไม่ได้น่ิงนอนใจ  ยังคงผลักดัน

ดำเนินการอยู่  หากมีความเคล่ือนไหวประการใดก็จะได้นำข่าวมาแจ้งให้ทราบต่อไป

คณะผู้จัดทำต้องขอขอบคุณสมาชิก “สารสัมพันธ์ฯ” ทุกท่านที่คอยติดตามอ่านเป็นประจำ

ด้วยดเีสมอมา  หวังว่าคงไดรั้บสาระดีๆ  กันอย่างเตม็อ่ิม  ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

  
    
   
     



วันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2551 เวลา 14.30 น.

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์  พระเจ้า

หลานเธอ พระองคเ์จ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จพระราชดำเนนิ

ไปทรงเป็นองค์ประธาน  “งานวันครอบครัวอบอุ ่น

คร้ังท่ี 3”  ณ  บริเวณสนามกฬีาพืน้ทีโ่ครงการในพระองค์

904

รมว. กระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รองปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  รองปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  ข้าราชการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  นักเรียน

พยาบาลกองทุนทีปังกรรัศมีโชติ และประชาชนจากจังหวัดยะลา

ปัตตาน ีนครศรธีรรมราช  เฝ้ารับเสดจ็ฯ

ในโอกาสนี้ นักศึกษาพยาบาลกองทุนฯ ได้แสดงรำรองเง็ง

ถวายทอดพระเนตรด้วย
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วนัรุง่ขึน้ (12 เมษายน 2551) อาสาสมคัรนกัศกึษาพยาบาล

และนักศึกษาชมรมดนตรีไทย วพบ.กรุงเทพ  เดินทางไปยังชุมชน

ริมคลองสามเสน  เพื่อทำกิจกรรม

สืบสานประเพณวีนัสงกรานต ์สาน

สัมพันธ์สู ่การสร้างสุขภาพชุมชน

ในโครงการ “น้ำใจอาสา พัฒนา

ชุมชน”

ศนูยศ์กึษาการพยาบาลผูสู้งอาย ุ วพบ.นครราชสมีา  จัดงาน “สดช่ืน เยน็ฉำ่ สุขสันตส์งกรานต”์  เพื่อ

สืบสานวัฒนธรรมไทย เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาพยาบาลในการแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุ

มีความสขุ ร่ืนเรงิ  และสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ใีนชมุชน ณ หมูบ้่านพงัเทยีม อ.พระทองคำ จ.นครราชสมีา

เด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเกือบ 200 คน  รับชมการแสดงลิเกของนักศึกษาพยาบาลทีแ่ฝงด้วยความสนกุสนาน

ได้รับความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรคเร้ือรัง  เล่นเกม  ออกกำลังกาย และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ

ตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงพระประชวร  ความว่า

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  ทรงพระประชวร

พระโรคหวัดและหลอดพระวาโยอักเสบ (หลอดลมอักเสบ)

ทรงมไีข้ และพระกรรสะ (ไอ) มาก และประทบั ณ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์  เม่ือเวลา 02.00 น. ของวันอาทิตย์ท่ี 9 มีนาคม 2551

น้ัน

นางนฤมล  อเนกวิทย์  ผู้อำนวยการ วพ.ศรีมหาสารคาม

ไดน้ำคณาจารย ์เจา้หนา้ทีแ่ละนกัศกึษาพยาบาลกวา่ 500 คน

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์

พระบรมราชินีนาถ  ให้หายจากอาการประชวรโดยเรว็  ด้วยความ

น้อมรำลกึในพระมหากรณุาธคุิณ  (เม่ือวันที ่11 มีนาคม 2551

ณ หอประชุม วพ.ศรีมหาสารคาม)
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วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครศรธีรรมราช  ร่วมกบั  จังหวดันครศรธีรรมราช  จัดพิธีถวายเครือ่งราชสักการะ

เนื ่องใน “วันที ่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า  วันพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช  และวนัทีร่ะลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ”์  ในวนัที ่31 มีนาคม 2551 และ 6 เมษายน

2551  ณ  หอประชุมใหญ่ วพบ.นครศรีธรรมราช  โดยมีผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช (นายวิชม  ทองสงค)์ เป็นประธานในพธีิ

โอกาสนี ้ผู้อำนวยการวทิยาลยั (ดร.จิราพร  วัฒนศรสิีน) นำคณาจารยแ์ละนกัศกึษาเขา้ร่วมพธีิ พร้อมใหก้ารตอ้นรับ

และอำนวยความสะดวกแก่แขกที่มาร่วมงาน

เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2551 (ณ อาคารศรนีครนิทรารกัษ์

วพบ.กรุงเทพ)  สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนน ีกรุงเทพ  ได้จัด “พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

สตมวาร (ทำบุญครบ 100 วัน) ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้า

พี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครนิทร”์  พรอ้มร่วมนอ้มจิตอธษิฐานสง่เสดจ็สู่สวรรคาลยั

ด้วยรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวง

หาทีสุ่ดมไิด ้ ตอ่ประชาชนชาวไทยทัว่ทกุถิน่และตอ่วงการแพทย์

และการสาธารณสขุไทย

นพ.สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ  สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 3

กระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานในพิธี  จุดธูปเทียนถวาย

สักการะหนา้พระฉายาลกัษณส์มเดจ็พระเจา้พีน่างเธอฯ  และนำ

คณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์เจา้หนา้ที ่ นกัศกึษาและแขกผูมี้เกยีรติ

กล่าวอาเศียรวาทพร้อมจุดเทียนส่องธรรม  โอกาสนี้พระเทพ

ปัญญามุนี  เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม (ประธานสงฆ์) แสดง

ธรรมเทศนา  พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  จากน้ันประธานในพธีิและคณะผู้บริหารของสถาบนัฯ ได้ถวายภัตตาหารเพล

ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและทอดผา้ไตรแด่พระสงฆ์  และเสร็จส้ินพิธีด้วยการกรวดนำ้ถวายเปน็พระกุศล



ชมรมพระพุทธศาสนา วพบ.สุพรรณบุรี  นำ

นักศึกษาของวิทยาลัย 97 คน  เข้า ⌫
⌫   ณ  สำนักปฏิบัติธรรม

แมชี่เขาพระ ต.เขาพระ  อ.เดมิบางนางบวช  จ.สุพรรณบรีุ

ต้ังแต่วันท่ี 21 – 23 มีนาคม 2551  เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม

จริยธรรม ระเบียบวินัยให้แก่นักศึกษา  และช่วยกันสืบทอด

พุทธศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบไป

ดร.มณฑาทิพย์  ไชยศักดิ์  ผู้อำนวยการ วพบ.ราชบุรี และอาจารย์ของวิทยาลัย

เข้าร่วมแข่งขันกับผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศ

เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2551 ท่ีผ่านมา  วพบ.ราชบุรี  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจดัเป็นสนามสอบตอบปญัหา

ศีลธรรมใน “โครงการสอบตอบปญัหาศลีธรรมเพือ่สนัติภาพโลก ครัง้ท่ี 2” (Word Peace Ethics Contest II

หรอื World – PEC II)  ณ หอประชมุ วพบ.ราชบรีุ

เม่ือวันที ่13 – 14 มีนาคม 2551 ท่ีผ่านมา  สถาบนัพระบรมราชชนก  โดยศนูยส่์งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม

ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “หลักธรรมคำสอนและหลักปฏิบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรมของศาสนาพุทธ

คริสต์ และอิสลามในประเทศไทย”  ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซ่ี  จ.นนทบุรี  เพ่ือศึกษาและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิด

หลักธรรม คำสอน และหลักปฏิบัติในศาสนาของตนและผู้อ่ืน  ให้สามารถนำหลักคำสอนของทุกศาสนามาประยุกต์ใช้ให้

สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของตนและการประกอบกจิกรรมของทุกฝ่ายอย่างเข้าใจร่วมกัน



นพ.สุวัช  เซียศิริวัฒนา  ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก  เป็นประธานเปิดการประชุม  โดยมีวิทยากร

ผู้ทรงคณุวฒิุศาสนาพทุธ (จากวดัดสิุตารามวรวหิาร)  ศาสนาครสิต ์(จากสภาครสิตจกัรในประเทศไทย) และศาสนาอสิลาม

(จากสำนักจุฬาราชมนตรี)  มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนา  ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า

55 คน  ประกอบดว้ย  ผู้ทรงคณุวฒิุในศาสนาตา่งๆ  บุคลากรของสถาบนัพระบรมราชชนก  รวมทัง้คณาจารยผู้์สนใจจาก

มหาวทิยาลยัตา่งๆ  นอกจากนียั้งร่วมกนัเสวนาและระดมความคดิเพือ่จัดทำคูมื่อแนวคดิ หลักธรรม คำสอน และหลกัปฏบัิติ

ของแต่ละศาสนาสำหรับใช้สอนให้กับวิทยาลัยในสังกัด รวมทั้งเผยแพร่ให้กับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

สถาบันพระบรมราชชนก  ร่วมกับสมาคมแพทย์

ฝังเข็มและสมุนไพร  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก  และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน

เฉิงตู  เปิดการอบรมหลักสูตร “อายุรศาสตร์แพทย์

แผนจีน รุ่นที่ 1/2551”  (โมดุลที่ 1)  ระหว่างวันที่ 21

เมษายน – 20 พฤศจิกายน 2551  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน

15 คน  ซ่ึงจะต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎี ณ คณะแพทย์ศาสตร์

วพบ.ชัยนาท ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม  จัดอบรม  “โครงการพฒันาคณุธรรม  จริยธรรม

ของบุคลากรในวิทยาลัย”  ระหว่างวันท่ี 24 – 25 มีนาคม 2551

ณ หอประชุมทรงบาดาล  เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรท่ีเข้าร่วม

อบรมกว่า 60 คน  มีความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ สังคม

และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ  แสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ตามเกณฑ์จรรยาบรรณวิชาชีพครูที ่เป็นแบบอย่างที ่ดีแก่

นักศึกษา

นางสาวปณตพร  ชนะกุล  ผู้อำนวยการ วพบ.ชัยนาท  เป็นประธานเปิดการอบรม  โดยมีอาจารย์รัชพล

ตรีทิพยภาดา  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ และคณะ  ได้แก่  พระมหาธนเดช  พระอาจารย์เก่งกาจ  สํวโร

และพระอาจารย์ธวัชชัย  เป็นวิทยากรให้ความรู้และทำกิจกรรมต่างๆ  เช่น  เปิดใจใส่ธรรม  พลังแห่งจิตใต้สำนึก  “แบ่งปัน”

เมล็ดพันธ์ุแห่งความสุข  ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน  จริยธรรมสำหรับข้าราชการ  และปิดท้ายด้วย “ก่อนจากฝากให้คิด”



ศิริราชพยาบาล  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการ แพทย์ทางเลือก  รวมท้ังฝึกปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน

เฉงิต ู สาธารณรฐัประชาชนจนี

ผู้ผ่านการอบรมหลกัสตูรนีจ้ะไดรั้บประกาศนยีบตัรอายรุศาสตรแ์พทยแ์ผนจนี ซ่ึงถอืเปน็ 1 ใน 4 โมดลุของ

หลักสูตรประกาศนียบัตร “แพทย์แผนจีน 1 ปีคร่ึง เทียบเท่าปริญญาโท”  มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแพทย์ประจำการ

โรงพยาบาลใน 19 เขต เขตละ 1 โรงพยาบาล  เป็นผู้จัดบริการแพทย์แผนจีนผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบัน  โดยเลือก

สรรทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดเพือ่รักษาพยาบาลผูป่้วยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  สามารถพฒันาโรงพยาบาลเปน็โรงพยาบาล

แบบผสมผสาน (Integrated Hospital)

วิทยาลัยในสังกัดเครือข่ายภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ รวม 4 แห่ง  จัดอบรมหลักสูตร “การพยาบาล

เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น)”  ประจำปี 2551  มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทัง้ส้ิน 184 คน

วพบ.ชลบุรี  จัดอบรมรุ่นที่

2/2551  จำนวน 34 คน  ระหวา่งวนัที่

1 กุมภาพันธ์ – 20 มิถุนายน 2551

ท้ังภาคทฤษฎ ีภาคปฏบัิติ และศกึษา

ดูงาน  (เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจาก

สภาการพยาบาล และได้รับหน่วยการ

ศกึษาตอ่เนือ่ง 50 หนว่ยคะแนน)

วพ.พระจอมเกลา้ เพชรบุรี  จัด

อบรมรุ่นที ่6/2551  จำนวน 38 คน  ระหวา่ง

วันที ่ 22 มกราคม – 11 พฤษภาคม 2551

โดยทำการสอนและทดสอบในรายว ิชา

ต่างๆ ได้แก่ การประเมินภาวะสุขภาพ

ระบบสุขภาพ และการพยาบาล การ

พยาบาลระดับปฐมภูมิ การดูแลผู ้ป่วย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น รวมทั้งฝึก

ปฏิบัติที่โรงพยาบาลหลายแห่ง

วพบ .สวรรค ์ประชาร ักษ ์

นครสวรรค์  จัดอบรมรุ ่นที ่ 2/2551

จำนวน 62 คน  ระหวา่งวนัที ่31 มีนาคม

ถึง 22 สิงหาคม 2551  มีการศกึษาชมุชน

ในสภาพจริง การอภิปรายกลุ ่ม การ

บรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  การฝึก

ทักษะการตรวจรา่งกาย  และฝึกปฏิบัติใน

หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ



วพบ.สุราษฎร์ธานี  จัดอบรมรุ่นท่ี 12/2551  จำนวน

50 คน  ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 8 สิงหาคม 2551 ณ

ห้องประชุมชงโค

วพบ.จักรีร ัช  ได้ร ับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เร่ือง การพัฒนาคู่มือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองสำหรับญาติที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  จึงได้จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง  “แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง”  ระหว่างวันท่ี 12 – 13 มกราคม 2551

ซึ่งเป็นขั้นตอนระยะที่หนึ่งของการดำเนินงานวิจัย  โดยเชิญ

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขากายภาพบำบดั และ

กิจกรรมบำบัด  มาเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพใหก้บัผู้ป่วย  แกน่กัศกึษาพยาบาลศาสตร ์ ช้ันปี

ที ่2 และบคุลากรทางสาธารณสขุ  ในขัน้ตอนตอ่ไปจะไดล้ง

พื้นที่เพื่อปฏิบัติจริงแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติ

ท่ีดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน

⌫  ⌫ ⌫ ⌦
 ⌫

วพบ.พะเยา  จัดพิธีสำเร็จการศกึษา

แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร ์รุ่นท่ี 15

จำนวน 70 คน  ระหวา่งวนัที ่24 – 25 มีนาคม

2551 โดยผู ้ว ่าราชการจังหวัดพะเยา

เป็นประธานในพธีิ



วพบ.สุพรรณบุรี

จัดงานอำลาสถาบนัใหก้บัผู้สำเรจ็การศกึษา จำนวน 41 คน

เม่ือวันที ่13 มีนาคม 2551 ท่ีผ่านมา

วพบ.ชลบุรี  จัดโครงการปจัฉิมนิเทศ ปี 2550  แกผู้่สำเรจ็การศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ รุ่นที ่27 จำนวน

99 คน   และหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (ตอ่เนือ่ง 2 ปี) รุ่นที ่ 15  จำนวน 62 คน  ระหวา่งวนัที ่ 3 – 4 และ

12 – 13 มีนาคม 2551  โดยอบรมให้ความรู้เร่ือง  ธรรมะพัฒนาคุณภาพชีวิต  และเตรียมความพร้อม ความม่ันใจในด้าน

อาชพี ส่วนตวั และสงัคม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551  ดร.วงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธี

มอบเอกสารแสดงผลการศกึษา ประจำป ี2550 แกน่กัศกึษาพยาบาลศาสตร ์รุ่นที ่22 และหลกัสูตรตอ่เนือ่ง รุ่นที ่16

ของ วพบ.ราชบุรี  และมอบรางวลัแก่อาจารย ์เจ้าหนา้ท่ีดีเด่น

นางนันทา  คูณรัตนศิริ  ผู้อำนวยการ วพบ.กรุงเทพ  มอบใบรายงานผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript)

ประจำปีการศกึษา 2550 แก่นักศึกษาพยาบาลทีส่ำเร็จการศกึษา  เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2551



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยสถาบันพระบรมราชชนก  จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

ในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ “โครงการสร้างพยาบาลบ้านเฮานครลำปาง   ถวายสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ปีการศึกษา 2551”  ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ (นพ.ปราชญ ์ บุณยวงศว์โิรจน)์  และผูว้า่ราชการจงัหวดัลำปาง (นายดเิรก  กอ้นกลบี)

เมือ่วนัองัคารที ่6 พฤษภาคม 2551  เวลา 11.00 น. ณ หอ้งบษุบงกช A  โรงแรมรอยลั ริเวอร ์กรุงเทพมหานคร

จังหวัดลำปาง  ได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายสักการะแด่ สมเด็จพระเจ้า

พ่ีนางเธอฯ  โดยดำเนินโครงการร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  ในการใช้กระบวนการคัดเลือกพิเศษ

เฉพาะของจังหวัดลำปาง  คัดเลือกคนในท้องถิ่นเข้าศึกษาตามโครงการนี้  และสนับสนุนเงินจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง  และกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง  เป็นทุนการศึกษา

และเงนิสนบัสนนุ วพบ.นครลำปาง สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  สำหรบันักศกึษา จำนวน 84 คน ๆ ละ 84,000

บาทต่อปี  เป็นเวลาตดิต่อกัน 4 ปี  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  28,224,000  บาท  เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาสุขอนามัยของประชาชน

ในพื้นที่  รวมถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลในระยะยาว  และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

จังหวัดลำปางสืบไป

วันที่ 18 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา  นางจุรีภรณ์

บุณยวงศ์วิโรจน์  นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข  ได้เป็น

ประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย

เครือข่ายภาคเหนือ 5 วิทยาลัย  จำนวน 19 ทุน ณ วพบ.

นครลำปาง  โดยมีท่านปลัด กสธ. (นพ.ปราชญ์  บุณยวงศ์

วิโรจน์) และคณะผู้บริหารของสถาบันพระบรมราชชนก

ร่วมในพิธี

ในปี 2551 น้ี  สมาคมแมบ้่านสาธารณสขุ  ได้ให้ทุนการศกึษาแกนั่กศึกษาพยาบาลทีข่าดแคลนทนุทรัพย์ในโครงการ

ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้  สำหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด

สถาบนัพระบรมราชชนก 25 แหง่  จำนวน 80 ทุน  ทุนละ 10,000 บาท  กำหนดมอบทนุการศกึษาเปน็เครอืข่ายวทิยาลยัภาค

จำนวน 5 ภาค  โดยเริม่ตน้ทีว่ทิยาลยัเครอืขา่ยภาคเหนอืเปน็แหง่แรก



นางนฤมล  เอนกวิทย์  ผู้อำนวยการ วพ.ศรีมหาสารคาม

ขานรับ นโยบาย “การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ท่ีเน้นความเป็นมนุษย์”  ของสถาบันพระบรมราชชนก  มีการเตรียม

ความพร้อมของอาจารย์วิทยาลัย  ในวันท่ี 4 และ 24 กุมภาพันธ์ 2551

โดยทมีวิทยากรจากสถาบนัพระบรมราชชนก นำทมีโดย นพ.สุริยะ

วงศค์งคาเทพ  สาธารณสขุนเิทศ เขต 3 และคณะ

ในการนี้ได้มอบหมายให้  น.ส. สัมฤทธิ์  ขวัญโพน

รองผูอ้ำนวยการกลุม่งานวชิาการ  และนางแจม่จันทร ์ รีละชาติ

ผู้บริหารรายวชิามนษุยก์บัสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม  จัดการเรยีน

การสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่ 1  ซึ่งเป็น

นักศึกษาจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน 134 คน

ในภาคเรยีนที ่3  ปีการศกึษา 2550  ระหวา่งวนัที ่25 กุมภาพนัธ์

ถึง 4 พฤษภาคม 2551  โดยคาดหวงัวา่นกัศกึษาพยาบาลจะมี

ความเข้าใจในมนุษย์ตามสภาพจริงมากย่ิงข้ึน

เม่ือวันท่ี 8 - 14 มีนาคม 2551 ท่ีผ่านมา  วพบ.สุราษฎร์ธานี  ได้จัด “โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ

ของนกัศกึษาพยาบาลใหเ้ป็นบณัฑติทีพึ่งประสงค”์  เพือ่ใหน้กัศกึษาพยาบาลศาสตร ์ ช้ันปทีี ่ 4 รุ่นที ่ 20  และ

หลักสูตรต่อเน่ือง ช้ันปีท่ี 3 รุ่นท่ี 4  ท้ัง 94 คน  มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่  องค์กรวิชาชีพ  เจ้าของทนุ

กระทรวงสาธารณสขุ  วพบ.สุราษฎรธ์าน ี และครอบครวั  ตลอดจนมคีวามพรอ้มในการเขา้สู่การเปน็พยาบาลวชิาชีพ

โดยได้ฟังการบรรยายเรือ่ง  อนาคตภาพขา้ราชการและการเปน็พนักงานของรฐั  การปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพ

การวางแผนชีวิตและการเลือกคู่ครอง  การปฏิบัติตนเพื่อได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และ

พยาบาลกับความเส่ียงในการปฏิบัติงานและความคุม้ครองทางกฎหมาย  เป็นต้น

  ทำบญุเลีย้งพระ   ปัจฉิมนิเทศทีเ่ขือ่นเชีย่วหลาน               รับใบรายงานผลการศกึษาและใบสง่ตวั

        จากผูว่้าราชการจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน ของทุกปี  จังหวัด

นครราชสมีา มีการจดังานเฉลมิฉลองทา้วสรุนาร ีหรอืคณุยา่โม

เปน็ประจำ  ในปนีีจั้ดขึน้ทีศ่าลากลางจงัหวดั  ภายในงานมกีาร

แสดงสนิคา้นานาชนดิ และการละเลน่ทกุคนื

วพบ.นครราชสีมา  ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการแก่

สังคมทางด้านสุขภาพ  โดยในช่วงเวลา 18.00 – 23.00 น.

นักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ได้ไปให้บริการชั่งน้ำหนัก  วัด

ส่วนสูง  คำนวณหาคา่ BMI  วัดความดนัโลหิต  และให้คำแนะนำ

ในการปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  มีประชาชนจำนวนมาก

ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงมาใช้บริการ

กันอย่างคับค่ัง

นางนฤมล  อเนกวิทย์  ผู้อำนวยการ วพ.ศรีมหาสารคาม  ให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการวิทยุ “ห่วงใย

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม”  ถึงการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ

วพ.ศรมีหาสารคาม  เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2551 ณ  สถานวิีทยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย จ.มหาสารคาม  โดยมี

นางแจ่มจันทร์  รีละชาติ  ประชาสัมพันธ์และการตลาดของวิทยาลัย  ดำเนินรายการ  ออกอากาศทางสถานีวิทยุ

กระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย จ.มหาสารคาม  FM 106.5 MHz  ทุกวนัศกุร์  เวลา 11.00 - 11.35 น. ขณะนีมี้ผู้สนใจ

สมัครกวา่ 300 คน



วันข้าราชการพลเรอืน ประจำปี 2551 (วันท่ี 1 เมษายน  2551) ท่ีผ่านมา

นางไพรัลญา  เมฆมุสิก  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5  วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนน ี สุราษฎร์ธาน ี   ได้รับการคดัเลอืกเปน็ “ข้าราชการพลเรอืน

ดีเด่นระดับจังหวัด จ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2550”  และเข้ารับ

ประกาศนยีบตัรเชดิชเูกยีรตจิาก  นายวนิยั  บัวประดษิฐ์  ผู้วา่ราชการจงัหวดั

สุราษฎรธ์าน ี ณ ศาลากลางจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

นางไพรัลญา  เมฆมุสิก  เริ่มรับราชการที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ปี 2536

ในตำแหนง่เจา้หนา้ทีพ่มิพด์ดี  ปัจจุบันดำรงตำแหนง่เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี5  เป็นผูมี้ผลงานโดดเดน่ทีน่ำ

โปรแกรมสำเรจ็รูปมาใชป้รับปรุงและพฒันาการปฏบัิติงานด้วยตนเอง  อีกทัง้ยงัไดรั้บคำชมเชยในการบนัทกึ

บัญชีได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันจากตรวจสอบภายในของสถาบันพระบรมราชชนกเมื่อปี 2549  เป็นผู้ที่

ปฏิบัติงานดว้ยความซือ่สัตย์ สุจริต เสียสละ อุทิศตนปฏบัิติงานนอกเวลาราชการเสมอมา  โดยยึดหลักความซ่ือสัตย์

ถูกต้อง เพ่ือเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล

นางไพรัลญา  ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “ภูมิใจและดีใจมากที่ได้รับรางวัลนี้  เพราะมีความมุ่งมั่น

รับผิดชอบงานทีท่ำใหดี้ท่ีสุด เพ่ือประโยชนแ์กร่าชการ…..  และขอขอบคณุทา่นผูบ้ริหารวทิยาลยัทกุทา่นทีค่อย

ช้ีแนะ สอนงาน และเปน็ตวัอยา่งทีดี่สืบมา”

คณะผูจั้ดทำสารสมัพันธฯ์  ขอแสดงความชืน่ชม และประกาศเกยีรตคิณุไว ้ณ โอกาสนี้

ทมีสโมสรนกัศกึษา วพบ.สวรรคป์ระชารกัษ ์  ได้รับรางวัลชมเชย จาก 311 สถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ

ท่ีเขา้แขง่ขนัชงิชนะเลศิใน “โครงการกลา้ใหม.่..หัวใจพอเพยีง”  ประจำป ี2550  จัดโดยธนาคารไทยพาณชิย ์จำกดั

(มหาชน)  เม่ือวันที ่16 สิงหาคม – 3 ธันวาคม 2550 ท่ีผ่านมา

โครงการกลา้ใหม.่..หวัใจพอเพยีง  ไดส้ร้างการมส่ีวนรว่มตัง้แตก่ารคดิคน้ปญัหา การหาความตอ้งการ และ

การวางแผนรว่มกับชุมชน  ให้ร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆ  โดยให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สู่สุขภาพพอเพยีง  เนน้เรือ่งการสง่เสรมิสุขภาพ  ป้องกนัโรค  รักษาโรค และฟืน้ฟสูภาพของบคุคลแตล่ะชว่งวยั  เพือ่

กระตุ้นให้รักท่ีจะดูแลสุขภาพของตนเอง  สามารถนำไปปรบัใช้กับวิถีชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้



สมาชิกชุมชุนเขานกระเต็น เทศบาลนครสวรรค์  ร่วมทำกิจกรรมศูนย์รวมใจเขานกกระเต็น บ้านพอเพียง

สอนนอ้งตรวจสขุภาพ  ปลูกสมุนไพร  และรำกระบอง

หลงัจากไดท้ำกจิกรรม พบวา่  ประชาชนในชมุชนมคีวามรูแ้ละเขา้ใจในหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและสามารถ

นำไปใชใ้นดำเนนิชวีติได ้ นอกกจากนีย้งัเกดิความรกัและสามคัคกีนั  รู้จักตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ใหก้บัตนเองและคน

ในครอบครัว  มีการนำสมุนไพรมาใช้รักษาป้องกันโรค  มีการออกกำลังกายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน  เกิดอาชีพใหม่ (ทำยาดม

โบราณ) สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน  นอกจากน้ีนักศึกษายังได้เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนและเข้าถึง

ชุมชนมากข้ึน  รู้จักทำงานเป็นทีม  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า  มีภาวะผู้นำ  รวมท้ังนำมาปรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและเข้าถึง

บุคคลอย่างเป็นองค์รวมมากข้ึน

1 ปีแล้วที่โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหา

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินไป  นักศึกษาพยาบาลทุกคน

ในทุกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เป็นอย่างไรกันบ้าง สนุกสนานกับ

การเรยีน การปรบัตวั ความเปน็อยู ่ความประทบัใจ และสิง่อืน่อกีมากมาย

เชื่อว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมาต้องมีเรื่องราวดีๆ ที่น่าเล่าสู่กันฟัง  ทั้งจาก

ฟากคณาจารย ์และฟากนกัศกึษา  กลุ่มวิจัย  จึงขอเชญิชวนคณาจารย ์และ

นกัศกึษาทกุทา่น  ถา่ยทอดความรูสึ้กดีๆ   เลา่เรือ่งราว 1 ปีทีผ่่านมาจาก “

โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้”  เร่ืองใดน่าสนใจจะได้รับการพิจารณาลงตพิีมพ์เผยแพร่  เท่าน้ัน ยังไม่พอ

ยงัมรีางวลัเปน็คา่ขนมอกีดว้ยเร่ืองละ 1 – 2 พันบาท

อ่านแล้วอย่ารอช้า รีบชวนกันส่งเรื่องเล่าไปยัง  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย

สถาบันพระบรมราชชนก  อาคาร 4 ช้ัน 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสขุ อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 (วงเลบ็มุมซอง เรือ่งเลา่จาก

โครงการฯ)  ตัง้แตบั่ดนีเ้ปน็ตน้ไป  ใครสง่กอ่นจะไดรั้บการพจิารณาใหต้พีมิพก์อ่น

หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาจารย์สาลิกา 085-905-2480 / อาจารย์สุพัตรา (พี่ต้า)

081-948-6162  อาจารย์อ่าน ข้อความน้ีแล้วรีบบอกลูกศิษย์  ลูกศิษย์อ่านข้อความน้ีแล้วรีบชวนอาจารย ์ ช่วยกันเขียน

ช่วยกนัเลา่  คณะกรรมการ ตดัสนิกำลงัรอผลงาน คณุอยูค่ะ่
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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

(ช่ือ - ท่ีอยู่ผู้รับ)
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สถาบันพระบรมราชชนก  ร่วมกับ  สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก  ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง “การระงับความปวดในการผ่าตัด และความปวดจากโรคต่างๆ

โดยการฝงัเข็ม และวธิกีารอืน่ทีไ่มใ่ช้ยา  ตามศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนี”  ระหวา่งวนัที ่9 – 12 มิถนุายน 2551 ณ โรงแรมเอเชยี

ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

แพทย์ท่านใดสนใจ  รีบสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน !  คลิกดูรายละเอียด

โครงการเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่ www.pi.ac.th  รีบส่งใบสมัครก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม นี้ ทางโทรสาร 0-

2590-1911  หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  0-2590-1915  พญ. สรรเสริญ  สุขะวัชรินทร์ / นางผานิต  สุจิตจร /

นางฐติยิา  พวงไพโรจน์

วพบ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า วพบ. จังหวัดนนทบุรี  กำหนดจัดการอบรม “Satir’s Systemic

Transformational Brief Therapy”  ระหวา่งวนัที ่ 5 – 8 สิงหาคม 2551 ณ หอ้งประชมุนติยา  ดำรงวฒิุ  อาคารอำนวยการชัน้ 6

วิทยาเขตนนทบุรี (สถาบันโรคทรวงอก) วพบ. จังหวัดนนทบุรี  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ฝึกการนำแนวคิดและการบำบัด

รักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชแบบ “ซาเทียร์” ไปให้บริการได้จริง  ซึ่งเป็นวิธีบำบัดแบบสั้น เห็นผลชัดเจนเป็นที่แพร่หลาย

ในหลายประเทศทัว่โลก เชน่ แคนาดา ฮ่องกง สิงคโปร ์ นอกจากนีย้งัทำใหผู้้ใหบ้ริการเกดิความตระหนกั และเขา้ใจตนเองมากขึน้ดว้ย

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และอาจารย์พยาบาล  สมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่

บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551  รับจำนวนจำกัดเพียง 45 คน  ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารับรองหน่วยคะแนนการศึกษา

ต่อเนื่อง (CNEU) จากสภาการพยาบาล  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bcnnon.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

อาจารยสุ์ดคนงึ  ปล่ังพงษพ์นัธ ์  โทร. 081-327-1218 และอาจารยน์นัทวรรณ  วงษธ์ญัญะ  โทร. 086-527-1521


