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เนือ่งในวโรกาส “วันมหิดล”  วนัที ่ 24 กนัยายน 2551  คณะขา้ราชการและเจา้หนา้ทีส่ถาบนั

พระบรมราชชนกต่างน้อมรำลึกในพระเมตตาคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ท่ีได้ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสตปัิญญาอย่างเต็มท่ี โดยไม่ทรงเห็นแก่พระองค์เอง

เนื่องด้วยมีพระราชประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อ

ประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย  จนกระท่ังได้รับการยกย่องถวายพระสมัญญานามให้เป็น “องค์พระบิดา
แห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย”  นับเป็นรากฐานของวงการแพทย์และ

การสาธารณสุขของไทยท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศตราบเทา่ทุกวันน้ี

นอกจากนั้น  ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี  เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งและอยู่ในความทรงจำ

ของบุคลากรทางการพยาบาลในประเทศไทยทุกคน  เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย” และถือเป็นวันพยาบาล
แห่งชาติอีกด้วย

พวกเราชาวสถาบันพระบรมราชชนกทุกคนต่างน้อมรำลึกในพระเมตตาคุณและมุ่งมั่นสืบสาน

พระปณธิานของลน้เกลา้ฯ ทัง้สองพระองค ์  โดยยดึถอืประโยชนส่์วนรวมและความผาสกุของประชาชน

เป็นท่ีต้ัง  รวมท้ังเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพทีไ่ด้มาตรฐานและมปีระสิทธิภาพสืบต่อไป

  
 

   



วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนา
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์”  เหล่าพระญาติฯ แขกผู้มีเกียรติผู ้มี

คณุปูการตอ่วทิยาลยั และบคุลากรทกุระดบั  พรอ้มใจกนัประกอบพธิี

บวงสรวงหมอ่มเจ้าหญงิบุญจิราธร  (ชุมพล) จุฑาธชุ  และรว่มทำบญุ

ประจำปี ณ บริเวณหน้าพระรูปหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธรฯ และ

หอประชุมวิทยาลัย
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วันที ่ 30 กรกฎาคม 2551 วพบ .นครราชสีมา ทำพิธ ี
ไหว้พระพุทธเมตตา  ไหว้พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี และไหว้เจ้าที ่  ในโอกาสคล้ายวันครบรอบสถาปนา

วิทยาลยั ครบ 54 ปี

วพบ.พระพุทธบาท  ร่วมงาน “ประเพณีตักบาตรดอกไม้”
ซึ่งถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่ควรค่าแห่งการอนุรักษ์ยิ่ง เพราะหนึ่งปี

มีครั้งเดียวและมีเพียงแห่งเดียวที่พระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  ชาว

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ได้ยึดถือเป็นประเพณีสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อ

กันมาเปน็ประจำทกุปี  กำหนดเอาวนัเขา้พรรษา คือ วันแรม 1 ค่ำ เดอืน

8 ของทกุปี  เม่ือพระภกิษสุงฆรั์บบิณฑบาตรดอกไมจ้ากพทุธศาสนกิชน

แล้วนำออกมาสักการะพระเจดีย ์ท ี ่บรรจุพระเข ี ้ยวแก้วขององค์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นนำไปสักการะบูชาพระเจดีย์มหาธาตุ

องคใ์หญท่ีบ่รรจุพระบรมพระสารริีกธาต ุและเขา้โบสถป์ระกอบพธิี

วิทยาลัยได้มีส่วนร่วมกิจกรรมสำคัญนี้ทุกปี ตั้งแต่ขั ้นตอน

การวางแผนดำเนินงาน ร่วมตักบาตรดอกไม้ ตลอดจนการประเมินผล

กิจกรรม
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งานพฒันานกัศกึษา วพบ.พะเยา  ได้จัด “โครงการอบรมจรยิธรรม

แกนั่กศกึษาพยาบาลศาสตรปี์ 2”  ระหวา่งวนัที ่31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม

2551  โดยให้นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธเข้าอบรมจริยธรรมที่วัดอุดมวารี

จ.เชียงราย  ส่วนนกัศกึษาทีนั่บถือศาสนาอสิลามและศาสนาครสิต์  เขา้อบรม

โครงการเรยีนรู้เพ่ือการอยูร่่วมกันอย่างมีความสขุ  เน้นการตระหนกัรู้ใน ตนเอง

การอยูร่่วมกบัผู้อ่ืน การเอือ้เฟือ้เผือ่แผ ่และการเสยีสละ



เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2551 ศูนย์ศึกษาการพยาบาลผู้สูงอายุ

วพบ.นครราชสีมา  จัดโครงการ “บรรยายธรรมะเพ่ือชีวิต”  โดยหลวงพ่อ
พิชัย  สุธมฺ มสุชาโต  จากสำนักปฏิบัติธรรมวนานุรักษาราม ต.เสม็ด

อ.เมอืง จ.บุรีรัมย ์และศนูยป์ฏบัิติธรรมเมอืงอรยิะ ต.ทับกวาง อ.แกง่คอย

จ.สระบุรี  มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล ตลอดจน

ผู้สนใจทัว่ไปเขา้รับฟังกวา่ 50 คน

หลวงพอ่ไดช้ี้ใหเ้หน็ทกุขต์า่งๆ จากชวีติทีเ่กดิมา หยบิยกตวัอยา่ง

วพบ.ขอนแก่น  จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สู่การเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม
และจิตบริการด้วยหัวใจความมนุษย์”  เม่ือวันท่ี 17 – 20 กรกฎาคม

2551 ณ วพบ.ขอนแก่น  เพื่อให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์  ดี – เก่ง – มีความสุข  ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่

ของตนเอง และพัฒนาให้มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

โดยใชก้ระบวนการสนุทรยีสนทนา  คอื  การฝกึฟงัคนอืน่อยา่งลกึซึง้

ฟังให้เข้าใจ  เพ่ือแลกเปล่ียนมุมมอง และมิติการคิดสร้างความเขา้ใจท้ังตนเองและคนอืน่  ปรากฏวา่นักศึกษาได้แก้ไขตนเอง

เข้าใจคนอื่น  อยากที่จะทำความดีเหมือนที่ได้ฟังคนอื่นเล่าถึงความดี

พระราชวจิิตรปฏภิาณ  ผู้ช่วยเจา้อาวาสวดัสทุศันเทพวราราม

ได้มาบรรยายธรรม เรื่อง “หัวใจพุทธกับการบริการสุขภาพ”  เพื่อ

เสริมสร้างคุณธรรม จริธรรมให้แก่บุคลากรสาธารณสุข อาจารย์

ข้าราชการ เจ้าหนา้ทีแ่ละนกัศกึษา วพบ.สุราษฎรธ์าน ี จำนวน 463 คน

เมือ่วันที ่16 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชมุ ยก ถิระวฒัน์

ประกอบจากชวิีต สังคม และสิง่แวดลอ้มท่ีเกดิขึน้ในปจัจุบัน  ทำใหทุ้กคนทีไ่ด้ฟังธรรมะเกดิปัญญาเพิม่ข้ึน  ดงัทีห่ลวงพอ่
กล่าวว่า “เขลามากจ็ริง  แต่ต้องไมเ่ขลาไป”
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ในเวทีประชุมวิชาการเร่ือง “ปฏิบัติงานดี มีจริยธรรม สร้างผู้นำ

สาธารณสขุไทย”  จัดขึน้โดย วพบ.นครราชสมีา  ระหวา่งวนัที ่ 10 – 11

กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมสบายโฮเตล็ อ.เมือง จ.นครราชสมีา  เพือ่เป็น

เวทีด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการนำเสนอเผยแพร่ผลงานด้านการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงาน  มีบุคลากรสาธารณสขุท่ีทำหนา้ท่ีส่งเสริมงานดา้นคุณธรรม

และจรยิธรรม และบคุลากรทีป่ฏิบัติงานในเขตที ่13 กระทรวงสาธารณสขุ

เขา้ร่วมประชมุกวา่ 120 คน



ผลการตัดสินรางวัลผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม ปรากฏว่า  ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาล
สุรินทร ์และโรงพยาบาลชยัภมิู ตามลำดบั

สถาบนัพระบรมราชชนก โดยกลุม่พัฒนาการศกึษา  จัด “ประชุม
สัมมนาความร่วมมือการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล
ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลกับโรงพยาบาล  ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกภาค
ปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสขุ”  ระหวา่งวนัที ่13 – 15 สิงหาคม 2551

ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จ.นครนายก  เพื่อเป็นเวทีประสานความร่วมมือ

และสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยร่วมกันได้อย่างเหมาะสม  ผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย  ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง  โรงพยาบาลสังกัด

กรมการแพทย์  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล
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ชุมชนที่เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  รวมทั้งสิ้น 600 คน  โอกาสนี้

นพ.ปราชญ์  บุณยวงศวิ์โรจน์  ปลัด กสธ. ได้มอบเกียรติบัตรแกผู้่เข้าร่วมประชุมทุกหนว่ยงานเพือ่เป็นเกยีรติและขวญักำลงัใจ
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วิทยาลยันกับริหารสาธารณสขุ  ไดจั้ดการอบรมหลกัสูตร “พัฒนาทมีบริหารองคก์ารยคุใหม”่ ให้กับรองผู้บริหาร

วิทยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก  จำนวน 32 คน  เพือ่ให้เป็นผู้บริหารที ่“คดิกวา้ง มองไกล ใฝ่เรยีนรู”้  ระหวา่งวนัที่
7 – 18 กรกฎาคม 2551 ณ วิทยาลยันกับริหารสาธารณสขุ (หลวงพอ่เป่ินอุปถัมภ์) อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม

 
วพบ.ชลบุรี  จัดการประชมุวิชาการ “การบรหิารสูก่ารเปน็องคก์ร

แนวหนา้”  ระหวา่งวนัที ่ 6 - 8 สิงหาคม 2551 ท่ีผ่านมา  โดยเชญิวทิยากร

จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาให้ความรู ้ ความเข้าใจ และแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เกี ่ยวกับแนวทางการ

บริหารที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรแนวหน้าให้กับผู้บริหารและทีมการบริหารใน

หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
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เมื่อวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา  วพบ.ชลบุรี  และ  วพบ.สุราษฎร์ธานี  ได้จัดการอบรม “พัฒนา
ศักยภาพดา้นการสอนพยาบาลพีเ่ล้ียง” รวมทัง้ส้ิน 80 คน

วพบ.ชลบุรี  ได้อบรมพยาบาลพีเ่ล้ียงจากแหลง่ฝึกภาคปฏบัิติ

ในคลนิิกและชมุชน  ท้ังภาคทฤษฎ ีการทดลองสอนในคลนิิก และการ

ประเมินผล  เพื ่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลพี่เลี ้ยงในแหล่งฝึก

ภาคปฏิบัติด้านการสอนและการนิเทศนักศึกษาพยาบาล

วพบ.สุราษฎร์ธานี  จัดอบรมให้ความรู้พยาบาลพี่เลี้ยงใน

โรงพยาบาล สถานบริการ และชุมชนที่เป็นแหล่งฝึก  เพื่อนำหลักการ

กระบวนการสอนในคลินิก และทักษะการปฏิบัติพยาบาลไปใช้สอน

นักศกึษาทีข้ึ่นฝึกภาคปฏบัิตใินแหลง่ฝึกไดเ้หมาะสม ณ ห้องประชมุชงโค

⌫  ⌫
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วพบ.นครราชสีมา โดยกลุ่มงานวิชาการ  ได้จัดโครงการ “ทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการเรียน
วิชาประเมนิสขุภาพ และวชิาหลกัการและเทคนคิการพยาบาล” (ระยะที ่2)  ให้นักศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ ช้ันปี

ท่ี 2 รุ่นที ่53 จำนวน 300 คน  ท่ีค่ายศรณรงค ์อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา  ระหวา่งวนัที ่11 – 13 มิถุนายน 2551  เพือ่ปรับ

ทศันคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี  เตรยีมความพรอ้มในการปฏบัิตกิารพยาบาล  ช่วยเพิม่สัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน  รวมทัง้

ปลูกฝงัความมเีมตตากรณุา เสยีสละและเอือ้อาทรตอ่ผู้อ่ืน

ผลการดำเนินโครงการพบว่า  นักศึกษาตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี  สมัครสมานสามัคคีกันใน

กจิกรรมกลุม่  ทีส่ำคญัคอื คณาจารย ์ เจา้หนา้ที ่และนกัศกึษามคีวามรกัความเขา้ใจซึง่กนัและกนัยิง่ขึน้



วนัที ่10 กนัยายน 2551 พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ี  พระวรราชาทนิดัดามาตุ  เสดจ็ทรงเปน็

ประธานใน “พิธีประทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
โครงการจเีอสเค พยาบาลเพือ่ชมุชน ประจำปี 2551”  จำนวน 44 ทุน ทุนละ 90,000 บาท  ณ โรงแรมปารค์นายเลศิ
แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล  โดยบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง

แกนั่กศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 1 – 4 มาตัง้แตปี่ 2540 – 2551  จำนวน 11 รุ่น  รวม 512 ราย  ซ่ึงเปน็ผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์

มีภูมิลำเนาอยู่ในชนบท มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพพยาบาล และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชนบทได้เมื่อสำเร็จ

การศกึษา  ปัจจุบันผูส้ำเรจ็การศกึษาไดไ้ปปฏบัิตงิานในสถานอีนามยั โรงพยาบาล และสถานบรกิารสาธารณสขุในชมุชน

ทั่วประเทศ

นอกจากนั้น ในปีการศึกษา 2551 นี้ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการผลิต

พยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที ่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 80 ทุน ทุนละ

⌦
⌦

10,000 บาท  โดยเมือ่วันที ่18 กันยายน 2551 ท่ีผ่านมา ได้จัด “พิธี
มอบทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาพยาบาลตามโครงการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อฯ ภาคใต้ ในวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคใต้” เป็นเครือข่ายสุดท้าย จำนวน 14 ทุน ณ ห้องประชุม

ผจงค์สุข พูนบำเพ็ญ วพบ.สงขลา  โดย นายชวรัตน์  ชาญวีรกูล

อดีตรัฐมนตรีว่าการ กสธ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบทนุการศึกษา

พร้อมคณะผู้บริหาร กสธ. และผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก

ร่วมในพิธี

 
     

เม่ือวันที ่26 มิถุนายน 2551 ท่ีผ่านมา  Prof. Dr. Kathleen

Potempa คณบดีคณะพยาบาลศาตร์ University of Michigan

School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา  พร้อมคณะได้เข้าพบ

คณะผู้บริหารของสถาบันพระบรมราชชนก  เพื ่อปรึกษาหารือ

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาและวิจัย  ตลอดจนความ

เป็นไปได้ในการส่งบุคลากรของสถาบันฯ ไปศึกษาต่อในระดับ

หลังปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก เตรยีมพรอ้มทำ MOU ต่อไป
   



⌫ ⌫
ศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกฯ ภาควิชาพยาบาล

ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย

มหิดล  นำคณะครูโรงเรียนพยาบาลประเทศเกาหลีเหนือ (นำโดย

Miss So Yong  Sun)  เย่ียมชมการจัดการเรียนการสอนตามกำหนด

Training Course For DPRK Teacher For Revised Nursing and

Midwifery Curriculum เมื ่อวันที ่ 28 กรกฎาคม 2551  โดย

วพบ.ชัยนาท ได้นำเสนอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบั์ณฑติ พ.ศ. 2545  และการจดัการเรยีนการสอน

ตามสภาพจริงในหลักสูตรบูรณาการ  รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย วิชาโภชนาศาสตร์ และวิชา

วิจัยทางการพยาบาล  ในช่วงบ่ายได้นำชมศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  สร้างความประทับใจ

ให้แก่ผู้มาดูงานเป็นอย่างยิ่ง

วันที่ 8 สิงหาคม 2551  อาจารย์วชิระบูลย์  อินสว่าง

รักษาการผู้อำนวยการ วพบ.สุราษฎร์ธานี  ต้อนรับอาจารย์
พยาบาลประเทศบงัคลาเทศ 9 คน  ทีเ่ดนิทางมาศกึษาดงูานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ

ของวิทยาลัย

⌫   ⌫

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 วพบ.สวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์  จัดพิธีรับหมวกและเข็มเครื ่องหมายเลื ่อนชั ้นปี

แกน่กัศกึษา ช้ันปทีี ่2 จำนวน 317 คน โดยมคีณาจารย ์ ผู้ปกครอง

และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมแสดงความยินดี

การจดัการเรยีนการสอนของ University of Michigan School of Nursing มีท้ังในระดบัปริญญาโท  หลังปริญญาโท

ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก  รวมถึงการทำวิจัย  โดยเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ  เช่น  หลักสูตรปริญญาโทและ

หลังปริญญาโทดา้น Adult Nurse practitioner (Primary Care) , Gerontological Nurse Practitioner  และปรญิญาเอกดา้น

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
คา่ใชจ่้ายประมาณ 6,000 US$

    



อาจารย์สายสวาท  เผ่าพงษ์  ผู้อำนวยการ วพบ.
นครราชสีมา  นำคณาจารย ์เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาทุกช้ันปี  เข้าร่วม

พิธีไหว้ครู มอบแถบ – เข็ม เลื่อนชั้น  และมอบวุฒิบัตรพร้อมรางวัล

แกผู้่ทีมี่คะแนนยอดเยีย่มในแตล่ะวชิา  เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2551

ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา

วพบ.สุพรรณบุร ี จัดพิธ ีไหว้ครู มอบหมวก แถบหมวก เข ็ม

เครือ่งหมายชัน้ปีและมอบทนุการศกึษา ประจำป ี2551  เม่ือวันที ่10

กรกฎาคม 2551 เพือ่แสดงความเคารพ กตญัญกูตเวท ีและระลกึถงึ

พระคุณผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ปลูกจิตสำนึกรักวิชาชีพ

การพยาบาล พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมีเมตตา

กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์

วันที่ 11 มิถุนายน 2551 วพบ.พุทธชินราช  ได้จัดพิธี

รับหมวกสำหรบันักศกึษาพยาบาลศาสตร ์ช้ันปีท่ี 2  จำนวน 225 คน

ก่อนการขึน้ฝึกภาคปฏบัิติคร้ังแรกซึง่ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริม่ต้น

ก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล  มีผู้ปกครองและญาติพี่น้องของนักศึกษา

เดินทางมาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก  ในวันรุ ่งขึ ้นสโมสร

นักศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นตามแบบวัฒนธรรมไทยและพิธีตามหลัก

ศาสนาอสิลาม  เพือ่แสดงความกตญัญแูกค่รอูาจารย์

วพบ.สุราษฎรธ์าน ี จัดพธีิระลึกพระคณุคร ูประจำป ี2551

เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปีรวม 671 คน  เกิดความ

ภาคภมิูใจในตนเอง รักและผกูพนัตอ่ครแูละสถาบนั  นอกจากนีย้งัได้

มอบรางวัลแก่ผู้มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2550  ทุนการศึกษา

และแถบหมวกและเขม็ช้ันปี  เม่ือวันที ่ 12 มิถุนายน 2551 ท่ีผ่านมา

⌦ ⌫  

วพบ.ชัยนาท  จัดงาน “เล้ียงสังสรรค์สานสัมพันธ์นักศึกษา
5 จังหวัดภาคใต้กับครอบครัว”  ระหว่างวันท่ี 26 - 27 กรกฎาคม  2551

ณ หอประชุมทรงบาดาล  เพื่อให้ครอบครัวคลายความวิตกกังวล

และเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู ้ปกครองนักศึกษาและ

คณาจารย์ ตามโครงการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ภาค 4 ส่วนหนา้ จ.ปัตตานี



เมื ่อวันที ่  26 – 27 กรกฎาคม 2551 วพบ.สุราษฎร์ธานี ได้จัด
“โครงการสานสัมพันธ์กับญาตินักศึกษาพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งที่ 2”   ณ หอประชุมวิทยาลัย  และทัศนศึกษาที่เขื่อนรัชชประภา  เพื่อให้

ญาติและนักศึกษาได้พบกัน  อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องการจัดการ

เรียนการสอน ความเป็นอยู่ และอื่นๆ  รวมทั้งญาติซึ ่งเป็นประชาชนในพื้นที่

ชายแดนภาคใต ้เกดิความเลือ่มใสศรทัธา เชือ่ม่ัน สนบัสนุน และรว่มมอืกบัรัฐบาล

และทหารในการแก้ปัญหาภาคใต้

บรรยากาศความอบอุ่นระหว่างผู้ปกครองและนักศึกษาจากโครงการ

ผลิตพยาบาลวชิาชพีเพิม่ฯ เพือ่ภาคใต ้  เนือ่งในโอกาสผูป้กครองมาเยีย่มนกัศกึษา

ระหวา่งวนัที ่27 - 28 กรกฎาคม 2551 ณ  วพบ.สุพรรณบุรี

    
วพบ.อุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ท่าเหนือ

ไทยไนท์”  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551  ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่หัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวงใน จ.อุตรดิตถ์  ได้พบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสังสรรค์กัน

โอกาสนี ้นางณทักว ี  ศริิรัตน ์ ผู้อำนวยการ วพบ.อุตรดติถ ์  ไดเ้ปดิตวัการเปน็ “วิทยาลยัสง่เสริมสขุภาพ” และเกยีรตบัิตร
ต่างๆ ที่ได้รับ เช่น รางวัลคะแนนสอบเพื่อขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาล  คะแนนสูงสุดทั่วประเทศ  วิชาการ

พยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วพบ.อุตรดิตถ์

⌫ ⌦  ⌫
ปัญหาหนี้สินส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ  รวมถึงประสิทธิภาพ

การทำงานและการเรียน  ดังนั้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรทุกคน วพ.ศรีมหา-

สารคาม จึงเริ ่มดำเนิน “โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานมีความสุข
(Happy Money)” เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2551  โดยนำหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้

เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  ส่งเสริมการออมเงินด้วยการหยอดกระปุกวันละ 1 บาท

ปัจจุบันวทิยาลยัมบุีคลากรและนกัศกึษา รวมทัง้สิน้ 651 คน ภายใน 5 ปี จะมเีงนิรวมกนัถงึ

188,075 บาท

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม “Happy Body” เริ่มต้นจากการตรวจสุขภาพ  ส่งเสริม

ให้ออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30 - 16.30 น. ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการฟิตเนสแล้วเมื่อ

วนัที ่10 กรกฎาคม 2551 ทีผ่่านมา



⌫   ⌦ ⌫
ศูนย์ศึกษาสารเสพติด วพบ.เชียงใหม่  ถือเอาวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

ประกาศนโยบาย “สถานศึกษาปลอดบุหรี่”  ณ ห้องโรงอาหาร วพบ. เชียงใหม่

ในโครงการ “ต้นแบบของสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพในการแก้ไขปัญหา
บุหรี่และสุขภาพ”  โดยรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่และให้วิทยาลัยเป็นสถานศึกษา

ไร้ควันบุหรี ่  เพื ่อให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี ่

และมีความรู้ความสามารถในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่แก่นักเรียน นักศึกษา

ตามสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

⌫   ⌫
เนื ่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2551

วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  พร้อมใจจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “แม่แห่งแผ่นดิน”  และระลึกถึงพระคุณของ

แมผู้่ใหก้ำเนดิ  ดงันี้

วันที่ 6 สิงหาคม 2551 วพบ.สุพรรณบุรี  ร่วมจัด

งานวันแม่แห่งชาติ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ในการแสดงความรักและความเคารพแม่

ภาควิชาการพยาบาลมารดาและทารก ร่วมกับ

สโมสรนักศึกษา วพบ .พระพุทธบาท จัดกิจกรรม

“เทิดพระคุณแม่”  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551  ด้วยการส่ง

ไปรษณียบัตรสื่อรักให้แม่ ประกวดร้องเพลง ประกวดคำขวัญ

และจัดนิทรรศการ

วพ.ศรีมหาสารคาม  จัดกิจกรรมสดุดีพระคุณแม่

อย่างซาบซึ ้ง ด้วยการกล่าวอาเศียรวาทของผู ้อำนวยการ

วิทยาลัย การประกวดแม่ดีเด่น ประกวดเรียงความ กลอน

และการอ่านทำนองเสนาะ  ฟังธรรมเรื ่อง “พระคุณแม่”

ปิดท้ายด้วยนักศึกษาพยาบาลกว่า 500 คน นำพวงมาลัย

ดอกมะลิมากราบแม่ อาจารย์พยาบาล และผู้มีพระคุณต่อ

วิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551  ณ หอประชุมวิทยาลัย

ปีนี้มีแม่ของนักศึกษาพยาบาลที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้รับ
รางวัล 4 ท่าน ได้แก่  นางศรีจันทร์  ทูลธรรม / นางเจริญ
นะคงคา / นางลนัดร  วงชาร ีและ นางกงการ  สุวรรณมาตย์

วพบ.อุตรดิตถ์  ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
จัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551

มีการแสดงดนตรีของนักศึกษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ

เบื้องต้น และให้ความรู้เรื ่องวิชาการพยาบาล  มีนักเรียน

ผู ้ปกครอง คณาจารย์ นักศึกษาพยาบาล และประชาชน

กว่าพันคนสนใจเข้าชมงาน



บุคลากร วพบ.เชียงใหม่ ร่วมแขง่ขันเดนิ - ว่ิง มินิมาราธอนเทดิพระเกยีรติ เม่ือวันท่ี

10 สิงหาคม 2551 ณ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์  อ.แม่ริม

จ.เชยีงใหม่

⌫

เมือ่วนัที ่ 1 สิงหาคม 2551 ทีผ่่านมา  ศนูยส่์งเสรมิสุขภาพเดก็และสตรี

วพบ.พุทธชนิราช  ได้จัด “โครงการอบรมการปฏบัิติตัวในระหวา่งการต้ังครรภ์
ของสตรใีนโรงงานอตุสาหกรรมไทยแอโร”  ณ โรงงานอตุสาหกรรมไทยแอโร

จ.พิษณุโลก  เพื่อให้มีความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมในระหว่าง
ตั้งครรภ์ และมีความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการคลอด

⌫
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรี วพบ.พุทธชินราช ร่วมกับทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  ได้จัด “โครงการอบรมและ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และหลังคลอด”  เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและเหมาะสม

ในระหวา่งตัง้ครรภไ์ปจนถงึระยะหลงัคลอด  และสง่เสรมิพฒันาการทีเ่หมาะสมใหก้บับุตรของผูต้อ้งขงัหญงิ  ระหวา่งวนัที ่ 21 – 25

กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

 ⌫
ชมรมอาสาพัฒนา วพบ.พะเยา  นำอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่

รวม 50 คน  ไปทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

การลา้งมอื และสขุบญัญตั ิ 10 ประการ  ในโครงการ “สานฝนัปนันำ้ใจ”  ใหแ้ก่

นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน อ.ปง จ.พะเยา  จำนวน 180 คน

ตัง้แตว่นัที ่25 – 27 กรกฎาคม 2551

⌦  ⌫  



สโมสรนกัศกึษา วพบ.นครราชสมีา  นำนกัศกึษาจำนวน 68 คน ทำกจิกรรม “โครงการคา่ยอาสาพฒันาสขุภาพชุมชน”
ที่หมู่บ้านเขาแก้ว ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่  11 - 13 กรกฎาคม 2551  เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่คน

ในชุมชนทุกช่วงวัยให้สามารถป้องกันโรคต่างๆ ได้เหมาะสมกับวัย  เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้รับบริการ

ในชุมชน  ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และฝึกการทำงานเป็นทีม  โดยเริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่การสำรวจ

ความต้องการและปัญหาของชุมชน  การปฏิบัติกิจกรรมตามแผน  และช่วงสุดท้ายได้ประเมินผลการให้ความรู้แก่บุคคลทุกช่วงวัย

สถาบนัพระบรมราชชนก  ร่วมกบัวทิยาลยัในสงักดั จัดงานแสดงมทุติาจติแกผู้่ทีเ่กษยีณอายรุาชการในป ี 2551  เมือ่วนัที่

22 กนัยายน 2551 ณ โรงแรมโพธิว์ดล รีสอร์ท แอนด ์สปา อ.เมอืง จ.เชยีงราย ดว้ยขบวนอญัเชญิบายศรฟีา้ เตวะสูข่วญั  สลับกบั

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 ผู้อำนวยการ วพบ.พทุธชนิราช จ.พษิณโุลก

ส่วนกลาง  :  นางสาวนรัิฐฐา  รุจริาวชัระ / นายโกวทิ  ววิฒันศ์ร / นางกญัญา  มัง่คัง่สงา่    วพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี : นางสาว เกยีรตบัิงอร  จนิดากลุ/

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 : นางดรณุ ี พละพงศ ์  วพบ.นครลำปาง  : นางสาวชดิชไม  แกน่ระหงษ์

/ นายโสภณ  จาเลิศ / นางสุรทิน  เครือนพรัตน์   วพบ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก : นางฆายนีย์  จิรัฐวงศ์ / นางสาวจันทร์เพ็ญ  เฉลียว / นางสุภรณ์

เหมกมลพันธ์ / นางทศพร  แซ่ห่าน     วพบ.นครราชสมีา : นางสมบตั ิ  ไชยฤกษ ์   วพ.ศรีมหาสารคาม : นางสาวสทุศิ  วรศริิ / นายเฉลมิ  แสงขาว

วพบ.อุดรธานี : นางแพงพันธ์  วีระวัฒนา / นายชัยชนะ  เพชรแพง    วพบ.สุรินทร์ : นายสนุ  จับไวดี / นางอุทัยวรรณ  ม่วงฉะ    วพบ.สงขลา : นางณชัยา
สุภีปร์ / นางแผ  จันทร์สุข    วพบ.สุราษฎร์ธานี : นางสอิง้  ชวรางกรู / นางวันเพ็ญ  ชัยชำนิ    วพบ.นครศรีธรรมราช  : นายสเุทพ  แสงแพรว้ / นายกำจดั

โอชะติน / นายเอื้อน  ดิษฐถาพร



  
  ⌦  ⌫ 

⌫  
 ⌫ 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ได้ประทาน

โล่รางวัลแก่ “หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปี 2551”  ในเวทีประชุมวิชาการพัฒนาจริยธรรม กระทรวง

สาธารณสุข ประจำปี 2551  ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานในสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนกที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

รองชนะเลศิอนัดบั 1 ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สบช.

รองชนะเลศิอนัดบั 2 วพ.ศรีมหาสารคาม

ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก  ผู้อำนวยการ วพบ.ขอนแก่น คว้ารางวัล

ชมเชยประเภทวิธ ีการจัดการเร ียนการสอน  โครงการการจัดการศึกษาแบบ
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

แตล่ะครอบครวัประกอบดว้ย  ปู่ ยา่ ตา ยาย (ผู้สูงอายใุนชมุชน)  ลุง ป้า นา้ อา

(บุคลากรสายสนบัสนนุ)  อาจารยพ์อ่ อาจารยแ์ม ่(คณาจารยข์องวทิยาลยั)  พี ่(นกัศกึษา

ปี  2 - 4) และนอ้ง (นกัศกึษาป ี 1)  โดยใหม้ารวมกนัใน พืน้ทีค่ณุธรรม (moral  area)

เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยใชสุ้นทรยีสนทนา  (Dialogue) คอื การฝกึฟงัคนอืน่อยา่งลกึซึง้

ฟังให้เข้าใจ  เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และมิติการคิด  สร้างความเข้าใจทั้งตนเอง

และผู้อื่นว่าความแตกต่างของความคิด ไม่ใช่ความแตกแยก  ร่วมกันพัฒนาความคิด

ให้สอดคล้องและลงตัวอย่าง สร้างสรรค์  นั่นคือ  ทุกคนร่วมกันบริการด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์

 ⌫ ⌫  
เมื่อพูดถึง “คนชายขอบ” เรื่องของความด้อยโอกาสก็ตามมาเป็นของคู่กัน

แต่ถึงจะด้อยโอกาส พวกเขาก็ใช่ว่าจะ “งอมืองอเท้า” ตั้งหน้าตั้งตารอความช่วยเหลือ

อย่างเดียว  เฉกเช่น “2 สาวชาวกะเหรี่ยง”  จากผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร  หมู่บ้าน

กองมอ่งทะ ต.ไล่โว ่อ.สังขละบรีุ จ.กาญจนบรีุ  ซ่ึงอยูต่ดิกบัพรมแดนพมา่

น.ส. ศิรพัชร์  สังขโรงรอง (นิด) กบั น.ส. สุพรรณี  ไทรสงัขธำรงกร (สุ)
อายุ 19 ปี สองเกลอคู่ซี้ผู้เป็นเลิศด้าน “ความพากเพียร” สอบติดโควต้า “พยาบาล”

วพบ.จักรีรัช จ.ราชบุรี



สุพรรณี  ลูกสาวคนที ่ 3 จากพีน่อ้ง 5 คน หนึง่เดยีวในบา้นทีเ่รยีนสงูสดุ  เลา่ดว้ยภาษาไทยสำเนยีงชดัเจนวา่  ปริญญา

เป็นความฝันของเด็กกะเหรี่ยงทุกคน แต่ชีวิตที่แร้นแค้นอยู่ห่างไกลความเจริญ การได้ศึกษาในระดับประถมและมัธยมถือเป็น

โอกาสดีที่สุด  แต่เธอและศิรพัชร์โชคดีกว่าคนอื่นตรงที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก อบต.ไล่โว่ ที่เห็นว่าทั้งคู่เรียนดี

จึงผลักดันให้เรียนในระดับปริญญาตรี

เมือ่ไดโ้อกาสจงึใสค่วามพยายามลงไปเตม็ร้อย  ทัง้คูเ่ลอืกสอบ “พยาบาล”

ซึ่งในการสอบโอเน็ต เอเน็ต มีคู ่แข่งทั ่วประเทศจึงทำให้พลาดไป  แต่ทั ้งสองก็

ไม่ผิดหวังในการสอบโควต้าพยาบาล  “พอรู้ว่าสอบติด  ดีใจมากๆ  ความฝัน

เป็นจริงแล้ว”  สุเล่าด้วยน้ำเสียงปลาบปลื้ม

เชน่เดยีวกบัเพือ่นซีท้ีส่อบตดิดว้ยกนั  ศริพัชร์  ลูกคนที ่3 จากพีน่อ้ง 5 คน

เป็นคนแรกในบ้านที่เรียนสูง  บอกว่า นอกจากครอบครัวจะยินดีในความสำเร็จแล้ว

คนในหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้านในป่าทุ่งใหญ่ฯ ต่างดีใจไม่แพ้กัน  เพราะเธอทั้งสองเป็น

“รุ่นแรก” ของเด็กกะเหรี่ยงที่เรียนด้าน “สาธารณสุข” นอกนั้นประมาณ 4 – 5 คน

เรียนคุรุศาสตร์กันหมด

    “เราทั ้งคู ่จบ ม.ปลาย ด้วย
เกรดเฉลี่ย 3 กว่า  ปลัด อบต.
(นายสถาปนา  ธรรมโมรา) เห็น
ว่าเรียนต่อไหว  จึงบอกว่าจะ
ช ่วยเร ื ่ องค ่ า เทอมหากสอบ
เรียนต่อได้  เราไม่มีโอกาส
เหมือนคนในเมือง  พอมีโอกาส
ที่พอจะคว้าได้ก็ต้องขวนขวาย
ทำให้สำเร็จ”

“บุคลากรด้านครูในหมู่บ้านของเราเริ่มมีบ้างแล้ว  จากรุ่นพี่ที่ไปเรียนต่อสายนี้แล้วกลับมาสอนเด็กๆ ในหมู่บ้าน
แต่ยังขาดบุคลากรด้านการแพทย์ที่ไม่มีประจำหมู่บ้านเลย  แต่ละปีจะมีหน่วยแพทย์จากอำเภอเข้ามารักษา

สุขภาพฟรี 2 ครัง้  เนือ่งจากการเดนิทางลำบาก ระยะทางใกลสุ้ด 7 กม. ไกลสดุ 90 กม.
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านที่เดือดร้อน

การได้เรียนพยาบาลของเราจึงเป็นความหวังของคนทั้งป่าทุ่งใหญ่ฯ”

อีกปญัหาสำคญั คอื การสือ่สารทีไ่ม่เขา้ใจกนั

เพราะประชากร 100% เป็นกะเหรี ่ยงที ่มีภาษาพูด

เฉพาะของตนเอง ทำให้ลำบากในการรักษา

“คนที่นี่ส่วนใหญ่พูดภาษาถิ่น  มีเพียงเด็กรุ่นใหม่ที่พูดไทยได้
ส่วนรุ่นพ่อแม่พูดได้บ้างนิดหน่อย แต่รุ่นปู่ย่าตายาย

พูดไม่ได้เลย  ถ้าเราที่เป็นคนท้องถิ่นเรียนพยาบาลจบออกมา
เราจะกลับมาช่วยคนทั้งป่าทุ่งใหญ่ฯ ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

เพราะเราคุยกันรู้เรื่อง” นิดบอกด้วยความเชื่อมั่น

ขณะนี้ทั้งสองสาวเริ่มเรียนหนังสือแล้ว  โดยพักอยู่ในหอพักนักศึกษาของวิทยาลัย

แม้ อบต.ไล่โว่จะช่วยเป็นธุระเรื ่องค่าเทอมให้ตลอด 4 ปี  แต่ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์

การเรยีน พวกเธอตอ้งกูย้มืเงนิจากกองทนุกูย้มืเพือ่การศกึษา (กยส.)  ส่วนคา่ใชจ่้ายสว่นตวันัน้

นอกจากทางบ้านจะส่งให้บ้างตามกำลังแล้ว ทั้งคู่หมายมั่นว่าจะทำงานพิเศษส่งตัวเองเรียน

อีกทางหนึ่ง

สุบอกว่า  ไม่มีปัญหาด้านการเรียน  แต่ค่อนข้างเครียดเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะเรียน

พยาบาลต้องใช้จ่ายสูง  ตอนนี้เธอทั้งคู่ต้องประหยัดที่สุด

“เราตั้งใจว่าจะประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว  ซื้อแต่ของใช้จำเป็นเท่านั้น  ตั้งใจว่าถ้ามีเวลาว่างจากการ
เรียนเมือ่ไหรจ่ะหางานพเิศษทำ  การเรยีนตลอด 4 ปีข้างหนา้นีเ้ราจะวอกแวกไมไ่ด้  แตต้่องตัง้ใจอยา่งทีสุ่ด เพราะคน
ทีทุ่ง่ใหญฯ่ รอเราอยู”่ สุ และ นดิ ทิง้ทา้ย

เอาใจช่วย (ว่าที่) พยาบาลประจำผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
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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)

 ⌫ ⌫    ⌫     

รับฟงัปาฐกถาพเิศษ และอภปิราย  “มมุมองจากอดตีสู่อนาคตการผลติพยาบาลเพือ่สนัตสุิข / การจดัการเรยีน
การสอนบนความหลากหลายของวัฒนธรรม แนวคิดการเตรียมการเพื่อรองรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไป
ทำงานในพืน้ที ่ / สร้างคน สร้างชาติ ความตา่งบนความเหมอืน”

เวทีสัมมนา “นานาทัศนะกับโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มฯ / สถาบันพระบรมราชชนกกับความมุ่งมั่นในการผลิต
พยาบาลเพื่อเสริมสร้างสันติสุข : การเรียนรู้จากกรณีศึกษา / การวิจัยและพัฒนาโครงการ / ประสบการณ์การทำงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ชมนิทรรศการ “ความเป็นมาของโครงการฯ / การจัดการเรียนการสอน / ผลงานของเครือข่ายสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ”

รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ (นายวชิาญ  มีนชัยนนัท)์  เป็นประธานเปดิการสมัมนา
นพ.ปราชญ ์บุณยวงศวิ์โรจน ์ ปลัด กสธ. /นพ.มงคล  ณ สงขลา / รศ.สุนีย์  สินธเุดชะ / ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสะอ้าน

พญ.ศรวีรรณา  พลูสรรพสทิธิ ์ / และผูท้รงคณุวฒิุทัง้จากองคก์ร  และชมุชน

 

วพบ.ขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และส่วนพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก  ขอเชิญ

บุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : การประยุกต์ใช้ใน
องคก์ร โดยใชวิ้จยัเปน็ฐาน”  ระหวา่งวนัที ่17 – 19 พฤศจกิายน 2551 ณ ภพูมิานรสีอร์ท อ.ปากชอ่ง  จ.นครราชสมีา

สมัครเข้าร่วมงานสัมมนา  คลิกดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่ www.bcnkk.ac.th

รีบส่งใบสมคัรกอ่นวนัที ่10 พฤศจกิายน 2551 นี้   ทางโทรสาร 043-423-212  หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่

อาจารยรั์ตจนา  สิงหคำมา / อาจารยว์ไิลวรรณ  วฒันานนท ์  043-423-210-11 หรอื 081-739-7749


