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เนือ่ งในวโรกาส “วันมหิดล” วันที่ 24 กันยายน 2551 คณะข้าราชการและเจ้าหน้าทีส่ ถาบัน
พระบรมราชชนกต่างน้อมรำลึกในพระเมตตาคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ทีไ่ ด้ทรงทุม่ เทพระวรกายและพระสติปญ
ั ญาอย่างเต็มที่ โดยไม่ทรงเห็นแก่พระองค์เอง
เนื่องด้วยมีพระราชประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ประโยชน์สขุ ของปวงชนชาวไทย จนกระทัง่ ได้รบั การยกย่องถวายพระสมัญญานามให้เป็น “องค์พระบิดา
แห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” นับเป็นรากฐานของวงการแพทย์และ
การสาธารณสุขของไทยทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศตราบเท่าทุกวันนี้
นอกจากนั้น ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งและอยู่ในความทรงจำ
ของบุคลากรทางการพยาบาลในประเทศไทยทุกคน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย” และถือเป็นวันพยาบาล
แห่งชาติอกี ด้วย
พวกเราชาวสถาบันพระบรมราชชนกทุกคนต่างน้อมรำลึกในพระเมตตาคุณและมุ่งมั่นสืบสาน
พระปณิธานของล้นเกล้าฯ ทัง้ สองพระองค์ โดยยึดถือประโยชน์สว่ นรวมและความผาสุกของประชาชน
เป็นทีต่ ง้ั รวมทัง้ เพือ่ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพทีไ่ ด้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสืบต่อไป



⌫
วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนา
วพบ.สรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ ” เหล่าพระญาติฯ แขกผู้มีเกียรติผู้มี
คุณปู การต่อวิทยาลัย และบุคลากรทุกระดับ พร้อมใจกันประกอบพิธี
บวงสรวงหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช และร่วมทำบุญ
ประจำปี ณ บริ เ วณหน้ า พระรู ป หม่ อ มเจ้ า หญิ ง บุ ญ จิ ร าธรฯ และ
หอประชุมวิทยาลัย
วั น ที ่ 30 กรกฎาคม 2551 วพบ.นครราชสี ม า ทำพิ ธ ี
ไหว้พระพุทธเมตตา ไหว้พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี และไหว้เจ้าที่ ในโอกาสคล้ายวันครบรอบสถาปนา
วิทยาลัย ครบ 54 ปี

⌫
วพบ.พระพุทธบาท ร่วมงาน “ประเพณีตักบาตรดอกไม้”
ซึ่งถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่ควรค่าแห่งการอนุรักษ์ยิ่ง เพราะหนึ่งปี
มีครั้งเดียวและมีเพียงแห่งเดียวที่พระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ชาว
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ได้ยึดถือเป็นประเพณีสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อ
กันมาเป็นประจำทุกปี กำหนดเอาวันเข้าพรรษา คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน
8 ของทุกปี เมือ่ พระภิกษุสงฆ์รบั บิณฑบาตรดอกไม้จากพุทธศาสนิกชน
แล้ ว นำออกมาสั ก การะพระเจดี ย ์ ท ี ่ บ รรจุ พ ระเขี ้ ย วแก้ ว ขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นนำไปสักการะบูชาพระเจดีย์มหาธาตุ
องค์ใหญ่ทบ่ี รรจุพระบรมพระสารีรกิ ธาตุ และเข้าโบสถ์ประกอบพิธี
วิทยาลัยได้มีส่วนร่วมกิจกรรมสำคัญนี้ทุกปี ตั้งแต่ขั้นตอน
การวางแผนดำเนินงาน ร่วมตักบาตรดอกไม้ ตลอดจนการประเมินผล
กิจกรรม

⌦
งานพัฒนานักศึกษา วพบ.พะเยา ได้จดั “โครงการอบรมจริยธรรม
แก่นกั ศึกษาพยาบาลศาสตร์ปี 2” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม
2551 โดยให้นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธเข้าอบรมจริยธรรมที่วัดอุดมวารี
จ.เชียงราย ส่วนนักศึกษาทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ เข้าอบรม
โครงการเรียนรูเ้ พือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข เน้นการตระหนักรูใ้ น ตนเอง
การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื การเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ และการเสียสละ



เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2551 ศูนย์ศึกษาการพยาบาลผู้สูงอายุ
วพบ.นครราชสีมา จัดโครงการ “บรรยายธรรมะเพือ่ ชีวติ ” โดยหลวงพ่อ
พิชัย สุธมฺ มสุชาโต จากสำนักปฏิบัติธรรมวนานุรักษาราม ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ และศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมเมืองอริยะ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล ตลอดจน
ผูส้ นใจทัว่ ไปเข้ารับฟังกว่า 50 คน
หลวงพ่อได้ชใ้ี ห้เห็นทุกข์ตา่ งๆ จากชีวติ ทีเ่ กิดมา หยิบยกตัวอย่าง
ประกอบจากชีวติ สังคม และสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ทำให้ทกุ คนทีไ่ ด้ฟงั ธรรมะเกิดปัญญาเพิม่ ขึน้ ดังทีห่ ลวงพ่อ
กล่าวว่า “เขลามาก็จริง แต่ตอ้ งไม่เขลาไป”

วพบ.ขอนแก่น จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สูก่ ารเรียนรูแ้ บบบูรณาการ โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
และจิตบริการด้วยหัวใจความมนุษย์” เมือ่ วันที่ 17 – 20 กรกฎาคม
2551 ณ วพบ.ขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ดี – เก่ง – มีความสุข ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ของตนเอง และพัฒนาให้มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
โดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา คือ การฝึกฟังคนอืน่ อย่างลึกซึง้
ฟังให้เข้าใจ เพือ่ แลกเปลีย่ นมุมมอง และมิตกิ ารคิดสร้างความเข้าใจทัง้ ตนเองและคนอืน่ ปรากฏว่านักศึกษาได้แก้ไขตนเอง
เข้าใจคนอื่น อยากที่จะทำความดีเหมือนที่ได้ฟังคนอื่นเล่าถึงความดี

พระราชวิจติ รปฏิภาณ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดสุทศั นเทพวราราม
ได้มาบรรยายธรรม เรื่อง “หัวใจพุทธกับการบริการสุขภาพ” เพื่อ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ธ รรมให้ แ ก่ บ ุ ค ลากรสาธารณสุ ข อาจารย์
ข้าราชการ เจ้าหน้าทีแ่ ละนักศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 463 คน
เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุม ยก ถิระวัฒน์
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ในเวทีประชุมวิชาการเรือ่ ง “ปฏิบตั งิ านดี มีจริยธรรม สร้างผูน้ ำ
สาธารณสุขไทย” จัดขึน้ โดย วพบ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10 – 11
กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพือ่ เป็น
เวทีด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการนำเสนอเผยแพร่ผลงานด้านการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบตั งิ าน มีบคุ ลากรสาธารณสุขทีท่ ำหน้าทีส่ ง่ เสริมงานด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในเขตที่ 13 กระทรวงสาธารณสุข
เข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน


ผลการตั ด สิ น รางวั ล ผลงานดี เ ด่ น ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ปรากฏว่า ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาล
สุรนิ ทร์ และโรงพยาบาลชัยภูมิ ตามลำดับ
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สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุม่ พัฒนาการศึกษา จัด “ประชุม
สั ม มนาความร่ ว มมื อ การฝึ ก ภาคปฏิ บ ั ต ิ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลกับโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกภาค
ปฏิบตั ขิ องกระทรวงสาธารณสุข” ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2551
ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อเป็นเวทีประสานความร่วมมือ
และสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล
ชุมชนที่เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก รวมทั้งสิ้น 600 คน โอกาสนี้
นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วโิ รจน์ ปลัด กสธ. ได้มอบเกียรติบตั รแก่ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกหน่วยงานเพือ่ เป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ
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วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ได้จดั การอบรมหลักสูตร “พัฒนาทีมบริหารองค์การยุคใหม่” ให้กบั รองผูบ้ ริหาร
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 32 คน เพือ่ ให้เป็นผูบ้ ริหารที่ “คิดกว้าง มองไกล ใฝ่เรียนรู”้ ระหว่างวันที่
7 – 18 กรกฎาคม 2551 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิน่ อุปถัมภ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วพบ.ชลบุรี จัดการประชุมวิชาการ “การบริหารสูก่ ารเป็นองค์กร
แนวหน้า” ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2551 ทีผ่ า่ นมา โดยเชิญวิทยากร
จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาให้ ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ และแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ เ กี ่ ย วกั บ แนวทางการ
บริหารที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรแนวหน้าให้กับผู้บริหารและทีมการบริหารใน
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
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เมื่อวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา วพบ.ชลบุรี และ วพบ.สุราษฎร์ธานี ได้จัดการอบรม “พัฒนา
ศักยภาพด้านการสอนพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง” รวมทัง้ สิน้ 80 คน
วพบ.ชลบุรี ได้อบรมพยาบาลพีเ่ ลีย้ งจากแหล่งฝึกภาคปฏิบตั ิ
ในคลินกิ และชุมชน ทัง้ ภาคทฤษฎี การทดลองสอนในคลินกิ และการ
ประเมินผล เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติด้านการสอนและการนิเทศนักศึกษาพยาบาล

วพบ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมให้ความรู้พยาบาลพี่เลี้ยงใน
โรงพยาบาล สถานบริการ และชุมชนที่เป็นแหล่งฝึก เพื่อนำหลักการ
กระบวนการสอนในคลินิก และทักษะการปฏิบัติพยาบาลไปใช้สอน
นักศึกษาทีข่ น้ึ ฝึกภาคปฏิบตั ใิ นแหล่งฝึกได้เหมาะสม ณ ห้องประชุมชงโค
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วพบ.นครราชสีมา โดยกลุ่มงานวิชาการ ได้จัดโครงการ “ทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการเรียน
วิชาประเมินสุขภาพ และวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล” (ระยะที่ 2) ให้นกั ศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปี
ที่ 2 รุน่ ที่ 53 จำนวน 300 คน ทีค่ า่ ยศรณรงค์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถนุ ายน 2551 เพือ่ ปรับ
ทัศนคติทด่ี ตี อ่ วิชาชีพ เตรียมความพร้อมในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ช่วยเพิม่ สัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน รวมทัง้
ปลูกฝังความมีเมตตากรุณา เสียสละและเอือ้ อาทรต่อผูอ้ น่ื

ผลการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี สมัครสมานสามัคคีกันใน
กิจกรรมกลุม่ ทีส่ ำคัญคือ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามีความรักความเข้าใจซึง่ กันและกันยิง่ ขึน้
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วันที่ 10 กันยายน 2551 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จทรงเป็น
ประธานใน “พิธีประทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
โครงการจีเอสเค พยาบาลเพือ่ ชุมชน ประจำปี 2551” จำนวน 44 ทุน ทุนละ 90,000 บาท ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ
แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง
แก่นกั ศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 1 – 4 มาตัง้ แต่ปี 2540 – 2551 จำนวน 11 รุน่ รวม 512 ราย ซึง่ เป็นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์
มีภูมิลำเนาอยู่ในชนบท มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพพยาบาล และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชนบทได้เมื่อสำเร็จ
การศึกษา ปัจจุบนั ผูส้ ำเร็จการศึกษาได้ไปปฏิบตั งิ านในสถานีอนามัย โรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขในชุมชน
ทั่วประเทศ
นอกจากนั้น ในปีการศึกษา 2551 นี้ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการผลิต
พยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 80 ทุน ทุนละ
10,000 บาท โดยเมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2551 ทีผ่ า่ นมา ได้จดั “พิธี
มอบทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาพยาบาลตามโครงการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อฯ ภาคใต้ ในวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคใต้” เป็นเครือข่ายสุดท้าย จำนวน 14 ทุน ณ ห้องประชุม
ผจงค์สุข พูนบำเพ็ญ วพบ.สงขลา โดย นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
อดีตรัฐมนตรีวา่ การ กสธ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนการศึกษา
พร้อมคณะผู้บริหาร กสธ. และผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก
ร่วมในพิธี

เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2551 ทีผ่ า่ นมา Prof. Dr. Kathleen
Potempa คณบดีคณะพยาบาลศาตร์ University of Michigan
School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะได้เข้าพบ
คณะผู้บริหารของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อปรึกษาหารือ
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาและวิจัย ตลอดจนความ
เป็นไปได้ในการส่งบุคลากรของสถาบันฯ ไปศึกษาต่อในระดับ
หลังปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เตรียมพร้อมทำ MOU ต่อไป


การจัดการเรียนการสอนของ University of Michigan School of Nursing มีทง้ั ในระดับปริญญาโท หลังปริญญาโท
ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก รวมถึงการทำวิจัย โดยเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรปริญญาโทและ
หลังปริญญาโทด้าน Adult Nurse practitioner (Primary Care) , Gerontological Nurse Practitioner และปริญญาเอกด้าน
Women’s Health , Health System รวมทั้งการทำวิจัยเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง Vascular Disease และ HIV/AIDS การเข้า
ศึกษาต้องมีคะแนนสอบ TOEFL แบบ Computer-based 220 คะแนน หรือเท่ากับ 560 คะแนนของการสอบแบบ
Paper-based สำหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษสามารถเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษา โดยเสีย
ค่าใช้จา่ ยประมาณ 6,000 US$
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ศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกฯ ภาควิชาพยาบาล
ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล นำคณะครูโรงเรียนพยาบาลประเทศเกาหลีเหนือ (นำโดย
Miss So Yong Sun) เยีย่ มชมการจัดการเรียนการสอนตามกำหนด
Training Course For DPRK Teacher For Revised Nursing and
Midwifery Curriculum เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 โดย
วพบ.ชั ย นาท ได้ น ำเสนอการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตร์บณ
ั ฑิต พ.ศ. 2545 และการจัดการเรียนการสอน
ตามสภาพจริงในหลักสูตรบูรณาการ รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย วิชาโภชนาศาสตร์ และวิชา
วิจัยทางการพยาบาล ในช่วงบ่ายได้นำชมศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้มาดูงานเป็นอย่างยิ่ง
วันที่ 8 สิงหาคม 2551 อาจารย์วชิระบูลย์ อินสว่าง
รักษาการผู้อำนวยการ วพบ.สุราษฎร์ธานี ต้อนรับอาจารย์
พยาบาลประเทศบังคลาเทศ 9 คน ทีเ่ ดินทางมาศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ
ของวิทยาลัย
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เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 วพบ.สวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์ จั ด พิ ธ ี ร ั บ หมวกและเข็ ม เครื ่ อ งหมายเลื ่ อ นชั ้ น ปี
แก่นกั ศึกษา ชัน้ ปีท่ี 2 จำนวน 317 คน โดยมีคณาจารย์ ผูป้ กครอง
และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมแสดงความยินดี


อาจารย์สายสวาท เผ่าพงษ์ ผู้อำนวยการ วพบ.
นครราชสีมา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชัน้ ปี เข้าร่วม
พิธีไหว้ครู มอบแถบ – เข็ม เลื่อนชั้น และมอบวุฒิบัตรพร้อมรางวัล
แก่ผทู้ ม่ี คี ะแนนยอดเยีย่ มในแต่ละวิชา เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551

ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา
วพบ.สุ พ รรณบุ ร ี จั ด พิ ธ ี ไ หว้ ค รู มอบหมวก แถบหมวก เข็ ม
เครือ่ งหมายชัน้ ปีและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2551 เมือ่ วันที่ 10
กรกฎาคม 2551 เพือ่ แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวที และระลึกถึง
พระคุณผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ปลูกจิตสำนึกรักวิชาชีพ
การพยาบาล พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมีเมตตา
กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
วันที่ 11 มิถุนายน 2551 วพบ.พุทธชินราช ได้จัดพิธี
รับหมวกสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 2 จำนวน 225 คน
ก่อนการขึน้ ฝึกภาคปฏิบตั คิ รัง้ แรกซึง่ ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริม่ ต้น
ก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล มีผู้ปกครองและญาติพี่น้องของนักศึกษา
เดินทางมาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ในวันรุ่งขึ้นสโมสร
นักศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นตามแบบวัฒนธรรมไทยและพิธีตามหลัก
ศาสนาอิสลาม เพือ่ แสดงความกตัญญูแก่ครูอาจารย์
วพบ.สุราษฎร์ธานี จัดพิธรี ะลึกพระคุณครู ประจำปี 2551
เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปีรวม 671 คน เกิดความ
ภาคภูมใิ จในตนเอง รักและผูกพันต่อครูและสถาบัน นอกจากนีย้ งั ได้
มอบรางวัลแก่ผมู้ ผี ลการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2550 ทุนการศึกษา
และแถบหมวกและเข็มชัน้ ปี เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2551 ทีผ่ า่ นมา
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วพบ.ชัยนาท จัดงาน “เลีย้ งสังสรรค์สานสัมพันธ์นกั ศึกษา
5 จังหวัดภาคใต้กบั ครอบครัว” ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2551
ณ หอประชุมทรงบาดาล เพื่อให้ครอบครัวคลายความวิตกกังวล
และเสริ ม สร้ า งสั ม พั น ธภาพอั น ดี ร ะหว่ า งผู ้ ป กครองนั ก ศึ ก ษาและ
คณาจารย์ ตามโครงการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 4 ส่วนหน้า จ.ปัตตานี


เมื ่ อ วั น ที ่ 26 – 27 กรกฎาคม 2551 วพบ.สุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ จ ั ด
“โครงการสานสัมพันธ์กับญาตินักศึกษาพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งที่ 2” ณ หอประชุมวิทยาลัย และทัศนศึกษาที่เขื่อนรัชชประภา เพื่อให้
ญาติและนักศึกษาได้พบกัน อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องการจัดการ
เรียนการสอน ความเป็นอยู่ และอื่นๆ รวมทั้งญาติซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้ เกิดความเลือ่ มใสศรัทธา เชือ่ มัน่ สนับสนุน และร่วมมือกับรัฐบาล
และทหารในการแก้ปัญหาภาคใต้
บรรยากาศความอบอุ่นระหว่างผู้ปกครองและนักศึกษาจากโครงการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิม่ ฯ เพือ่ ภาคใต้ เนือ่ งในโอกาสผูป้ กครองมาเยีย่ มนักศึกษา
ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2551 ณ วพบ.สุพรรณบุรี

วพบ.อุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ท่าเหนือ
ไทยไนท์” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่หัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวงใน จ.อุตรดิตถ์ ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสังสรรค์กัน

โอกาสนี้ นางณัทกวี ศิรริ ตั น์ ผูอ้ ำนวยการ วพบ.อุตรดิตถ์ ได้เปิดตัวการเป็น “วิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ” และเกียรติบตั ร
ต่างๆ ที่ได้รับ เช่น รางวัลคะแนนสอบเพื่อขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาล คะแนนสูงสุดทั่วประเทศ วิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วพบ.อุตรดิตถ์
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ปัญหาหนี้สินส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงประสิทธิภาพ
การทำงานและการเรียน ดังนั้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรทุกคน วพ.ศรีมหาสารคาม จึงเริ่มดำเนิน “โครงการสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนทำงานมี ค วามสุ ข
(Happy Money)” เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2551 โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมการออมเงินด้วยการหยอดกระปุกวันละ 1 บาท
ปัจจุบนั วิทยาลัยมีบคุ ลากรและนักศึกษา รวมทัง้ สิน้ 651 คน ภายใน 5 ปี จะมีเงินรวมกันถึง
188,075 บาท
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม “Happy Body” เริ่มต้นจากการตรวจสุขภาพ ส่งเสริม
ให้ออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30 - 16.30 น. ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการฟิตเนสแล้วเมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ทีผ่ า่ นมา
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ศูนย์ศึกษาสารเสพติด วพบ.เชียงใหม่ ถือเอาวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
ประกาศนโยบาย “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” ณ ห้องโรงอาหาร วพบ. เชียงใหม่
ในโครงการ “ต้นแบบของสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพในการแก้ไขปัญหา
บุหรี่และสุขภาพ” โดยรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่และให้วิทยาลัยเป็นสถานศึกษา
ไร้ควันบุหรี่ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่
และมีความรู้ความสามารถในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่แก่นักเรียน นักศึกษา
ตามสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

⌫

⌫

เนื ่ อ งในวโรกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ ฯ พระบรมราชิ น ี น าถ 12 สิ ง หาคม 2551
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมใจจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “แม่แห่งแผ่นดิน” และระลึกถึงพระคุณของ
แม่ผใู้ ห้กำเนิด ดังนี้

วันที่ 6 สิงหาคม 2551 วพบ.สุพรรณบุรี ร่วมจัด
งานวันแม่แห่งชาติ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ในการแสดงความรักและความเคารพแม่

วพ.ศรีมหาสารคาม จัดกิจกรรมสดุดีพระคุณแม่
อย่ า งซาบซึ ้ ง ด้ ว ยการกล่ า วอาเศี ย รวาทของผู ้ อ ำนวยการ
วิทยาลัย การประกวดแม่ดีเด่น ประกวดเรียงความ กลอน
และการอ่ า นทำนองเสนาะ ฟั ง ธรรมเรื ่ อ ง “พระคุ ณ แม่ ”
ปิดท้ายด้วยนักศึกษาพยาบาลกว่า 500 คน นำพวงมาลัย
ดอกมะลิมากราบแม่ อาจารย์พยาบาล และผู้มีพระคุณต่อ
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ณ หอประชุมวิทยาลัย
ปีนี้มีแม่ของนักศึกษาพยาบาลที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้รับ
รางวัล 4 ท่าน ได้แก่ นางศรีจันทร์ ทูลธรรม / นางเจริญ
นะคงคา / นางลันดร วงชารี และ นางกงการ สุวรรณมาตย์

ภาควิ ช าการพยาบาลมารดาและทารก ร่ ว มกั บ
สโมสรนั ก ศึ ก ษา วพบ.พระพุ ท ธบาท จั ด กิ จ กรรม
“เทิดพระคุณแม่” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ด้วยการส่ง
ไปรษณียบัตรสื่อรักให้แม่ ประกวดร้องเพลง ประกวดคำขวัญ
และจัดนิทรรศการ

วพบ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
จัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551
มีการแสดงดนตรีของนักศึกษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น และให้ความรู้เรื่องวิชาการพยาบาล มีนักเรียน
ผู้ปกครอง คณาจารย์ นักศึกษาพยาบาล และประชาชน
กว่าพันคนสนใจเข้าชมงาน


บุคลากร วพบ.เชียงใหม่ ร่วมแข่งขันเดิน - วิง่ มินมิ าราธอนเทิดพระเกียรติ เมือ่ วันที่
10 สิงหาคม 2551 ณ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่

⌫
เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ทีผ่ า่ นมา ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพเด็กและสตรี
วพบ.พุทธชินราช ได้จดั “โครงการอบรมการปฏิบตั ติ วั ในระหว่างการตัง้ ครรภ์
ของสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมไทยแอโร” ณ โรงงานอุตสาหกรรมไทยแอโร
จ.พิษณุโลก เพื่อให้มีความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมในระหว่าง
ตั้งครรภ์ และมีความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการคลอด

⌫
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรี วพบ.พุทธชินราช ร่วมกับทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ได้จัด “โครงการอบรมและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และหลังคลอด” เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและเหมาะสม
ในระหว่างตัง้ ครรภ์ไปจนถึงระยะหลังคลอด และส่งเสริมพัฒนาการทีเ่ หมาะสมให้กบั บุตรของผูต้ อ้ งขังหญิง ระหว่างวันที่ 21 – 25
กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

⌫
ชมรมอาสาพัฒนา วพบ.พะเยา นำอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
รวม 50 คน ไปทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
การล้างมือ และสุขบัญญัติ 10 ประการ ในโครงการ “สานฝันปันน้ำใจ” ให้แก่
นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน อ.ปง จ.พะเยา จำนวน 180 คน
ตัง้ แต่วนั ที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2551
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สโมสรนักศึกษา วพบ.นครราชสีมา นำนักศึกษาจำนวน 68 คน ทำกิจกรรม “โครงการค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน”
ที่หมู่บ้านเขาแก้ว ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่คน
ในชุมชนทุกช่วงวัยให้สามารถป้องกันโรคต่างๆ ได้เหมาะสมกับวัย เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้รับบริการ
ในชุมชน ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และฝึกการทำงานเป็นทีม โดยเริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่การสำรวจ
ความต้องการและปัญหาของชุมชน การปฏิบัติกิจกรรมตามแผน และช่วงสุดท้ายได้ประเมินผลการให้ความรู้แก่บุคคลทุกช่วงวัย

สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับวิทยาลัยในสังกัด จัดงานแสดงมุทติ าจิตแก่ผทู้ เ่ี กษียณอายุราชการในปี 2551 เมือ่ วันที่
22 กันยายน 2551 ณ โรงแรมโพธิว์ ดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วยขบวนอัญเชิญบายศรีฟา้ เตวะสูข่ วัญ สลับกับ
การแสดงชุดล้านนา โอกาสนี้ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล กสธ. ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ได้กล่าว
ความรู้สึกผูกพัน และอาลัยที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ และตัวแทนผู้เกษียณอายุต่างเปิดใจถึงความรู้สึกประทับใจที่ดีที่มีต่อ
สถาบัน และผู้ร่วมงาน บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความรัก อบอุ่นยิ่ง
ในปีนี้ บุคลากรที่ทรงคุณค่ายิ่ง และเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของสถาบันฯ ได้ก้าวสู่
เส้นทางเกษียณอายุราชการ จำนวน 38 ราย คณะผู้จัดทำสารสัมพันธ์ฯ รู้สึกอาลัยรักและภาคภูมิใจในความดีงาม ที่ท่านทั้งหลาย
ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามตลอดมา ตราบจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจน
คุณงามความดีที่ทุกท่านได้สั่งสมมาตลอดอายุราชการจงคุ้มครองให้ท่านประสบแต่ความสุขตลอดไป
ผู้บริหารวิทยาลัย : นางสาวปณตพร ชนะกุล ผู้อำนวยการ วพบ.ชัยนาท, นางสาวพจนา ปิยะปกรณ์ชัย ผูอ้ ำนวยการ วพบ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ส่วนกลาง : นางสาวนิรฐั ฐา รุจริ าวัชระ / นายโกวิท วิวฒ
ั น์ศร / นางกัญญา มัง่ คัง่ สง่า วพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี : นางสาว เกียรติบงั อร จินดากุล/
นางสาววรดาวดี ธารามาศ / นางสาวสลิลรัตน์ สมจิตต์ วพบ.นนทบุรี : นางสุภาดา คำสุชาติ วพบ.กรุงเทพ : นางสาวจิตรา จาวยนต์ /
นางสาวจุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ / นายเชื่อม ปูนชาติ วพบ.ชลบุรี : นายสมศักดิ์ เพิ่มพงษ์ วสส. จ.ชลบุรี : นายศุภมิตร เก่งถนอมม้า
วพบ.ราชบุรี : นางทองคำ คำเมือง / นางสาวโสภา สกุลณี วพบ.สระบุรี : นางดรุณี พละพงศ์ วพบ.นครลำปาง : นางสาวชิดชไม แก่นระหงษ์
/ นายโสภณ จาเลิศ / นางสุรทิน เครือนพรัตน์ วพบ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก : นางฆายนีย์ จิรัฐวงศ์ / นางสาวจันทร์เพ็ญ เฉลียว / นางสุภรณ์
เหมกมลพันธ์ / นางทศพร แซ่ห่าน วพบ.นครราชสีมา : นางสมบัติ ไชยฤกษ์ วพ.ศรีมหาสารคาม : นางสาวสุทศิ วรศิริ / นายเฉลิม แสงขาว
วพบ.อุดรธานี : นางแพงพันธ์ วีระวัฒนา / นายชัยชนะ เพชรแพง วพบ.สุรินทร์ : นายสนุ จับไวดี / นางอุทัยวรรณ ม่วงฉะ วพบ.สงขลา : นางณัชยา
สุภีปร์ / นางแผ จันทร์สุข วพบ.สุราษฎร์ธานี : นางสอิง้ ชวรางกูร / นางวันเพ็ญ ชัยชำนิ วพบ.นครศรีธรรมราช : นายสุเทพ แสงแพร้ว / นายกำจัด
โอชะติน / นายเอื้อน ดิษฐถาพร
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เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ประทาน
โล่รางวัลแก่ “หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปี 2551” ในเวทีประชุมวิชาการพัฒนาจริยธรรม กระทรวง
สาธารณสุ ข ประจำปี 2551 ขอแสดงความยิ น ดี ก ั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สถาบั น
พระบรมราชชนกที่ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1
ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สบช.
รองชนะเลิศอันดับ 2
วพ.ศรีมหาสารคาม
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ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก ผู้อำนวยการ วพบ.ขอนแก่น คว้ารางวัล
ชมเชยประเภทวิ ธ ี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน โครงการการจั ด การศึ ก ษาแบบ
บรูณาการเพื่อการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” (ระบบครอบครัว) จากการประกวด
“นวัตกรรมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยได้บูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นแกนให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าเรียนในภาคเช้าของวันพุธ
ทุกสัปดาห์และภาคบ่ายทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยใช้ระบบครอบครัวภายใต้
3 กิจกรรม ได้แก่ สวนสวยด้วยมือเรา บ้านน่าอยู่ และจิตบริการครอบครัวด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์
แต่ละครอบครัวประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย (ผูส้ งู อายุในชุมชน) ลุง ป้า น้า อา
(บุคลากรสายสนับสนุน) อาจารย์พอ่ อาจารย์แม่ (คณาจารย์ของวิทยาลัย) พี่ (นักศึกษา
ปี 2 - 4) และน้อง (นักศึกษาปี 1) โดยให้มารวมกันใน พืน้ ทีค่ ณ
ุ ธรรม (moral area)
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูโ้ ดยใช้สนุ ทรียสนทนา (Dialogue) คือ การฝึกฟังคนอืน่ อย่างลึกซึง้
ฟังให้เข้าใจ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และมิติการคิด สร้างความเข้าใจทั้งตนเอง
และผู้อื่นว่าความแตกต่างของความคิด ไม่ใช่ความแตกแยก ร่วมกันพัฒนาความคิด
ให้สอดคล้องและลงตัวอย่าง สร้างสรรค์ นั่นคือ ทุกคนร่วมกันบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์
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เมื่อพูดถึง “คนชายขอบ” เรื่องของความด้อยโอกาสก็ตามมาเป็นของคู่กัน
แต่ถึงจะด้อยโอกาส พวกเขาก็ใช่ว่าจะ “งอมืองอเท้า” ตั้งหน้าตั้งตารอความช่วยเหลือ
อย่างเดียว เฉกเช่น “2 สาวชาวกะเหรี่ยง” จากผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร หมู่บ้าน
กองม่องทะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึง่ อยูต่ ดิ กับพรมแดนพม่า
น.ส. ศิรพัชร์ สังขโรงรอง (นิด) กับ น.ส. สุพรรณี ไทรสังขธำรงกร (สุ)
อายุ 19 ปี สองเกลอคู่ซี้ผู้เป็นเลิศด้าน “ความพากเพียร” สอบติดโควต้า “พยาบาล”
วพบ.จักรีรชั จ.ราชบุรี


สุพรรณี ลูกสาวคนที่ 3 จากพีน่ อ้ ง 5 คน หนึง่ เดียวในบ้านทีเ่ รียนสูงสุด เล่าด้วยภาษาไทยสำเนียงชัดเจนว่า ปริญญา
เป็นความฝันของเด็กกะเหรี่ยงทุกคน แต่ชีวิตที่แร้นแค้นอยู่ห่างไกลความเจริญ การได้ศึกษาในระดับประถมและมัธยมถือเป็น
โอกาสดีที่สุด แต่เธอและศิรพัชร์โชคดีกว่าคนอื่นตรงที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก อบต.ไล่โว่ ที่เห็นว่าทั้งคู่เรียนดี
จึงผลักดันให้เรียนในระดับปริญญาตรี
“เราทั ้ ง คู ่ จ บ ม.ปลาย ด้ ว ย
เกรดเฉลี่ย 3 กว่า ปลัด อบต.
(นายสถาปนา ธรรมโมรา) เห็น
ว่ า เรี ย นต่ อ ไหว จึ ง บอกว่ า จะ
ช่ ว ยเรื ่ อ งค่ า เทอมหากสอบ
เรี ย นต่ อ ได้ เราไม่ ม ี โ อกาส
เหมือนคนในเมือง พอมีโอกาส
ที ่ พ อจะคว้ า ได้ ก ็ ต ้ อ งขวนขวาย
ทำให้สำเร็จ”

เมือ่ ได้โอกาสจึงใส่ความพยายามลงไปเต็มร้อย ทัง้ คูเ่ ลือกสอบ “พยาบาล”
ซึ่งในการสอบโอเน็ต เอเน็ต มีคู่แข่งทั่วประเทศจึงทำให้พลาดไป แต่ทั้งสองก็
ไม่ผิดหวังในการสอบโควต้าพยาบาล “พอรู้ว่าสอบติด ดีใจมากๆ ความฝัน
เป็นจริงแล้ว” สุเล่าด้วยน้ำเสียงปลาบปลื้ม
เช่นเดียวกับเพือ่ นซีท้ ส่ี อบติดด้วยกัน ศิรพัชร์ ลูกคนที่ 3 จากพีน่ อ้ ง 5 คน
เป็นคนแรกในบ้านที่เรียนสูง บอกว่า นอกจากครอบครัวจะยินดีในความสำเร็จแล้ว
คนในหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้านในป่าทุ่งใหญ่ฯ ต่างดีใจไม่แพ้กัน เพราะเธอทั้งสองเป็น
“รุ่นแรก” ของเด็กกะเหรี่ยงที่เรียนด้าน “สาธารณสุข” นอกนั้นประมาณ 4 – 5 คน
เรียนคุรุศาสตร์กันหมด

“บุคลากรด้านครูในหมู่บ้านของเราเริ่มมีบ้างแล้ว จากรุ่นพี่ที่ไปเรียนต่อสายนี้แล้วกลับมาสอนเด็กๆ ในหมู่บ้าน
แต่ยังขาดบุคลากรด้านการแพทย์ที่ไม่มีประจำหมู่บ้านเลย แต่ละปีจะมีหน่วยแพทย์จากอำเภอเข้ามารักษา
สุขภาพฟรี 2 ครัง้ เนือ่ งจากการเดินทางลำบาก ระยะทางใกล้สดุ 7 กม. ไกลสุด 90 กม.
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านที่เดือดร้อน
การได้เรียนพยาบาลของเราจึงเป็นความหวังของคนทั้งป่าทุ่งใหญ่ฯ”
อีกปัญหาสำคัญ คือ การสือ่ สารทีไ่ ม่เข้าใจกัน
เพราะประชากร 100% เป็ น กะเหรี ่ ย งที ่ ม ี ภ าษาพู ด
เฉพาะของตนเอง ทำให้ลำบากในการรักษา

“คนที่นี่ส่วนใหญ่พูดภาษาถิ่น มีเพียงเด็กรุ่นใหม่ที่พูดไทยได้
ส่วนรุ่นพ่อแม่พูดได้บ้างนิดหน่อย แต่รุ่นปู่ย่าตายาย
พูดไม่ได้เลย ถ้าเราที่เป็นคนท้องถิ่นเรียนพยาบาลจบออกมา
เราจะกลับมาช่วยคนทั้งป่าทุ่งใหญ่ฯ ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
เพราะเราคุยกันรู้เรื่อง” นิดบอกด้วยความเชื่อมั่น

ขณะนี้ทั้งสองสาวเริ่มเรียนหนังสือแล้ว โดยพักอยู่ในหอพักนักศึกษาของวิทยาลัย
แม้ อบต.ไล่โว่จะช่วยเป็นธุระเรื่องค่าเทอมให้ตลอด 4 ปี แต่ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์
การเรียน พวกเธอต้องกูย้ มื เงินจากกองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา (กยส.) ส่วนค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนัน้
นอกจากทางบ้านจะส่งให้บ้างตามกำลังแล้ว ทั้งคู่หมายมั่นว่าจะทำงานพิเศษส่งตัวเองเรียน
อีกทางหนึ่ง
สุบอกว่า ไม่มีปัญหาด้านการเรียน แต่ค่อนข้างเครียดเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะเรียน
พยาบาลต้องใช้จ่ายสูง ตอนนี้เธอทั้งคู่ต้องประหยัดที่สุด
“เราตั้งใจว่าจะประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซื้อแต่ของใช้จำเป็นเท่านั้น ตั้งใจว่าถ้ามีเวลาว่างจากการ
เรียนเมือ่ ไหร่จะหางานพิเศษทำ การเรียนตลอด 4 ปีขา้ งหน้านีเ้ ราจะวอกแวกไม่ได้ แต่ตอ้ งตัง้ ใจอย่างทีส่ ดุ เพราะคน
ทีท่ งุ่ ใหญ่ฯ รอเราอยู”่ สุ และ นิด ทิง้ ท้าย
เอาใจช่วย (ว่าที่) พยาบาลประจำผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
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รับฟังปาฐกถาพิเศษ และอภิปราย “มุมมองจากอดีตสูอ่ นาคตการผลิตพยาบาลเพือ่ สันติสขุ / การจัดการเรียน
การสอนบนความหลากหลายของวัฒนธรรม แนวคิดการเตรียมการเพื่อรองรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไป
ทำงานในพืน้ ที่ / สร้างคน สร้างชาติ ความต่างบนความเหมือน”
เวทีสัมมนา “นานาทัศนะกับโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มฯ / สถาบันพระบรมราชชนกกับความมุ่งมั่นในการผลิต
พยาบาลเพื่อเสริมสร้างสันติสุข : การเรียนรู้จากกรณีศึกษา / การวิจัยและพัฒนาโครงการ / ประสบการณ์การทำงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
ชมนิ ท รรศการ “ความเป็ น มาของโครงการฯ / การจั ด การเรี ย นการสอน / ผลงานของเครื อ ข่ า ยสถาบั น
การศึกษาอื่นๆ”
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิชาญ มีนชัยนันท์) เป็นประธานเปิดการสัมมนา
นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วโิ รจน์ ปลัด กสธ. /นพ.มงคล ณ สงขลา / รศ.สุนยี ์ สินธุเดชะ / ศ.ดร.วิจติ ร ศรีสะอ้าน
พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ / และผูท้ รงคุณวุฒทิ ง้ั จากองค์กร และชุมชน

วพบ.ขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และส่วนพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญ
บุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : การประยุกต์ใช้ใน
องค์กร โดยใช้วจิ ยั เป็นฐาน” ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2551 ณ ภูพมิ านรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สมัครเข้าร่วมงานสัมมนา คลิกดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่ www.bcnkk.ac.th
รีบส่งใบสมัครก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 นี้ ทางโทรสาร 043-423-212 หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
อาจารย์รตั จนา สิงหคำมา / อาจารย์วไิ ลวรรณ วัฒนานนท์ 043-423-210-11 หรือ 081-739-7749
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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

