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ไม่นานนักประเพณีสงกรานต์ซง่ึ ถือว่าเป็นประเพณีปใี หม่ของไทยมาแต่โบราณก็ได้ผา่ น
พ้นไป หลายๆ ท่านคงรูส้ กึ อิม่ เอมกับความสุขทีไ่ ด้อยูพ
่ ร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวและ
ญาติผใู้ หญ่ทเ่ี คารพรัก ตลอดจนกุศลผลบุญทีไ่ ด้กระทำร่วมกันในปีน้ี
ในปีการศึกษา 2550 ทีผ่ า่ นมานี้ สถาบันพระบรมราชชนกมีบณ
ั ฑิตใหม่และผูส้ ำเร็จการศึกษา
จำนวนทัง้ สิน้ 5,636 คน ซึง่ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของ
สถาบันพระบรมราชชนก โดยเฉพาะอย่างยิง่ สำหรับคณาจารย์ทไ่ี ด้ชว่ ยกันประสิทธิป์ ระสาทวิชาความรู้
เฝ้าอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปทำงานรับใช้สังคม ชุมชน
และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ ต่อไป จึงอดที่จะชื่นชมกับความสำเร็จของลูกศิษย์รุ่นแล้ว
รุน่ เล่าไม่ได้ แม้ความเหน็ดเหนือ่ ยจากการพร่ำสอนลูกศิษย์จะยังมิทนั จางหายไป คณาจารย์ทง้ั หลายก็ตอ้ ง
เตรียมพร้อมรับลูกศิษย์รนุ่ ใหม่ทจ่ี ะเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยต่างๆ ในเดือนมิถนุ ายน 2551 นี้ คณะผูจ้ ดั ทำ
สารสัมพันธ์ฯ ขอเป็นกำลังใจให้คณาจารย์ทุกท่านในการทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติให้ดีที่สุด พร้อมทั้ง
ได้ประมวลภาพกิจกรรมของนักศึกษาทีป่ ระทับใจมาเสนอพอให้หายเหนือ่ ยได้บา้ ง
สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าทีข่ องสถาบันฯ ทีต่ ดิ ตามความคืบหน้าในการผลักดันร่าง พ.ร.บ.
สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น
ทางคณะผูบ้ ริหารสถาบันฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้นง่ิ นอนใจ ยังคงผลักดัน
ดำเนินการอยู่ หากมีความเคลือ่ นไหวประการใดก็จะได้นำข่าวมาแจ้งให้ทราบต่อไป
คณะผู้จัดทำต้องขอขอบคุณสมาชิก “สารสัมพันธ์ฯ” ทุกท่านที่คอยติดตามอ่านเป็นประจำ
ด้วยดีเสมอมา หวังว่าคงได้รบั สาระดีๆ กันอย่างเต็มอิม่ ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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วันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2551 เวลา 14.30 น.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าทีปงั กรรัศมีโชติ เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเป็ น องค์ ป ระธาน “งานวั น ครอบครั ว อบอุ ่ น
ครัง้ ที่ 3” ณ บริเวณสนามกีฬาพืน้ ทีโ่ ครงการในพระองค์
904
รมว. กระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ข้าราชการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย นักเรียน
พยาบาลกองทุนทีปังกรรัศมีโชติ และประชาชนจากจังหวัดยะลา
ปัตตานี นครศรีธรรมราช เฝ้ารับเสด็จฯ
ในโอกาสนี้ นักศึกษาพยาบาลกองทุนฯ ได้แสดงรำรองเง็ง
ถวายทอดพระเนตรด้วย
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วันรุง่ ขึน้ (12 เมษายน 2551) อาสาสมัครนักศึกษาพยาบาล
และนักศึกษาชมรมดนตรีไทย วพบ.กรุงเทพ เดินทางไปยังชุมชน
ริมคลองสามเสน เพื่อทำกิจกรรม
สืบสานประเพณีวนั สงกรานต์ สาน
สัมพันธ์สู่การสร้างสุขภาพชุมชน
ในโครงการ “น้ำใจอาสา พัฒนา
ชุมชน”
ศูนย์ศกึ ษาการพยาบาลผูส้ งู อายุ วพบ.นครราชสีมา จัดงาน “สดชืน่ เย็นฉ่ำ สุขสันต์สงกรานต์” เพื่อ
สืบสานวัฒนธรรมไทย เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาพยาบาลในการแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุ
มีความสุข รืน่ เริง และสร้างสัมพันธภาพทีด่ ใี นชุมชน ณ หมูบ่ า้ นพังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

เด็ก ผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุเกือบ 200 คน รับชมการแสดงลิเกของนักศึกษาพยาบาลทีแ่ ฝงด้วยความสนุกสนาน
ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกันโรคเรือ้ รัง เล่นเกม ออกกำลังกาย และรดน้ำขอพรจากผูส้ งู อายุ

ตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระประชวร ความว่า
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พ์ิ ระบรมราชินนี าถ ทรงพระประชวร
พระโรคหวัดและหลอดพระวาโยอักเสบ (หลอดลมอักเสบ)
ทรงมีไข้ และพระกรรสะ (ไอ) มาก และประทับ ณ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เมือ่ เวลา 02.00 น. ของวันอาทิตย์ท่ี 9 มีนาคม 2551
นัน้
นางนฤมล อเนกวิทย์ ผูอ้ ำนวยการ วพ.ศรีมหาสารคาม
ได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ ละนักศึกษาพยาบาลกว่า 500 คน
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ให้หายจากอาการประชวรโดยเร็ว ด้วยความ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ (เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2551
ณ หอประชุม วพ.ศรีมหาสารคาม)



เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2551 (ณ อาคารศรีนครินทรารักษ์
วพบ.กรุงเทพ) สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ ได้จดั “พิธบี ำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
สตมวาร (ทำบุญครบ 100 วัน) ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์” พร้อมร่วมน้อมจิตอธิษฐานส่งเสด็จสูส่ วรรคาลัย
ด้วยรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวง
หาทีส่ ดุ มิได้ ต่อประชาชนชาวไทยทัว่ ทุกถิน่ และต่อวงการแพทย์
และการสาธารณสุขไทย
นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 3
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนถวาย
สักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอฯ และนำ
คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกผูม้ เี กียรติ
กล่าวอาเศียรวาทพร้อมจุดเทียนส่องธรรม โอกาสนี้พระเทพ
ปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม (ประธานสงฆ์) แสดง
ธรรมเทศนา พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จากนัน้ ประธานในพิธแี ละคณะผูบ้ ริหารของสถาบันฯ ได้ถวายภัตตาหารเพล
ถวายจตุปจั จัยไทยธรรมและทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ และเสร็จสิน้ พิธดี ว้ ยการกรวดน้ำถวายเป็นพระกุศล
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธถี วายเครือ่ งราชสักการะ
เนื ่ อ งใน “วั น ที ่ ร ะลึ ก พระบาทสมเด็ จ พระนั ่ ง เกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว พระมหาเจษฎาราชเจ้ า วั น พระบาทสมเด็ จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ในวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 6 เมษายน
2551 ณ หอประชุมใหญ่ วพบ.นครศรีธรรมราช โดยมีผวู้ า่ ราชการ จ.นครศรีธรรมราช (นายวิชม ทองสงค์) เป็นประธานในพิธี
โอกาสนี้ ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัย (ดร.จิราพร วัฒนศรีสนิ ) นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี พร้อมให้การต้อนรับ
และอำนวยความสะดวกแก่แขกที่มาร่วมงาน



ชมรมพระพุทธศาสนา วพบ.สุพรรณบุรี นำ
นักศึกษาของวิทยาลัย 97 คน เข้า
⌫
⌫
ณ สำนักปฏิบัติธรรม
แม่ชเี ขาพระ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 21 – 23 มีนาคม 2551 เพือ่ สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินยั ให้แก่นกั ศึกษา และช่วยกันสืบทอด
พุทธศาสนาให้เจริญรุง่ เรืองสืบไป

ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ ผู้อำนวยการ วพบ.ราชบุรี และอาจารย์ของวิทยาลัย
เข้าร่วมแข่งขันกับผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศ

เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2551 ทีผ่ า่ นมา วพบ.ราชบุรี ได้รบั เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดเป็นสนามสอบตอบปัญหา
ศีลธรรมใน “โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพือ่ สันติภาพโลก ครัง้ ที่ 2” (Word Peace Ethics Contest II
หรือ World – PEC II) ณ หอประชุม วพบ.ราชบุรี

เมือ่ วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2551 ทีผ่ า่ นมา สถาบันพระบรมราชชนก โดยศูนย์สง่ เสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “หลักธรรมคำสอนและหลักปฏิบตั ดิ า้ นคุณธรรมและจริยธรรมของศาสนาพุทธ
คริสต์ และอิสลามในประเทศไทย” ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี เพือ่ ศึกษาและร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวคิด
หลักธรรม คำสอน และหลักปฏิบตั ใิ นศาสนาของตนและผูอ้ น่ื ให้สามารถนำหลักคำสอนของทุกศาสนามาประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับวิถกี ารดำเนินชีวติ ของตนและการประกอบกิจกรรมของทุกฝ่ายอย่างเข้าใจร่วมกัน



นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒศิ าสนาพุทธ (จากวัดดุสติ ารามวรวิหาร) ศาสนาคริสต์ (จากสภาคริสตจักรในประเทศไทย) และศาสนาอิสลาม
(จากสำนักจุฬาราชมนตรี) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนา ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า
55 คน ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒใิ นศาสนาต่างๆ บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก รวมทัง้ คณาจารย์ผสู้ นใจจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนีย้ งั ร่วมกันเสวนาและระดมความคิดเพือ่ จัดทำคูม่ อื แนวคิด หลักธรรม คำสอน และหลักปฏิบตั ิ
ของแต่ละศาสนาสำหรับใช้สอนให้กับวิทยาลัยในสังกัด รวมทั้งเผยแพร่ให้กับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

วพบ.ชัยนาท ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสังคม จัดอบรม “โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรในวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2551
ณ หอประชุมทรงบาดาล เพือ่ ให้อาจารย์และบุคลากรทีเ่ ข้าร่วม
อบรมกว่า 60 คน มีความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ สังคม
และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ แสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ตามเกณฑ์จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา
นางสาวปณตพร ชนะกุล ผู้อำนวยการ วพบ.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีอาจารย์รัชพล
ตรีทพิ ยภาดา ผูอ้ ำนวยการศูนย์พฒ
ั นาทรัพยากรมนุษย์ฯ และคณะ ได้แก่ พระมหาธนเดช พระอาจารย์เก่งกาจ สํวโร
และพระอาจารย์ธวัชชัย เป็นวิทยากรให้ความรูแ้ ละทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เปิดใจใส่ธรรม พลังแห่งจิตใต้สำนึก “แบ่งปัน”
เมล็ดพันธุแ์ ห่งความสุข ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน จริยธรรมสำหรับข้าราชการ และปิดท้ายด้วย “ก่อนจากฝากให้คดิ ”

สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับสมาคมแพทย์
ฝังเข็มและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน
เฉิงตู เปิดการอบรมหลักสูตร “อายุรศาสตร์แพทย์
แผนจีน รุ่นที่ 1/2551” (โมดุลที่ 1) ระหว่างวันที่ 21
เมษายน – 20 พฤศจิกายน 2551 มีผเู้ ข้ารับการอบรมจำนวน
15 คน ซึง่ จะต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎี ณ คณะแพทย์ศาสตร์


ศิรริ าชพยาบาล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการ แพทย์ทางเลือก รวมทัง้ ฝึกปฏิบตั ิ ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน
เฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผูผ้ า่ นการอบรมหลักสูตรนีจ้ ะได้รบั ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์แพทย์แผนจีน ซึง่ ถือเป็น 1 ใน 4 โมดุลของ
หลักสูตรประกาศนียบัตร “แพทย์แผนจีน 1 ปีครึง่ เทียบเท่าปริญญาโท” มีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาแพทย์ประจำการ
โรงพยาบาลใน 19 เขต เขตละ 1 โรงพยาบาล เป็นผูจ้ ดั บริการแพทย์แผนจีนผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบนั โดยเลือก
สรรทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ เพือ่ รักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาล
แบบผสมผสาน (Integrated Hospital)

วิทยาลัยในสังกัดเครือข่ายภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ รวม 4 แห่ง จัดอบรมหลักสูตร “การพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตั ทิ ว่ั ไป (การรักษาโรคเบือ้ งต้น)” ประจำปี 2551 มีผเู้ ข้ารับการอบรมรวมทัง้ สิน้ 184 คน
วพบ.ชลบุรี จัดอบรมรุ่นที่
2/2551 จำนวน 34 คน ระหว่างวันที่
1 กุมภาพันธ์ – 20 มิถุนายน 2551
ทัง้ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ และศึกษา
ดูงาน (เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจาก
สภาการพยาบาล และได้รบั หน่วยการ
ศึกษาต่อเนือ่ ง 50 หน่วยคะแนน)
วพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี จัด
อบรมรุน่ ที่ 6/2551 จำนวน 38 คน ระหว่าง
วันที่ 22 มกราคม – 11 พฤษภาคม 2551
โดยทำการสอนและทดสอบในรายวิ ช า
ต่ า งๆ ได้ แ ก่ การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ
ระบบสุ ข ภาพ และการพยาบาล การ
พยาบาลระดั บ ปฐมภู ม ิ การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น รวมทั้งฝึก
ปฏิบัติที่โรงพยาบาลหลายแห่ง
วพบ.สวรรค์ ป ระชารั ก ษ์
นครสวรรค์ จั ด อบรมรุ ่ น ที ่ 2/2551
จำนวน 62 คน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม
ถึง 22 สิงหาคม 2551 มีการศึกษาชุมชน
ในสภาพจริ ง การอภิ ป รายกลุ ่ ม การ
บรรยายจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ การฝึก
ทักษะการตรวจร่างกาย และฝึกปฏิบตั ใิ น
หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ


วพบ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมรุน่ ที่ 12/2551 จำนวน
50 คน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 8 สิงหาคม 2551 ณ
ห้องประชุมชงโค

วพบ.จั ก รี ร ั ช ได้ ร ั บ ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จ ั ย จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรือ่ ง การพัฒนาคูม่ อื การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองสำหรับญาติที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน จึงได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง” ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2551
ซึ่งเป็นขั้นตอนระยะที่หนึ่งของการดำเนินงานวิจัย โดยเชิญ
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขากายภาพบำบัด และ
กิจกรรมบำบัด มาเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพให้กบั ผูป้ ว่ ย แก่นกั ศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปี
ที่ 2 และบุคลากรทางสาธารณสุข ในขัน้ ตอนต่อไปจะได้ลง
พื้นที่เพื่อปฏิบัติจริงแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติ
ทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น
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วพบ.พะเยา จัดพิธสี ำเร็จการศึกษา
แก่นกั ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุน่ ที่ 15
จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม
2551 โดยผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด พะเยา
เป็นประธานในพิธี



วพบ.สุพรรณบุรี
จัดงานอำลาสถาบันให้กบั ผูส้ ำเร็จการศึกษา จำนวน 41 คน
เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2551 ทีผ่ า่ นมา

วพบ.ชลบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปี 2550 แก่ผสู้ ำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุน่ ที่ 27 จำนวน
99 คน และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือ่ ง 2 ปี) รุน่ ที่ 15 จำนวน 62 คน ระหว่างวันที่ 3 – 4 และ
12 – 13 มีนาคม 2551 โดยอบรมให้ความรูเ้ รือ่ ง ธรรมะพัฒนาคุณภาพชีวติ และเตรียมความพร้อม ความมัน่ ใจในด้าน
อาชีพ ส่วนตัว และสังคม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี
มอบเอกสารแสดงผลการศึกษา ประจำปี 2550 แก่นกั ศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุน่ ที่ 22 และหลักสูตรต่อเนือ่ ง รุน่ ที่ 16
ของ วพบ.ราชบุรี และมอบรางวัลแก่อาจารย์ เจ้าหน้าทีด่ เี ด่น

นางนันทา คูณรัตนศิริ ผูอ้ ำนวยการ วพบ.กรุงเทพ มอบใบรายงานผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript)
ประจำปีการศึกษา 2550 แก่นกั ศึกษาพยาบาลทีส่ ำเร็จการศึกษา เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2551



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนก จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ “โครงการสร้างพยาบาลบ้านเฮานครลำปาง ถวายสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2551” ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วโิ รจน์) และผูว้ า่ ราชการจังหวัดลำปาง (นายดิเรก ก้อนกลีบ)
เมือ่ วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 11.00 น. ณ ห้องบุษบงกช A โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

จังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายสักการะแด่ สมเด็จพระเจ้า
พีน่ างเธอฯ โดยดำเนินโครงการร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ในการใช้กระบวนการคัดเลือกพิเศษ
เฉพาะของจังหวัดลำปาง คัดเลือกคนในท้องถิ่นเข้าศึกษาตามโครงการนี้ และสนับสนุนเงินจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง และกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง เป็นทุนการศึกษา
และเงินสนับสนุน วพบ.นครลำปาง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำหรับนักศึกษา จำนวน 84 คน ๆ ละ 84,000
บาทต่อปี เป็นเวลาติดต่อกัน 4 ปี รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 28,224,000 บาท เพือ่ ช่วยแก้ไขปัญหาสุขอนามัยของประชาชน
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
วิ โ รจน์ ) และคณะผู ้ บ ริ ห ารของสถาบั น พระบรมราชชนก
ร่วมในพิธี
ในปี 2551 นี้ สมาคมแม่บา้ นสาธารณสุข ได้ให้ทนุ การศึกษาแก่นกั ศึกษาพยาบาลทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ในโครงการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก 25 แห่ง จำนวน 80 ทุน ทุนละ 10,000 บาท กำหนดมอบทุนการศึกษาเป็นเครือข่ายวิทยาลัยภาค
จำนวน 5 ภาค โดยเริม่ ต้นทีว่ ทิ ยาลัยเครือข่ายภาคเหนือเป็นแห่งแรก



นางนฤมล เอนกวิทย์ ผู้อำนวยการ วพ.ศรีมหาสารคาม
ขานรับ นโยบาย “การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ทีเ่ น้นความเป็นมนุษย์” ของสถาบันพระบรมราชชนก มีการเตรียม
ความพร้อมของอาจารย์วทิ ยาลัย ในวันที่ 4 และ 24 กุมภาพันธ์ 2551
โดยทีมวิทยากรจากสถาบันพระบรมราชชนก นำทีมโดย นพ.สุรยิ ะ
วงศ์คงคาเทพ สาธารณสุขนิเทศ เขต 3 และคณะ
ในการนี้ได้มอบหมายให้ น.ส. สัมฤทธิ์ ขวัญโพน
รองผูอ้ ำนวยการกลุม่ งานวิชาการ และนางแจ่มจันทร์ รีละชาติ
ผูบ้ ริหารรายวิชามนุษย์กบั สุขภาพและสิง่ แวดล้อม จัดการเรียน
การสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็น
นักศึกษาจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 134 คน
ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์
ถึง 4 พฤษภาคม 2551 โดยคาดหวังว่านักศึกษาพยาบาลจะมี
ความเข้าใจในมนุษย์ตามสภาพจริงมากยิง่ ขึน้

เมือ่ วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2551 ทีผ่ า่ นมา วพบ.สุราษฎร์ธานี ได้จดั “โครงการสัมมนาเพือ่ พัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาพยาบาลให้เป็นบัณฑิตทีพ
่ งึ ประสงค์” เพือ่ ให้นกั ศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 4 รุน่ ที่ 20 และ
หลักสูตรต่อเนือ่ ง ชัน้ ปีท่ี 3 รุน่ ที่ 4 ทัง้ 94 คน มีความรูส้ กึ ผูกพันกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ องค์กรวิชาชีพ เจ้าของทุน
กระทรวงสาธารณสุข วพบ.สุราษฎร์ธานี และครอบครัว ตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าสูก่ ารเป็นพยาบาลวิชาชีพ
โดยได้ฟงั การบรรยายเรือ่ ง อนาคตภาพข้าราชการและการเป็นพนักงานของรัฐ การปฏิบตั งิ านในระบบบริการสุขภาพ
การวางแผนชีวิตและการเลือกคู่ครอง การปฏิบัติตนเพื่อได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
พยาบาลกับความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ านและความคุม้ ครองทางกฎหมาย เป็นต้น

ทำบุญเลีย้ งพระ

ปัจฉิมนิเทศทีเ่ ขือ่ นเชีย่ วหลาน

รับใบรายงานผลการศึกษาและใบส่งตัว
จากผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี



วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน ของทุกปี จังหวัด
นครราชสีมา มีการจัดงานเฉลิมฉลองท้าวสุรนารี หรือคุณย่าโม
เป็นประจำ ในปีนจ้ี ดั ขึน้ ทีศ่ าลากลางจังหวัด ภายในงานมีการ
แสดงสินค้านานาชนิด และการละเล่นทุกคืน

วพบ.นครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการแก่
สังคมทางด้านสุขภาพ โดยในช่วงเวลา 18.00 – 23.00 น.
นักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ได้ไปให้บริการชั่งน้ำหนัก วัด
ส่วนสูง คำนวณหาค่า BMI วัดความดันโลหิต และให้คำแนะนำ
ในการปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ มีประชาชนจำนวนมาก
ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงมาใช้บริการ
กันอย่างคับคัง่

นางนฤมล อเนกวิทย์ ผู้อำนวยการ วพ.ศรีมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการวิทยุ “ห่วงใย
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม” ถึง การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ
วพ.ศรีมหาสารคาม เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2551 ณ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.มหาสารคาม โดยมี
นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ ประชาสัมพันธ์และการตลาดของวิทยาลัย ดำเนินรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.มหาสารคาม FM 106.5 MHz ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 - 11.35 น. ขณะนีม้ ผี สู้ นใจ
สมัครกว่า 300 คน



วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2551 (วันที่ 1 เมษายน 2551) ทีผ่ า่ นมา
นางไพรัลญา เมฆมุสกิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ได้รบั การคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือน
ดี เ ด่ น ระดั บ จั ง หวั ด จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี ประจำปี 2550” และเข้ า รั บ
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจาก นายวินยั บัวประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางไพรัลญา เมฆมุสิก เริ่มรับราชการที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ปี 2536
ในตำแหน่งเจ้าหน้าทีพ่ มิ พ์ดดี ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 เป็นผูม้ ผี ลงานโดดเด่นทีน่ ำ
โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง อีกทัง้ ยังได้รบั คำชมเชยในการบันทึก
บัญชีได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันจากตรวจสอบภายในของสถาบันพระบรมราชชนกเมื่อปี 2549 เป็นผู้ที่
ปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต เสียสละ อุทศิ ตนปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการเสมอมา โดยยึดหลักความซือ่ สัตย์
ถูกต้อง เพือ่ เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล
นางไพรัลญา ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “ภูมิใจและดีใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะมีความมุ่งมั่น
รับผิดชอบงานทีท่ ำให้ดที ส่ี ดุ เพือ่ ประโยชน์แก่ราชการ….. และขอขอบคุณท่านผูบ้ ริหารวิทยาลัยทุกท่านทีค่ อย
ชีแ้ นะ สอนงาน และเป็นตัวอย่างทีด่ สี บื มา”
คณะผูจ้ ดั ทำสารสัมพันธ์ฯ ขอแสดงความชืน่ ชม และประกาศเกียรติคณ
ุ ไว้ ณ โอกาสนี้

ทีมสโมสรนักศึกษา วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ ได้รบั รางวัลชมเชย จาก 311 สถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ
ทีเ่ ข้าแข่งขันชิงชนะเลิศใน “โครงการกล้าใหม่...หัวใจพอเพียง” ประจำปี 2550 จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม – 3 ธันวาคม 2550 ทีผ่ า่ นมา
โครงการกล้าใหม่...หัวใจพอเพียง ได้สร้างการมีสว่ นร่วมตัง้ แต่การคิดค้นปัญหา การหาความต้องการ และ
การวางแผนร่วมกับชุมชน ให้รว่ มมือกันทำกิจกรรมต่างๆ โดยให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สูส่ ขุ ภาพพอเพียง เน้นเรือ่ งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค และฟืน้ ฟูสภาพของบุคคลแต่ละช่วงวัย เพือ่
กระตุน้ ให้รกั ทีจ่ ะดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถนำไปปรับใช้กบั วิถชี วี ติ ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้



สมาชิกชุมชุนเขานกระเต็น เทศบาลนครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรมศูนย์รวมใจเขานกกระเต็น บ้านพอเพียง
สอนน้องตรวจสุขภาพ ปลูกสมุนไพร และรำกระบอง

หลังจากได้ทำกิจกรรม พบว่า ประชาชนในชุมชนมีความรูแ้ ละเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นำไปใช้ในดำเนินชีวติ ได้ นอกกจากนีย้ งั เกิดความรักและสามัคคีกนั รูจ้ กั ตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นให้กบั ตนเองและคน
ในครอบครัว มีการนำสมุนไพรมาใช้รกั ษาป้องกันโรค มีการออกกำลังกายเพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กัน เกิดอาชีพใหม่ (ทำยาดม
โบราณ) สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน นอกจากนีน้ กั ศึกษายังได้เรียนรูว้ ถิ กี ารดำรงชีวติ ของประชาชนในชุมชนและเข้าถึง
ชุมชนมากขึน้ รูจ้ กั ทำงานเป็นทีม แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า มีภาวะผูน้ ำ รวมทัง้ นำมาปรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและเข้าถึง
บุคคลอย่างเป็นองค์รวมมากขึน้

1 ปีแล้วที่โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินไป นักศึกษาพยาบาลทุกคน
ในทุกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เป็นอย่างไรกันบ้าง สนุกสนานกับ
การเรียน การปรับตัว ความเป็นอยู่ ความประทับใจ และสิง่ อืน่ อีกมากมาย
เชื่อว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมาต้องมีเรื่องราวดีๆ ที่น่าเล่าสู่กันฟัง ทั้งจาก
ฟากคณาจารย์ และฟากนักศึกษา กลุม่ วิจยั จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และ
นักศึกษาทุกท่าน ถ่ายทอดความรูส้ กึ ดีๆ เล่าเรือ่ งราว 1 ปีทผ่ี า่ นมาจาก “
โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้” เรือ่ งใดน่าสนใจจะได้รบั การพิจารณาลงตีพมิ พ์เผยแพร่ เท่านัน้ ยังไม่พอ
ยังมีรางวัลเป็นค่าขนมอีกด้วยเรือ่ งละ 1 – 2 พันบาท
อ่านแล้วอย่ารอช้า รีบชวนกันส่งเรื่องเล่าไปยัง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย
สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชัน้ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (วงเล็บมุมซอง เรือ่ งเล่าจาก
โครงการฯ) ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป ใครส่งก่อนจะได้รบั การพิจารณาให้ตพี มิ พ์กอ่ น
หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาจารย์สาลิกา 085-905-2480 / อาจารย์สุพัตรา (พี่ต้า)
081-948-6162 อาจารย์อา่ น ข้อความนีแ้ ล้วรีบบอกลูกศิษย์ ลูกศิษย์อา่ นข้อความนีแ้ ล้วรีบชวนอาจารย์ ช่วยกันเขียน
ช่วยกันเล่า คณะกรรมการ ตัดสินกำลังรอผลงาน คุณอยูค่ ะ่



สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง “การระงับความปวดในการผ่าตัด และความปวดจากโรคต่างๆ
โดยการฝังเข็ม และวิธกี ารอืน่ ทีไ่ ม่ใช้ยา ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน” ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถนุ ายน 2551 ณ โรงแรมเอเชีย
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
แพทย์ท่านใดสนใจ รีบสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ! คลิกดูรายละเอียด
โครงการเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่ www.pi.ac.th รีบส่งใบสมัครก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม นี้ ทางโทรสาร 02590-1911 หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2590-1915 พญ. สรรเสริญ สุขะวัชรินทร์ / นางผานิต สุจิตจร /
นางฐิตยิ า พวงไพโรจน์

วพบ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า วพบ. จังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดการอบรม “Satir’s Systemic
Transformational Brief Therapy” ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมนิตยา ดำรงวุฒิ อาคารอำนวยการชัน้ 6
วิทยาเขตนนทบุรี (สถาบันโรคทรวงอก) วพบ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ฝึกการนำแนวคิดและการบำบัด
รักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชแบบ “ซาเทียร์” ไปให้บริการได้จริง ซึ่งเป็นวิธีบำบัดแบบสั้น เห็นผลชัดเจนเป็นที่แพร่หลาย
ในหลายประเทศทัว่ โลก เช่น แคนาดา ฮ่องกง สิงคโปร์ นอกจากนีย้ งั ทำให้ผใู้ ห้บริการเกิดความตระหนัก และเข้าใจตนเองมากขึน้ ด้วย
ขอเชิญแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และอาจารย์พยาบาล สมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่
บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 รับจำนวนจำกัดเพียง 45 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารับรองหน่วยคะแนนการศึกษา
ต่อเนื่อง (CNEU) จากสภาการพยาบาล สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bcnnon.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
อาจารย์สดุ คนึง ปลัง่ พงษ์พนั ธ์ โทร. 081-327-1218 และอาจารย์นนั ทวรรณ วงษ์ธญ
ั ญะ โทร. 086-527-1521
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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

