


เครื่องหมายของสมาคมฯ

เครื่องหมายของสมาคมฯ เป็นมงกุฎสีทองครอบตัวอักษร “ส ผ” 
โดยตัวอักษร “ส” ลงยาสีแดง และ ตัวอักษร “ผ” ลงยาสีขาว ใต้ตัว
อักษร “ส  ผ” เป็นฐานลงยาสีเขียว มีตัวอักษรสีทองภาษาไทยว่า 

“สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” 



ประวัติสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ภาพถ่าย คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยเข้าเฝ้า 

สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร



ประวัติความเป็นมา

 ก่อนที่จะด�าเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี คุณหญิงจ�านง พิณพากย์พิทยาเภท ซ่ึงเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 

(คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) ได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการโรงเรียนว่า พยาบาล

ศิษย์เก่าที่แยกย้ายไปท�างานในที่ต่างๆ นั้นมีจ�านวนมาก ซ่ึงควรจะมีโอกาสได้ทราบข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 

ของโรงเรียน โดยเห็นสมควรให้มีการจัดพบปะสังสรรค์กันขึ้น ในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ การจัดงานใน

ครัง้นัน้ มศีษิย์เก่ามาร่วมงานกนัเป็นจ�านวนมาก มศิีษย์เก่ารุน่อาวโุสต่างชืน่ชมยนิดีทีไ่ด้กลบัมาเยีย่มสถานศกึษา

พร้อมกนั บางรุน่ถอืเป็นการเชญิเพือ่นร่วมรุน่มาเล้ียงฉลองในวนันัน้ ด้วยความสนใจจากศษิย์เก่าเป็นจ�านวนมาก

ในการพบปะครั้งนั้น จึงเป็นการจุดประกายให้ศิษย์เก่าหลายท่านปรึกษากันถึงเรื่องการจัดตั้งเป็นสมาคมฯ ขึ้น

 คณะกรรมการโรงเรยีนฯ มกีารประชมุหลายครัง้ เพือ่ร่างวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้สมาคมฯ และร่างกฎ

ระเบยีบ ข้อบงัคบั ด้วยความเหมาะสม เมือ่ร่างหลกัการเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จงึเสนอขอตัง้สมาคมฯ ขึน้เป็นทางการ 

โดยคณะกรรมการโรงเรยีนได้มอบหมายให้คณุครูปราณ ีผลพันธนิ (ศษิย์เก่าฯ พ.ศ. ๒๔๗๖) เป็นผูแ้ทนไปท�าการ

ตดิต่อขออนญุาตทีก่รมต�ารวจและสภาวฒันธรรม ซึง่ผูท้ีช่่วยให้การตดิต่อด�าเนินการเป็นไปด้วยความรวดเรว็ คอื 

คณุครูประหยดั สวสัดบิตุร (ศษิย์เก่าฯ พ.ศ. ๒๔๙๓/๑) และคณุครปูราณ ีจาตเิกต ุ(ศิษย์เก่าฯ พ.ศ. ๒๔๙๓/๒)    

 การด�าเนินการของสมาคมฯ ได้เริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ ตึก ก. ไก่ 

อาคารเรียน เพือ่เป็นการพบปะสงัสรรค์ สมานสามคัคซีึง่กนัและกนั และเพือ่ส่งเสรมิความรู ้แลกเปลีย่นวชิาความรู้

และขอ้คิดเห็น รวมท้ังร่วมกนัรักษาจรรยาวชิาชีพ ให้เป็นทีน่ยิมและเชดิชูเกยีรตขิองสถานศกึษา เพือ่หารายได้เข้า

สมทบทนุของสมาคมฯ กจิกรรมทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื พิธสีงฆ์ ท�าบุญเล้ียงพระ เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่สถาบนัและ

สมาคมฯ อุทิศส่วนกุศลแก่บรรดาศิษย์เก่า นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญอันหนึ่งของสมาคมฯ ที่ได้จัดงานขึ้นใน

แต่ละปี สมาคมฯ ได้รับอนุญาตเป็นทางการให้จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑ 

มนีาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้รบัความร่วมมอืร่วมใจกนัจากศษิย์เก่าทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีน โรงพยาบาล และสถานที่

ต่างๆ พร้อมทั้งศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นอาวุโส จนถึงรุ่นหลังๆ ต่อมา ซึ่งนับว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นก�าลังส�าคัญในการ

แสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างศิษย์เก่า ดังนั้นทุกวันที่ ๑ มีนาคม สมาคมฯ จะจัดท�าบุญเลี้ยงพระ

เป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคล หากปีใดโอกาสไม่อ�านวย สมาคมฯ จะน�าเงินไปถวายเพื่อร่วมท�าบุญ ณ วัด

อมรนิทรารามวรวหิาร หรอืจดัเลีย้งอาหารผูป่้วยทัง้ภายในหรอืภายนอกโรงพยาบาล นบัเป็นกศุลอนัเป็นทีพ่อใจ

แก่มวลสมาชิกและผู้ได้รับเป็นอย่างมาก

 คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดแรก ได้มาจากการพจิารณาเลอืกศษิย์เก่าทีป่ฏบิตังิานตามโรงพยาบาลต่างๆ 

ของจังหวัดกรุงเทพฯ มาเป็นกรรมการ โดยมิได้ท�าการเลือกตั้งคณะกรรมการเหมือนในปัจจุบัน โดยมีรายนาม

คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดแรก ดังนี้

 ๑. คุณหญิงจ�านง  พิณพากย์พิทยาเภท นายกสมาคมฯ

 ๒. นางผูกจิตร  มงคลสมัย            อุปนายก  

 ๓. นางสาวปราณี  ผลพันธิน  เลขานุการ   

 ๔. นางสาวสอาดศรี  เสมรสุต   ผู้ช่วยเลขานุการ   

 ๕. นางสาวส�ารวย  ศิริภาคย์   เหรัญญิก   

 ๖. นางสาวนพรัตน์  สุรพิพิธ   ผู้ช่วยเหรัญญิก   



ภาพโดย: วริศ โสภณพิศ

 ๗. นางสาวสอางโสม  อาศนสถิต  ปฏิคม    

 ๘. นางสาวประถัมภ์  ทรงธนศักดิ์  ผู้ช่วยปฏิคม   

 ๙. นางราศรี  อินทรสุขศรี  บรรณารักษ์         

 ๑๐. นางเดือนเพ็ญ  ชาติกานนท์  นายทะเบียน          

 ๑๑. นางสาวอุทิศ  ศุขะทัต   กรรมการฝ่ายหารายได้

 ๑๒. นางเฉลียว  ปฏิเวทย์วิศิษฎ์  กรรมการ   

 ๑๓. นางสงวนสุข  ฉันทวงศ์  กรรมการ  

 ๑๔. นางสาวอังคณา  เหมินทร์   กรรมการ  

 ๑๕. นางสาวปณิธิ  วิมุกตนันทน์  กรรมการ   

 ๑๖. พันตรีหญิงทิพย์  ปูชิโต   กรรมการ   

 ๑๗. นางสาวปรียา  รามณรงค์  กรรมการ   

 ๑๘. นางสมรวย  สุขพิศาล  กรรมการ   

 ๑๙. นางพิมลรัตน์  พันธุเพชร  กรรมการ   

 ๒๐. นางจ�านง  ไรวา   กรรมการ   

 ๒๑. นางจันทน์ปรุง  รัตนากร   กรรมการ  

 ๒๒. เรืออากาศเอกหญิงสอิงค์ ฑีร์ฆะยศ กรรมการ   

 ๒๓. นางลออ  ทองแถม ณ อยุธยา กรรมการ  

 ๒๔. นางสลวย  ปาณิกบุตร  กรรมการ   

 ๒๕. นางสาวสมศรี  บุญชะลักษี  กรรมการ

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย      

 ๑. นางมะลิ  ปรีชาดุลยกิจ      

 ๒. นางเพทาย  พยุงเวชศาสตร์      

 ๓. นางทับทิม  จ�ารัสฤทธิแพทย์      

 ๔. นางสดับ  สุวคนธ์       

 ๕. นางสมวงศ์  เมาลานนท์      

 ๖. นางฉะลัย  ปุญโสนี       

 ๗. นางสาวผอบ  พิศลยบุตร    

 ๘. นางอบทิพย์  แดงสว่าง      

 ๙. นางสาวเจนจิรา  เบราวนะกุล      

 ๑๐. นางจ�าลอง  เวสารัชชนันท์      

 ๑๑. นางทองใบ  มิตรกูล       

 ๑๒. นางมาลี  สุวิกรม       

 ๑๓. นางสาวสุรภี  กาญจนกมล      

 ๑๔. นางปราณี  วีรานุวัตติ์      

 ๑๕. นางสาววิเชียร  ทวีลาภ



วัตถุประสงค์ของการด�าเนินการของสมาคมฯ ที่ส�าคัญ ๕ ประการ มีดังนี้

 ๑. เพื่อสมานสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลอุดหนุนซึ่งกันและกัน ในระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพที่ส�าเร็จการ

ศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)

 ๒. เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปวิทยาของวิชาชีพพยาบาล ทั้ง

ในด้านการศึกษาและการปฏิบัติ อันเป็นบริการแก่ผู้ป่วยไข้ตามหลักวิชาการ

 ๓. เพื่อร่วมกันรักษาจรรยาวิชาชีพ ให้เป็นที่นิยมและเชิดชูเกียรติของสถานศึกษา

 ๔. เพื่อหาทางช่วยกิจการของคณะฯ โรงพยาบาล และนักศึกษา

 ๕. เพื่อสร้างความเลื่อมใสในวิชาชีพพยาบาล ในด้านการช่วยเหลือประชาชน ตามหน้าที่และสิทธิที่

พยาบาลจะท�าได้

 วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕  ศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง อธิการบดีมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ (มหาวทิยาลยัมหดิลในปัจจุบนั) เป็นประธานเปิดป้ายสมาคมฯ โดยมศีษิย์เก่าและศษิย์ใหม่มาร่วม

พิธีในงานจัดชุมนุมศษิย์เก่าปีนีเ้ป็นจ�านวนมาก และร่วมท�าบญุเลีย้งพระด้วยความพร้อมเพรยีงกนั และอนญุาตให้

ใช้คณะฯเป็นสถานทีท่�าการตลอดไป

 วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖ คุณหญิงจ�านง พิณพากย์พิทยาเภท นายกสมาคมฯ และคณะ ได้

เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ที่วังสระปทุม และกราบทูลขอให้ทรงด�ารงต�าแหน่งองค์อุปถัมภ์ของสมา

คมฯ ซึ่งทรงพระกรุณารับเป็นองค์อุปถัมภ์ “สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช” จึงใช้ชื่อเต็มว่า “สมาคมศิษย์เก่า

พยาบาลศิริราช ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์” ตั้งแต่บัดนั้น

 วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ องค์อุปถัมภ์ของ

สมาคมฯ ได้เสดจ็มาทรงเปิดงานชมุนมุศิษย์เก่าพยาบาลศิรริาช ณ โรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามยั (คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) ได้เสด็จชมนิทรรศการร้านค้าต่างๆ ที่พยาบาลจัดขึ้น ทรงพระ

กรุณาพระราชทานแส้ท่ีทรงท�าด้วยฝีพระหัตถ์เองให้สมาคมฯจ�าหน่ายในงาน และพระราชทานเงินรายได้จาก

การจ�าหน่ายให้แก่สมาคมฯ ด้วย  ซึ่งเป็นที่ปิติยินดีแก่บรรดาสมาชิกและศิษย์เก่าเป็นอย่างยิ่ง ส่วนงานตอนเย็น

จัดให้สมาชิกร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดง

 วนัที ่๙ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช ทรงมพีระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาสมเดจ็พระราชชนนศีรสีงัวาลย์ ขึน้เป็นสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 

“สมาคมศษิย์เก่าพยาบาลศริริาช ในพระอุปถมัภ์ของสมเด็จพระราชชนนศีรีสงัวาลย์” จงึเปล่ียนช่ือเป็น “สมาคม

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

 สมาคมฯ มรีะเบียบให้คณะกรรมการฯ ประชมุทกุเดือน ซ่ึงในการประชมุได้ร่วมกนัเชญิชวนสมาชกิทกุรุน่

เข้าร่วมในกิจการต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้สมาชิกมีส่วนร่วม และมีความรู้สึกว่าเป็นงานของทุกคน และจะต้องมีส่วน

ช่วยกันอย่างเต็มที่

 

อ้างอิงจาก ปราณี ทู้ไพเราะ (บรรณาธิการ) ลานพิกุล ๕๐ ปี วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.



คุณหญิงจ�านง พิณพากย์พิทยาเภท
พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙

นางสาวปรียา รามณรงค์

พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๕ และ
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๑

นางกมลทิพย์ หิตะนันท์
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓ และ

พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙

อาจารย์สงวนสุข ฉันทวงศ์
พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๗

นางอารีย์ พฤกษราช

พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๓ และ
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙

นางมาริษา สมบัติบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗

รองศาสตราจารย์ประอรนุช ตุลยาทร
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

คุณหญิงสลวย ปาณิกบุตร
พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๑ และ

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ นุรักษ์เข
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓

นางสาวประชิด ศราธพันธุ์
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ และ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน

คุณหญิงดวงใจ สิงหเสนี
พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓ และ

พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๒๗

นาวาเอกหญิงขวัญเรือน สงวนเช้ือ ร.น.

พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑

นางสาวฐิติพร วัสสระ
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ
จากอดีตถึงปัจจุบัน



สารนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ที่เคารพรัก

ทุกท่าน 

 สมาคมฯ ก่อตัง้และด�าเนนิงานอย่างมศีกัยภาพ

ต่อเนื่องมา ๕๘ ปี ปัจจุบันมีสมาชิกรวม ๑๒,๐๒๘ คน 

แสดงถงึความเป็นปึกแผ่นของสมาคมฯ ซึง่ความก้าวหน้า

ของสมาคมฯ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าขาดความร่วมมือ 

ร่วมใจอทิุศตนในการท�างานของคณะกรรมการอ�านวยการ 

กรรมการทีป่รกึษา และการให้ข้อเสนอแนะการมส่ีวนร่วม

ของท่านสมาชิกในการท�ากจิกรรมตลอดมา ดฉินัในฐานะ

นายกสมาคมฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 สิ่งหนึ่งที่อยากเรียนให้สมาชิกทราบ คือ สมาคมฯ ก�าลังด�าเนินการปรับปรุงพัฒนา Website ให้เป็นระบบที่

ทันสมัยขึ้น เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงได้ง่าย สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ และใช้ Website ในการแจ้งข่าวสาร

กจิกรรมของศิษย์เก่าพยาบาลศริริาช ตลอดจนข้อเสนอแนะการขยายกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะเอือ้ให้พีน้่องศิษย์เก่าพยาบาล

ศิริราช สามารถมีกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สมาคมฯ ก�าลังพัฒนาระบบข้อมูลของสมาชิก เพื่อการสืบค้นและ

สือ่สารกบัสมาชกิรุ่นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการสมคัรสมาชกิในระบบออนไลน์ ขอให้สมาชกิติดตามความคืบหน้า

ต่อไปนะคะ

 ในปีนี้ มีเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ พี่น้องศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ได้รับรางวัลจากสถาบัน/องค์กร/

หน่วยงานต่างๆ เป็นจ�านวนมาก สะท้อนให้เหน็ว่าศษิย์เก่าพยาบาลศริริาช เป็นผู้ทีม่ศีกัยภาพสงู เป็นทีย่อมรบัของสังคม 

ต้องกราบขอบพระคณุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ทีไ่ด้ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้และปลกูฝังสิง่ดงีาม

แก่บณัฑติ ท�าให้สามารถน�าความรูท่ี้ได้รบัไปประกอบวชิาชพี สร้างคณุงามความดใีห้เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม สมาคมฯ 

ขอแสดงความยินดี ชื่นชมแก่สมาชิกที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และสมาชิกที่ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ขอให้บุญ

กุศลที่ท่านได้ท�าไว้ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง สมปรารถนาทุกประการ

 ท้ายสุด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านมีความสุข

สมบรูณ์ด้วยจตรุพธิพรชัย ร่วมใจกนัพฒันาสมาคมฯ ของเราให้มคีวามเจรญิรุง่เรอืง ยงัประโยชน์ต่อประเทศชาต ิตราบนาน

เท่านาน

นางสาวประชิด ศราธพันธุ์

นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ



สารคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ทุกท่าน

 ในปี ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา เป็นปีท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล มอีายคุรบ ๑๒๒ ปี คณะฯ ได้รับรางวลั

เกยีรตยิศ และประสบความส�าเรจ็ในด้านการศกึษา การวจัิย 

และการบริการวชิาการมากมาย นับว่าเป็นปีแห่งความส�าเรจ็

ที่น�าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและชื่อเสียงของสถาบันอัน

เป็นที่รักของเรา 

 รางวลัเกยีรตยิศ: ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 

มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราช

สดุาฯ สยามบรมราชกมุารี พระราชทานปรญิญาพยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑติกติติมศกัดิ ์ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๑ ให้แก่ 

คุณชวลี อมาตยกุล ศิษย์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องด้วยตลอดระยะเวลาการปฎิบัติงาน

ถวายสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารนีัน้ คณุชวล ีอมาตยกลุ ได้ปฏิบัติ

งานด้วยความวริิยะ อตุสาหะ มคีุณธรรม จริยธรรม ใช้ความรูแ้ละประสบการณก์ารพยาบาล รวมทั้งศาสตร์การบริหาร

มาพัฒนางานในความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถในทุกๆ ด้าน จนเป็นท่ีไว้วางพระราชหฤทัย ให้รับผิดชอบทั้ง

งานส่วนพระองค์ และงานพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร อาทิ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อพัฒนาสุข

อนามัยของผู้อพยพ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นกรรมการและเลขานุการ “มูลนิธิสมเด็จ

พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า” และจดัตัง้ “ทนุมูลนธิสิมเด็จพระพันวัสสาอยัยกิาเจ้า” เพ่ือพระราชทานทนุให้พยาบาลวชิาชพี

หรืออาจารย์พยาบาล ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน 

 คุณชวลี อมาตยกุล ได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลสาธารณสุขดีเด่นจาก

สมาคมพยาบาลสาธารณสขุไทย รางวลัศษิย์เก่าพยาบาลศริริาชดเีด่น จากสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลศริริาชฯ และรางวลั

สตรไีทยดเีด่นจากสภาสตรีแห่งชาตฯิ ด้วยเกยีรตปิระวติัอนัทรงคณุค่า ผลงานดเีด่น และคณุปูการดังกล่าว สภามหาวทิยาลยั

มหิดล จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ คุณชวลี อมาตยกุล ได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

เพือ่เป็นเกยีรตสิบืไป นบัเป็นความภาคภมูใิจอย่างยิง่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล และศษิย์เก่าทกุคน



 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการ

รับรองหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา จากเครือข่าย

มหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ASEAN University Network - Quality Assurance 

หรือ AUN-QA) ซ่ีงเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสมาชิกใน ๑๐ ประเทศ เพื่อสร้างระบบประกันคุณภาพ

การศกึษาในระดบัหลกัสตูรและระดบัสถาบัน การทีห่ลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติได้รบัการประกนัคณุภาพการ

ศกึษานี ้จะเป็นผลดต่ีอคณะฯ อย่างยิง่ เพราะแสดงถึงความเข้มแข็งและมีศักยภาพของหลักสูตรและการจัดการ

ศึกษาว่าทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เป็นการเพิม่โอกาสในการแลกเปลีย่นนกัศกึษา การโอนหน่วยกิต 

และการสร้างกจิกรรมความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัสมาชิกในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนอีกด้วย



 การจดัประชุมวชิาการนานาชาต:ิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล ร่วมกบัฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก World Health Organ-

ization (WHO) มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการประชุมวิชาการ

นานาชาตเิรือ่ง “N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges (N3 Nursing Conference)” ระหว่าง

วนัที ่๘ - ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรม Prince Palace กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมได้ทราบองค์ความรู้ใหม่ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แนวทางการน�าองค์ความรู้ไปใช้ในการป้องกันและการ

จัดการกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั และมโีอกาสแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ด้านวจิยั การศกึษา และการบรกิาร

พยาบาล รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับผู้น�าด้านการพยาบาลจากมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก อาทิ University 

of Michigan, University of Pennsylvania, University of Illinois at Chicago, Oregon Health and 

Science University, University of Hong Kong, Hong Kong Polytechnic University, University of 

Indonesia, Gadjah Mada University, Kyushu University มผีูเ้ข้าร่วมประชมุเป็นจ�านวน ๖๐๐ คน ประกอบด้วย

อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาจากประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา 

ญีปุ่น่ ไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนเีซยี อนิเดีย พม่า เนปาล บงัคลาเทศ ฟิลปิปินส์ และประเทศไทย นบัเป็นความส�าเรจ็

ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกก้าวหนึ่ง ในการแสดงบทบาทของสถาบันการศึกษาพยาบาล

ชั้นน�าในด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับประเทศและนานาชาติ

 สดุท้ายนี ้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ได้ด�าเนนิโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

เพือ่ให้ศษิย์ทุกรุน่ได้เข้ามาเป็นผูห้นึง่ในกจิกรรมส�าคญัทีค่ณะฯ ได้จดัข้ึน ด้วยหวงัว่าการท�าโครงการ กจิกรรมต่างๆ 

จะเป็นแรงบนัดาลใจแก่พวกเราท่ีจะรกัษาไว้ซึง่เกียรติภมูอินัสงูส่งของสถาบนัแห่งนีแ้ละวชิาชพีการพยาบาลไทย

ให้อยู่สืบไปตราบนานเท่านาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



บรรณาธิการแถลง

 กองบรรณาธิการมีความยินดีและมีความภูมิใจ

ท่ีหนังสือ “ลานพิกุล” ของเราด�าเนินการมาเป็นฉบับที่ 

๔๘ แล้ว ซ่ึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ น้ี องค์การอนามยัโลก (WHO) 

ได้ประกาศให้เป็น “ปีแห่งการพยาบาลและการพยาบาล

ผดงุครรภ์” เพือ่เฉลมิฉลองในโอกาสพเิศษ ครบรอบวนัเกดิ 

๒๐๐ ปี ของมสิฟลอเรนซ์ ไนตงิเกล ซึง่ได้รบัการขนานนาม

และเป็นท่ีรู้จักว่า “สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป” (Lady 

of the Lamp) ถอืว่าเป็นผูบุ้กเบิกด้านการพยาบาลยคุใหม่ 

และยกระดับวิชาชีพการพยาบาล กองบรรณาธกิารจงึน�า

มาเป็นแนวคิดหลักเกี่ยวกับบทความในลานพิกุลฉบับนี้ 

โดยมสีาระทีเ่กีย่วข้อง อาท ิบทความเรือ่ง ๒๐๐ ปี ฟลอเรนซ์ ไนตงิเกลกบัการพัฒนาสขุภาพประชาคมโลก, ฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลศิริราช กับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี (Post Baccalau-

reate Residency Training Program) การเตรียมนักศึกษาพยาบาลสู่การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในยุค ๒๐๒๐, 

บนเส้นทางสีขาว กับการพัฒนาสุขภาพชุมชน, พี่ช่วยเติม...น้องสานต่อ, และยังมีบทความที่น่าสนใจ เช่น สืบสานบ้าน

ศรีนครินทร์ : บ้านพักผู้สูงอายุ, เที่ยวไปกับศิษย์เก่าฯ ณ ทะเลสาบไบคาล นอกจากนี้ยังประกอบด้วย การประกาศ

เกียรติคุณศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจ�าปี ๒๕๖๒ การแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ 

ประจ�าปี ๒๕๖๒ ข่าวสารกิจกรรมและการด�าเนินงานของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา

 สดุท้ายนี ้หวงัเป็นอย่างย่ิงว่า ลานพิกลุฉบบันีจ้ะเป็นสือ่กลางระหว่างสมาคมฯ กบัสมาชกิ ท�าให้เกดิความผูกพนั

และได้รบัประโยชน์ ขอขอบคณุผูใ้ห้ทนุสนบัสนนุและศิษย์เก่าฯ ผู้สร้างสรรบทความในการจัดท�าหนงัสือลานพิกุลฉบับนี้

ทุกท่าน ขอแสดงความชื่นชมศิษย์เก่าฯ ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่าฯ ในวันนี้ ขออาราธนาคุณพระศรี

รตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นสากลโลก จงดลบนัดาลให้ทกุท่านมคีวามสุขมสีขุภาพกายใจทีแ่ขง็แรง สมปรารถนาในทกุสิง่ 

และมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

รองศาสตราจารย์ ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ 

บรรณาธิการ
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สารบัญ

ก�าหนดการ การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓ และจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าฯ ๑

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๒ ๒

เลขาธิการแถลง ๘

ประมวลภาพกิจกรรมสมาคมฯ ปี ๒๕๖๒ ๑๕

ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจากสถาบันอื่นๆ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ๒๑

ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๒ ๒๘

ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าฯ พยาบาลศิริราชดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๒ ๒๙

บทความ

 สืบสานบ้านศรีนครินทร์ : บ้านพักผู้สูงอายุ ๖๐

 ๒๐๐ ปี ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล กับการพัฒนาสุขภาพประชาคมโลก ๖๔

 การเตรียมนักศึกษาพยาบาลสู่การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในยุค ๒๐๒๐ ๖๘

 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช กับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาล  ๗๒

  ทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate Residency Training Program)

 บนเส้นทางสีขาว...กับการพัฒนาสุขภาพชุมชน ๗๘

 พี่ช่วยเติม...น้องสานต่อ ๘๔

 เที่ยวไปกับศิษย์เก่า ณ ทะเลสาบไบคาล ๘๘

รายงานการตรวจงบการเงินประจ�าปี ๒๕๖๒ ๙๒

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ�าปี ๒๕๖๓ ๙๘

รายชื่อผู้ตั้งทุนที่ใช้ดอกผลตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ๑๐๒

รายนามสมาชิกกิตติมศักดิ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา ๑๒๐

ค�าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอ�านวยการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ๑๒๑

ค�าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่า และประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓ ๑๒๒

สถานที่ติดต่อสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ๑๒๙

ผู้สนับสนุนหนังสือลานพิกุล ๑๓๐

หน้า
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วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     ลานพิกุล

ก�าหนดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๒ พิธีมอบรางวัลดีเด่น และชุมนุมศิษย์เก่า

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ  ห้องราชาบอลรูม อาคาร ๒ ชั้น ๑๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

เวลา ๘.๓๐ น. ลงทะเบียน รับหนังสือลานพิกุล 

เวลา ๙.๓๐ น. เปิดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๒

    - พิธีมอบทุนการศึกษา

 วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

    ๑.๑ เรื่องแจ้งจากนายกสมาคมฯ

    ๑.๒ เลขาธิการแถลงผลงานของคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯในรอบปี ๒๕๖๒

    ๑.๓ เหรัญญิกเสนอรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุลประจ�าปี ๒๕๖๒ 

 วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๑ (วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

 วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

 วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

    ๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชี

    ๔.๒ ปรึกษากิจการสมาคมฯ

 วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ และตอบข้อซักถามของสมาชิก

เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่นประจ�าปี ๒๕๖๒

    - แสดงความยินดีแด่ศิษย์เก่าฯที่ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ  

เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร และชมการแสดง

เวลา ๑๕.๐๐ น. ปิดงาน
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 สมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 สาํนกังาน:-  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เลขท่ี ๒  ถนนวงัหลงั แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
 โทร. ๐-๒๔๑๑-๐๓๒๙  โทรสาร. ๐-๒๘๖๖-๒๕๘๕                                   . 
 THE SIRIRAJ NURSES ALUMNI ASSOCIATION THE ROYAL PATRONAGE OF 
 HER ROYAL HIGHNESS THE PRINCESS MOTHER 
 ADDRESS:-Faculty of Nursing, Mahidol University. ๒ Wanglung Road, Bangkok Noi ๑๐๗๐๐, Thailand. 
 Tel.๐-๒๔๑๑-๐๓๒๙  Fax.๐-๒๘๖๖-๒๕๘๕  E-mail: Nsalumni@diamond.mahidol.ac.th 

 
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๑ 

 สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ 

วันเสารท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 

-------------------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 

กรรมการกิตติมศักดิ์  กรรมการท่ีปรึกษา  กรรมการอํานวยการ และสมาชิกศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ 

เขารวมประชุมรวมทั้งส้ิน ๑๒๐ คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

นางสาวประชิด ศราธพันธุ นายกสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ ประธานในท่ีประชุมกลาวตอนรับ

และกลาวขอบคุณ กรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการท่ีปรึกษา กรรมการอํานวยการ ศิษยเกา  ที่เขารวมประชุม  

ทุกทาน และเปดการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๑ 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

      ๑.๑ เรื่องแจงจากนายกสมาคมศษิยเกาพยาบาลศิริราชฯ 
   ๑) การมอบทุนการศึกษาแกนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล    
     ประธานแจงวา ตามท่ี สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ เคยใชดอกผลจากกองทุนท่ีมี 
ผูบริจาคไว มอบเปนทุนการศึกษา ใหนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวน ๖ ทุน  ทุนละ 
๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท/ป (หนึ่งหมื่นบาทถวน) รวมเปนเงิน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท/ป (หกหมื่นบาทถวน) นั้น ในป พ.ศ. 
๒๕๖๑ สมาคมปรับเปล่ียนการมอบทุน  เปนการมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาตอเนื่อง ๓ ป  เริ่มจากชั้นปที่ ๒ 
ถึง ๔ ที่ เรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย ปละ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน) รวม ๓ ป เปนเงิน 
๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาทตอคน (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) ดังมีรายละเอียดตามรายงานในหนงัสือลานพิกุล ฉบับ
วันเสารท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ หนา ๙๖ ดังนั้น  ในป ๒๕๖๑ จะมีนักศึกษาชั้นปท่ี ๒ ท่ีไดผานการคัดเลือก
เพ่ือรับทุนการศึกษา  จํานวน ๑ คน สวนในป ๒๕๖๒ จะมีนักศึกษา ไดรับทุนการศึกษา จํานวน ๒ คน คือ 
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ จํานวน ๑ คน    และนักศึกษาคนเดิมท่ีขึ้นชั้นปท่ี ๓ และในป ๒๕๖๓ จะมีนักศึกษาไดรับ
ทุนการศึกษา จํานวน ๓ คน คือ นักศึกษาชั้นปที่ ๒ จํานวน ๑ คน และนักศึกษาคนเดิมท่ีขึ้นชั้นปท่ี ๓ และ 
นักศึกษาคนเดิมที่ขึ้นชั้นปที่ ๔ 
   โดยในป ๒๕๖๑  มีนักศึกษาชั้นปที่ ๒ ที่ไดผานการคัดเลือกเพ่ือรับทุนการศึกษาจากคณะกรรม-
การฝายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร จํานวน ๑ คน ไดแก นายปยะพงษ ทันตาหะ  ซึ่งเปนผูที่มีผลการ
เรียนอยูในเกณฑดี มีความประพฤติดี และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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          ๒ 

 

    

  ๒) การเกื้อกูลสมาชิกในดานสวัสดิการ 

    ประธานแจงวา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ประกาศเรื่อง การลดหยอนคา

รักษาพยาบาลเฉพาะสวนเกินสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๕ (๓) ความวา สมาชิกสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ 

ใหไดรบัคารกัษาพยาบาลพึงลดหยอนเฉพาะสวนเกินสิทธิ์รอยละ ๕๐ รวมทั้งครอบครัว 

   ประธานขอใหสมาชิกชวยเชิญชวนศิษยเกามาสมัครเปนสมาชิกของสมาคมศิษยเกา-

พยาบาลศิริราชฯ เพ่ือไดรับสิทธิคาลดหยอนในการรักษาพยาบาล โดยสามารถสมัครหรือตรวจสอบการเปน

สมาชิกไดท่ีหองสํานักงานของสมาคมศษิยเกาพยาบาลศิริราชฯ 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
   

 ๓) การเชิดชูเกียรติศิษยเกาท่ีมีชื่อเสียงเกียรติคุณในสังคม และผูท่ีมีอุปการคุณตอสมาคมศิษย

เกาพยาบาลศิริราชฯ และวิชาชีพพยาบาล 

  ประธานแจงวา สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ ไดรับการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการ

เชิดชูในแตละปนอยมาก  จึงขอใหสมาชิกชวยกันเสนอชื่อศิษยเกาท่ีมีชื่อเสียงเกียรติคุณในสังคม และผูมีผลการ

ปฏิบัติงานดี มีพฤติกรรมทํางานดีเปนท่ียอมรับ  

   ในปนี้ครอบครัวรัตนเพียร และครอบครัวอุณหเลขกะ ไดจัดตั้งรางวัล ดร.สํารวย      

ศิริภาคย  มีวัตถุประสงคเพ่ือมอบรางวัลแกนักศึกษาชั้นปที่ ๔ ที่สอบไดคะแนนสูงสุด จํานวน ๑ รางวัล เปนเงิน  

๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
  ๔) การรวมจัดประชุมวิชาการ 

           ประธานแจงวา สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ ไดมีสวนรวมจัดการประชุมวิชาการ

กับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมพฤฒาวิทยาและ

เวชศาสตรผูสูงอายุไทย  ในการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร ครั้งท่ี ๒๗ เรื่อง “Smart Ageing in 

Smart 4.0 Society สูงวัยสงางามในสังคม ๔.๐” ระหวางวันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปรินซ

พาเลซ กรุงเทพฯ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

  ๕) งานชุมนุมศิษยเกา 

  ประธานแจงวา สมาคมศิษยเกาพยาบาลศริิราชฯ จัดงานชุมนุมศิษยเกาเปนประจําทุกป 

สมาชิกอาวุโสเขารวมงานจํานวนมาก  แตสมาชิกรุนเยาวเขารวมงานจํานวนนอยมาก  จึงขอใหสมาชิกชวยกัน

ประชาสัมพันธการจัดงานชุมนุมศิษยเกาของสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ ท่ีมีอายุการทํางานไมมากใหมา

รวมงาน และในป ๒๕๖๒ สมาคมฯ จะปรับเปล่ียนการดําเนนิงานการใหมเพ่ือดึงดูดสมาชกิรุนเยาวเขารวมงาน 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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  ๑.๒ การสรรหาบุคคลและดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอํานวยการสมาคมศิษยเกาพยาบาล     

ศิริราชฯ ป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 

                    ประธานขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งและสมาชิกทุกทานที่ไดกรุณาลง 
คะแนนเลือกตัง้กรรมการอํานวยการสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ แทนกรรมการอํานวยการสมาคมศิษย- 
เกาพยาบาลศิริราชฯ ที่ครบวาระจํานวนกึ่งหนึ่ง คือ  
  กรรมการจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวน ๔ ทาน ดังนี้ 

   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รักชนก  คชไกร 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารยจรรยา       ธัญญาดี 
   ๓. ผูชวยศาสตราจารยวาสนา       จิติมา 
   ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวัน สุวรรณรูป 
 
  กรรมการจากฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  จํานวน ๔ ทาน ดังนี้ 

   ๑. นางอรภรณ        ดํารงวัฒนกุล 
   ๒. นางชรินทรพร     พุทธเจริญลาภ 
   ๓. นางสาลินี           สมานะวณิชย 
   ๔. นางสาวหัทยา     เจริญรัตน 
 
  กรรมการจากภายนอกวิทยาเขตศิรริาช  จํานวน ๔ ทาน ดังนี้ 

   ๑. นางสาวสิน ี        วัฒนทวิกิจ 
   ๒. นางเยาวเรศว      นุตเดชานนท 
   ๓. รองศาสตราจารย ดร.พาณี   สีตกะลิน 
   ๔. รองศาสตราจารยลาวัณย     ผลสมภพ 
    
  กําหนดการลงคะแนนเลือกตั้งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. และประกาศผลการเลือกตั้งเวลา 

๑๔.๐๐ น. ในงานเล้ียงชุมนุมศิษยเกาพยาบาลศิริราช ณ หองทิพยพิมาน 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

๑.๓ เลขาธิการแถลงผลงานของคณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ ในรอบป ๒๕๖๑ 

            นางสาวจงจิตร หงษเจริญ เลขาธิการสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ แถลงสรุปการ
ดําเนินงานของสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ ในรอบป ๒๕๖๑ ตามรายงานในหนังสือลานพิกุล ฉบับ  
วันเสารที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ หนา ๑๕ – ๒๒ 
 
    มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ เหรัญญิกเสนอรายได รายจาย และบัญชงีบดลุประจําป ๒๕๖๑  
    นางสาวพูนศิริ  อรุณเนตร  เหรัญญิกสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ  แจงงบแสดงฐานะ
การเงิน งบรายไดและรายจาย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจําป ๒๕๖๑ ตามรายงานในหนังสือลาน
พิกุล ฉบับวันเสารที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ หนา ๘๙ – ๙๒ และประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป ๒๕๖๑ 
หนา ๙๓ – ๙๙ 
    มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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      ๔ 
 
 
 
วาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๐ 

       ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันเสาร
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ตามรายงานในหนังสือลานพิกุล ฉบับวันเสารที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ หนา ๑๑–๑๔ 
 
    มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

วาระท่ี ๓    เรื่องสืบเน่ือง 

 ๓.๑ โครงการบานศรีนครินทร 

  ประธานแจงวา คณะกรรมการอํานวยการ มีความพยายามท่ีจะดําเนินการโครงการบานศรี-
นครินทรใหสําเร็จ แตมีเหตุปจจัยหลายประการที่ทําใหไมสามารถดําเนินการได เชน การออกแบบโครงการสราง
อาคาร การระดมทุน เปนตน   ซึ่งในปนี้ควรจะมีการเริ่มดําเนินการโครงการ  จึงขอความเห็น/ความชวยเหลือ
จากสมาชิก เรื่องการรวมลงทุน หรือการระดมทุน  และการเสนอชื่อผูออกแบบโครงการ รองศาสตราจารย ดร.
ชะนวนทอง ธนสุกาญจน เสนอใหบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น จํากัด เปนผูออกแบบ
โครงการ และจะดําเนินการตดิตอประสานงานให 
  
    มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

๓.๒ โครงการโรงเรียนศิษยเกาพยาบาลศิรริาชบานดง 

 คณะกรรมการอํานวยการและสมาชิกศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ จํานวน ๔๔ คน ไดเดินทางไป
เย่ียมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศิษยเกาพยาบาลศิริราชบานดง ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัด
แมฮองสอน ระหวางวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ และมอบส่ิงของใหทางโรงเรียน ไดแก รถกระบะเพ่ือนําใช
ในกิจการตางๆ ของโรงเรียน จํานวน ๑ คัน เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ๑๒ เครื่อง เครื่องสํารองไฟฟา ๑๒ 
เครื่อง ผานวม ๑๒๐ ผืน เส้ือกันหนาวสําหรับนักเรียน ๑๐๐ ตัว และหนังสือสารานุกรม ๑๔ เลม 
   
    มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

     ๔.๑ แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี 
            ผูตรวจสอบบัญชีของสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ คือ นาวาเอกหญิงกาหลง จารุตามะระ 

เปนผูตรวจสอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน ๖๙๖๙ บริษัท สํานักงาน เอส. เอ็ม. จํากัด เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงปจจุบัน ประธานขอความเห็นชอบจากสมาชิกในการวาจางนาวาเอกหญิงกาหลง 
จารุตามะระ เปนผูตรวจสอบบัญชี ในปตอไป ในอัตราจาง ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) 
เหมือนเดิม 

     
    มติท่ีประชุม รับรองและเห็นชอบในการวาจางนาวาเอกหญิงกาหลง จารุตามะระ เปน 

ผูตรวจสอบบัญชีในปตอไปตามที่เสนอ 

   ๔.๒ การปรับปรุงหองสุขาโรงเรียนศิษยเกาพยาบาลศิริราชบานดง 

  จากการท่ีสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ ไปเย่ียมโรงเรียนศิษยเกาพยาบาลศิริราชบานดง 

พบวา หองสุขาของโรงเรียนอยูในสภาพทรุดโทรม จึงขอความเห็นสมาชิกในการระดมทุนเพ่ือกอสรางหองสุขา

ใหมใหแกโรงเรียน  

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการระดมทุนเพ่ือปรับปรุงหองสุขาใหม 
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      ๕ 
 

 ๔.๓ บานพักตากอากาศบอฝาย สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ 

                     เนื่องจากบริษัทวังนอย ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด ขอยกเลิกการเชาพ้ืนที่บานพักตากอากาศบอฝาย 
สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  คณะกรรมการอํานวยการ
ไดสํารวจพ้ืนท่ี พบวาโครงการสรางอาคารยังแข็งแรงดี พ้ืนท่ีโดยรอบมีตนไมปกคลุมจํานวนมาก ประธานจึงขอ
ความคิดเห็นจากสมาชิกวาจะดําเนินการอยางไร 
    
                      มติท่ีประชุม เห็นชอบใหมีการปรับปรุงใหม และใหสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ 

ดําเนินการใหเชาและดูแลเอง  
 
วาระท่ี ๕   เรื่องอื่นๆ 

     ๕.๑ พิธีมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล    

   ตามท่ีสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ ใชดอกผลจากกองทุนที่มีผูบริจาคไว มอบเปนทุน 

การศกึษาใหนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปที่ ๒ ในปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ทุน 

เปนเงิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน) นั้น สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ  จึงไดมีพิธีการมอบทุนแก

นักศึกษาผูไดรับทุน ไดแก นายปยะพงษ ทันตาหะ 
  
                      มติท่ีประชุม  เห็นชอบและรวมแสดงความยินดี 

 
     ๕.๒ พิธีมอบของที่ระลึกแกผูที่มีอุปการคุณ                        

 นางสาวปราณี วิประกษิต  ศิษยเกาพยาบาลศิริราช รุน ๒๕๐๗ และนางเสาวนิต พิทักษสิทธิ์   
ศิษยเกาพยาบาลศิริราช รุน ๒๕๑๒/๑ เปนศิษยเกาท่ีใหการสนับสนุน/ความรวมมือท้ังดานการดําเนินงานและ
บริจาคทรัพยแกสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ อยางสม่ําเสมอ สมาคมฯ จึงขอมอบของท่ีระลึกเพ่ือแสดง
ความขอบคุณแกทั้งสองทานมา ณ โอกาสนี้ 

 
    มติท่ีประชุม  เห็นชอบและรวมแสดงความยินดี 
 

     ๕.๓ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการอํานวยการสมาคมศิษยเกาพยาบาลศริิราชในพระราชูปถัมภ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี (ประจําป ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ผลการเลือกตั้งมีดังนี้ 
  
  จากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวน ๔ คน คะแนนมีดังน้ี 

   ลําดับที่ ๑.  รองศาสตราจารย ดร. เอมพร   รตนิธร      ๒๕๓   คะแนน 

   ลําดับที่ ๒.  รองศาสตราจารยนงนุช           เพ็ชรรวง      ๒๔๗ คะแนน 

   ลําดับที่ ๓.  อาจารยสาธกา                     พิมพรุณ        ๒๔๔   คะแนน            

   ลําดับที่ ๔.  อาจารยนนัทกานต                มณีจักร         ๒๔๓ คะแนน 
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        ๖ 
 
 
 
 จากฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช    จํานวน ๔ คน      คะแนนมีดังน้ี 

  ลําดบัที่ ๑.  นางสาวนิตยา          อังพานิชเจรญิ   ๒๕๗ คะแนน 

  ลําดบัที่ ๒.  นางสาวกนกวรรณ    ซิมพัฒนานนท   ๒๕๓ คะแนน 

  ลําดบัที่ ๓.  นางสาวธชพร          เทศะศิลป        ๒๕๒ คะแนน 

  ลําดบัที่ ๔.  นางสาวศศินนัท       หลานามวงศ    ๒๔๙ คะแนน 
 
 จากภายนอกวิทยาเขตศิรริาช   จํานวน ๔ คน       คะแนนมีดังน้ี    

    ลําดับที่ ๑.  รองศาสตราจารยสมจินต         เพชรพันธุศร ี  ๒๕๔ คะแนน 

   ลําดับที่ ๒.  นางสมจิตร                          ประภากร   ๒๔๔ คะแนน 

   ลําดับที่ ๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อติรตัน  วัฒนไพลิน   ๒๔๓ คะแนน 

   ลําดับที่ ๔.  นางอรสา                        พลอยพานชิเจริญ  ๒๓๘ คะแนน 

 

  ในการนี้ ประธาน กลาวขอบคุณคณะกรรมการอํานวยการสมาคมศิษยเกาพยาบาลศริิราชฯ 
ท่ีหมดวาระ ไดรวมกนัดําเนนิงานตลอดระยะเวลา ๒ ปที่ผานมา 
 
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น                  

      

               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรยา  ธญัญาดี) 
                                           ผูชวยเลขาธิการฯ 
                  ผูจดรายงานการประชมุ 
                                                                     
 

                       (นางสาวจงจิตร   หงษเจริญ) 
                                              เลขาธกิารฯ 
                         ผูตรวจรายงานการประชมุ 
     
 
          (นางสาวประชดิ    ศราธพันธุ) 
                 นายกสมาคมศษิยเกาพยาบาลศิรริาช 
              ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนน ี
                     ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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เลขาธิการแถลง

 สมาคมศษิย์เก่าพยาบาลศริริาช ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีได้ด�าเนนิกจิการของ

สมาคมฯ มาเป็นเวลา ๕๗ ปี โดยมีคณะกรรมการอ�านวยการเป็นผู้บริหารงาน ได้รับค�าปรึกษา และการช่วยเหลือจาก

คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์เป็นอย่างดียิ่ง ท�าให้สมาคมฯ เป็นองค์กรวิชาชีพที่เข้มแข็ง น�า

ชื่อเสียงและประโยชน์มาสู่วิชาชีพโดยตลอด กิจการต่างๆ ที่สมาคมฯ ได้ด�าเนินการในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้

การด�าเนินงานของคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ มีดังนี้

 ๑. จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 

โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊ทาวเวอร์) ถนนด�ารงรักษ์ มหานาค กรุงเทพมหานคร ผู้มาประชุม ประกอบด้วย กรรมการ

กิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการอ�านวยการ และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ เข้าร่วมประชุม 

รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน 

 ๒. จัดการประชุมตามระเบียบวาระ เดือนละ ๑ ครั้ง 

 ๓. แต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพือ่ด�าเนินงานตามข้อบงัคบัสมาคมฯ และคณะกรรมการเฉพาะกจิ  

ได้แก่

  ๓.๑ คณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

  ๓.๒ คณะกรรมการจัดคอนเสิร์ตการกุศล ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๓.๓ คณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๓.๔ คณะกรรมการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๓.๕ คณะกรรมการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่า ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๓.๖ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๓.๗ คณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมฯ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๓.๘ คณะกรรมการจัดงานรดน�้าขอพรสมาชิกอาวุโส ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๓.๙ คณะกรรมการจัดงานโบว์ลิ่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๓.๑๐ คณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๓.๑๑ คณะกรรมการจัดท�าหนังสือลานพิกุล ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๔. กิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา ได้แก่

  ๔.๑ เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล และถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน 

พระราชสมภพ และวันประสูติ ดังนี้  

   ๔.๑.๑ วันที่ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
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   ๔.๑.๒ วันท่ี ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

   ๔.๑.๓ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

  ๔.๒ ท�าบุญถวายสังฆทาน ท�าบุญตักบาตร ในวาระส�าคัญต่างๆ ดังนี้

   ๔.๒.๑  ร่วมท�าบญุตกับาตรวนัปีใหม่และวนัส�าคญัทางพระพุทธศาสนา ร่วมกบัคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาล

ศิริราช อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 

   ๔.๒.๒ ร่วมท�าบุญตักบาตรงานครบรอบ ๑๒๒ ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

(โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้) ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย 

   ๔.๒.๓ จดังานท�าบญุตกับาตรวนัคล้ายวนัก่อต้ังสมาคมฯ ครบ ๕๗ ปี วนัที ่๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

   ๔.๒.๔ ร่วมท�าบุญตักบาตรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน 

๒๕๖๒ สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิ ีในวนัศกุร์ที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. 

ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช

   ๔.๒.๕ ร่วมท�าบุญตักบาตรและร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ใน

วนัศกุร์ที ่๒๖ กรกฎราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานพระราชานุสาวรย์ี สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม 

พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช

   ๔.๒.๖ ร่วมท�าบญุงานทอดผ้าป่ามหากศุล ประจ�าปี ๒๕๖๒ จัดโดย มลูนธิคิณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดไตรมิตร

วิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  

   ๔.๒.๗ ร่วมท�าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ในวนัศกุร์ที ่๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. 

ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช  

   ๔.๒.๘ ร่วมท�าบุญตักบาตร งาน“ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”จัดโดย คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   ๔.๒.๙ ร่วมท�าบุญตกับาตร เนือ่งในวนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระบรม

ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวนัชาติ วนัท่ี ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช  

   ๔.๒.๑๐ ร่วมท�าบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ร่วมกับคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานพระราชา

นุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช  
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 ๕. กิจกรรมการกุศลกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้แก่

  ๕.๑ จัดประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๘ เรื่อง “สูงวัยไม่พึ่งพา 

คืนคณุค่าสูส่งัคม” จดัโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัสมาคมศษิย์เก่าฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล

ศิริราช และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรินซ์

พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

  ๕.๒ สนบัสนนุทนุการศกึษา สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชนิปูถมัภ์ ในงานวันเด็กแห่งชาติ

ประจ�าปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บ้านมนังคศิลา กรุงเทพมหานคร 

  ๕.๓ สนบัสนนุการแข่งขนัโบว์ล่ิงการกศุล ส�านกังานปลดักระทรวงแรงงาน ในวนัเสาร์ที ่๒ กุมภาพนัธ์ 

๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ Blo Rhythm & Bowl สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 

  ๕.๔ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีครั้งที่ ๔๐ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  

ในวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา กรุงเทพมหานคร 

  ๕.๕ ร่วมงานคนืสูเ่หย้า “MU Blue Night คนืสูเ่หย้า เรามหดิล” ครัง้ที ่๖ สมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยั

มหิดล วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

  ๕.๖ สนับสนุนการด�าเนินงานด้านการพัฒนาพฤติสัยของผู้ต้องขัง เรือนจ�าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง จ�านวน ๕๓๓ คน ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

  ๕.๗ ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผู้มีคุณูปการแก่

ศิริราช เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๑ ปี วันคล้ายวันพระราชทานก�าเนิดโรงพยาบาลศิริราช ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน 

๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น ๒  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    

  ๕.๘ ร่วมกิจกรรมออกร้านจ�าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุเนื่องในวันพยาบาลสากล จัดโดยฝ่าย

การพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ “พยาบาล : เสียงแห่งพลังสู่

สุขภาพดีถ้วนหน้า”(Nurses - A Voice to Lead Health for All) วันพุธท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - 

๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช  

  ๕.๙ สนบัสนนุการแข่งขนักอล์ฟการกศุล จดัโดยสมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัมหดิลฯ วนัจนัทร์ที ่๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกอล์ฟ เลควูด คันทรีคลับ จังหวัดสมุทรปราการ  

  ๕.๑๐ สนับสนุนบัตรมวยการกุศลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 

๑๘.๐๐ น. ณ สนามมวยเวทีลุมพินี รามอินทรา กรุงเทพมหานคร        

  ๕.๑๑ สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน 

๒๕๖๒ ณ เมเจอร์โบว์ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 

  ๕.๑๒ สนบัสนนุการแข่งขันโบว์ลิง่การกศุล “CS & ICT reunite: Strike… เพือ่น้อง ครัง้ที ่๔” ศษิย์เก่า

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัมหดิล ในวนัเสาร์ที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ เมเจอร์โบว์ ป่ินเกล้า 

กรุงเทพมหานคร 

  ๕.๑๓ ร่วมพิธบี�าเพญ็กศุลอทุศิถวาย เนือ่งในวนัคล้ายวันสวรรคต สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 

ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น ๒ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ๕.๑๔ สนบัสนนุสภาสมาคมสตรแีห่งชาติฯ จัดท�าหนงัสอืสูจบิตัร “สายธารแห่งบารม ีสู่การพัฒนาสตรี

ที่ยั่งยืน” เนื่องในวันสตรีไทย ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     ลานพิกุล

  ๕.๑๕ ร่วมงาน “ด้วยรกัและผกูพนั” ประจ�าปี ๒๕๖๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล วนัพธุท่ี 

๑๑ กนัยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชมุภทัรมหาราชการณุย์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั

มหิดล ศาลายา      

  ๕.๑๖ ร่วมงานผูเ้กษยีณอายงุาน ประจ�าปี ๒๕๖๒ “Synergy Party Night” ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล

ศิริราช วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

  ๕.๑๗ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน “มหิดล” ประจ�าปี ๒๕๖๒ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหิดล โดยนางสาวประชดิ ศราธพันธุ ์นายกสมาคมฯ ร่วมรบัโทรศพัท์ ในรายการพเิศษหารายได้ช่วยเหลอื

ผูป่้วยยากไร้ ของโรงพยาบาลศริริาชทางโทรทศัน์ไทยรฐัทีว ีวนัเสาร์ที ่๑๔ กนัยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๔๐ - ๑๘.๐๐ น. 

  ๕.๑๘ วางพวงมาลาถวายสกัการะพระราชานสุาวรีย์สมเด็จพระมหติลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรม

ราชชนก และร่วมสมทบทนุเนือ่งใน “วนัมหดิล” ๒๔ กนัยายน ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัย

มหิดล   

  ๕.๑๙ สนับสนุนกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ วันศุกร์ท่ี ๒๕ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกอล์ฟนิกันติ จังหวัดนครปฐม

  ๕.๒๐ สนับสนุนกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจดัโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล วนัจนัทร์ที ่๒๘ ตลุาคม 

๒๕๖๒ ณ สนามล�าลูกกา กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ จังหวัดปทุมธานี 

  ๕.๒๑ ร่วมท�าบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหิดล ในวนัศกุร์ท่ี ๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ  วดัสวุรรณารามราชวรวหิาร กรงุเทพมหานคร 

  ๕.๒๒ ร่วมสนับสนุนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ซื้อสลากกัลปพฤกษ์ บ�ารุงสภากาชาดไทย งานกาชาด

ประจ�าปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 

  ๕.๒๓ ส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการ

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการให้ทุน โดยเริม่มอบทุนการศกึษาแก่นกัศกึษาพยาบาล ทนุละ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สีห่มืน่บาทถ้วน) 

เป็นจ�านวน ๓ ทุนต่อปี อย่างต่อเนือ่งจนส�าเรจ็การศกึษา ผูไ้ด้รับทนุการศกึษาประจ�าปี ๒๕๖๑ เป็นปีแรกของการมอบทุน 

ได้แก่ นายปิยพงศ์ ทันตาหะ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ 

  ๕.๒๔ สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ให้แก่ เด็กชายรุชดี ถนอมวงษ์ นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) จังหวัดตราด ได้รับเงินทุนปีละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท 

(สามพันบาทถ้วน) จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

  ๕.๒๕ สร้าง/ปรับปรุงห้องสุขาและห้องน�้าโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ต�าบลห้วยห้อม 

อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ๖. กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แก่

  ๖.๑ คณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ และผูม้จีติศรทัธา เดนิทางไปเยีย่มโรงเรยีนศษิย์เก่าพยาบาล

ศิริราชบ้านดง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อมอบสิ่งของต่างๆ ให้กับทางโรงเรียนฯ 

ดังนี้

   - นางเสาวนิต พิทักษ์สิทธิ์ มอบรถกระบะ ๑ คัน และผ้าห่มจ�านวน ๑๕๐ ผืน

   - สมาคมฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จ�านวน ๑๒ เครื่อง เสื้อกันหนาว จ�านวน ๑๐๐ ตัว และ

หนังสือสารานุกรมไทย 
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   - ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มอบหนังสือต่างๆ จ�านวน ๕ กล่อง  

   - ดร.ชูเกียรติ วงศ์เทพเตียน มอบขนมจ�านวน ๖ กล่อง

   - นางสาวพูนศิริ อรุณเนตร มอบขนมจ�านวนหนึ่ง

   - นางเยาวเรศว์ นุตเดชานันท์ มอบหนังสือจ�านวนหนึ่ง

   - นางสาวสุพร ลิลิตธรรม มอบกระเป๋าและอื่นๆ

  ๖.๒ จัดคอนเสิร์ตการกุศล “เพลินเพลงหรรษา.. The Palace” วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

  ๖.๓ จดัประชมุวชิาการฯ ครัง้ที ่๒๖ เร่ือง “เพ่ิมคณุค่าบริการพยาบาลเพ่ือชีวติทีดี่กว่า Value Based 

Nursing Care For Better Life” ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊ทาวเวอร์) 

มหานาค กรุงเทพมหานคร

  ๖.๔ จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๑ เลือกตั้งกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ (แทนกรรมการ 

ท่ีหมดวาระในปี ๒๕๖๒) มอบรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชและจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าฯ วันเสาร์ท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊ทาวเวอร์) มหานาค ถนนด�ารงรักษ์ กรุงเทพมหานคร 

  ๖.๕ จดังานรดน�า้ขอพรสมาชิกอาวุโสของสมาคมฯ วนัพธุที ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๒  ณ ลานอเนกประสงค์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

  ๖.๖ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

  ๖.๗ จัดงานเดินวิ่งการกุศล “Siriraj Nurses Alumni Walk & Run for Health: นางฟ้าสีขาว 

ชวนวิ่ง” วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

  ๖.๘ สมาคมฯ ร่วมกับ ชมรมพยาบาลอายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ผู้สูง

อายุกับโรคเรื้อรัง : มิติใหม่แห่งการดูแล” ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องกรุงธน โรงแรมรอยัล ริเวอร์ 

กรุงเทพมหานคร

  ๖.๙ สมาคมฯ ร่วมกับ ชมรมพยาบาลผ่าตัดศิริราช เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Ad-

vanced Technology in Surgery”  ในวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ โรงพยาบาล

ศิริราช กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมของคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ ฝ่ายต่างๆ มีดังนี้

 ๑. คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

  ๑.๑ จดัท�าบญัชี รายรบั-รายจ่าย ประจ�าเดือนและน�าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ 

  ๑.๒ ตดิตามดแูลและรกัษาผลประโยชน์ของสมาคมฯ รับผิดชอบเป็นเหรัญญกิในการจัดกจิกรรมต่างๆ 

ของสมาคมฯ เช่น วันก่อตั้งสมาคมฯ เป็นต้น

  ๑.๓ รวบรวมประมาณการรายได้ และรายจ่ายของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เสนอคณะกรรมการ

อ�านวยการสมาคมฯ ในเดือนมกราคม เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

  ๑.๔ สรปุรายการรบับรจิาคตามประเภทและวตัถปุระสงค์ของผูบ้รจิาค เสนอคณะกรรมการอ�านวยการ

สมาคมฯ เพื่อลงในหนังสือลานพิกุลประจ�าปี
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วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     ลานพิกุล

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม

  ท�าหน้าทีป่ฏคิมและต้อนรบัแขกผูมี้เกยีรติและสมาชิกศษิย์เก่า ประสานงานในกจิกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ 

 ๓. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน

  ๓.๑ รบัสมคัรสมาชกิใหม่ และน�าเสนอในการประชมุคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ รบัรองทุกเดอืน 

ปี ๒๕๖๒ สมาชิกใหม่ จ�านวน ๓๖๘ ราย    

  ๓.๒ สมาชิกสมาคมฯ ปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๑๒,๐๒๘ ราย   

    สมาชิกสมาคมฯ ถึงแก่กรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  มีทั้งสิ้น ๑๕ ราย         

  ๓.๓ ท�าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในกิจกรรมและงานต่างๆ ของสมาคมฯ                            

  ๓.๔ ออกหนังสือรับรองการใช้สิทธิลดหย่อนค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลให้สมาชิก เม่ือเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลศิริราช มีทั้งสิ้นจ�านวน ๔๙๓ ฉบับ  

 ๔. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

  ๔.๑ ร่วมจัดประชุมวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลศริิราช และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผูส้งูอายไุทย ก�าหนดจดัประชมุวชิาการคณะพยาบาลศาสตร์ 

ครั้งที่ ๒๘  เรื่อง”สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม” ระหว่าง วันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ 

(โบ๊เบ๊ทาวเวอร์) กรุงเทพมหานคร

  ๔.๒ จัดประชุมวิชาการครั้งที่ ๒๖ เรื่อง “เพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Value Based 

Nursing Care For Better Life)” ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ 

(โบ๊เบ๊ทาวเวอร์) กรุงเทพมหานคร

  ๔.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลศิริราช และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง สุขภาพดีวิถีไทย วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

ณ โถงอาคาร ๑๐๐ สมเด็จพระศรีนครินทร โรงพยาบาลศิริราช สมาคมฯ ร่วมกิจกรรมโดยน�าเสนอเมนูอาหารเพื่อ

สุขภาพ    

 ๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  ๕.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ทางสื่อต่างๆ

  ๕.๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่าย

การพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

  ๕.๓ จัดเก็บ และประมวลภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ

 ๖. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ

  ๖.๑ จัดของขวัญ และรางวัล ให้สมาชิกเนื่องในวาระต่างๆ

  ๖.๒ ดูแลและจัดเตรียมของท�าบุญในงานกุศลต่างๆ   

  ๖.๓ จัดเตรียมของเยี่ยมสมาชิกเจ็บป่วยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จ�านวน ๑๗๓ ราย 

  ๖.๔ ร่วมบ�าเพ็ญกุศลศพและส่งพวงหรีดไปเคารพศพสมาชิก ถึงแก่กรรม จ�านวน ๑๕ ราย   

  ๖.๕ ดูแลเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม ในกิจกรรมต่างๆ

 ๗. คณะกรรมการฝ่ายหารายได้    

  จัดกิจกรรมหารายได้ให้สมาคมฯ เพื่อการกุศลและใช้ในกิจการต่างๆ ของสมาคมฯ ดังนี้
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  ๗.๑ จัดคอนเสิร์ตการกุศล “เพลินเพลงหรรษา.. The Palace” วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

  ๗.๒ ร่วมกจิกรรมออกร้านจ�าหน่ายอาหารเพือ่สขุภาพผูส้งูอายเุนือ่งในวนัพยาบาลสากล จดัโดย ฝ่าย

การพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ วันที่ ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร โรงพยาบาลศิริราช  

  ๗.๓ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ 

Blu–O Rhythm & Bowl : เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ชั้น ๓ กรุงเทพมหานคร

  ๗.๔ จัดงานเดินวิ่งการกุศล “Siriraj Nurses Alumni Walk & Run for Health: นางฟ้าสีขาวชวน

วิ่ง” วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 ๘. คณะกรรมการฝ่ายสรรหาศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น

  ๘.๑ ด�าเนนิการจดัส่งเอกสาร ไปยงัสถาบนัต่างๆ ทีส่มาชกิศษิย์เก่าปฏบิตังิาน เพือ่ประชาสมัพนัธ์การ

ยื่นเสนอขอรับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น 

  ๘.๒ แต่งตั้งและมอบหมายอนุกรรมการแต่ละสาขาพิจารณาผลงาน

  ๘.๓ ประกาศเชดิชเูกยีรตศิษิย์เก่าพยาบาลศริริาชดเีด่น และแสดงความยนิดแีก่สมาชกิทีไ่ด้รบัรางวลั

จากสถาบันอื่นๆ โดยน�าผลงานเผยแพร่ลงในหนังสือลานพิกุล และท�า Power point presentation ประชาสัมพันธ์

ผลงานในงานชุมนุมศิษย์เก่าฯ ซึ่งจัดในวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ 

(โบ๊เบ๊ทาวเวอร์) มหานาค กรุงเทพมหานคร

 ๙. คณะกรรมการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ของสมาคมฯ     

  วางแผน ด�าเนินการ ดูแลบ�ารุงรักษา พัฒนาหรือจัดหาประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ของสมาคมฯ ตาม

เงือ่นไขทีผู่อ้ทุศิก�าหนดไว้หรอืตามความเหมาะสม  เสนอต่อ คณะกรรมการอ�านวยการสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

เพื่อพิจารณา

 ๑๐. คณะกรรมการบริหารจัดการสมาคมฯ

  ๑๐.๑ ดูแลบริหารจัดการงาน ส�านักงานสมาคมฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๑๐.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของเจ้าหน้าที่ส�านักงานสมาคมฯ 

  ๑๐.๓ ทบทวนแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

  ๑๐.๔ พัฒนาระบบบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่ส�านักงานสมาคมฯ

 ๑๑. เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ

  ๑๑.๑ ท�าหน้าที่บันทึกการประชุม และออกจดหมายเชิญประชุมตามวาระต่างๆ

  ๑๑.๒ จดบันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ

  ๑๑.๓ ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

  ๑๑.๔ แถลงกิจกรรมในรอบปีของสมาคมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

  ๑๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นผู้แทนตามที่นายกสมาคมฯ มอบหมาย
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วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     ลานพิกุล

15

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     ลานพิกุล

๑๖-๑๘

๑๔-๑๕

๒๐

มกราคม ๒๕๖๒

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มกราคม ๒๕๖๒

เยี่ยมโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช
บ้านดง

งานประชุมวิชาการ

เพลินเพลงหรรษา The Palace
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๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

งานชุมนุมศิษย์เก่า

๑
มีนาคม ๒๕๖๒

ท�าบุญสมาคมฯ
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วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     ลานพิกุล

๑
เมษายน ๒๕๖๒

เข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

๑๐
เมษายน ๒๕๖๒

วันสงกรานต์

๑๐
เมษายน ๒๕๖๒

เยี่ยมไข้เลขาฯ น.ส.จงจิตร หงษ์เจริญ
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๘

๙

พฤษภาคม ๒๕๖๒

กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันพยาบาลสากล

มอบเงินสร้างห้องน�้า
โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช

บ้านดง

๓
มิถุนายน ๒๕๖๒

ท�าบุญ ตักบาตร
เนื่องในวันส�าคัญ
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๙
กรกฎาคม ๒๕๖๒

มอบของที่ระลึกที่สมาคมฯ
สนับสนุนงานโบว์ลิ่ง

๔
สิงหาคม ๒๕๖๒

ทอดผ้าป่าฯ
ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๒

งานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
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๒๔
กันยายน ๒๕๖๒

วางพวงมาลา วันมหิดล

๒๐
ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมเดิน - วิ่ง
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นางสาวเพี้ยน พูนสุวรรณ

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๔๘๔

รางวัล “เกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้น�าในการพัฒนาวิชาชีพ ประจ�าปี ๒๕๖๒” 

จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

นางจันทนา นิลวรางกูร

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๐๓

รางวัล “มหิดลทยากร ประจ�าปี ๒๕๖๑”

จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๐๖

รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น สาขาเกียรติคุณ ประจ�าปี ๒๕๖๒”

จาก สมาคมพยาบาลโรคไต

รับพระราชทาน “ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการพยาบาล ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒”

จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๐๗

รางวัล “ศรีสังวาลย์ ประจ�าปี ๒๕๖๑ สาขาผู้น�าทางการพยาบาลระดับนโยบาย”

จาก กระทรวงสาธารณสุข

รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๐๗

รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น สาขาเกียรติคุณ ประจ�าปี ๒๕๖๒”

จาก สมาคมพยาบาลโรคไต

ประกาศเกียรติคุณ
ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจากสถาบันอื่นๆ ประจ�าปี ๒๕๖๒
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รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๐๘

รางวัล “มหิดลทยากร ประจ�าปี ๒๕๖๑”

จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๐๘

รางวัล “เกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้น�าในการพัฒนาวิชาชีพ ประจ�าปี ๒๕๖๒” 

จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

นางอรวรรณ เมฆวิชัย

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๑๒/๑

รางวัล “เกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้น�าในการพัฒนาวิชาชีพ ประจ�าปี ๒๕๖๒”  

จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๑๔

รางวัล “เกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้น�าในการพัฒนาวิชาชีพ ประจ�าปี ๒๕๖๒” 

จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

คุณชวลี อมาตยกุล

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๑๘/๑

รบัพระราชทาน “ปรญิญาพยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๑” 

จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
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รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค�า ติลกสกุลชัย

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๑๙

รางวัล “เกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้น�าในการพัฒนาวิชาชีพ ประจ�าปี ๒๕๖๒” 

จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๑๙

รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๒ สาขาการศึกษาพยาบาล

ด้านผู้บริหารการศึกษาพยาบาล” 

จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

นางมยุรี วงษ์สามี

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๑๙/๑

รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒”

จาก กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๑๙/๑

รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น สาขาเกียรติคุณ ประจ�าปี ๒๕๖๒”

จาก สมาคมพยาบาลโรคไต

รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๒๑

รางวัล “เกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้น�าในการพัฒนาวิชาชีพ ประจ�าปี ๒๕๖๒”  

จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
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นางพวงทอง ตันวงษ์วาน

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๒๒/๒

รางวัล “เกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้น�าในการพัฒนาวิชาชีพ ประจ�าปี ๒๕๖๒”  

จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

นางสาวศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๒๖

รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๒ สาขาการบริการพยาบาล

ด้านผู้บริหารการพยาบาล”

จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวเกษรี ปั้นลี้

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๒๗

รับรางวัล “R2R ดีเด่น ประเภทผลงานสนับสนุนการบริหาร”

จาก โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัยระดับประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๒๗

รับรางวัล “อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ�าปี ๒๕๖๑”

จาก สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

นางจิราภรณ์ ฉลานุวัฒน์

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๔๑

รบัรางวลั “พยาบาลดเีด่น ประจ�าปี ๒๕๖๒ สาขาการบรกิารพยาบาล ด้านผูบ้รหิารการพยาบาล”

จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
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นางเอื้องพร พิทักษ์สังข์

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๓๐

รางวัล “Thailand Quality Management : TQM Best practices in Thailand”  

จาก มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.)

นางสาวนิภา อัยยสานนท์

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๓๓

รับรางวัล “พยาบาลดีเด่นสาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล”

จาก สมาคมพยาบาลโรคไต

นางสาวจุฬาพร ประสังสิต

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๓๔

รางวัล “พยาบาลดีเด่น มูลนิธิโอกุระ”

จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกบัสภาการพยาบาลและกองการพยาบาล

ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

นางทัศนีย์ ไทยนิรันประเสริฐ

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๓๔

รับรางวัล “R2R ดีเด่น ประเภทผลงานตติยภูมิ”

จาก โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัยระดับประเทศ

นายสมรัฐ ศรีชัย

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๓๖

รับรางวัล “ชมเชย การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์”

จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการพยาบาล
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นางสาวพรฑิตา วิศวาจารย์

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๓๘

รับรางวัล “ดีเด่น Poster presentation”

จาก งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวเสาวนีย์ เนาวพาณิช

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๓๙

รับรางวัล “คนดี ศรีมหิดล” จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

รับรางวัล  “R2R ดีเด่น ประเภทผลงานตติยภูมิ”

จาก โครงการสนุบสนุนการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัยระดับประเทศ

นางสาวปภัสสรา มุกดาประวัติ

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๓๙

รับรางวัล “ดีเด่น Poster presentation นวัตกรรม CT in Neuro Surgical Patients” 

จาก งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวศิรินทร ทับทิมสุวรรณ

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๓๙

รบัรางวลั “ชมเชย Poster presentation นวตักรรม SSS Park bench box supporter” 

จาก สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย 

นางสาวจิตติพร ยุบลพริ้ง

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๔๓

รับรางวัล “ชมเชย Poster presentation นวัตกรรม Safety Needle Box” 

จาก งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
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วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     ลานพิกุล

นางสาวสวนีย์ พุ่มสีนิล

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๔๕

รับรางวัล “ชมเชย Poster presentation นวัตกรรม Easy body supporter” 

จาก สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

นายสุรเดช โพธิ์ศรีชัย

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๔๘

รับรางวัล “R2R ดีเด่น ประเภทผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์”

จาก โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัยระดับประเทศ

นางสาววราภรณ์ ทิพย์สุมานันท์

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๔๙

รับรางวัล “ดีเด่น Oral presentation ประเภทนวัตกรรม รถสระผมเคลื่อนที่” 

จาก งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวสุนันทา ตนกลาย

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๔๙

รับรางวัล “ดีเด่น Poster presentation”

จาก งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวณัฐญา เบญจพลวัฒนา

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๕๗

รับรางวัล “ชมเชย Oral presentation ประเภท R2R”

จาก งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวสโรชา เทพรักษ์

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๕๗

รับรางวัล “R2R ดีเด่น ประเภทผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์”

จาก โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัยระดับประเทศ
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ผู้ได้รบัรางวลัศษิย์เก่าพยาบาลศริริาชดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๒
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

สาขาเกียรติคุณ
คุณหญิงกรกช มีเพียร

สาขาเกียรติคุณ
รศ.ดร.ศิริอร สินธุ

สาขาการศึกษาพยาบาล
ประเภทอาจารย์พยาบาล

รศ.ดร.วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์

สาขาการบริการพยาบาล
ประเภทผู้บริหารการพยาบาล

และการสาธารณสุข ในระดับปฐมภูมิ
นางวรรณวลี คชสวัสดิ์   

สาขาบ�าเพ็ญประโยชน์
ต่อวิชาชีพและสังคม

นางสาวดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา 

สาขาวิจัยทางการพยาบาล
ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา     

สาขาการบริการพยาบาล
ประเภทผู้บริหารการพยาบาล

และการสาธารณสุข ในระดับปฐมภูมิ  
นางวรรณา งามประเสริฐ     

สาขาบ�าเพ็ญประโยชน์
ต่อวิชาชีพและสังคม

รศ.ดร.สุรินธร กลัมพากร           

สาขาวิจัยทางการพยาบาล    
รศ.ดร.นพพร ว่องศิริมาศ               

สาขาการบริการพยาบาล
ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล

ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ
นางพยุงศรี อุทัยรัตน์                

สาขาการศึกษาพยาบาล
ประเภทอาจารย์พยาบาล

ผศ.ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง          

สาขาการบริการพยาบาล
ประเภทผู้บริหารการพยาบาล

ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ
นางวรรณา หิมะสุข   

สาขาการบริการพยาบาล
ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล

ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูม ิ 
นางนงค์นุช แนะแก้ว 



ประกาศเกียรติคุณ

ผู้ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาเกียรติคุณ

คุณหญิงกรกช มีเพียร

ประวัติการศึกษา

 พ.ศ. ๒๕๐๓ :  อนปุรญิญาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามยั มหาวทิยาลัยแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ :  ศึกษาดูงานที่ Command and General Staff College, Kansas, USA.

ประวัติการปฏิบัติงาน

 พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๘ :  ปฏิบัติงานพยาบาลประจ�าตึกธนาคารไทยพาณิชย์ชั้น ๓ โรงพยาบาลศิริราช

 พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๑ :  ปฏิบัติงานพยาบาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

    ๑. New York Polyclinic Hospital, Manhatton, New York.

    ๒. Registered Nurse (R.N.), Chicago, Illinois.

    ๓. Hutzel Hospital, Detroit, Michigan.

 พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๔ :  ปฏิบัติงานร่วมกับ UNHCR โดยดูแลสุขภาพอนามัยและน�าส่งผู้อพยพจากประเทศ 

     ลาว กัมพูชา และเวียดนามไปประเทศที่ ๓

 คุณหญิงกรกช มีเพียร เป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ทั้งคุณประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบในฐานะ นายกสมาคมภริยาข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และองค์กรการกุศลต่างๆ 

ตลอดจนองค์กรในวิชาชีพพยาบาล ได้รับความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ ดังต่อไปนี้  
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วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     ลานพิกุล

 พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๐ :  กรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด 

 พ.ศ. ๒๕๔๑ :  นายกสมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึก ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของ 

     ทหารผ่านศกึพกิารและครอบครวั ในความรบัผดิชอบขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ 

     ในพระบรมราชูปถัมภ์

 พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓ :  นายกสมาคมภริยาข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ :  ปฏบัิตงิานกบัหน่วยทนัตกรรมพระราชทานของคณะทนัตแพทย์ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ 

     มหาวิทยาลัย

 พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิสิรินธร 

ผลงานที่ส�าคัญของคุณหญิงกรกช มีเพียร โดยสังเขปมีดังต่อไปนี้ 

 ๑. ปฏบัิตงิานกบัหน่วยทนัตกรรมพระราชทานของคณะทนัตแพทย์ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้จดั

สิ่งของไปมอบให้เยาวชนและประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่ภาคอีสานปีละ ๑ - ๒ ครั้ง

 ๒. กรรมการมลูนธิคิณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล ด�าเนนิกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุนปรบัปรงุ-

ก่อสร้างอาคารเรยีนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล จดัหาอปุกรณ์การเรยีนการสอนทีย่งัขาดแคลนส�าหรบั

นกัศกึษาพยาบาล สมทบกองทุนสนับสนุนการศกึษาส�าหรบันกัศกึษาพยาบาลทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ และสนบัสนนุกจิการ

ด้านสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลายกิจกรรม เช่น

  - ประธานคณะกรรมการจดังานมหกรรมคอนเสร์ิตดนตร ี“ขนุอนิ-ลาตนิ-แซกโซโฟน”ณ หอประชุม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

  - ประธานร่วมคณะกรรมการจดัรายการพเิศษทางโทรทศัน์ เนือ่งในโอกาสครบรอบ ๑๐๙ ปี โรงเรยีน

พยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล) ณ สถานีวทิยโุทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๘

  - รองประธานคณะกรรมการจัดงานคอนเสร์ิตการกศุล “ฟังดนตรเีถดิชืน่ใจ” ครัง้ท่ี ๒ เพือ่น�ารายได้

ขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และฉลองเนือ่งในโอกาสครบรอบ ๑๑๕ ปี ของการก่อตัง้โรงเรยีนพยาบาล

ผดงุครรภ์และอนามยั (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล) ณ โรงละครแห่งชาต ิเมือ่วันเสาร์ที ่๕ มนีาคม ๒๕๕๔

  - ประธานคณะกรรมการจดังานเทศน์มหาชาตเินือ่งในโอกาสครบรอบ ๑๒๒ ปี คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล โดยมวีตัถปุระสงค์ของการจดังานเพือ่ท�านบุ�ารงุส่งเสรมิพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นการอนุรกัษ์ขนบธรรมเนยีม

ประเพณ ีและวฒันธรรม เพือ่ให้บุคลากรและนักศกึษาของคณะพยาบาลศาสตร์ และประชาชนทัว่ไป มโีอกาสได้บ�าเพญ็

บุญกริยาสร้างบารมี ให้เกิดแก่ตน และสมทบกองทุนบ�ารุงรักษาอาคาร“มหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร” และเพื่อ

สมทบทุนสนับสนุนนักศึกษาพยาบาลเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
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  - รองประธานฝ่ายฆราวาสคณะกรรมการและอนกุรรมการทอดผ้าป่ามหากศุล ณ วดัไตรมติรวทิยา

รามวรวหิาร เพือ่น�ารายได้จากผูม้จีติศรทัธาร่วมท�าบญุไปด�าเนนิกจิกรรมเพ่ือสมทบกองทุนท�านบุ�ารงุ “พระมหามณฑป

ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองค�า) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร” เพื่อสมทบกองทุนบ�ารุง

รักษาอาคาร“มหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร” และเพื่อสมทบทุนสนับสนุนนักศึกษาพยาบาลเรียนดีแต่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

 ๓. กรรมการมูลนิธิสิรินธร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลสถานพยาบาลและดูแลสุขภาพอนามัยของ

สามเณรที่มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๑ ณ วัดชูจิตธรรมาราม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีสามเณรรับการ

ศึกษาอยูป่ระมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ รูป กบัทีม่หาวชิราลงกรณราชวทิยาลัย ๒ ณ วดักฤษณะเวฬุ (ไผ่ด�า) อ.อนิทร์บรีุ จ.สิงห์บุรี 

ซึ่งมีสามเณรรับการศึกษาอยู่ประมาณ ๑๕๐ - ๒๐๐ รูป

 ส�าหรับมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒ ณ วัดกฤษณะเวฬุ (ไผ่ด�า) ได้ประสานงานกับ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในการขอความร่วมมือสนับสนุนจัดท�าโครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยสามเณรโดยมีกิจกรรม

ส�าคัญ ดงัน้ี ด�าเนินการตรวจสขุภาพสามเณรปีละ ๑ ถงึ ๒ คร้ัง อบรมแนะน�าให้ความรูเ้กีย่วกบัสขุภาพอนามยัเบือ้งต้น 

ตรวจคดักรองเกีย่วกบัเรือ่งสายตา ความดนัโลหติ โรคอ้วน โรคผวิหนงั ฯลฯ ตรวจดแูลรกัษาสขุภาพอนามยัปากและฟัน 

ส่งเสรมิสขุภาพจิต คดักรองความเสีย่ง และเรือ่งการปรบัตวั ในการด�าเนนิการดงักล่าว พบว่า ในระยะเริม่แรก สามเณร

มปัีญหาเรือ่งสขุภาพและการเจรญิเติบโตทีไ่ม่สมวยั หลงัจากได้ด�าเนนิโครงการโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

ในการพัฒนาอบรมให้ความรู ้ตรวจสขุภาพและดแูลรกัษา ตลอดจนจดักจิกรรมในการส่งเสรมิสขุภาพแก่สามเณร ท�าให้

สามเณรท้ังหลายมีสุขภาพดีจนเป็นท่ีกล่าวขาน ชื่นชมยกย่องจากผู้เกี่ยวข้องและกรรมการมูลนิธิสิรินธรเป็นอย่างมาก 

คุณหญิงกรกช มีเพยีร ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหารายได้ส�าหรบังานประจ�าปี “วนัมลูนธิสิรินิธร” เพือ่หาทนุสนบัสนนุ 

ค่าใช้จ่ายของมลูนิธิสรินิธร ในด้านการศึกษาเล่าเรยีน และเพ่ือน�าไปสนับสนุนสถานพยาบาลมลูนธิสิรินิธร ทีต้ั่งอยูภ่ายใน

มหาวชริาลงกรณราชวทิยาลยั อ�าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ส�าหรบัใช้สอยในการด�าเนนิงานดูแลรกัษาพระสงฆ์

และสามเณรที่อาพาธ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่เจ็บป่วย นอกจากนั้น ยังเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายใบฎีกา

โครงการทอดกฐนิสามัคคี เนื่องในวาระครบรอบ ๑๒๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ

วาระครบรอบ ๕๐ ปี ภาควชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ�าบดั ณ วดัเขาคอก ต�าบลศรีกะอาง อ�าเภอบ้านนา 

จังหวัดนครนายก เพื่อน�าปัจจัยที่ได้สมทบทุนสร้างอุโบสถแบบธัมเมกขสถูปหลังแรกของประเทศไทย ตลอดจนน�าไป

ใช้ในด้านการบูรณะซ่อมสร้างถาวรวัตถุทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัด้านสาธารณปูโภคต่างๆ 

ภายในวดั เมือ่วนัอาทติย์ที ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๖

 จากประวตัแิละผลงานดงักล่าว คณุหญิงกรกช มเีพยีร จึงสมควรได้รับการยกย่องเชดิชเูกียรตใิห้เป็นศษิย์เก่า

พยาบาลศริริาชดีเด่น สาขาเกยีรตคิณุ เพือ่เป็นเกยีรตปิระวตัแิละแบบอย่างอนัดงีามแก่ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ ตลอดจนอนุชนรุ่นหลังสืบไป
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ

ประวัติการศึกษา

 พ.ศ. ๒๕๑๙ :  อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 พ.ศ. ๒๕๒๑ :  ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล

 พ.ศ. ๒๕๒๑ :  ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 พ.ศ. ๒๕๒๖ :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล

 พ.ศ. ๒๕๓๑ :  Certificate in Adult Surgical Nursing University of California at San  

     Francisco, USA.

 พ.ศ. ๒๕๓๕ :  Doctor of Philosophy Nursing University of California at San Francisco,  

     USA . 

ประวัติการปฏิบัติงาน

 พ.ศ. ๒๕๒๒ :  ต�าแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล

 พ.ศ. ๒๕๓๘ :  ต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

 พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒ :  ต�าแหน่งผูช่้วยคณบด ีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล

 พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ :  ต�าแหน่งคณบดสี�านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลักษณ์

 พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๑ :  ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล
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 ปัจจุบันเป็นข้าราชการบ�านาญ และนักวิชาการอิสระ ได้อุทิศตนให้กับองค์กรวิชาชีพและองค์กรสาธารณะ

อืน่ๆ มาอย่างต่อเนือ่ง ได้รบัความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคญัดงันี ้อปุนายกคนที ่๑ สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย 

วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ President Elected of International Council of Women Health Issues (ICOWHI) 

ตัง้แต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ - ปัจจบัุน นายกสมาคมพยาบาลผูจ้ดัการกรณ ีประเทศไทย นายกสมาคมพยาบาลฉกุเฉนิ ประเทศไทย 

กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารทางการพยาบาล ด้านวิชาการและการ

ศึกษาอย่างดียิ่ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผลงานเป็นที่ยอมรับของสถาบัน องค์กรวิชาชีพ องค์กรการกุศล ระดับชาติและ

นานาชาติ ได้รับความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งดังนี้ ผู้แทนวิชาชีพการพยาบาล ในการประชุม ASEAN Health care 

Service Sectoral Working Group และ ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing (AJCCN) Nurse 

Consultation, the World Health Organization (WHO), Health Workforce Department  (HWF) is prepar-

ing the “Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030” Adjunct professor of 

School of Nursing, John Hopkins University, USA Adjunct professor of University of technology, Syd-

ney, Australia Editorial board of Transcultural Nursing (International Journal) หัวหน้าโครงการจัดท�าแผน

แมบ่ท ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๘) ดา้นก�าลงัคนการแพทย์ฉกุเฉนิ ประเทศไทย ประธานกรรมการจดัท�า และบรหิาร

หลกัสตูรปรญิญาเอก พยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล (หลกัสูตรแรกของประเทศ

ทีเ่ป็นการวจิยัระบบสขุภาพ) ประธานกรรมการก�าหนดสมรรถนะและพัฒนาหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสตูร

ต้นแบบ) ของสภาการพยาบาลเพื่อสร้างมาตรฐานในการฝีกอบรมพยาบาลเฉพาะทางทั่วประเทศมากกว่า ๑๕ สาขา 

เช่น สาขาการพยาบาลจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) สาขาการพยาบาลการพยาบาลเวช

ปฏิบัติฉุกเฉิน สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ล้างไตหน้าท้อง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติบ�าบัดทดแทนไต สาขาการ

พยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด สาขาการพยาบาลการพยาบาลวิกฤตผู้ใหญ่ สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์ และการ

บาดเจบ็ สาขาการพยาบาลเวชปฏบิติัทัว่ไป (รกัษาโรคเบือ้งต้น) สาขาการพยาบาลโรคระบบประสาท สาขาการพยาบาล

เพื่อการฟื้นฟูสภาพ สาขาการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด สาขาการ

พยาบาลหัวใจล้มเหลวและความผิดปกติของหัวใจ สาขาการพยาบาลการจัดการผู้ป่วยโรคเร้ือรัง สาขาผู้น�าและการ

จัดการการเจ็บป่วยฉุกเฉินและสาธารณภัย สาขาผู้ประกอบกิจการการบริการสุขภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา

วิเคราะห์และประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อพิจารณาก�าหนดต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 

สาขาวชิาการพยาบาล ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

สุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นอกจากนีย้ังมีต�าแหน่งประธาน

อนุกรรมการการสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�านาญสาขาการพยาบาลด้านการให้ ยาระงับความรู้สึก กรรมการและ

ผู้ทรงคณุวฒุเิพ่ือการรบัรองหลกัสตูรการศกึษาพยาบาลกรรมการการรับรองหลกัสตูรปรญิญาโทและปรญิญาเอก ผูป้ระเมนิ

รบัรองสถาบนัการศกึษาพยาบาล สภาการพยาบาล และผู้ทรงคณุวฒุใินการประกันคณุภาพการศกึษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

สรุนารี ผูป้ระเมนิคณุภาพภายนอก สถาบนัอดุมศกึษาส�านกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องค์กร

มหาชน)

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านวิชาการและงานวิจัยมีผลงานวิจัย

ส�าคญัๆ ทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศมากกว่า ๙๐ เรือ่ง หัวหน้าโครงงาน

วิจัย ๑๗ เรื่อง เช่น Predictors of Lung Impairment among Rural Dwellers in Southern Thailand. J. Sci. 
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Technol. Factors Associated with Lung Function among People Dwelling in Communities with Smoke 

exposure. The Thai Journal of Nursing Council.   Meeting the challenges of chronic illness: A nurse-

led collaborative community care program in Thailand. Collegian. Predicting factors of pressure 

ulcers in older Thai stroke patients living in urban communities. J Clin Nurs,  Patients’ Satisfaction 

on Health care Service provided by Nurse Practitioners. J. The Thai Journal of Nursing Council,). “A 

survey of nursing research related to cervical carcinoma in Thailand” Thai Nursing Research Journal.   

The Effects of Fasting on Severity of Coronary Heart Disease in Elderly Muslim Patients” Journal of 

Gerontology and Geriatric. A Study of self management for weight reduction in overweight women” 

Thai Journal Nursing.   Professional nurses’ perceptions of the barriers and facilitators to the utiliza-

tion of research findings in nursing practice”. The Thai Nursing Research Journal. Weight and Women’s 

Beauty” The Thai Nursing Council Bulletin, The study of number of roles, sources of work stress and 

health perception of professional nurses” The Thai Nursing Council Bulletin การศึกษาปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของพยาบาลวิชาชีพ วารสารวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีนครราชสีมา 

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุท่ีรับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง วารสารพยาบาลศาสตร์ Thai 

Female with HIV/AIDS sufferers: A study of socio-cultural factors impeding access to health care and 

support. Proceeding the 13th International Congress on Women’s Health, at College of Nursing Sci-

ence, Ewha Womans University, South, Korea. The health care needs of battered women in Thailand. 

Proceeding the 13th International Congress on Women’s Health Issues, at College of Nursing Science, 

Ewha Womans University, South, Korea. A Study of philosophical background of Thai scholars’ doc-

toral dissertation. Proceeding the 13th International Nursing Research Congress, Brisbane, Australia 

เป็นต้น

 ด้วยความมุง่มัน่ เสยีสละอทุศิแรงกายและแรงใจ ในการพฒันาวชิาชพีให้ก้าวหน้าโดยถอืประโยชน์ขององค์กร

วิชาชีพเป็นส�าคัญ ส่งผลให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ ได้รับรางวัลจากองค์กรและสถาบันต่างๆ ในประเทศและ

ต่างประเทศ ดังนี้ เป็น ๑ ใน ๑๐๐ คน ๑๐๐ ปี ของอาจารย์และศิษย์เก่าดีเด่น โดยได้รับการบรรจุชื่อ ผลงานและรูป

ลงบน “Centennial Wall of Fame” ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี จาก University of California at San Francisco 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวลัพยาบาลดเีด่น สาขาวจิยัทางการพยาบาล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศริริาชๆ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ รางวลัศรสีงัวาลย์ พยาบาลดเีด่น สาขาการพยาบาลในสถานบริการ จากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รางวัล “คนดีศรีวาสุฯ” ณ โรงเรียนวาสุเทวี พ.ศ. ๒๕๖๑ รางวัลเกียรติคุณ “Serviam Angela Award เครืออุสุลิน ณ 

โรงเรียนมาแตร์เดอ ีพ.ศ. ๒๕๖๒ รางวลั “พยาบาลดีเด่น สาขาเกยีรตคิณุ ในวาระครบรอบ ๒๐ ปี สมาคมพยาบาลโรคไต

แห่งประเทศไทย และครบรอบ ๕ ปี สมาคมพยาบาลโรคไต พ.ศ. ๒๕๖๒

 จากประวัติและผลงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ให้เป็นศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างอันดีงามแก่ผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ตลอดจนอนุชนรุ่นหลังสืบไป
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม

นางสาวดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา

ประวัติการศึกษา

 พ.ศ. ๒๕๑๐ :  อนุปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 พ.ศ. ๒๕๒๐ :  ครุศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 พ.ศ. ๒๕๒๘ :  ครศุาสตรมหาบณัฑิต (บริหารการพยาบาล) คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ประวัติการปฏิบัติงาน

 พ.ศ. ๒๕๑๐ :  พยาบาลประจ�าการ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์

     โรงพยาบาลศิริราช

 พ.ศ. ๒๕๑๕ :  หัวหน้าหอผู้ป่วย งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์

     โรงพยาบาลศิริราช

 พ.ศ. ๒๕๒๕ :  ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์

     ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช

 พ.ศ. ๒๕๔๓ :  หัวหน้างานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์                 

     ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช

 พ.ศ. ๒๕๔๖ :  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน : นายกสมาคมนักบริหารคุณภาพการพยาบาล

 พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน : เลขาธิการสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
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 นางสาวดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา เป็นผู้มีภาวะผู้น�าที่โดดเด่น ด้านการพยาบาล ด้านวิชาการและการพัฒนา

คุณภาพอย่างดียิ่ง ส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อให้การบริการพยาบาลมีคุณภาพที่ดี เช่น ริเริ่มโครงการ Coun-

selling และ Good Death ขยายผลทั้งฝ่ายการพยาบาล พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ Counselling จัดท�า Competency ทั้ง 

professional และ Functional Competency บคุลากรทุกระดบั มกีารประเมนิ Competency ด้วยวธิ ีAssessment 

Center ให้กับพยาบาลระดับบริหารทุกระดับ ท�า Benchmarking ทั้งภายในโรงพยาบาล กับโรงพยาบาลอื่นๆ จ�านวน 

๑๖ แห่ง ในเรื่อง การป้องกันแผลกดทับ ความพึงพอใจ Medication Error และการพลัดตกหกล้ม เป็นต้น

 นางสาวดวงจนัทร์ ทพิย์ปรชีา เป็นหนึง่ในทมีวทิยากรและผู้บริหารของสมาคมส่งเสริมคณุภาพแห่งประเทศไทย  

มบีทบาทเป็นแกนน�าทีส่�าคญั ในการส่งเสริม สนบัสนนุ การพัฒนาคณุภาพงาน น�าแนวคดิ กิจกรรม ๕ ส และ ควิซี มาใช้

พฒันาระบบงานพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ มาต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ท�าให้หอผู้ป่วยและหน่วยงานมคีวามเป็นระเบียบ

เรยีบร้อย โดยเฉพาะกจิกรรมควิซที�าให้งานต่างๆ บรรลเุป้าหมายอย่างมีคณุภาพตามก�าหนดเวลาและประหยดัทรพัยากร

ขององค์กร ซึ่งต่อมาได้พัฒนาแนวคิดไปสู่การพัฒนาคุณภาพด้วย TQM โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ

ในองค์กร ท�าให้งานได้รับการพัฒนาที่ดีและบุคลากรมีความสุข ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานด้วย TQM มาใช้ใน 

โรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะระบบบริการพยาบาล และส่งเสริมน�าผลงานการพฒันาคณุภาพงานไปน�าเสนอ

ในท่ีประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้จัดหาทุนสนับสนุนเป็นประจ�าทุกปี ท�าให้พยาบาลและหน่วยงาน

ต่างๆ ได้รับการกระตุ้นส่งเสริม ให้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานในระดับสากล

 นางสาวดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา นับได้ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ และบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

ในด้านการพัฒนาคุณภาพงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่เคยท้อถอย และยืนหยัดที่จะท�าต่อไป                     

 

 จากประวตัแิละผลงานดงักล่าว นางสาวดวงจนัทร์ ทิพย์ปรชีา จงึสมควรได้รับการยกย่องเชดิชเูกียรตใิห้เป็น

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม เพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่าง

อันดีงามแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ตลอดจนอนุชนรุ่นหลังสืบไป
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร

ประวัติการศึกษา

 ๑. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ๒. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ๓. Master of Public Health สาขา Public Health Nursing University of North Carolina, Chapel 

Hill, NC ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ๔. Doctor of Philosophy (Ph.D.) สาขา Nursing University of Michigan, Ann Arbor, MI ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

 ๕. ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา Occupational safety and Health จาก University of Turin and 

International Training Center of the ILO, ประเทศอิตาลี
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ประวัติการปฏิบัติงาน

 พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๕ :  พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลศริริาช  คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยั 

     มหิดล

 พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๕ :  อาจารย์ ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสขุ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล

 พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗ :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยมหิดล

 พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยมหิดล

 รองศาสตราจารย์ ดร.สรุนิธร กลมัพากร เป็นผูม้ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญด้านการพยาบาลสาธารณสขุ  

การพยาบาลอาชีวอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมยาสูบ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล

สาธารณสุข การพยาบาลอาชีวอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมยาสูบ เช่น ผลของโปรแกรมเลิกบุหรี่โดย

ประยกุต์ใช้ทฤษฎแีรงจงูใจเพือ่ป้องกนัโรคในผูป่้วยความดนัโลหติสงู พฤตกิรรมการหลกีเลีย่งการได้รบัควนับหุรีมื่อสอง

ของสตรีทีมี่สมาชกิในครอบครวัสบูบหุรี ่ผลของโปรแกรมการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านต่อ

ความรอบรูด้้านสขุภาพในการช่วยเลิกบหุรี ่จงัหวัดปทมุธานี Factors Predicting the Provision Cessation Services 

Among Occupational Health Nurses in Thailand เป็นต้น ได้รบัเชญิเป็นวทิยากรและกรรมการผูท้รงคณุวฒิุให้กับ

หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ ในด้านการพยาบาลสาธารณสุข การพยาบาลอาชีวอนามัย 

การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมยาสูบ นอกจากนี้ได้จัดท�าคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อการควบคุมยาสูบในเรือนจ�า คู่มือ

การสร้างสิง่แวดล้อมปลอดบุหรีใ่นเรือนจ�า ได้อทุศิตนและเวลาช่วยเหลอืกิจกรรมต่างๆ ให้องค์กรวชิาชีพ องค์กรการกุศล 

สาธารณะ จนได้รับความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งดงันี ้เลขาธกิารเครอืข่ายพยาบาลเพือ่การควบคมุยาสบูแห่งประเทศไทย 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย กรรมการอ�านวยการเครอืข่ายวชิาชพีสขุภาพเพือ่สงัคมไทยปลอดบหุรี ่ประธานแผนงาน 

การพฒันาสิง่แวดล้อมปลอดบหุร่ีในเรอืนจ�า เครอืข่ายพยาบาลเพ่ือการควบคมุยาสูบแห่งประเทศไทย นายกสมาคมพยาบาล

อาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร มีบทบาทส�าคัญในกิจกรรมของชุมชนและเป็นตัวอย่างที่ดีของการ

เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมด้วยความเต็มใจ จนได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่

 พ.ศ. ๒๕๖๑ : พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

 พ.ศ. ๒๕๖๒ : บุคคลต้นแบบในการรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ จากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาต ิ

    เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 จากประวัติและผลงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรติให้เป็นศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม เพื่อเป็นเกียรติประวัติ

และแบบอย่างอันดีงามแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนอนุชนรุ่นหลังสืบไป



40

ลา
นพ

ิกุล
   

  ว
ันเ

สา
ร์ท

ี่ ๒
๒ 

กุม
ภา

พัน
ธ์ 

๒๕
๖๓

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง

ประวัติการศึกษา

 พ.ศ. ๒๕๓๕ :  พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 พ.ศ. ๒๕๔๒ :  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 พ.ศ. ๒๕๕๙ :  พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติการปฏิบัติงาน

 อาจารย์เริม่รบัราชการ ในต�าแหน่งพยาบาลประจ�าการ หอผูป่้วย ๘๔/๘ ตะวนัตก งานการพยาบาลผูป่้วยพิเศษ 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศริริาช ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ และเป็นพยาบาลประจ�าการ หอผูป่้วย ๘๔/๙ ตะวนัออก 

ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๕ รวมทัง้เป็นพยาบาลช่วยราชการหน่วยพัฒนาคณุภาพ โรงพยาบาลศริิราช คณะแพทยศาสตร์-

ศิริราชพยาบาล และจากเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ�า (สายวิชาการ) ต�าแหน่ง

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประวัติและผลงานดีเด่น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ใน

การสอนนกัศกึษา ในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิติ 

ในกระบวนรายวชิาต่างๆ เช่น ปฐมนเิทศวิชาชพีการพยาบาล กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการประกอบวชิาชพีการพยาบาล

และการผดงุครรภ์ การวจิยัทางการพยาบาล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอนทางการพยาบาล ฝึกปฏบิติัการพยาบาล
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เดก็ ฯลฯ ในระดับปรญิญาโท ได้แก่รายวิชาการจดัการผลลพัธ์คณุภาพการบรกิารสขุภาพ ฝึกปฏบิติับรหิารการพยาบาล 

การจัดการในองค์กรทางการพยาบาล เป็นต้น อาจารย์ได้พฒันารปูแบบวธิกีารสอนทัง้ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตั ิเพือ่ให้

นักศึกษามีความรู้ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานอุดมศึกษา ด้วยวิธีการสอนสมัยใหม่ตามทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้น

ผูเ้รยีนเป็นส�าคญั อาท ิการใช้สถานการจ�าลองเหมอืนจริง, อเีลิร์นนิง่ การเรียนรู้แบบรู้จริง Flipped Classroom เป็นต้น 

จากการประเมนิของนักศกึษา อาจารย์มเีทคนิคในการถ่ายทอดความรูไ้ด้ชดัเจนครอบคลมุ สอนสนกุเข้าใจง่าย ปรบัเปลีย่น

วิธีการสอนตมสถานการณ์ มีความหลากหลาย กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

 ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ได้ท�าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน ในสถานะหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัย

หลายเรื่อง เช่น โครงการน�าร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ (แบบ A : active learning) 

พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา ๕๕๘๓๑๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดงุครรภ์ โครงการน�าร่องการจดัการเรยีนรูแ้บบใหม่ทีส่อดคล้องกบัศตวรรษที ่๒๑ (แบบ B : Flipped Class-

room) พฒันาการการจดัการเรยีนการสอนกระบวนวชิา ๕๕๘๗๕๒ และยงัมโีครงการวจัิยทีเ่กีย่วกบัการเรียนการสอน

อีกหลายโครงการที่อยู่ในระหว่างด�าเนินการ นอกจากนี้ร่วมแต่งหนังสือ ๓ เล่ม ได้แก่ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์:กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล, ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดงุครรภ์, เวอร์จเินยี เอ็นเดอร์สนั : บุคคลส�าคัญของวชิาชีพการพยาบาล และเขยีนบทความทางวชิาการหวัข้อ ควรท�า

อย่างไรให้ตนเองเป็นผู้มีสุขภาพดี พลังอ�านาจการเปลี่ยนแปลงตนเองส�าหรับพยาบาลวิชาชีพ และการใช้สถานการณ์

จ�าลองกับหุ่นผู้ป่วยเสมือนจริงในการสอนกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล

 ด้านการท�างานให้กับองค์กรวิชาชีพ  

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คทัลยีา ศิริภทัรากูร แสนหลวง เป็นวทิยากรให้กบัองค์กรวชิาชพีทัง้ภายในและภายนอก

สถาบนั เช่น จัดโครงการคณุธรรมจรยิธรรม ในการให้การพยาบาลให้กบัโรงพยาบาลพะเยา เป็นกรรมการสมาคมบรหิาร

การพยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน คณะกรรมการด�าเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ

สมาคมพยาบาลบริหารการพยาบาล เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” นอกจากนี้ยังเป็นผู้ตรวจ

สอบเครื่องมือวิจัย และเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการวิจัยต่างๆ  

 จากประวัติและผลงานดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง จึงสมควรได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล 

เพือ่เป็นเกยีรตปิระวติัและแบบอย่างอนัดงีาม แก่ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตลอดจนอนชุนรุ่นหลงั

ต่อไป
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์

ประวัติการศึกษา

 พ.ศ. ๒๕๒๕ :  วทิยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล 

 พ.ศ. ๒๕๓๓ :  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (พยาบาลศาสตร์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 พ.ศ. ๒๕๔๘ :  พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการปฏิบัติงาน

 อาจารย์เริม่รบัราชการ ในต�าแหน่งพยาบาลประจ�าการ หอผู้ป่วยอบุติัเหตุ ๓ สามญั โรงพยาบาลศริิราช ตัง้แต่ 

พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๗ และเป็นอาจารย์ประจ�าภาควชิาการพยาบาลศลัยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รบัต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๔๑ และได้รบัต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ในปี พศ. ๒๕๖๐ 

จนถึงปัจจุบัน 

ประวัติและผลงานดีเด่น

 รองศาสตราจารย์ ดร.วลัย์ลดา ฉนัท์เรอืงวณชิย์ เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ปฏบิติัหน้าทีใ่นการสอน นกัศกึษา 

ระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท หลกัสตูรปกตแิละนานาชาต ิหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางทัง้ภาคทฤษฏแีละภาคปฏบัิติ 

นอกจากน้ีอาจารย์เป็นหนึง่ในทีมผูส้อนหลกัสตูรปรญิญาโททีจ่ดัการเรียนการสอน นอกสถานทีต่ัง้ ณ ประเทศสาธารณรฐั

สังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดท�าขึ้นเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเริ่มเปิดสอนใน

เทอมปลายปีการศึกษา ๒๕๕๗ (มกราคม ๒๕๕๘) มีนักศึกษาจ�านวน ๒๑ คน ได้พัฒนาการเรียนการสอนกับทีมผู้สอน
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เป็นแบบ module  เพื่อเร่งรัดให้นักศึกษาสามารถจบ course work และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายใน ๑ ปี ผลการ

ด�าเนินการประสบความส�าเรจ็อย่างสงูทัง้ด้านการเรยีน การพัฒนางานวจิยั การสร้างสมัพนัธภาพระหว่างพยาบาลไทย

และเวียดนาม นักศึกษาสามารถสอบจบ และตีพิมพ์บทความวิจัยได้ภายในเวลาที่ก�าหนด คือ ๒ ปี

 รองศาสตราจารย์ ดร.วลัย์ลดา ฉนัท์เรอืงวณชิย์ มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้านการพยาบาลผูใ้หญ่ โดยเฉพาะผูป่้วย

ระบบประสาทที่ได้รับการรักษาทางศัลยกรรม อาทิ ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง ได้ร่วมกันพัฒนาแบบ

สังเกตพฤติกรรมในทีมผู้สอน เรื่อง “การตั้งจุดหยดการระบายน�้าหล่อสมอง” และ “การประเมินทางระบบประสาท” 

เพื่อสอนและประเมินนักศึกษาท่ีปฏิบัติบนหอผู้ป่วยประสาทศัลยศาสตร์ ซ่ึงยังคงใช้ถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ในการสอน

หลกัสตูรบณัฑติศกึษา อาจารย์จะส่งเสรมิให้นกัศกึษาน�าหลักฐานเชงิประจักษ์ จากการสังเคราะห์งานวจัิย ไปใช้ในการ

ปฏิบัติบนหอผู้ป่วยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแล ซึ่งเครื่องมือหรือแบบประเมินเหล่านี้ สามารถน�าไปใช้ในการท�า

วิทยานิพนธ์ต่อไป เช่น เครื่องวัดแรงก�ามือ แบบประเมินความปวด Critical Pain Observation Tool (CPOT) จาก

การประเมนิของนกัศกึษา อาจารย์เป็นผูท้ีมี่ความมุง่ม่ัน ตัง้ใจในการสอนกระตุน้ให้ผูเ้รยีนเกิดการเรียนรูแ้ละกระตอืรอืร้น

อยู่เสมอคอยดูแลเอาใจใส่ ให้ก�าลังใจทั้งเรื่องเรียนและการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใน

การด�าเนินชีวิตและการเป็นพยาบาลที่ดี

ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

 เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษา การท�าวจิยัและการเขยีนตพีมิพ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญโท และร่วมท�าวจิยักบัพยาบาล

ในโรงพยาบาลศิริราชมีผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ในระยะ ๕ ปี ย้อนหลังมีจ�านวน ๑๘ เรื่อง 

นอกจากนี้เป็นทีมบรรณาธิการต�ารา “สาระหลักทางการพยาบาลเล่ม ๑” และร่วมเขียนในหัวข้อการพยาบาลผู้ป่วยที่

มีภาวะความดันในกระโหลกศีรษะสูง การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ รวมทั้งเขียนบทความ เรื่องการผ่าตัดกระตุ้นสมอง

ส่วนลึกในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน : หลักการและแนวทางการพยาบาล

การท�างานให้องค์กรวิชาชีพหรือองค์กรการกุศลสาธารณะอื่นๆ

 เป็นกรรมการมลูนธิสิรินิธร ท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาแก่พยาบาลประจ�าสถานพยาบาล ๒ แห่ง ในพระบรมราชปูถมัภ์

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีซึง่ดแูลสามเณรวดัชจูติรธรรมมาราม 

จังหวัดอยุธยา และวัดไผ่ด�า จังหวัดสิงห์บุรี จ�านวนประมาณ ๓๒๐ รูปและ ๑๒๗ รูปตามล�าดับ เป็นกรรมการบริการ

วชิาการของภาควชิาได้ร่วมกจิกรรม ในโครงการสร้างเสรมิสขุภาพสามเณรวดัไผ่ด�า ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถงึปัจจบัุน 

ซึง่เป็นโครงการบรกิารวชิาการเพ่ือกิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม ของคณะพยาบาลศาสตร์ ในการนีไ้ด้เป็นหวัหน้าทีม

โครงการการพฒันาพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพช่องปากในสามเณรวดัไผ่ด�า โดยบรูณาการด้านการเรยีนการสอน การบรกิาร

วิชาการและการวิจัยผลลัพธ์ท�าให้สามเณรมีสุขภาพช่องปากดีขึ้นมาก

  จากประวตัแิละผลงานดงักล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.วลัย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ จงึสมควรได้รบัการยกย่อง

เชดิชเูกยีรติให้เป็นศษิย์เก่าพยาบาลศริริาชดเีด่น สาขาการพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล เพ่ือเป็นเกียรติประวตัิ

และแบบอย่างอันดีงามแก่ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตลอดจนอนุชนรุ่นหลังต่อไป
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา

ประวัติการศึกษา

 ส�าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และสังคมศาสตรมหาบัณฑิต 

(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ไปศึกษาในระดับปรญิญาเอกทีป่ระเทศออสเตรเลยี ระหว่างศึกษาได้รับทนุวจิยัจาก Griffith University และได้รบัเลือก

เป็นผู้แทนนักศึกษาระดับปริญญาเอกของคณะพยาบาลศาสตร์ ส�าเร็จการศึกษา Doctor of Philosophy (Nursing) 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก School of Nursing and Midwifery, Griffith University ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการปฏิบัติงาน

 ด้านการบริการและการบริหาร

 ปฏิบัติงานในต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหดิล ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ถงึ ๒๕๔๕ จากนัน้ปฏบิติังานในต�าแหน่งอาจารย์ประจ�า คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับรางวัล

บคุลากรดเีด่นด้านวชิาการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่งรองคณบดด้ีานวชิาการ คณะสหวทิยาการ เลขานกุาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน 
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ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย 

  เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัของนกัศกึษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาบริหารการพยาบาล 

ตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถงึปัจจุบนั มกีารเผยแพร่ผลงานทางวชิาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลงั ในวารสารวชิาการระดบัชาติ

และระดับนานาชาติจ�านวน ๒๓ เรื่อง มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นผู้วิจัยหลักหรือ Corresponding author ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐาน Scopus และ ISI จ�านวน ๖ เรื่อง วารสารวิชาการระดับชาติ ฐาน TCI และ ACI 

จ�านวน ๑๗ เรื่อง ตลอดจนได้รับทุนวิจัยจากองค์กรการพยาบาลในประเทศ และองค์กรการศึกษา และองค์กรเอกชน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยคริสเตียน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยจากประเทศออสเตรเลีย และองค์กรสุขภาพจากประเทศออสเตรเลีย จ�านวน 

๑๓ เรื่อง ผลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ได้มีการน�าไปใช้ในการ

พฒันาการบรหิารทางการพยาบาลในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย อาท ิน�าไปใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐาน

ในพฒันาผูบ้รหิารทางการพยาบาลระดบักลางและระดบัสงูในการพฒันาความคดิเชงิกลยทุธ์และเชิงนวตักรรม เพือ่พฒันา 

การบริหารงานอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนก�าหนดนโยบายให้พยาบาลพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล รวมทั้งส่งเสริม

การสร้างความสัมพนัธ์กับทกุภาคส่วนในองค์กรการพยาบาลให้มีการท�างานร่วมกนั เสรมิสร้างระบบการพัฒนาภาวะผู้น�า

เชงิกลยทุธ์และการประเมนิความสามารถในการบรหิารงานระบบสือ่สารในองค์กรการพยาบาล และระบบการมอบหมาย

งานที่ยุติธรรม ส่วนผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านคลินิกได้มีการน�าไปใช้ในเชิงนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ใน

มหาวทิยาลยัในประเทศมาเลเชยี อาท ิ ใช้ในการปรับปรงุกจิกรรมการสอนทางคลนิกิในการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลของ

หลกัสตูร BNS (International program) โดยจดัโปรแกรมการสอนทางคลนิกิทีเ่น้นการเสริมความรู้และทกัษะทีส่�าคญั

ที่ให้การปฏิบัติทางคลินิกได้อย่างเข้าใจง่ายและจัดหาส่ิงอ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่เหมาะสม ช่วยลดระดับ

ความเครียดและการปรับปรุงประสบการณ์การฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลในคลินิก โดยมีการจัดรูปแบบการเผชิญ

ความเครยีดทีเ่น้นการแสวงหาการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวัและกลุม่สนบัสนนุ การประเมนิความเครยีดในเชงิบวก

และการแก้ปัญหาตามแผน 

 ประสบการณ์การเป็นนักวิชาการระดับนานาชาติเห็นได้จากการได้รับเชิญเป็น Peer Reviewer ในวารสาร

วิชาการระดับนานาชาติในฐาน Scopus ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ในวารสารของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่อง จ�านวน ๑๖ บทความใน ๑๑ วารสาร อาทิ Journal of Pain Research, 

Journal of Healthcare Leadership, International Journal of General Medicine, Clinical Interventions 

in Aging, Journal of Complementary Therapies in Medicine, Journal Alternative, Complementary & 

Integrative Medicine, Journal of Musculoskeletal Disorders and Treatment เป็นต้น และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้รับเชิญเป็น Executive Guest Editors ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐาน Scopus Current Traditional 

Medicine Journal รวมทัง้เป็นทีป่รกึษาและนกัวจิยัในองค์กรสขุภาพในประเทศออสเตรีย อาท ิPharmaquip Health-

care Company, Health Practice Innovation Centre of Griffith University, Australia เป็นต้น เป็นวิทยากร

ภายนอกสถาบันเกี่ยวกับการพยาบาลในระดับนานาชาติ และประธานสอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนานาชาติ อาทิ 

วิทยากรอบรมหลักสูตรนานาชาติ หัวข้อ Safety management, patient safety, and service excellence ให้กับ

พยาบาลจากประเทศภูฏาณ และวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “Building and Promoting the Excellences through 

Nursing Innovation” จัดโดย Guangxi Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานสอบ

วิทยานิพนธ์ด้านการจัดการสุขภาพ Master degree (Primary Health Care Management) เป็นต้น
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การบรูณาการการเรียนการสอน กับ การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม

 นอกจากเป็นอาจารย์หวัหน้ารายวชิาและเป็นอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติและ 

หลกัสตูรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบรหิารการพยาบาลแล้ว ยงัส่งเสรมิให้มกีารจดักจิกรรรมทีพ่ฒันาศกัยภาพ

นกัศึกษาในการท�าวจิยั ความเป็นนกัวชิาการ และความเป็นสากล ให้มากขึน้ อาท ิจดัการเรยีนรู้ในการสร้างประสบการณ์

ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกในการติดต่อกับต่างประเทศเกี่ยวกับการท�าวจิัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริม

ให้นักศึกษามีประสบการณ์การเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการต่อสัญญา

ตกลงความร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัในประเทศออสเตรเลียเพื่อแลกเปลีย่นนกัศกึษาระดับปรญิญาเอกให้มี

การเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม (Visiting scholar) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศระดับ

บณัฑติศกึษาในต่างประเทศต่อเน่ืองทุกปี โดยบรณูาการกบัรายวชิาการบรหิารกลยทุธ์ในพหวัุฒนธรรมทีต่นเองรบัผดิชอบ 

และมกีารปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนให้ทันสมยั โดยมกีารปรับวธิกีารสอนเชิงรุก (Active learning) เช่น Project 

Based Learning โดยให้นกัศกึษาแสดงความเป็นผูน้�าจดัสมัมนาวิชาการเองให้มเีนือ้หาเข้ากับความทนัสมัยของศาสตร์

ทางการพยาบาล ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการให้บริการวิชาการแก่สังคมและแสดงภาวะผู้น�า 

เกียรติประวัติ หรือรางวัลที่เคยได้รับ 

 รบัรางวลัในด้านวชิาการและการวจิยัในระดบัสถาบนัและองค์กร อาท ิบคุลากรดเีด่นด้านวชิาการ มหาวทิยาลยั

คริสเตียน ทุนสนับสนุนวิจัย อาทิ ทุนวิจัยจากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ของสมาคมพยาบาลแห่ง

ประเทศไทย ทุนวจิยัจากสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ ทนุวิจยัจากต่างประเทศ อาท ิGriffith Graduate 

Research School ทุนวิจัยจาก Higher Degree Research Scholarship, Griffith University, Australia ทุนวิจัย

จาก Health Practice Innovation Centre of  Griffith University, Australia เป็นต้น

 จากประวัติและผลงานดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา จึงสมควรได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติให้เป็นศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็น

แบบอย่างอันดีงามแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์รุ่นหลังสืบไป
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ว่องสิริมาศ

ประวัติการศึกษา

 ส�าเรจ็การศกึษาวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาพยาบาลและผดงุครรภ์ มหาวทิยาลัยมหดิล เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๓๒ และ

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรในปี 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ในระหว่างที่ศึกษาระดับปริญญาโท ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมระยะสั้นในหลักสูตรประกาศนียบัตร Psychoan-

alytic Psychology ที่ Birkbeck College University of London และ Certificate of Tropical Medicine จาก 

London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK. ในปี ๒๕๔๖ ได้รบัทนุพัฒนาอาจารย์เข้าศึกษา

ในหลกัสตูร Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program) จากมหาวทิยาลยัมหิดล

ประวัติการปฏิบัติงาน

 ด้านการพยาบาลผู้ป่วย  

 ปฏิบัติงานในต�าแหน่งพยาบาลประจ�าการ งานการพยาบาลผ่าตัด ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึง ๒๕๓๓ จากนั้น

ปฏบิตังิานในต�าแหน่งพยาบาลประจ�าบรษิทั เนสเล่ท์ ประเทศไทย จ�ากดั ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๗ และปฏบัิติงาน

ในต�าแหน่งอาจารย์ประจ�าภาควชิาสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน
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 ด้านการเรียนการสอน 

 ปฏิบติังานในต�าแหน่งอาจารย์ประจ�าภาควชิาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๔๐ โดยเริม่สอนในหลกัสูตรปรญิญาตรแีละหลักสตูรการพยาบาลต่อเนือ่ง หลังจากส�าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอก

ในปี ๒๕๕๑ ได้ท�าการสอนท้ังในหลกัสตูรปรญิญาตร ีโท เอก และหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง ในหลกัสตูรปริญญาโท 

สอนในวชิาแกนของหลกัสูตร คอื วชิาสถติแิละวจิยัทางการพยาบาล ในหลักสูตรปริญญาเอกเข้าร่วมสอนวชิาสถติิขัน้สงู

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Advanced Statistics in Health Sciences) ซึ่งเป็นวิชาแกนของหลักสูตรปริญญาเอก ใน

การบริการวิชาการ ท�าการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทางการพยาบาล ให้กับ

นักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโททั้งนักศึกษาไทยและนานาชาติ ในปี ๒๕๕๘ 

ได้ไปสอนสถติแิละวจิยัทางการพยาบาลให้กบันกัศกึษาเวยีดนามในหลกัสตูรปรญิญาโทของคณะพยาบาลศาสตร์ทีเ่ปิดสอน 

ณ ประเทศเวียดนาม ในปี ๒๕๕๙ ได้ร่วมผลิตต�าราการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ส�าหรับนักศึกษาพยาบาล ปัจจุบันเป็น

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 ด้านการวิจัย 

 เริม่เข้าร่วมเป็นอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเข้าร่วม

เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาดษุฎนีพินธ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอกตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถงึปัจจบุนั ในระยะเวลา ๕  ปี 

ย้อนหลงั มผีลงานวจิยัตพีมิพ์ จ�านวน ๑๑ เร่ือง เป็นงานวจิยัระดบันานาชาติ จ�านวน ๔ เรือ่ง ระดบัชาต ิจ�านวน ๗ เรือ่ง 

 ในส่วนของงานด้านโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อสุขภาวะทางจิตใจและการป้องกันการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากกองทนุซ.ีเอม็.บ ีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ เป็นหัวหน้าโครงการ

วิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในนักเรียนมัธยมศึกษา โดย

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เกียรติประวัติ หรือรางวัลที่เคยได้รับ 

 - ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ประเภทดุษฎีนิพนธ์ ในการประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิจัย

ทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ จากสภาการพยาบาล 

 - ได้รับรางวัลเกียรติยศ “DEAN’S LIST” ซึ่งเป็นรางวัลส�าหรับผู้ที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม จากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๑
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การท�างานให้องค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรการกุศล สาธารณะอื่นๆ 

 - วิทยากรบรรยายการใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทางการพยาบาล

 - กรรมการพิจารณาบทคัดย่องานวิจัยของการจัดประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ ๑๖ จัดโดยสมาคม

พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

 - กรรมการฝ่ายวิชาการงานประชุมวิชาการนานาชาติ งานประชุมวิชาการนานาชาติ N-nergizing Nurs-

ing Profession for NCD Challenges (N3 Nursing Conference) คณะพยาบาลศาสตร์

 - กรรมการจัดการประชุมวิชาการประจ�าปีของสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ Sigma Theta Tau 

International Honor Society in Nursing, Phi Omega-at-Large Chapter

 จากประวัติและผลงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ว่องสิริมาศ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชู

เกยีรตใิห้เป็นศษิย์เก่าพยาบาลศริริาชดีเด่น สาขาการวจิยัทางการพยาบาล เพ่ือเป็นเกยีรติประวติัและเป็นแบบอย่าง

อันดีงามแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์รุ่นหลังสืบไป 
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล

ประเภทผู้บริหารการพยาบาล ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ

นางวรรณา หิมะสุข

ประวัติการศึกษา

 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๕

 - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

  พ.ศ. ๒๕๔๐

ประวัติการปฏิบัติงาน และผลงานดีเด่น 

             ภายหลังจบการศึกษา นางวรรณา หิมะสุข ปฏิบัติงานในต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่ห้องคลอดสามัญ งานการ

พยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ ย้ายมาเป็นพยาบาลประจ�า

หน่วยตรวจโรคนรีเวชวิทยา งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จนถึง พ.ศ.

๒๕๕๕ ปฏิบัติงานต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจรักษาและติดตามการรักษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชและผ่าตัดเล็ก งานการ

พยาบาลสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา ถงึ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง ผูต้รวจการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร์- 

นรเีวชวทิยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศริริาช หน้าทีรั่บผดิชอบเป็นทมีผูบ้รหิารงานการพยาบาลฯ โดยร่วมก�าหนด

นโยบาย ทศิทางขององค์กร วเิคราะห์ภาระงาน บรหิารอัตราก�าลงัให้เพยีงพอ เหมาะสม วางแผนพฒันาบคุลากร ส่งเสรมิ

และสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ จัดระบบ ควบคุม ก�ากับ ดูแลให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ  

ใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานและวิชาชีพ เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยก�าหนดแผนการนิเทศ ด�าเนินงานและติดตาม

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นางวรรณา หิมะสุข เห็นความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จึงด�าเนินการจัดตั้ง
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กรรมการวจิยัและสารสนเทศของงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา เพ่ือส่งเสริม สนบัสนนุและผลักดันให้บคุลากร

สร้างผลงานทางวชิาการทัง้งานวจิยัและคูม่อืการพยาบาล เพ่ือให้สามารถน�าองค์ความรู้จากผลงานวชิาการมาพัฒนาการ

พยาบาล ผลของการสนบัสนนุดงักล่าวท�าให้งานการพยาบาลสติูศาสตร์-นรเีวชวทิยามพียาบาลผูช้�านาญการพเิศษเพิม่ขึน้ 

๖ คน จ�านวนงานวิจัยทางการพยาบาลที่แล้วเสร็จ จ�านวน ๘ เรื่อง งานวิจัยตีพิมพ์วารสารในประเทศ ๒ เรื่อง ตีพิมพ์

วารสารต่างประเทศ ๑ เรื่อง งานวิจัยที่น�าเสนอ (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ๑ เรื่อง และ

คูม่อืทางการพยาบาลทีข่ึน้ทะเบยีนจ�านวน ๖๓ เรือ่ง นอกจากนีย้งัรเิริม่จัดโครงการฝึกอบรมระยะสัน้แก่บคุลากรพยาบาล

ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั อาทิ โครงการฝึกอบรมการให้การปรกึษาครอบครวัทีท่ารกมคีวามพกิารแต่ก�าเนดิส�าหรบั

พยาบาล โครงการ Open House โครงการฝึกอบรมการท�าคลอดฉุกเฉิน และอื่นๆ อีกหลายโครงการ ซึ่งผลของการ

พฒันาศักยภาพบคุลากรทางด้านวชิาการเหล่านี ้ท�าให้บคุลากรทางการพยาบาลมคีวามรู้ทีท่นัสมยั เพิม่พนูประสบการณ์ 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีความมั่นใจในการให้การพยาบาลผู้ป่วย ท�าให้ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลตาม

มาตรฐาน ปลอดภัยเกิดความพึงพอใจทั้งด้านบุคลากรและตัวผู้ป่วยเอง 

 นางวรรณา หิมะสุข เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ด�ารงตนเป็นแบบอย่างของการมีภาวะผู้น�า มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สาขาบริหารการพยาบาล จากฝ่าย

การพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๖๑    

 จากประวตัแิละผลงานดงักล่าว นางวรรณา หิมะสุข จงึสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นศษิย์เก่า

พยาบาลศริริาชดเีด่น สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผูบ้ริหารการพยาบาล ในระดับตติยภมู ิเพ่ือเป็นเกียรติประวัติ

และแบบอย่างอันดีงามแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนอนุชนรุ่นหลังสืบไป
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล

ประเภทผู้บริหารการพยาบาลและการสาธารณสุข ในระดับปฐมภูมิ

นางวรรณวลี คชสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา

 - พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๘

 - วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสขุศาสตร์) สาขาวชิาเอกพยาบาลสาธารณสขุ คณะสาธารณสขุศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๔

 - วฒุบัิตรการพยาบาลเฉพาะทางอนสุาขาการพยาบาลเพือ่ส่งเสรมิการดแูลตตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน 

  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๔๙

 - ประกาศนยีบตัร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

  มหดิล พ.ศ. ๒๕๕๓

 - ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมระยะสัน้ สาขาการสอนภาคปฏบิตักิารพยาบาลเฉพาะทาง สภาการพยาบาล  

  พ.ศ. ๒๕๕๔

 - ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและ

  ความดันโลหิตสูง) สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๔
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ประวัติการปฏิบัติงาน และผลงานดีเด่น 

 ภายหลงัจบการศกึษา นางวรรณวลี คชสวสัดิ ์ปฏบิตังิานต�าแหน่งพยาบาลประจ�าการ ท่ีหอผูป่้วย ๘๔ ปี ช้ัน ๙ 

ตะวันตก งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ ย้ายมาปฏิบัติงาน

ต�าแหน่ง พยาบาลประจ�าการ ทีห่น่วยพยาบาลสร้างเสรมิสขุภาพ งานการพยาบาลปฐมภมู ิฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล

ศิริราช เป็นเวลา ๙ ปี ปัจจุบันปฏิบัติงานในต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ โดยรับผิดชอบ ก�ากับ

ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน มอบหมายงาน ติดตาม ประเมินผล ควบคุมให้มีการปฏิบัติการ

พยาบาลที่มีคุณภาพสูง โดยให้บริการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในและนอกสถานบริการ การดูแลต่อเนื่องที่บ้านผู้ป่วยตาม

สทิธิห์ลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าของศริริาช เพือ่ให้ผู้ป่วยมคีณุภาพชวีติทีดี่ สามารถจัดการดูแลตนเองได้เหมาะกับวถิี

การด�าเนินชวีติ ตลอดจนส่งเสรมิการท�างานร่วมกนัระหว่างบคุลากรในทมีสหสาขาวชิาชีพ และองค์กรต่างๆ นางวรรณวลี 

คชสวสัดิ ์ได้รเิริม่จัดท�าโครงการต่างๆ เพ่ือสร้างเสรมิสขุภาพครอบครวัและชมุชน อาท ิการจดัฝึกอบรมผูด้แูล อสส.เยาวชน

และจิตอาสาในชุมชน ให้เรียนรู้สามารถฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากบ้านสู่โรงพยาบาล ท�าให้ผู้ดูแล 

อสส. เยาวชนและจิตอาสาในชุมชนเกิดความมั่นใจ ผู้ป่วยได้รับการดูแลเบ้ืองต้น น�าส่งโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

และปลอดภยั โครงการพฒันาระบบบรกิารตรวจคดักรองภาวะแทรกซ้อนทางตาผูเ้ป็นเบาหวาน ซ่ึงได้รบัรางวลันวตักรรม

ดเีด่นด้านแนวคดิ Lean โดยปรบักระบวนการท�างานเพือ่ลดระยะเวลาและขัน้ตอนการบริการท�าให้ผูเ้ป็นเบาหวาน เข้าถงึ

การตรวจคดักรองภาวะแทรกซ้อนทางตาตามมาตรฐานการดูแล และเมือ่พบความผิดปกติจะได้รับการส่งต่อจักษแุพทย์

ภายใน ๑ สัปดาห์ ซื่งจากระบบเดิมต้องใช้ระยะเวลานานถึง ๔ สัปดาห์ ทั้งยังได้ขยายผลไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข

เครือข่ายศิริราช โครงการล้างไต ถูกต้อง ปลอดภัย มั่นใจ ดูแลได้ ท�าให้เกิดการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตวาย

ระยะสุดท้าย อย่างต่อเนื่องครบวงจร และเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งผลให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความรู้สามารถ

ประเมินภาวะผดิปกตไิด้ถกูต้องเพิม่มากขึน้ อตัราการรอดชวีติยาวนานขึน้ นางวรรณวลี คชสวสัด์ิ เป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถ

เป็นที่ยอมรับ โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรทางการพยาบาลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน      

 นางวรรณวล ีคชสวัสดิ ์เป็นผูมี้ความวริยิะ อตุสาหะ พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เสยีสละและอทุศิตนพัฒนางาน

จนท�าให้หน่วยงานได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น หน่วยงานดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นดาวทอง คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลนวัตกรรมดีเด่น (Best Practice) สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพ

อ�าเภอ “โครงการพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้เป็นเบาหวาน” ในการประชุมสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ จัดโดยส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 จากประวตัแิละผลงาน ดงักล่าว นางวรรณวล ีคชสวสัดิ ์จงึสมควรได้รบัการยกย่องเชดิชเูกยีรต ิให้เป็นศษิย์เก่า

พยาบาลศริริาชดเีด่น สาขาการบรกิารพยาบาล ประเภทผูบ้รหิารการพยาบาลและการสาธารณสขุในระดบัปฐมภูมิ 

เพือ่เป็นเกยีรตปิระวตัแิละแบบอย่างอนัดงีามแก่ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนอนชุนรุน่หลงั

สืบไป
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล

ประเภทผู้บริหารการพยาบาลและการสาธารณสุข ในระดับปฐมภูมิ

นางวรรณา งามประเสริฐ

ประวัติการศึกษา

 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๓

 - ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง พ.ศ. ๒๕๓๖

 - วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วชิาเอกสขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์) คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

  มหิดล พ.ศ. ๒๕๔๕

 - วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วชิาเอกการพยาบาลสาธารณสุข) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล  

  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประวัติการปฏิบัติงาน และผลงานดีเด่น 

 ภายหลังจบการศกึษา นางวรรณา งามประเสรฐิ ปฏบิตังิานต�าแหน่งพยาบาล ๓  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล

ศิริราช จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ ย้ายมาปฏิบัติงานต�าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ๔ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ สุขุมวิท ส�านัก

อนามัย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติงานในต�าแหน่งนักวิชาการพยาบาลช�านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน สังกัด

กลุม่งานมาตรฐานและควบคมุคณุภาพการพยาบาล กองการพยาบาลสาธารณสขุ ส�านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร โดย

รบัผดิชอบ ควบคมุคุณภาพการพยาบาลและการดแูลผูป่้วยทีบ้่านให้เป็นไปตามมาตรฐาน พฒันามาตรฐานการพยาบาล 

นเิทศทางการพยาบาลแก่พยาบาลวชิาชพีที่ปฏบิตังิานในพืน้ที ่จดัหาและสร้างศกัยภาพผูด้แูล จติอาสาและนกับรบิาล

ภาคประชาชน ค้นหาสถานพยาบาล องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน สร้างแผนงานขับเคลื่อนเข้าสู่ความร่วมมือกับศูนย์
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วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     ลานพิกุล

ส่งต่อเพือ่การพยาบาลต่อเนือ่งทีบ้่าน รองรบัผูป่้วยยากไร้และมปัีญหาการด�ารงชวีติโดดเดีย่ว นางวรรณา งามประเสรฐิ 

ได้จัดท�าผลงาน การพัฒนาระบบเครือข่ายสถานบริบาลจิตอาสา (Nursing Home) ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึง่พงิกลุม่ยากไร้ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยศกึษาข้อมลู ระบบการดูแล สร้างความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานรฐั

และเอกชน เป็นเครอืข่ายสถานบรบิาลจิตอาสา โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานดูแลผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิ เจ็บป่วย 

ยากไร้และถูกทอดท้ิง โดยสถานบริบาลจิตอาสาสามารถรับผู้ป่วยยากไร้ ๑ เตียง ต่อสถานบริบาลจิตอาสา โดยไม่คิด

ค่าใช้จ่ายรวบรวมข้อมลู ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะจากการด�าเนนิการมาพฒันางานอย่างต่อเนือ่ง จนเกดิการแลกเปลีย่น

เรยีนรูข้องพยาบาลผูจ้ดัการสุขภาพ ผูด้แูลและสถานพยาบาลเครอืข่าย ท�าให้ผูป่้วยได้รบัการดแูลขัน้พืน้ฐาน การใช้ชีวติ

ประจ�าวัน มีที่พักพิง มีความปลอดภัยในชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี และจากปัญหาการส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลไปยัง

ศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง ยังมีข้อจ�ากัดท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน อาการทรุดลงหรือ

เขา้สู่ภาวะวิกฤต ท�าให้ต้องกลับเข้ารักษาโรงพยาบาลซ�้า นางวรรณา งามประเสริฐ จึงพัฒนาระบบส่งต่อเป็นนวัตกรรม

ระบบสารสนเทศส่งต่อเพื่อการพยาบาลที่บ้านดุจโรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการพัฒนานวัตกรรมช่วยลด

ขั้นตอนและระยะเวลา ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการติดตามอาการและให้การพยาบาลได้ทันท่วงที และน�าข้อมูลที่ได้

มาท�าเป็นแผนพัฒนาการดูแลผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน

 นางวรรณา งามประเสริฐ เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละและอุทิศตน มีความรู้ความสามารถจนเป็นที่

ยอมรับทั้งภายในและภายนอกได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลตาราอวอร์ด รางวัลของบุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคม

ด้วยหัวใจโพธิสัตว์ จากเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ รางวัล Family Care Team ดีเด่นด้าน

คุณภาพชีวิต และน�าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ เรื่อง “ต้นแบบ BMA Care Management Model สู่การปฏิบัติ: กรณี

ศึกษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย” ในงานประชุมวิชาการเรื่องพื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางบูรณาการด้วยทีมหมอ

ครอบครัวจากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘

 จากประวัติและผลงานดังกล่าว นางวรรณา งามประเสริฐ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น

ศษิย์เก่าพยาบาลศริริาชดเีด่น สาขาการบรกิารพยาบาล ประเภทผูบ้รหิารการพยาบาลและการสาธารณสขุในระดบั

ปฐมภูมิ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างอันดีงามแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจน

อนุชนรุ่นหลังสืบไป
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล

ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ

นางพยุงศรี อุทัยรัตน์

ประวัติการศึกษา

 -  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๖

 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง พ.ศ. ๒๕๓๐

 - ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ คณะพยาบาลศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐

 - ประกาศนยีบัตร การพยาบาลเฉพาะทางหลักสตูรการพยาบาลเวชปฏบิติัทารกแรกเกดิ คณะแพทยศาสตร์ 

  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๙

 - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

 - วุฒิบัตรปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖

 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ คณะพยาบาลศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐

 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด คณะแพทยศาสตร์

  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๙

 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยากร ครู ก. หลักสูตรการรักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย

  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘

 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่น ๑ โรงพยาบาลสุราษฏร์ธาน ี

  และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ประวัติการปฏิบัติงาน และผลงานดีเด่น 

 ภายหลังจบการศึกษา นางพยุงศรี อุทัยรัตน์ ปฏิบัติงานต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๓ ที่หอผู้ป่วย อุบัติเหตุ ๓ 

พิเศษ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ย้ายมาปฏิบัติงานที่งานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธาน ีเมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๑ ปัจจบุนัเป็นพยาบาลวชิาชพี (ด้านการพยาบาล) ระดับช�านาญการ โรงพยาบาล

สรุาษฎร์ธาน ีปฏบิตัหิน้าทีผู่ช่้วยหวัหน้างานห้องคลอด มหีน้าทีร่บัผดิชอบทัง้ด้านบรหิาร บรกิาร วชิาการโดยร่วมก�าหนด

นโยบาย แผนพัฒนาการพยาบาลและจัดระบบบริการพยาบาลในห้องคลอดให้มีความพร้อม เป็นท่ีปรึกษาด้านต่างๆ

แก่ผู้ปฏิบัติงานในสาขาการพยาบาลมารดาและทารก ควบคุม ก�ากับ ให้สมาชิกทีมปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการพยาบาล ได้รบัมอบหมายให้เป็นวทิยากรด้านการแพทย์แผนไทย และน�าความรูเ้ก่ียวกบัการแพทย์แผนไทย

มาจดัท�าเป็นโครงการส่งเสรมิสขุภาพผูป่้วยมากมาย และจากการดแูลผูป่้วยในระยะคลอด พบว่าหญิงตัง้ครรภ์ ครรภ์แรก

ต้องเผชิญกับความเจบ็ปวดในระยะคลอดเป็นเวลานาน ๑๐ - ๑๒ ชัว่โมง หญงิครรภ์แรกยงัไม่มปีระสบการณ์การคลอด 

จงึเกดิความกลวั ความวติกกงัวล ความเครยีดซึง่ความรูส้กึต่างๆ นี ้ส่งผลให้การหดรดัตัวของมดลกูไม่ดี ท�าให้กระบวนการ

คลอดยาวนานหรือยาก อาจส่งผลให้มารดาและทารกได้รับอันตรายหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน นางพยุงศรี อุทัยรัตน์ ได้

ท�าโครงการวจัิยเรือ่ง ผลของการใช้ท่ามณเีวชต่อการเผชญิความเจบ็ปวดและระยะเวลาคลอดในหญงิครรภ์แรก โรงพยาบาล

สุราษฎร์ธานี โดยการใช้ท่ามณีเวช ท�าให้โครงสร้างร่างกายของหญิงเจ็บครรภ์คลอดสมดุล เหมาะสมในการคลอด ซึ่ง

ผลการท�าวิจัยพบว่าช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอดและช่วยส่งเสริมให้กลไลการคลอดด�าเนินไปโดยตาม

ธรรมชาติไม่ต้องใช้ยา เพิ่มประสิทธิภาพการคลอดได้ดียิ่งขึ้น

 นางพยุงศรี อุทัยรัตน์ เป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความรู้ความสามารถ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกหน่วยงาน มีความวิริยะ อุสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวอย่างที่ดี ได้รับเกียรติบัตร

และการประกาศเกยีรตคุิณ อาท ิเกียรตบิตัรจากกลุม่การพยาบาล โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธาน ียกย่องว่ามคีวามประพฤติดี 

จรยิธรรมดเีด่นและจติอาสา สมศกัด์ิศรขีองค�าว่า “คนดสี�าคญักว่าทกุส่ิง” เนือ่งในวนัพยาบาลแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๖๑ ได้รบั

ประกาศเกียรติคุณจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและชมรมวิจัยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีว่า เป็นผู้ท่ีสร้างสรรค์ผลงาน

วิชาการอันเป็นประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงาน ตามโครงการประชุมวิชาการประจ�าปี ๒๕๖๒ Suratthani 

Smart Health ๔.๐ challenges and opportunities ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

 จากประวตัแิละผลงานดงักล่าว นางพยุงศร ีอทัุยรตัน์ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชดิชเูกยีรต ิให้เป็นศษิย์เก่า

พยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูม ิเพื่อเป็น

เกยีรตปิระวตัแิละแบบอย่างอนัดงีามแก่ผูป้ระกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนอนชุนรุน่หลงัสบืไป
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล

ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ

นางนงค์นุช แนะแก้ว

ประวัติการศึกษา

 -  พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๔

 - ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ มหาวทิยาลยั 

  รามค�าแหง พ.ศ. ๒๕๕๔

ประวัติการปฏิบัติงาน และผลงานดีเด่น 

 ภายหลงัจบการศกึษา นางนงค์นชุ แนะแก้ว ปฏิบตังิานต�าแหน่งพยาบาลวชิาชพีทีห่อผูป่้วยซีซยี ูงานการพยาบาล

อายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ หลังจากนั้นปฏิบัติงานใน

ต�าแหน่งพยาบาลผูช้�านาญการพิเศษจนถึงปัจจบัุน มหีน้าทีรั่บผดิชอบเป็นพยาบาลประจ�าหอผูป่้วยซีซีย ูให้การดูแลผูป่้วย

วกิฤตทีมี่ปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลอืดทีต้่องการการดแูลรกัษาทีเ่ร่งด่วนและต่อเนือ่ง รวมทัง้ผูป่้วยทีต้่องท�าหัตถการ

เฉพาะ เพื่อการรักษาและวินิจฉัย ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าทีม โดยประเมินผู้ป่วย มอบหมายงานให้เหมาะสมตาม

ความสามารถของบุคลากรในทีม ร่วมวางแผนให้การพยาบล ติดตามและประเมินผลการท�างานของสมาชิกในทีมให้

เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาล สอนงานและเป็นพีเ่ลีย้งแก่สมาชกิในทมีทีอ่่อนอาวโุส ให้เกดิความรูแ้ละประสบการณ์

ต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วย/ครอบครัวได้รับการดูแลครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ให้ผู้ป่วย/

ครอบครัวยอมรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น สามารถเผชิญกับภาวะวิกฤตความเครียดและประคับประคอง ดูแล สนับสนุน

ให้ผู้ป่วยฟื้นหายจากโรคได้ นางนงค์นุช แนะแก้ว ได้จัดท�าคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนหัวใจด้านขวา ซึ่งเป็น
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หัตถการส�าหรับ Invasive monitoring ที่เกี่ยวกับหัวใจชนิดหนึ่ง ซึ่งพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ จ�าเป็นต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจในการแปลผลอย่างถูกต้อง สามารถให้การพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลของการจัดท�าคู่มือนี้ท�าให้

พยาบาลมีแนวปฏิบัติการพยาบาลท่ีทันสมัยและมีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนหัวใจด้านขวา ซึ่งมีการขยาย

ผลน�าไปใช้ภายนอกโรงพยาบาล ท�าให้ผูป่้วยได้รบัการดแูลอย่างมคีณุภาพ ปลอดภยัจากภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 

นอกจากนี ้นางนงค์นชุ แนะแก้ว ยงัได้รวบรวมความรูแ้ละประสบการณ์น�ามาเขียนบทความ เรือ่ง ความเครยีด ความวิตก

กังวล และการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในหอผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในเรื่องของโรค การรักษา ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความเครียด ความวิตกกังวล โดยพยาบาลเป็นผู้ที่มีความ

ส�าคัญในการสนบัสนนุให้ผู้ป่วยและครอบครวัมกีารเผชญิความเครยีดได้เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นไปทีก่าร

จัดการปัญหา ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการขาดข้อมูลและมุ่งไปที่การจัดการกับอารมณ์ เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ

การดูแลแบบองค์รวม

 นางนงค์นุช แนะแก้ว เป็นผู้ใฝ่รู้ มีการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร

บรรยาย โครงการอบรมหลกัสตูรเฉพาะทาง ส�าหรับพยาบาลวชิาชพีจากสถาบนัต่างๆ ทัว่ประเทศ วทิยากรภาคปฏบัิติ

หลายหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันพื้นฐานและขั้นสูง จนท�าให้ได้รับรางวัลต่างๆ

มากมาย อาท ิรางวัลดเีด่น บคุลากรตวัอย่างท่ีมพีฤตกิรรมสอดคล้องกบัวฒันธรรมศริริาช ด้าน Journey to excellence 

and sustainability มุง่ม่ันพฒันาอย่างยัง่ยนื คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ และรางวลับุคลากรดเีด่น

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช สาขาบริการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑

 จากประวตัแิละผลงานดงักล่าว นางนงค์นชุ แนะแก้ว จึงสมควรได้รับการยกย่องเชดิชเูกียรต ิให้เป็นศษิย์เก่า

พยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูม ิเพื่อเป็น

เกยีรตปิระวตัแิละแบบอย่างอนัดงีามแก่ผูป้ระกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนอนชุนรุน่หลงัสบืไป
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สืบสานบ้านศรีนครินทร์ : บ้านพักผู้สูงอายุ 

นางสาวประชิด ศราธพันธุ์

นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ
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ความเป็นมา

 พ.ศ. ๒๕๒๘ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

เล็งเห็นว่า พยาบาลท่ีเกษียณอายุราชการจ�านวนหนึ่ง 

ไม่มีที่พักอาศัย ต้องใช้บริการของกรมประชาสงเคราะห์ 

จึงจัดท�าโครงการบ้านพักผู้สูงอายุขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการ

ทดแทนความเหนื่อยยากของศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชที่

ตรากตร�าท�างานช่วยเหลือผูป่้วยด้วยความเสยีสละมาเป็น

เวลานาน

 พ.ศ. ๒๕๓๓ สมาคมฯ และคณุครสุูรภ ีกาญจนกมล 

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๔๗๙ ผู้ที่บริจาคที่ดินให้

สมาคมฯ จ�านวน ๑ ไร่ ๑ ตารางวา ทีอ่�าเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมทุรปราการ เหน็ชอบให้ขายท่ีดินแปลงน้ี เนือ่งจาก

ท่ีดินไม่เอ้ืออ�านวยให้สร้างบ้านพักผู้สูงอายุและน�าเงินที่

ได้จากขายทีด่นิดงักล่าว สมทบเงนิร่วมกบัสมาคมฯ ในการ

ซื้อที่ดินแปลงใหม่ จ�านวน ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา 

ณ ต�าบลศรีษะทอง อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 พ.ศ. ๒๕๓๙ สมาคมฯ ได้ด�าเนินการพฒันาทีด่นิ

ดงักล่าว โดยท�าทางข้ามคลองชลประทานเข้าทีด่นิ ขนาด

กว้าง ๖ เมตร เพื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งผ่านเข้าออกได้ 

และถมที่ดินเต็มพื้นท่ีสูงขึ้นอีก ๑.๒๐ เมตร เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการปลกูสร้างอาคาร รวมทัง้จดัจ้างสถาปนกิ

ออกแบบเขียนแปลนบ้านพักผู้สูงอายุ จัดท�าแบบจ�าลอง

บ้านพักและประเมินราคาค่าก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ 

คาดว่าประมาณ ๑๑๕ ล้านบาท 

 พ.ศ. ๒๕๓๙ นางอารีย์ พฤกษราช อดีตนายก

สมาคมฯ ได้ด�าเนินเรื่องขอพระราชทานนามบ้านพัก 

ผูส้งูอาย ุซึง่เป็นทีน่่ายนิดแีละปลืม้ปิตเิป็นล้นพ้นทีส่มเด็จ

พระเจ้าพีน่างเธอเจ้าฟ้ากลัยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวิาส

ราชนครินทร์ ได้โปรดเกล้าฯ ประทานนามบ้านพกัผูส้งูอายุ

นีว่้า “บ้านศรนีครนิทร์” เพือ่เป็นการเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็

พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี องค์ราชูปถัมภ์

 พ.ศ. ๒๕๔๐ สมาคมฯ ด�าเนินการจัดกิจกรรม

เพื่อหาทุนสร้าง “บ้านศรีนครินทร์” มากมายหลาย

รายการ ได้แก่ การจัดงานวาไรตี้โชว์ งานเพลงพาฝัน 

จัดท�าบตัรอวยพรและของทีร่ะลึกเพ่ือจ�าหน่ายหารายได้ 

จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ได้ทุนรวม ๙,๙๑๗,๕๕๗.๑๕ บาท 

(เก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาท

สิบห้าสตางค์) นอกจากนี้ยังได้รับบริจาคที่ดินมูลค่า 

๔ ล้านบาท จากนางสาวบุญนาค ศศะภูริ ศิษย์เก่า

พยาบาลศริริาช พ.ศ. ๒๔๙๓/๑ ซึง่ทางสมาคมฯ ได้ศกึษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุนเพ่ือสร้างบ้านศรีนครินทร์

จากสถาบันการเงินต่างๆ แล้ว พบว่า ต้องใช้เงินทุนเป็น

จ�านวนมาก ท�าให้สมาคมฯ ไม่สามารถด�าเนินโครงการ

ต่อไปได้

 พ.ศ. ๒๕๔๒ สมาคมฯ จึงด�าเนินการปลูกต้น 

ยคูาลปิตสัในทีด่นิโครงการ “บ้านศรนีครนิทร์” และตดัต้น

ยูคาลิปตัสจ�าหน่ายเป็นการหารายได้ ในปี พ.ศ.๒๕๔๘, 

๒๕๕๕ และ ๒๕๖๐ รวมเงนิรายได้จากการขายไม้ยคูาลิปตสั 

๑๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)

ภาพจาก : https://www.wegrow.in.th/tree_detail.

php?lan=&id=1057
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 พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถงึปัจจบุนั สมาคมฯ เริม่น�าเงิน

ทุนสร้าง “บ้านศรนีครนิทร์” จ�านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(สิบล้านบาทถ้วน) ซื้อสลากออมทรัพย์ “ทวีสิน” เป็น

สลากออมทรัพย์ประเภทมีรางวัลของธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร เงินรางวัลและดอกเบี้ยที่

ได้รับจากสลากออมทรัพย์ สมาคมฯ น�าไปฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย์ไว้

 เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ตลอดระยะเวลาท่ี

สมาคมฯ ได้จัดท�าโครงการ “บ้านศรีนครินทร์” เหล่า

สมาชิกได้ร่วมบริจาคสมทบทุนอย่างสม�่าเสมอตลอดมา 

สะท้อนให้เหน็ว่าสมาชกิสมาคมฯ มคีวามมุง่ม่ัน ต้องการ

ที่จะเห็นความส�าเร็จของโครงการ “บ้านศรีนครินทร์” นี้ 

ทรัพย์สินและเงินทุนโครงการ

“บ้านศรีนครินทร์”

 ในฐานะนายกสมาคมฯ ขอสรปุรายการทรพัย์สนิ

และเงินทุนส�าหรับโครงการ “บ้านศรีนครินทร์” เพื่อให้

สมาชิกทราบ ดังนี้

 ๑. ทีดิ่น ณ ต�าบลศรีษะทอง อ�าเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม จ�านวน ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา 

ท�าการรงัวดัใหม่ เมือ่ ๓ กนัยายน ๒๕๖๒ ได้รับรายงานว่า 

ที่ดินมีจ�านวน ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา (ข้อมูลจาก

การรังวัดที่ดินของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินอ�าเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม) 

 ๒. เงินทุนสลากออมทรัพย์ “ทวีสิน” ของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๑๐ ล้านบาท

 ๓. ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย ์  จ� า น ว น 

๑๖,๙๗๓,๔๒๘.๑๔ บาท (สิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น

สามพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาท สิบสี่สตางค์) (ข้อมูล ณ ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑)  

ภาพจาก : https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_458161
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การสืบสานในปี พ.ศ.๒๕๖๒

 สมาคมฯ ได ้ทบทวนการด�าเนินโครงการ 

“บ้านศรีนครินทร์” พบว่า โครงการนี้ถูกจัดตั้งมาเป็น

เวลา ๓๓ ปี คณะกรรมการสมาคมฯ ในวาระต่างๆ ม ี

ความพยายามท่ีจะด�าเนินโครงการน้ีให้ส�าเร็จอย่าง 

ต่อเนือ่ง แต่ยงัไม่สามารถด�าเนนิการให้บรรลเุป้าหมายได้ 

ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เงินทุนที่ไม่เพียงพอ 

สมาชิกท่ีสนใจเข้ารับบริการน้อย (ข้อมูลจากการท�า

แบบสอบถามเมื่อ ๒๐ ปี ที่ผ่านมา) 

 คณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๒- 

๒๕๖๓ พจิารณาเหน็ว่า ปัจจบุนัศษิย์เก่าพยาบาลศริิราช

มีผู้เกษียณอายุราชการเป็นจ�านวนมาก และมีแนวโน้มที่

จะเพิ่มขึ้นในอีก ๕ - ๑๐ ปีข้างหน้า ส่วนใหญ่มีสุขภาพ 

แข็งแรง สถานภาพโสด มีความต้องการที่พักอาศัยที่เป็น

ส่วนตัว มีเงินเก็บออมจ�านวนหนึ่ง และต้องการการดูแล

เม่ือเจ็บป่วย คณะกรรมการจึงมีมติให้ฟื ้นฟูโครงการ 

“บ้านศรนีครนิทร์” เพือ่เป็นสวสัดกิารแก่สมาชกิสมาคมฯ 

ตามเจตนารมณ์ของคุณครูและพี่ๆ ศิษย์เก่าพยาบาล

ศิริราช สิ่งที่ด�าเนินการไปแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้

 ๑. รังวัดที่ดินใหม่โดยใช้ดาวเทียม

 ๒. ปักเสาหลกัเขตท่ีดนิใหม่ จ�านวน ๑๑๗ ต้น 

เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น

 ๓. ปรับพื้นที่ให้โล่ง โดยโค่นต้นไม้ในพื้นที่

ทั้งหมด และฝังกลบซากต้นไม้ไว้ 

 แผนงานที่จะด�าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ 

ท�ารั้วลวดหนามโดยรอบพื้นที่ และจัดต้ังคณะกรรมการ

ด�าเนนิโครงการ “บ้านศรนีครินทร์” ชดุใหม่ เพ่ือวางแผน

ด�าเนินการโครงการต่อไป

 สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกยังคงให้

ความสนใจและร่วมกนัด�าเนนิโครงการ “บ้านศรนีครนิทร์” 

นี้ ให้ส�าเร็จ เพ่ือเหล่าสมาชิกสมาคมฯ ท่ีท�างานหนักมา

ตลอดชีวิตการท�างาน จะมีที่พักอาศัย ใช้ชีวิตบั้นปลาย

หลังเกษียณอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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๒๐๐ ปี ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

กับการพัฒนาสุขภาพประชาคมโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๒๑/๑
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 พ.ศ. ๒๕๖๓ หรอื ค.ศ. 2020 เป็นปีที ่Dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus ผู้อ�านวยการใหญ่ องค์การ

อนามัยโลก และสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (In-

ternational Council of Nurses) ประกาศให้เป็นป ี

ของพยาบาลและผดุงครรภ์ท่ัวโลก ท้ังนี้เพื่อสดุดี “มิส

ฟลอเรนซ์ ไนตงิเกล” ในวันคล้ายวนัเกดิปีท่ี ๒๐๐ พร้อม

กบัเชิญชวนให้ประเทศสมาชกิขององค์การสหประชาชาติ

และสภาการพยาบาลระหว่างประเทศร่วมกนัท�ากจิกรรม

เพือ่เฉลมิฉลองและระลกึถึงการอุทศิตนของพยาบาลและ

ผดงุครรภ์ทีม่ต่ีอสขุภาพและความเป็นอยูท่ี่ดขีองประชาชน

ทั่วโลก โดยมีกิจกรรมส�าคัญ เช่น Nightingale Chal-

lenge การพฒันาสมรรถนะด้านผูน้�าให้กบัพยาบาลรุ่นใหม่

ทีมี่อายไุม่เกิน ๓๕ ปี และการพิมพ์หนงัสอื State of the 

World’s Nursing Report ที่จะเป็นหนังสือฉบับแรกท่ี

รวบรวม profile ของพยาบาลและผดงุครรภ์ท่ัวโลก ทัง้นี้

เพือ่สะท้อนข้อมลูด้านก�าลงัคน ลกัษณะงานการแบ่งระดบั

ของพยาบาลวชิาชพี การข้ึนทะเบียน การควบคมุและการ

จดัการศึกษา ขอบเขตการปฏบิตัวิชิาชพี การควบคมุการ

ประกอบวชิาชพี สถานภาพการท�างาน ความต้องการการ

ศึกษาต่อเนื่อง และภารกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพยาบาล

และผดุงครรภ์ ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นศิษย์เก่าพยาบาล

ศิริราชที่มีประสบการณ์ร่วมสมัยในด้านการปฏิบัติการ

พยาบาล ด้านการเรยีนการสอน และการวจิยั ได้ศกึษางาน

ของมิสฟลอเรนซ์ ไนตงิเกล ท้ังในส่วนของชวีประวตักิารน�า

ทฤษฎ ีหรอืแนวคดิของท่านไปประยกุต์ใช้ในการพยาบาล

ผูป่้วยกลุม่ต่างๆ การเปรยีบเทยีบการศกึษาของท่านเร่ือง

การหายของแผล และการฟื้นตัวของทหารที่บาดเจ็บ

วิเคราะห์ได้ว่ากิจกรรมที่พยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วโลก

กระท�าอยู่ในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่พัฒนา

มาจากแนวคิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกลทั้งสิ้น

 การส่งเสริมการฟื ้นตัวของผู ้ป่วยและการ

บ�าบัดด้วยการจัดสภาพแวดล้อมสอดคล้องกับแนวคิด

ในปัจจุบนัเรือ่งการป้องกนัการตดิเชือ้ การสร้างบรรยากาศ

เพือ่กระตุน้การรบัรูข้องผูป่้วย หรอืการจดัสิง่แวดล้อมใน

เคหะสถานหรอืในชมุชนเพือ่ป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตแุก่ 

ผูส้งูอายหุรอืเดก็ และครอบคลมุไปถงึการสร้างสิง่แวดล้อม

เพือ่ลดความเสีย่งต่างๆ ของประชาชนในการเกดิโรคตดิเช้ือ 

เช่น การติดประกาศค�าเตือนเร่ืองการล้างมอื การหลีก-เลีย่ง

การเข้าไปในที่แออัด แม้กระทั่งการสนับสนุนให้มีเครื่อง

กระตุกหัวใจเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่เกิดอาการหัวใจ

หยดุเต้นฉกุเฉนิ ซึง่เป็นแนวคดิของการจดัสิง่แวดล้อมเพือ่

เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน

 เป้าหมายของพยาบาลคอืการท�าให้ผูป่้วยหรอื

บคุคลอยูใ่นสภาพทีดี่ทีสุ่ดเพ่ือให้ธรรมชาติท�าหน้าทีใ่น

การบ�าบัดเพื่อให้หายจากโรค ภาวะเจ็บป่วยหรืออาการ

และอาการแสดงอันเป็นผลจากความเจ็บป่วย แนวคิดนี้

สะท้อนถึงภารกิจของพยาบาลในประเด็นต่างๆ คือ

 ๑. วิธีคัดสรรการบ�าบัดท่ีหลากหลายวิธีที ่

ต้องมีความเหมาะสมกับสภาพความเจ็บป่วย ร่วมกับ

คุณลักษณะ ที่แตกต่างกันของบุคคลเพราะ “สภาพท่ีดี

ทีส่ดุ” ของแต่ละบคุคลย่อมมคีวามแตกต่างกัน สอดคล้อง

กับแนวคิด personalized care ที่ปัจจุบันใช้ในวงการ

สุขภาพทั่วโลกดังนั้นส่ิงที่พยาบาลปฏิบัติต่อผู้ป่วย คือ 

การประเมินคุณลักษณะพื้นฐานของผู้ป่วย รวมถึงปัจจัย

ภายในและปัจจัยแวดล้อมตัวผู้ป่วยที่มีผลต่อสุขภาพ 

ร่วมกบัการจดัการกบัปัจจัยเหล่านัน้เพือ่ช่วยให้การบ�าบัด

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ๒. การส่งเสรมิภาวะโภชนาการเป็นอกีภารกจิ

หนึ่งที่ส�าคัญของพยาบาล พยาบาลมีหน้าที่ครอบคลุม

ต้ังแต่การประเมินความต้องการสารอาหาร การวินิจฉัย

และร่วมกับนักโภชนาการในการบ�าบัดและส่งเสริม

ให้การบ�าบดัด้านสารอาหารนัน้ๆ ลลุ่วงไปตามเป้าหมาย

ท่ีก�าหนดหน้าท่ีด้านนี้ของพยาบาลเป็นประเด็นหนึ่งที ่

มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ได้น�ามาใช้ในการพยาบาลทหาร

ที่บาดเจ็บระหว่างการเกิดสงคราม และได้ถูกบรรจุไว้ใน

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นส�าหรับพยาบาลในทุกยุคทุกสมัย

 ๓. การส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนและ

การระบายอากาศที่เพียงพอ โดยการให้การบ�าบัดระบบ

การหายใจการขจัดเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพ การท�า

ทางเดนิหายใจให้โล่ง และการให้ออกซเิจนเพิม่เตมิตามกรณี

เพราะออกซิเจนเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เซลล์ท�างานได้และมี

ความสัมพันธ์โดยตรงกบัการท�าหน้าทีอ่ย่างเหมาะสมของ
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อวัยวะทั่วร่างกาย

 ๔. การปกป้องความเสีย่งต่างๆ ครอบคลมุทัง้

ความเสี่ยงทั่วๆ ไป ท่ีเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยท่ีรักษาตัวใน 

โรงพยาบาล หรือผู้ป่วยที่ได้รับยาเพื่อควบคุมอาการของ

โรคที่บ้าน ประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และ

ครอบคลุมถึงความเสี่ยงเฉพาะโรค เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน

ชนิดที่ ๒ มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า ผู้สูงอายุที่มี

ปัญหาการทรงตัว มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม ผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด

สมอง เรื่องการจัดการและควบคุมความเสี่ยงรวมถึงการ

ท�าให้เกิดความปลอดภัย เป็นอีกหน้าท่ีหน่ึงท่ีส�าคัญของ

พยาบาล

 ๕. การส่งเสรมิให้ผูป่้วยเข้าถึงบรกิารสขุภาพ

อย่างเหมาะสมเป็นอีกประเด็นหน่ึงในการช่วยเอื้อให ้

ผูป่้วยและประชาชนอยูใ่น “สภาพท่ีดท่ีีสดุ”โดยท่ีพยาบาล

ต้องสามารถประเมินได้ว่า ผู้ป่วยนั้นๆ อยู่ในภาวะเจ็บ

ป่วยระดับใด การเลือกและใช้มาตรวัดหรือเคร่ืองมือ

ประเมินที่ไว ตรง แม่นย�า ประกอบการประเมินและการ

ตัดสินใจ เช่น เครื่องมือคัดกรองผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงต่อ

การเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง เครือ่งมอืคัดแยกความรุนแรง

ของการบาดเจบ็ เครือ่งมอืประเมนิการเกดิโรคหลอดเลอืด

แดงส่วนปลาย เพราะผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวหากได้รับการ

ประเมินที่เหมาะสม ย่อมได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษาที่

ดีที่สุดและฟื้นหายได้อย่างรวดเร็ว

 ๖. การเป็นผู ้พิทักษ์สิทธิ์และเป็นปากเป็น

เสียงให้ผู้ป่วย เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและ

ประชาชนอยู่ใน “สภาพที่ดีที่สุด” ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตาม

ที่ควรได้รับ เช่นได้รับข้อมูลว่าทางเลือกในการรักษามี

อย่างไรบ้าง การรกัษาแต่ละประเภทต่างกนัอย่างไร หรอื

มีข้อห้ามอะไร หลายครั้งที่ผู้ป่วย ประชาชน หรือสังคม 

ไม่ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องหรือสมบูรณ์ พยาบาลต้องแสดง

ความกล้าหาญกระท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง เพือ่ให้ประชาชนได้

รับสิ่งที่ดีที่สุด ตัวอย่างที่ชัดเจนและเกิดขึ้นในวงการ

สุขภาพของประเทศไทยเมื่อช่วง พ.ศ. ๒๕๖๒ คือการที่

สภาการพยาบาลได้ออกประกาศห้ามพยาบาลฉีดยาแก้

ปวดไดโคลฟิแนค (Diclofenac) เข้ากล้ามเนือ้ด้วยเหตผุล

ส�าคญัทีว่่า เม่ือสภาการพยาบาลได้ต้ังชุดคณะท�างานเพือ่

ทบทวนเอกสารทางวิชาการอย่างเป็นระบบแล้ว ได้ข้อ

สรุปว่า ตัวยาไดโคลฟิแนค ท�าให้เกิดอาการข้างเคียงที่

รุนแรง ได้แก่ เนื้อเยื่อตาย sciatic nerve อักเสบ มีผล

ให้เกิดความพิการ ปลายเท้าตก กล้ามเนื้อลีบ แม้จะฉีด

อย่างถกูเทคนคิแล้วกต็าม แม้ประเดน็นีจ้ะถกูโต้แย้งจาก

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมบางท่าน แต่ด้วยความยึดมั่น

ในหลักท�าให้ประชาชนอยู่ในสภาพดีที่สุด พยาบาลจึง

ยืนยันการหยุดฉีดยาแก้ปวดไดโคลฟิแนค

ภาพจาก : https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_

Nightingale
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 โดยสรุป วิธีการและแนวคิดท่ีพยาบาลทั่วโลกได้ยึดถือและปฏิบัติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นสารถะสืบทอดมา

จาก มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ท้ังสิ้น ท่านให้ข้อคิดที่เป็นอมตะว่า ธรรมชาติเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดการหายจากโรคได้ 

ส่วนหนึ่งแพทย์และการผ่าตัดเป็นปัจจัยช่วยให้กระบวนการทางธรรมชาติเป็นไปอย่างไม่มีอุปสรรคในขณะที่พยาบาล

เป็นผูท้ีใ่ห้การปฏบิตัโิดยตรงกบัผูเ้จบ็ป่วย เพือ่ท�าให้ผูป่้วยอยูใ่นสภาพทีด่ทีีส่ดุ ทีจ่ะช่วยให้กลไกของธรรมชาตแิละการ

รักษาของแพทย์บังเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ภาพจาก : https://www.natgeokids.com/za/discover/history/general-history/florence-nightingale/
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การเตรียมนักศึกษาพยาบาล

สู่การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในยุค ๒๐๒๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๔๘
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 การศกึษาเป็นกระบวนการในการเพิม่สมรรถนะ 

ทักษะ คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลท้ังด้าน 

พุทธิพิสัย (Cognitive domain) จิตพิสัย (Affective 

domain) และความสามารถในการปฏบัิต ิ(Psychomo-

tor domain) การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาด้าน

ปัญญาในตวับคุคล ให้มคีวามเข้าใจ ความคดิเหน็ ทศันคติ 

แนวความคิด ค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม เกื้อกูลต่อชีวิตและ

สงัคม สอดคล้องตามความเป็นจรงิ๑ การศกึษาก่อให้เกดิ

การเรยีนรู ้(Learning) ทีจ่ะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิ

ขึ้นจากประสบการณ์ เพิ่มสมรรถนะความสามารถของ

บุคคลและการเรียนรู้ในอนาคต ดังพระบรมราโชวาทที่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพติร พระราชทานความตอนหนึง่

ว่า “…การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้าง และพัฒนา

ความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของ

บคุคล…” “…ปัจจัยทีส่�าคัญประการหนึง่ ของทัง้ชวีติและ

ส่วนรวม คือ การศึกษาซึ่งเป็นรากฐานส่งเสริมความ 

เจรญิมัน่คง เกอืบทกุอย่างในบคุคล และประเทศชาต…ิ” 

“… การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญ ในการพัฒนา

บคุคลให้มคีณุภาพ ให้เป็นทรพัยากรทางปัญญาทีม่ค่ีา

ของชาติ…”๒

 ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญ่

ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึง่เป็นปีทีก้่าว

สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ได้มีการปฏิรูปการศึกษาในระดับโลก 

โดยเน้น “ทกัษะแห่งศตวรรษที ่๒๑” และก�าหนดให้เป็น

วาระแห่งชาติของหลายประเทศในการปฏิรูปการศึกษา 

ทั้งประเด็น การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การศึกษาใน

ศตวรรษที่ ๒๑ และผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยเหตุนี้ 

ศตวรรษที ่๒๑ จงึเป็นช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเรว็ของโลก ทัง้ด้านการท�างานและการด�ารงชวีติของ

พลโลก เกิดความต้องการให้มีการเตรียมความพร้อม

พลโลก เพื่อรองรับต่อการท�างานและการใช้ชีวิตใน

ศตวรรษที่ ๒๑ นี้๓ ซึ่งวิชาชีพการพยาบาลเป็นหนึ่งใน

หลายวิชาชีพที่ต้องมีการปฏิรูป วางแผนเตรียมการใน

การเตรยีมความพร้อมนักศกึษาพยาบาลให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์และความต้องการดังกล่าว

 ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วยทักษะ

ส�าคญัตามหลกั ๓Rs + ๘Cs + ๒Ls ซ่ึง ๓Rs ประกอบด้วย 

ความสามารถในการอ่าน (Reading) การเขยีน (WRiting) 

และการคิดค�านวณ (Rithmetics) + ๒๑st Century 

Themes อันประกอบด้วย ๘Cs ได้แก่ ทักษะคิดอย่าง

มวีจิารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking & 

Problem Solving) ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรม (Creativity & Innovation) ความร่วมมือ 

การท�างานเป็นทีม และภาวะผู้น�า (Collaboration, 

Teamwork & Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจ

ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural 

Understanding) ทักษะด้านการสื่อสาร ๒-๓ ภาษา

สารสนเทศ และรูเ้ท่าทนัสือ่ (Communication, Infor-

mation & Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (Computing 

& Media Literacy) ทกัษะอาชพี และทกัษะการเรยีนรู ้

(Career & Learning Self-reliance) ทักษะการ

เปล่ียนแปลง (Change) และ ๒Ls ประกอบด้วย Learn-

ing Skills (ทักษะการเรียนรู้) กับ Leadership (ภาวะ

ผู้น�า) โดยเน้นสอนให้น้อยลง แต่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มาก

ขึน้ (Teach Less, Learn More) มุง่เน้นการเรยีนรูท้ีเ่ป็น

สภาพจริง (Authentic Learning) และการประเมินผล

ทีเ่ป็นสภาพจรงิ (Authentic Assessment) และสามารถ

น�าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ได้

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี

วิวัฒนาการมาจาก “โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แล

การพยาบาลไข้” ซ่ึงก่อต้ังเมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ.

๒๔๓๙ และมวีวิฒันาการอย่างต่อเนือ่ง มพีฒันาการตาม

ภารกิจต่อสังคมมาเป็นเวลานานกว่าหนึ่งศตวรรษ มีการ

ปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้มีความ 

ทันสมัย และมีความเป็นมาตรฐานในระดับสากล ทั้งใน

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มาเป็น

ล�าดับจนถึงปัจจุบัน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ไปรับใช้

สังคมและประเทศชาติ เป็นพยาบาลที่มีศักยภาพและ

ความสามารถเป็นพยาบาลของแผ่นดิน (Nurses of the 

land)  ดังจะเห็นเป็นประจักษ์ด้วยผลงานของศิษย์เก่า
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พยาบาลศิริราชท้ังในระดับประเทศและนานาชาติตาม 

พระราชด�ารสัของสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ 

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว องค์ผู้

พระราชทานก�าเนิดโรงเรียนพยาบาลแห่งนี้ว่า  “....การ

พยาบาลนั้นไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์แต่การพยาบาล

อย่างเดียว ย่อมเป็นประโยชน์ส�าหรับบ�ารุงชาติและ

บ้านเมืองของเราด้วย....”๔

 จากปณิธานนี้จึงเป็นพลังขององค์กรที่น�ามา

ก�าหนดนโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ และแผนการ

ด�าเนินงานการจัดการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา 

เพือ่การเตรยีมความพร้อมบัณฑิตตลอดมาในทกุยคุสมยั 

มีการพฒันาเพือ่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลง

ของสังคม ให้เกิดประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และก่อประโยชน์

สูงสุดแก่ประเทศชาติ ในกระบวนการพัฒนาและเตรียม

นักศึกษาพยาบาลสู่วิชาชีพนั้น นอกจากจะตระหนักถึง

ความส�าคัญด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้ง

ด้านวิชาการ การปฏิบัติพยาบาล มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี

ความสขุ และมคุีณลกัษณะตามค่านยิมองค์กรของคณะฯ 

คอื “NS MAHIDOL” ซึง่สอดรบัอย่างดีกบัค่านิยมองค์กร

ของมหาวิทยาลัยมหิดล “MAHIDOL” และทักษะที่

จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร 

การท�างานเป็นทมี การร่วมมอืประสานงาน การสร้างสรรค์

นวัตกรรมต่างๆ การให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 

เป็นการเน้นการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่งเป็น

หัวใจส�าคัญของการพัฒนาตนของนักศึกษา พร้อมท้ังได้

รับการปลูกฝังความรักความผูกพันต่อสถาบัน ได้รับการ

พฒันาทัง้ด้านจิตใจ สงัคม สตปัิญญา ซึง่จะท�าให้นกัศกึษา

สามารถด�ารงชวีติอยูใ่นสังคมได้อย่างมคีณุภาพ เป็นเยาวชน

ที่ดีของประเทศ และเป็นพยาบาลของแผ่นดินที่ยึดถือ

ประโยชน์สขุของผูใ้ช้บรกิารเป็นหลกั ตัง้แต่ชัน้ปีที ่๑ จนถงึ

ชั้นปีที่ ๔ ตามพัฒนาการและความพร้อมแต่ละชั้นปี

 ในการพัฒนานักศึกษาโดยให้ความส�าคัญกับ

การผลติบณัฑติให้มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามค่านยิม

องค์กร ‘NS MAHIDOL’ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (T-shaped Breadth 

& Depth, Globally Talented, Entrepreneurially 

Minded, Socially Contributing) และทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ “มุ ่งม่ัน

คุณธรรม เลิศล�้าทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม” ทั้ง

โครงการ กจิกรรมสร้างสรรค์นวตักรรมทางการพยาบาล 

“Innovation stars” พฒันาทกัษะชวีติ ภาวะผูน้�า การท�างาน

เป็นทีม และการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอก

สถาบัน การส่งเสริมจิตสาธารณะ การสร้างคุณค่า และ

การบ�าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม (Socially Contributing) 

การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและความสามารถในการ

แข่งขนัระดบัโลก (Globally Talented) ในกจิกรรมเสรมิ

หลกัสตูรนกัศกึษาต้องเกบ็สะสมจ�านวนกจิกรรม และจะ

ได้ใบรับรองกิจกรรม (Activity Transcript; AT) จาก 

มหาวทิยาลัยฯ ควบคูก่บัรายงานผลการศกึษา โดยมุง่เน้น

การพัฒนานักศึกษาใน ๕ ด้าน ของ MU-HIDEF ซ่ึง

สอดคล้องกบัทกัษะแห่งศตวรรษที ่๒๑ และความสามารถ

ในการแข่งขันระดับโลก ได้แก่ ๑) Health literacy ๒) 

Internationalization ๓) Digital literacy ๔) Environ-

ment literacy ๕) Financial literacy รวมทั้งกิจกรรม

จิตอาสา (Volunteer) และกิจกรรมด้าน ๒๑st Century 

ดังรูป
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 โดยสรุป ในการเตรียมนักศึกษาพยาบาลสู่การ

พฒันาวชิาชีพการพยาบาลในศตวรรษท่ี ๒๑ นัน้ ผู้บรหิาร

การศึกษา คณาจารย์ และผูเ้กีย่วข้อง เช่น แหล่งฝึกปฏบิติั

ต่างๆ ต้องเตรียมนักศึกษาพยาบาลท้ังการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้อง

ในทิศทางเดยีวกนั บนสภาวะการเปลีย่นแปลงและความ

ต้องการบัณฑิตท่ีมีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ คือ เป็น

บัณฑติทีม่คีวามพร้อมในการท�างาน การเรยีนรู ้และการ

พฒันาตนเองตลอดชวีติ มคีณุลกัษณะทีส่อดคล้องกบัค่า

นิยมของสถาบัน ซ่ึงเป็นค่านิยมร่วมกันของทุกคนใน

องค์กร และส�าเร็จการศึกษา เพื่อไปท�าหน้าที่รับใช้สังคม

เป็นพยาบาลของแผ่นดิน (Nurses of the land) บ�ารุง

ชาติและบ้านเมืองต่อไป

เอกสารอ้างอิง

 ๑. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). 

(๒๕๕๖). วิธีคิดตามหลักพุทธรรม. กรุงเทพฯ: แอคทีฟ 

พริ้นท์.

 ๒. กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๒). ความ

ส�าคัญของการศึกษา และทุนการศึกษา. เข้าถึงเมื่อ ๑๑ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๒. จาก https://www.moe.go.th/

moe/th/news/detail.php?NewsID=๘๖๗๑&Key= 

news๑๐.

 ๓. วิจารณ์ พานิช. (๒๕๕๖). การเรียนรู้เกิด

ขึ้นได้อย่างไร. กรุงเทพฯ: เอส.อาร์ พริ้นติ้ง.

 ๔. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล. 

(๒๕๖๒). รูจ้กัองค์กร. เข้าถงึเมือ่ ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒. 

จาก https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/index.

html.
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ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

กับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา

หลังปริญญาตรี

(Post Baccalaureate Residency Training Program)

พว. อรภรณ์ ด�ารงวัฒนกุล

รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านวิชาการ โรงพยาบาลศิริราช

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๓๕
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 ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาปัญหาภาวะสุขภาพ

ของประชาชนมีความซับซ้อนมากข้ึนประกอบกับระบบ

บริการสุขภาพที่มีการพัฒนาความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

ทั้งทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยีด้านการดูแลรักษา 

ร่วมกับนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนประเทศ

ด้วย Thailand ๔.๐ ท�าให้ความต้องการของพยาบาลทัง้

ในด้านปริมาณและคุณภาพสูงข้ึนในขณะท่ีประเทศไทย

ต้องเผชญิกบัภาวะขาดแคลนพยาบาลอย่างต่อเนือ่ง สภา

การพยาบาล๑ ได้เล็งเห็นความจ�าเป็นในการขับเคล่ือน

ระบบบรกิารพยาบาลให้สอดคล้องกบัปัญหาสขุภาพและ

สภาวการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้มีการก�าหนดแนวทางในการ

พัฒนาศักยภาพของพยาบาลท่ีมีอยู่ให้เต็มท่ี เพื่อให้มี

ความรู ้ความสามารถทางการพยาบาลและศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่

ทันสมัย และมีความสุขในการท�างานเพื่อจะได้คงอยู่ใน

วิชาชีพการพยาบาลให้ยาวนานที่สุด

 ในสถานการณ์ปัจจุบัน องค์กรวิชาชีพและฝ่าย

การพยาบาลของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ๑-๓ ต่างตระหนักว่าพยาบาลท่ีส�าเร็จการ

ศกึษาในระดับปริญญาตรเีร่ิมท�างานในวชิาชพีทนัท ียงัมี

ข้อจ�ากัดด้านสมรรถนะการพยาบาลในการแก้ไขปัญหา

การดูแลที่ซับซ้อนของผู้ป่วย จึงต้องท�างานภายใต้การ

ก�ากบัดูแลจากพยาบาลผูม้ปีระสบการณ์การท�างาน และ

มกีารเรยีนรู้ระบบการท�างานอกีสกัระยะหนึง่ ประกอบกบั

การท่ีจะให้พยาบาลจ�านวนมากลาไปฝึกอบรมเป็นการ

ยาก เนือ่งจากภาวะขาดแคลนพยาบาลท่ีเป็นอยูใ่นปี พ.ศ.

๒๕๖๐ สภาการพยาบาลจึงมีการด�าเนินการจัดท�า

หลักสูตรต้นแบบ โดยใช้การฝึกอบรมแบบเรียนรู้และฝึก

ปฏบัิตจิากการท�างานจรงิ ในช่วงเปลีย่นผ่านเข้าสูก่ารเป็น

พยาบาลประจ�าการ (Post Baccalaureate Residency 

Training: PBRT) เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง

สมรรถนะของพยาบาลอย่างเป็นระบบ สามารถเชือ่มโยง

สู่การพยาบาลสาขาต่างๆ ตามลักษณะงานที่พยาบาล

ปฏิบัติอยู่อย่างชัดเจนมากขึ้น

 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินกิ

เฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี หรือ Post Baccalaureate 

Residency Training Program หมายถึง โปรแกรมฝึก

อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะส�าหรับพยาบาลท่ีจบใหม่ให้มี

ความมั่นใจ ที่จะให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

และมปีระสทิธภิาพโดยใช้วิธกีารเรยีนรูแ้ละฝึกฝนโดยเน้น

ทักษะการพัฒนาทักษะทางคลินิกและการเป็นผู้น�า ใช้

ความรู้สู่การปฏิบัติ๑ ดังนั้นการเรียนรู้กับการท�างานเป็น

เรือ่งเดยีวกนัและเกดิไปพร้อมกนั ซึ่งตรงกบักลวธิใีนการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑ คอื “การเรยีนรูจ้ากการท�างาน”
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 การพัฒนาหลักสูตรต้นแบบและวางแผนการ

จัดการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลัง

ปรญิญาตรใีนรปูแบบ Post Baccalaureate Residency 

Training ดังกล่าวมี ๑๓ สาขาหลัก ดังนี้๑

 ๑. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์

  ๑.๑ การพยาบาลอายุรศาสตร์ทั่วไป

  ๑.๒ การพยาบาลผูป่้วยระบบประสาท

  ๑.๓ การพยาบาลผู้ป่วยโรคไต

  ๑.๔ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

  ๑.๕ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและ

หลอดเลือด

 ๒. สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์

  ๒.๑ การพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป

  ๒.๒ การพยาบาลศัลยศาสตร์วิกฤต

  ๒.๓ การพยาบาลผูป่้วยระบบประสาท

  ๒.๔ การพยาบาลผูป่้วยโรคหวัใจหลอด

เลือดและทรวงอก

 ๓. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

  ๓.๑ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจติ

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  ๓.๒ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจติ

เด็กและวัยรุ่น

  ๓.๓ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจติ

ผู้ติดยาและสารเสพติด

 ๔. สาขาการผดุงครรภ์

 ๕. สาขาการพยาบาลเด็ก

 ๖. สาขาการพยาบาลชุมชน

 ๗. สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 ๘. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

 ๙. สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

 ๑๐. สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

 ๑๑. สาขาการพยาบาลจักษุ

 ๑๒. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก

 ๑๓. สาขาการพยาบาลผู ้ป ่วยแบบประคับ

ประคอง
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 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศริริาช รบันโยบาย

จากสภาการพยาบาลในการเป็นสถาบันหลักด�าเนินการ

จดัหลกัสตูรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินกิเฉพาะสาขา

หลังปริญญาตรีหรือ Post Baccalaureate Residency 

Training ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล เร่ิมด�าเนินการตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการหลักสูตรฯ และ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ส�าหรับการฝึกอบรม

การพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรีให้

ครอบคลมุการบรกิารท่ีมอียู ่จ�านวนท้ังสิน้ ๑๒ สาขาหลกั

ดังนี้ 

 ๑. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และแขนง

ย่อย  

 ๒. สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์และแขนง

ย่อย 

 ๓. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

และแขนงย่อย 

 ๔. สาขาการผดุงครรภ์ 

 ๕. สาขาการพยาบาลเด็ก 

 ๖. สาขาการพยาบาลชุมชน 

 ๗. สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 ๘. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 

 ๙. สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม 

 ๑๐. สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 

 ๑๑. สาขาการพยาบาลจักษุ  

 ๑๒. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก 

 ส�าหรบัในส่วนของสาขาการพยาบาลผูป่้วยประคับ

ประคองถอืว่าเป็นวชิาทีส่�าคญัทีท่กุสาขาต้องเรยีนรู ้จงึมี

การบรรจเุนือ้หาชดุการเรยีนรูร้วมอยูใ่นทกุสาขาทีจ่ะเปิด

การฝึกอบรม 

 ในการจัดท�าหลักสูตร ฝ่ายการพยาบาลฯ ได้

ด�าเนนิการจดัท�าตามหลกัสตูรต้นแบบทีส่ภาการพยาบาล

ก�าหนดส่งเสนอสภาการพยาบาลเพ่ือพิจารณาอนมุตัแิละ

จัดเตรียมแผนการฝึกอบรม โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่

หลากหลายในแต่ละชุดการเรียนรู้เพื่อเป็นทางเลือกให้

บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการฝึก

อบรม และสถานที่การเรียนรู้เพิ่มเติม

 นอกจากนี้ ฝ่ายการพยาบาลฯ ได้มีการเตรียม

พยาบาลพี่ เลี้ยงที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สภาการ

พยาบาลก�าหนดและสอดคล้องตามนโยบายของฝ่ายการ 

พยาบาลฯ โดยเป็นพยาบาลที่มีอายุงานมากกว่า ๕ ปี 

ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูร Clinical preceptor ซึง่ได้รบั

การรับรองจากสภาการพยาบาล โดยทางคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ช่วยด�าเนนิการจดัอบรม เพ่ือ

ให้มีจ�านวนท่ีเพียงพอและครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดย

พยาบาลพีเ่ล้ียงจะช่วยสอน ฝึก ชีแ้นะให้ข้อมลูป้อนกลบั 

และเอื้ออ�านวยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้

และได้รบัการฝึกให้เป็นไปตามแผนการอบรมของแต่ละคน
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 การคัดเลือกพยาบาลเข้าอบรมหลักสูตรนี้ 

ก�าหนดให้พยาบาลวชิาชพีจบใหม่ทกุคนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทีเ่ริม่ปฏิบตังิานสงักดัฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศริิราช

เป็นรุ ่นแรกที่เข้าอบรมตามสาขาที่สอดคล้องกับการ

ปฏบิตังิานจรงิ โดยมกีารจัดประชมุชีแ้จงรายละเอยีดของ

หลักสูตรแก่ผู ้เข้ารับการอบรมเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลศิริราช และเรยีนเชญิ ศาสตราจารย์

เกยีรตคิณุ ดร.สมจติ หนเุจรญิกุล และ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้แทนจากสภาการพยาบาลมา

ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดหลักสูตรนี้ด้วย   

 การฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะ

สาขาหลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate Residen-

cy Training) มีระยะเวลาเรียน ๓ ปี โดยในปีแรกจะเป็น

วิชาแกนของทุกหลักสูตรที่ทุกคนจ�าเป็นต้องเรียนและ

วิชาพ้ืนฐานของแต่ละสาขา ในปีถัดไปเป็นวิชาท่ีมีความ

เชีย่วชาญเฉพาะด้านทีม่คีวามแตกต่างกนัไปตามแผนการ

จัดอบรมที่ก�าหนดไว้ มีการประเมินผลเป็นระยะและมี

การสอบเลือ่นชัน้ในแต่ละปี อีกทัง้มกีารจดัท�าสมดุบนัทกึ

สมรรถนะ เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมบันทึกสมรรถนะตามท่ี

ก�าหนด การพัฒนาตามเกณฑ์แต่ละชุดวิชา/หน่วยการ

เรยีนรู ้และใช้เป็นเอกสารในการก�ากบัตดิตาม การพฒันา

สมรรถนะ/ทกัษะของผูเ้ข้ารับการอบรมแต่ละรายขณะนี้ 

(ธนัวาคม ๒๕๖๒) อยูใ่นช่วงครึง่ปีแรกของการด�าเนนิการ

อบรมโดยมีผู้จัดการหลักสูตรแต่ละสาขารับผิดชอบการ

ด�าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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 นอกจากนี้ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาลฯ ได้เลง็เหน็ความส�าคญัในการน�าหลกัสตูรนีม้า

ใช้กบับคุลากรพยาบาลจบใหม่ในฝ่ายการพยาบาลฯ โดย

ให้การสนับสนุนในทกุด้าน และเป็นทีป่รกึษาในเรือ่งของ

การจัดท�ารูปแบบการเรียนการสอน การวัดและติดตาม

ประเมนิผล อีกทัง้ยงัให้การสนบัสนนุในการน�าโปรแกรม 

Siriraj E-Learning and Education Community (selec 

X) มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอนในหลักสูตรนี้ด้วย 

เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผู้เรยีนให้สามารถเรยีนรูไ้ด้ทกุที่ 

ซึ่งเหมาะกับยุคดิจิตอลในปัจจุบัน โดยขณะนี้ฝ่ายการ

พยาบาลก�าลงัร่วมพฒันาระบบ selec X ให้สามารถบรรจุ

ข้อมูลที่มีความครบถ้วน ทันสมัย ใช้งานได้ง่าย และ

สามารถติดตามประเมินผลผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม 

 ฝ่ายการพยาบาลฯ ต้ังเป้าหมายว่าการจัดท�า

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา

หลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate Residency 

Training Program) ในบริบทของโรงพยาบาลศิริราชจะ

สามารถพฒันาพยาบาลจบใหม่ ให้มสีมรรถนะทีค่รบถ้วน

ตามที่สภาการพยาบาลก�าหนดเทียบเท่าการพยาบาล

เฉพาะทาง ท�าให้ทกุคนมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน สร้าง

ความมั่นใจในการปฏิบัติงานและมีความภาคภูมิใจใน

สถาบันของตน โดยสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงใน

หอผู้ป่วยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุม

ก�ากับจากพยาบาลพี่เลี้ยง และมีแนวทางการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานจากหลักสูตรท่ีสภาการพยาบาลได้ก�าหนดไว้

เพ่ือพัฒนาขดีความสามารถของบคุลากรพยาบาลให้มาก

ยิ่งขึ้นต่อไป

เอกสารอ้างอิง
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บนเส้นทางสีขาว

กับการพัฒนาสุขภาพชุมชน

พว.ส�าราญ พูลทอง

    ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๒๘

            ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒
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“อยากให้เรียนพยาบาลจะได้ช่วยเหลือผู้คน 

ญาติพี่น้องได้อาศัย”

 ค�าน้ีพ่อบอกไว้ตั้งแต่จ�าความได้เลยปลูกฝังรัก

วิชาชีพนี้มาจนน�าพาให้มาเป็นลูกสมเด็จพระราชบิดา 

ในรั้วของโรงเรียนผดุงครรภ์และอนามัย จบหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรพยาบาลระดับต้น รุ่น ๒ (ป.พย.๒) ปี 

๒๕๒๘ รับราชการครั้งแรกที่โรงพยาบาลพนา (ขึ้นกับ

จังหวัดอุบลราชธานี ในขณะนั้น ปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัด

อ�านาจเจรญิ) ด้วยเป็นโรงพยาบาลชมุชนเปิดใหม่ ทกุคน

จงึต้องมีงานทีร่บัผิดชอบหลกั นอกจากการเป็นพยาบาล

ประจ�าการที่ต้องขึ้นเวรทุกแผนกแล้ว อีกบทบาทคือการ

บรหิารงานห้องคลอด จบจากสถาบันอนัทรงเกยีรต ินาม 

“ศิริราช” ถึงแม้ว่า “เราไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด แต่เราคือ

คนท่ีสมเด็จย่าทรงเลือกให้สานต่อพระราชปณิธาณ

จากพระองค์” จึงเต็มที่กับทุกบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย จนได้รบัคดัเลอืกให้มาเรียนในหลกัสตูรต่อเนือ่ง

ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค ์

(เกรดเฉลีย่ ๓.๕ ข้ึนไปคดัมาเรยีนต่อเนือ่งไม่ต้องสอบ) จน

ส�าเรจ็ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ กลบัมาท�างานเป็นพยาบาลวิชาชพี

ประจ�าการสะสมประสบการณ์ จนได้รับความไว้วางใจ

จากผูบ้งัคบับญัชาให้ปฏบัิตหิน้าทีห่วัหน้างานหอผูป่้วยใน

โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ�านาจเจริญ

 บทบาทการบริหารงานต้องนิเทศติดตามการ

ท�างานผู้ใต้บังคับบัญชา และนิเทศติดตามประสานงาน

สถานีอนามัยในคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข

ระดับอ�าเภอ (คปสอ.) และการออกให้บริการผู้ป่วยเบา

หวานที่สถานีอนามัยเพื่อให้รับยาใกล้บ้าน (เราเริ่มท�ามา 

๒๐กว่าปีก่อนที่จะกลายมาเป็นนโยบายในปัจจุบัน) เห็น

การท�างานในสถานีอนามัย ซึ่งต้องพัฒนามาตรฐานและ

การบริการให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม

และมีประสิทธิภาพ และพยาบาล น่าจะเป็นบุคลากรที่

จะท�าบทบาทนีใ้ห้บรรลเุป้าหมายได้เป็นรปูธรรม อกีหนึง่

แรงขับคือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ที่ re-admit 

และการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสูบ้่าน เป็น gab ที่

ขาดคนสานต่อ แล้วใครดี?? ความคิดนี้มันผุดขึ้นมาอยู่

ตลอดขณะท�าหนา้ทีห่วัหนา้งานผู้ป่วยใน “หากมโีอกาส

เราอยากเป็นส่วนหนึง่ในการสร้างสขุภาพในระบบปฐมภมูิ

ให้เข้มแข็ง เป็นพยาบาลที่ดูแลสุขภาพของชุมชน”

 เมือ่ฟ้าลขิติให้ค�าถามในใจได้เป็นจรงิ เมือ่ถงึวนั

ทีต้่องเลอืกระหว่างครอบครวั และงานทีร่กั ท�าอย่างไรด?ี? 

ครอบครัวมาความก้าวหน้าเอาไว้ก่อน “พ่ีจะไปอยูส่ถานี

อนามยัคดิดีแล้วเหรอพ่ี ความก้าวหน้าไม่ม ีผมเสยีดาย

ความรูใ้นตัวพีจ่ะหายหมดนะ” “ไม่เป็นไรค่ะหมอ พ่ีจะ

เป็นคนทีท่�าให้คนได้รู้จกัพยาบาลในสถานีอนามยั และ

พลกิโฉมสถานีอนามัยให้ประชาชนได้เข้าถึงมาตรฐาน

และบริการให้ได้” ค�าพูดที่เราตอบกับผู้อ�านวยการเม่ือ

ยืน่เร่ืองขอย้าย เมือ่ต้องเปล่ียนบทบาทในการท�างานบอกกบั

ตนเองเสมอว่า “ทกุสิง่ทีเ่ลอืกแล้วย่อมดีเสมอ” ปลายปี 

๒๕๓๙ เป็นพยาบาลวิชาชีพคนแรกท่ีย้ายมาอยู่สถานี

อนามยั ซ่ึงขณะน้ันไม่มกีรอบอตัราก�าลัง ไม่มคีวามก้าวหน้า

ใดๆ แต่น่ันไม่ใช่อุปสรรค เมื่อเราเลือกครอบครัวและได้

ท�าในส่ิงท่ีอยากท�าและพัฒนาจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการ

เรียนรู้และศึกษางานในสถานีอนามัยปทุม ต�าบลปทุม 

อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 การเริ่มต้นท�างานในสถานีอนามัย ด้วยบุคลิก 

ลักษณะประจ�าตัวของตนเอง ที่เป็นคนรับผิดชอบใน

หน้าท่ีและอยากเรียนรู้ส่ิงใหม่เป็นน�้าที่ไม่เต็มแก้วอยู่

เสมอ ครทูีส่อนงานด้านสาธารณสขุให้กคื็อเพือ่นร่วมงาน 

ผู้น�าชมุชน อ.ส.ม. หรอืแม้แตผู่้ป่วยเองกเ็ป็นครทูีด่ีให้เรา

ได้ใช้ ศาสตร์ความรู้ในวิชาชีพการพยาบาล ทักษะและ

ประสบการณ์ในการปฏบิติังานในโรงพยาบาลชุมชน ถกูน�า

มาใช้ในการพฒันามาตรฐานการบริการทัง้การตรวจรกัษา

พยาบาล วัสดุอุปกรณ์ท�าหัตถการ การช่วยเหลือฉุกเฉิน 

การส่งต่อ บริการฝากครรภ์ บริการคลินิกเด็กดี รวมทั้ง

บริการต่อเนื่องเยี่ยมบ้าน คัดกรองโรคต่างๆ เรียกได้ว่า 

บริการด่านหน้า สถานีอนามัย ประชาชนในชุมชนเข้าถึง

บริการและรู้จักพยาบาลในสถานีอนามัยมากขึ้น และ 

ในขณะเดียวกันเราก็ท�างานเชิงรุก เรียนรู้การท�างาน

สาธารณสขุมลูฐาน งานนโยบายสขุภาพในแต่ละปีร่วมกับ

การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างให้เขามีองค์
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ความรู้ด้านสุขภาพที่จะดูแลตนเองและชุมชนได้ จน 

ผูบ้รหิารในกระทรวงสาธารณสขุเหน็การท�างานในบทบาท

ของพยาบาลในงานปฐมภมู ิน�าไปสูก่ารขยายกรอบอตัรา

ก�าลังและความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพในสถานี

อนามยั ได้รบัค่าตอบแทนและสทิธทิกุอย่างตามระเบยีบ 

จนมีกรอบอัตราก�าลังพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล และยกระดับมาตรฐานเป็นคลินิก

หมอครอบครัวใน ปัจจุบันนี้

 การพฒันางานสาธารณสขุมลูฐานในบรบิทของ

งานปฐมภูมินั้น การวิเคราะห์ชุมชน วิเคราะห์ปัญหา

สุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นภารกิจที่ท�ามา

อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้เกดิทกัษะในการจดัการปัญหาร่วมกบั

ชุมชน ภาคีเครือข่ายได้ถูกพัฒนาศักยภาพ ความศรัทธา 

และไว้วางใจ ส่งผลต่อความร่วมมือของคนในชุมชนใน

การบรจิาคงบประมาณ สิง่ของ วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ ในการ

พฒันาการบรกิาร อกีทัง้การพฒันาตนเองในการกลบัมา

เรียนต่อหลักสูตรเฉพาะทางสาขา เวชปฏิบัติครอบครัว 

ท่ีศิริราชเมื่อปี ๒๕๔๘ จบด้วยคะแนนอันดับท่ี ๑ ของ

สาขาและได้ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการพยาบาล

ครอบครัวที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ๒๕๕๓ จบด้วย

อันดับ ๑ ของสาขาเช่นเดียวกันองค์ความรู้ในการเรียน

น�าสู่การปฏิบัติในการดูแล บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

ได้พัฒนาโครงสร้างอาคารสถานที่ให้สะอาด สวยงาม 

ประทบัใจผูม้าใช้บรกิาร พฒันาระบบบรกิารให้ได้มาตรฐาน

ผ่านเกณฑ์การประเมนิของระดับปฐมภูม ิพฒันาวชิาการ 

นวตักรรม มงีานวจิยัจากงานประจ�าพฒันางานจนได้แนว

ปฏิบัติท่ีเกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่อองค์กร และเป็นแบบอย่างใน

ระดับจังหวัดจนองค์กรและคนในชุมชนให้ฉายาว่า “สู ้

ไม่ถอย กัดไม่ปล่อย” ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ 

โรงพยาบาลได้รบัรางวลัชนะเลศิการประกวดโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลระดับภาคอีสานและรองชนะเลิศ

ระดับประเทศในปี ๒๕๕๙ ผลงานเด่นมีดังนี้
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วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     ลานพิกุล

 ๑. การลดปัญหาการดืม่สรุาในชมุชนปี ๒๕๕๓ 

จากการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว การขยาย

ตลาดของบริษัทขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลถึงการ

เข้าถงึการดืม่ของคนในชมุชนโดยเฉพาะวัยรุน่ วยัแรงงาน

น�ามาซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุและ

ความรนุแรงในครอบครวั จงึได้ปฏบิตักิารร่วมกนักับชมุชน 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนชุมชนบ้านสร้างทราย ทุกคน

และคณะกรรมการหมูบ้่าน ในการสร้างแนวป้องกนั ๓ ระดบั 

โดยสร้างแนวป้องกนัให้ความรูก้บัชุมชนท�ามาตรการทาง

สังคม รณรงค์ งานบุญปลอดเหล้า จนเกิดเป็นนโยบาย

สาธารณะของชมุชน จดัระบบคดักรองและให้ค�าปรึกษา 

ส่งต่อบ�าบัด เยี่ยมบ้านฟื้นฟูผู้ติดสุรา ผลลัพธ์ท�าให้ลด

ปัญหาการดืม่สรุาในชมุชน งานศพปลอดเหล้า ลดค่าใช้จ่าย 

ลดปัญหาความรนุแรงในครอบครวั ชมุชนตระหนกัรูปั้ญหา

และผลกระทบจากสุรา เกิดผลงานวิชาการได้งานวิจัย 

ผลของการทดลองใช้รูปแบบ “กุมภวาปีโมเดล” ต่อ

สภาพการดื่มสุราไม่พึงประสงค์ในชุมชน : กรณีศึกษา

พืน้ท่ีบ้านสร้างทราย อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี 

งานวิจัย R2R ดีเด่นระดับประเทศปี ๒๕๕๗ และได้น�า

งานวิจัยมาขยายผลทั้งต�าบล

 ๒. โครงการชุมชนปทุมร่วมใจให้บ้านปลอด

บุหรี่ (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ส่งผล 

กระทบต่อสุขภาพของสมาชกิในครอบครวัและชมุชน ผูป่้วย

โรคเรือ้รงั มภีาวะเส้นเลอืดตบีเสยีชีวิตกะทันหัน และเป็น

อมัพาตจากโรคหลอดเลอืดสมอง ได้ปฏบัิติการการมส่ีวนร่วม

กบัชุมชน ได้รูปแบบการด�าเนนิงานบ้านปลอดบุหรีใ่นชมุชน

ต�าบลปทมุ โดยกระบวนการเชงิรกุและมาตรการป้องกนั

ในชุมชนมีคลินิกบ�าบัดผู้สูบบุหรี่ใน รพ.สต. และพัฒนา

ศักยภาพ อสม.เชิญชวนเลิกบุหรี่ในครอบครัวและชุมชน 

การสร้างความยัง่ยนืโดยน�าไปก�าหนดเป็นธรรมนญูสขุภาพ

ของต�าบลผลลพัธ์ของโครงการ ส่งผลให้สิง่แวดล้อมชมุชน

ดีขึ้น เพิ่มสถานที่ปลอดควันบุหร่ีในชุมชน จ�านวนคนท่ี

สบูบหุรีล่ดลงจาก ๓๑๑ คน (ร้อยละ ๙.๑๕) เป็น ๒๕๘ คน 

(ร้อยละ ๗.๕๙) เลิกสูบบุหรี่ ๕๓ คน (ร้อยละ ๑๗.๐๔) 

สูบบุหรี่นอกบ้าน ลดอัตรา Stroke รายใหม่ในพื้นที่ และ

เป็นต้นแบบขยายผลไปพืน้ทีอ่ืน่ๆ ในจงัหวดัอบุลราชธานี

 ๓. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน ใน

ยุคที่จ�านวนผู้ป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น การลดความแออัด

ใน รพ.ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ผู้ป่วยเหล่านี้มาแออัด

ใน รพ.สต.แทน การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่

ดีไม่มภีาวะแทรกซ้อนไตวาย ได้จัดระบบบริการโดยสร้าง

จิตอาสา พัฒนาทักษะให้สามารถคัดกรองและดูแลให้ 

ค�าแนะน�าผูป่้วยในชมุชน พฒันาสือ่ในการจดัการรายกรณี

ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน uncontrolled และส่ือชะลอ 

ไตเสื่อม จัดระบบคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน 

ปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง สร้าง health Litheracy เพื่อ

ส่งผลให้ประชาชนดูแลตนเองได้

 ๔. การดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว (Long Term-

care) การจัดระบบรองรับสังคมผู้สูงอาย ุจัดท�าหลกัสตูร

และก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลต�าบลปทุม 

พัฒนาศักยภาพนักบริบาลในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะ

ติดบ้านติดเตียงในชุมชน ตั้งศูนย์วัสดุอปุกรณ์ในการดแูล

ผูป่้วยทีบ้่านรวมท้ังผูป่้วยระยะสดุท้าย (Palliative care) 

เช่นเตียงนอน ท่ีนอนลม ถังออกซิเจน เครื่อง Suction 

ส่งผลให้ผูส้งูอายมุคีณุภาพชวีติทีดี่มกีารช่วยเหลอืเกือ้กลู

กันของคนในชุมชน

 ๕. การจัดท�าธรรมนูญประชาชนคนต�าบล

ปทุม เป็นกฎระเบียบและกติกาของคนในชุมชนในการ

ร่วมกันแก้ปัญหาสุขภาพ ซึ่งก่อร่างสร้างธรรมนูญได้ ๙ 

หมวดที่ครอบคลุมปัญหา ๔ ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ด้าน

สังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งธรรมนูญ

ได้ประกาศใช้วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ภายหลัง

ประกาศใช้มีการปฏิบัติตามธรรมนูญ ปัญหาสุรา บุหรี่ 

การพนันในงานศพ ร้านเกมส์ในชุมชน การควบคุม 

ไข้เลอืดออก ฝุน่ควนัจากอตุสาหกรรมเครือ่งป้ันดนิเผา มี

แผนงานโครงการของบประมาณแก้ปัญหาจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพจากเทศบาลต�าบลปทุม

 ๖. การพฒันาวชิาการจากงานประจ�า ในการ

แก้ปัญหาสุขภาพในทุกกิจกรรมใช้หลักการทฤษฎีบน 

หลักฐานเชิงประจักษ์ ทุกปีจะมีงานวิจัย Action re-

search น�าเสนอในระดับจังหวดั ระดับเขต และกระทรวง
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Project manager ร่วมก่อร่างสร้างธรรมนูญสุขภาพ

จนประกาศและน�าใช้แก้ปัญหาในชุมชน

ร่วมสร้างข้อตกลงกับชุมชนภายใต ้

ข้อก�าหนดของธรรมนูญกับกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา

กรณี ผลกระทบเหตุร�าคาญจากฝุ่นควันอุตสาหกรรม

เครื่องปั้นดินเผา

ส�ารวจข้อมูล งานอาชีวอนามัย 

เพื่อความปลอดภัยจากการท�างานในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
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สาธารณสุขอยู ่เสมอ และปัจจุบันได้สอนและฝึกให ้

เจ้าหน้าที่ในองค์กรทั้ง พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข 

ทันตภิบาลได้ท�าวิจัยจากงานประจ�าเพื่อพัฒนาและแก้

ปัญหาในหน้างานปี ๒๕๖๒ ได้สร้างนักวิจัยรุ ่นใหม่ 

จ�านวน ๔ คน นับเป็นปีที่มีผลงานวิชาการมากที่สุดและ

ได้ขยายผลในระดับอ�าเภอเป้าหมายผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่

ให้กับองค์กรในปี ๒๕๖๓ นี้ 

 จากอดตีถงึปัจจบุนัตัง้แต่ก้าวสูเ่ส้นทางนี ้นบัว่า

ได้ท�าบทบาทของพยาบาลได้เต็มความรู้ความสามารถ

ครบทกุบทบาท ฟ้าลขิติให้มาเป็นลกูสมเดจ็พระราชบดิา 

เริ่มต้นปลูกฝังทัศนคติของพยาบาลที่ดีจากสถาบันท่ี 

ทรงเกียรตนิาม ศิริราช ส�านกึในหน้าทีท่ีส่มเด็จย่าได้ทรง

มอบหมายให้มาสบืทอดพระราชปณธิาน จงึบอกตวัเองเสมอ

ว่า “อยู่ท่ีไหนต้องท�าหน้าที่ให้ยิ่งใหญ่เต็มศักยภาพ” 

และ “อยู่นานงานต้องเกิด” ปัญหาสุขภาพคนไทยมีทุก

กลุม่วยัทกุช่วงชวิีตทีร่อให้พยาบาลทกุคนเข้าไปมส่ีวนร่วม

ในการแก้ไขรางวัลจากการท�างานไม่ได้หมายความว่า

เราปฏิบัติดกีว่าและเป็นเลิศกว่าคนอืน่ แต่เป็นสิง่ทีบ่อก

ให้เรารูว่้าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างไร ปฏิบัติต่อ

เพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงานและประชาชนที่เรา

ดูแลอย่างไร ในทกุๆ วนัมคีวามสุขและสนกุกับงานทีไ่ด้ท�า

ในสิง่ทีมุ่ง่หวงั ได้พัฒนาสุขภาพประชาชน ได้พัฒนาทีม 

พัฒนาองค์กร เส้นทางเดินในงานปฐมภูมิไม่ได้ท�าให ้

ความรูท้างการพยาบาลหายไปไหนกลบัเปิดโลกให้กว้างขึน้

เห็นมมุมองสุขภาพท่ีหลากหลายมติิ สุขใจท่ีได้เป็นส่วนหนึง่

ของผู้สร้างครอบครัวและสังคมให้มสุีขภาวะทีดี่ สมศกัดิศ์รี 

ลูกสมเด็จพระราชบิดา
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พี่ช่วยเติม... น้องสานต่อ

อยากเปลี่ยน อยากท�า

เพื่อสมาคมฯ

 “อยากให้สมาคมฯ มสีมาชกิทีร่่วมมอื ร่วมใจ ท�างานเหนยีวแน่น มหีลายๆ รุน่เข้ามาร่วมกจิกรรม เข้า

มาร่วมตั้งแต่เป็นกรรมการ มาร่วมท�างานมาร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่า โดยเฉพาะน้องๆ เด็กๆ รุ่นใหม่ มาช่วยกัน

เสนอแนะ ปรับเปลี่ยน ท�าให้สมาคมฯ เราเจริญก้าวหน้า ”

นางสีดา สุจริตกุล

ศิษย์เก่า ปี พ.ศ. ๒๕๑๘/๑ ที่ปรึกษาสมาคมฯ

นางสาวสุพร ลิลิตธรรม

ศิษย์เก่า ปี พ.ศ. ๒๕๑๖/๑ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
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 อยากให้สมาคมฯ จดักจิกรรมในภาพใหญ่ 

ปีละ ๑ ครั้ง โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกและ

ศษิย์เก่าทกุคน หรอืให้ได้มากท่ีสดุ อาจจะกระจาย

ท�าแต่ละภาค หรือท�าพร้อมกันทั้งประเทศ เพื่อ

ให้เห็นถงึศักยภาพและพลงัของพีน้่องศริริาชทัง้

ศษิย์เก่า ศษิย์ปัจจบัุน เน้นกิจกรรมการกศุลต่างๆ 

หรือการเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

 อยากให้มผีูแ้ทนศษิย์เก่า แต่ละจงัหวดั 

เป็นผูป้ระสานงานกบัสมาคมฯ เพือ่ความสะดวก/

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการจัดการใน

ทุกๆ ด้าน

นางมลวิภา กาศสมบูรณ์

ศิษย์เก่า ปี พ.ศ. ๒๕๒๘

ต�าแหน่งปัจจุบัน

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

และรูปแบบบริการ

ส�านักงานสาธารณสุข จังหวัดก�าแพงเพชร

 อยากให้ สมาคมฯ ท�ากจิกรรมเพือ่เป็น 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของพี่น้องศิษย์เก่า

เมือ่ยามเกษยีณแล้วเพราะส่วนใหญ่จะไม่มภีาระ

หน้าทีใ่นงาน มเีวลาทีจ่ะกลบัมาร่วมกจิกรรมแบบ

พี่ๆ น้องๆ ได้มากขึ้น 

 อยากเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสา ช่วยเหลอื

สังคม เช่น การออกหน่วยบริการด้านสุขภาพ 

หรือ อื่นๆ

 อยากเห็นสมาคมฯ เป็นจุดศูนย์กลาง

ของศษิย์เก่าทกุรุน่ ทัง้ทีท่�างานอยูแ่ละเกษยีณแล้ว 

และทั้งที่อยู่ในรั้วศิริราช และไปท�างานที่อื่นท่ัว

ประเทศ เพื่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับสถาบัน

การศึกษาของเรา ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

การสือ่สารท่ีมอียูใ่นปัจจบุนัเพือ่เชือ่มโยงสือ่สาร

ให้เกิดความคุ้นเคย มีสัมพันธ์กัน และเกิดความ

ร่วมมอืกนัมากขึน้ รบัทราบความเป็นไปของพ่ีๆ 

น้องๆ เช่น Line, Facebook, Website ที่ 

update

นางสมถวิล โปตระนันท์

ศิษย์เก่า ปี พ.ศ. ๒๕๑๙/๒
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 อยากให้สมาคมฯ จัดกิจกรรมที่พ่ีน้อง

พยาบาลศิริราชที่อยู่ในภูมิภาค ได้มีโอกาสมา

ร่วมกิจกรรมกับสถาบัน

 อยากรวบรวม เพือ่นๆ ศริริาชในภมูภิาค 

สู่มาตุภูมิ กลับไปเยี่ยมบ้านหลังแรกของวิชาชีพ

อยากเห็นความก้าวหน้าของ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ 

ชาวพยาบาลศิริราชท่ีอยู่ภูมิภาคในเอกสารฯ 

ลานพิกุล 

 “รอบรัว้ ทัว่ไทย กบัพยาบาลศริริาช” 

เพราะงานทีศ่ษิย์เก่าท�า พฒันา มมีากมาย นอกรัว้

ศิริราช

นางอลิษา สุพรรณ

ศษิย์เก่า ปี พ.ศ. ๒๕๓๔

ต�าแหน่งปัจจุบัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ส�านักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

 “อยากให้สมาคมฯ มีรายละเอียดแจ้ง

ชัดเจนว่า หลังจากเป็นสมาชิกจะได้ประโยชน์

อย่างไร หรอืเราสามารถช่วยเหลอือะไรสมาคมฯ 

ได้บ้าง ”

นางสาวจาคินี รุ่งทวีผล

ศิษย์เก่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 “เป็นความตั้งใจตั้งแต่เข้าปี ๑ มาแล้ว 

คือ เม่ือจบมาแล้วอยากท�าอะไรเพือ่คณะฯ และ

สมาคมฯ เป็นพยาบาลทีด่ขีองแผ่นดนิ ช่วยเหลอื

ประชาชนให้ได้มากที่สุด”

นางสาวธนพร ครุฑไกรวัล

ศิษย์เก่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๒



87

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     ลานพิกุล

 “ส่ิงท่ีอยากท�าให้คณะฯ คอื เป็นบคุลากร

ทีด่ ีและถ้ามกีจิกรรมอะไรของคณะฯ และสมาคมฯ 

ทีพ่อช่วยได้ จะเข้าร่วมกจิกรรมเพือ่พฒันาคณะฯ 

และสมาคมฯ ต่อไป ”

นางสาวนรีกานต์ ชาวน่าน

ศิษย์เก่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 “ถ้าคณะฯ และสมาคมฯ มีกิจกรรม

อะไร หรือมีอะไรให้ช่วยเหลือในส่วนที่สามารถ

ช่วยเหลือได้ อยากช่วยจนสุดความสามารถ”

นางสาวอนุธิดา นานวน

ศิษย์เก่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 “ในอนาคตก็อยากให้การสนับสนุน

คณะฯ และสมาคมฯ ในการจัดกิจกรรมหรือ

โครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อน้องรุ่น

ต่อๆ ไป ในทุกๆ ด้าน เท่าทีจ่ะสามารถช่วยได้ ”

นางสาวหนึ่งกัญญา จั่นเจริญ

ศิษย์เก่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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เที่ยวไปกับศิษย์เก่า

ณ ทะเลสาบไบคาล

จันทนา นิลวรางกูร

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๐๓
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 สวัสดค่ีะพี่ๆ  น้องๆ และเพือ่นๆ สมาชกิศษิย์เก่า

พยาบาลศิริราชที่รักและคิดถึง นานมากที่ไม่ได้ส่ือสาร

ถงึกนั แต่กส่็งใจถงึกันตลอดเวลาไม่เคยลมืเลอืนไปจากใจ 

จงึขอทกัทายด้วยเรือ่งเทีย่วทีย่งัถนดัเทีย่วอยูเ่หมอืนเดิม 

แม้วัยจะเข้า ๘๓ ปี แล้ว ขอพาเที่ยวทะเลสาบไบคาล 

(ฉบบัย่อ) ทีเ่พิง่ไปมาเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ปีนีเ้องค่ะ เนือ่ง

เพราะเห็นว่าสถานท่ีแห่งนี้มีธรรมชาติท่ีสุดยอด จัดสรร

ตวัเองให้ลงตวักับฤดูกาลอันหนาวเหนบ็ และเกดิปรากฎ

การณ์ทางธรรมชาติได้อย่างมหัศจรรย์ 

 ทะเลสาบไบคาล ตัง้อยูใ่นเขตไซบีเรยี สหพนัธรฐั

รัสเซีย ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันกับ “เกาะซาคาริน” และ 

“หมูเ่กาะครูนิ” ของประเทศญีปุ่่น มีเมอืงหลวงชือ่ “อร์ีคตุส์” 

ได้รับการขนานนามว่าปารีสน้อย

 การก่อก�าเนดิของทะเลสาบ เกดิข้ึนเมือ่ราว ๒๕ 

ล้านปีก่อน ได้เกิดการเปลีย่นแปลงผวิเปลอืกโลกครัง้ยิง่ใหญ่ 

จนสามารถเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของผืนทวีป และผืนน�้าครั้ง

ยิ่งใหญ่เป็นประวัติการ

 กล่าวคอื ผวิเปลอืกโลกท่ีวางอยูบ่นชัน้หนิเปลอืก

โลกช้ันที ่๒ ซึง่เป็นชัน้มหมึารองรบัผนืดินท่ีแบ่งทวปีต่างๆ  

และรองรบัผนืน�า้ทีเ่ป็นมหาสมทุร การเคลือ่นตวัเคลือ่นที่

ครั้งน้ี แผ่นเปลือกโลกมหึมาได้ดันแผ่นหินมหึมาเช่นกัน

อีกก้อนหนึ่งดันให้โก่งตัวขึ้น เช่น เทือกเขาหิมาลัย หรือ

แผ่นหินสองแผ่นเคลื่อนแยกจากกัน ก็จะท�าให้เกิดร่อง 

น�้าลึก ดังเช่นทะเลสาบไบคาล เป็นต้น แผ่นหินนี้เรียกว่า 

แผ่นหิน “ยูเรเซี่ยม” แยกจากแผ่นหิน “อเมริกาเหนือ” 

ท�าให้เกิดทะเลสาบไบคาลท่ีมส่ีวนแคบท่ีสดุเพยีง ๖๒ เมตร 

แต่ส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ถึง ๑,๖๓๕ เมตร ส่วนความลึก 

ลึกที่สุด ๑,๖๓๗ เมตร  มีความยาว ๒๗ กิโลเมตร และ

พบว่ามีส่ิงมีชีวิตอาศยัอยูใ่นทะเลสาบกว่า ๕๐๐ ชนดิ อยู่

ในน�้าลึกระดับ ๔๓๓ เมตร  ระดับความลึกถ้าพ้นจาก 

๕๐๐ เมตร จะไม่มีแสงส่องลงไปถึง

 น�้าในทะเลสาบมีความบริสุทธิ์มาก ออกซิเจนที่

ละลายอยู่ในน�้ามีความเข้มข้นสูงกว่าทะเลสาบน�้าจืด 

ทั่วๆ ไป  ดังนั้นเมื่อน�้ากลายเป็นน�้าแข็ง จึงท�าให้มีความ

โปร่งใสมองผ่านแผ่นน�้าแข็งลงไปสามารถมองทะลุได้ถึง

ก้นทะเลสาบในบางจุด

 น�้าในทะเลสาบจะกลายเป็นน�้าแข็งในฤดูหนาว 

จะแข็งตัวอยู่ ๘ เดือน เนื่องจากอุณหภูมิติดลบ  -๒๗ oC 

ถึง -๔๐ oC พื้นน�้าแข็งในทะเลสาบที่กลายเป็นน�้าแข็งมี

ความหนาถึง ๓-๕ เมตรเลยทีเดียว แต่ฤดูท่องเที่ยวจะ

เป็นช่วงสั้นๆ คือ เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ที่น�้าแข็งมี

ความแข็งแรงและมีความหนาพอท่ีจะน�ารถขนาด ๗-๘ 

ที่นั่ง ลงไปวิ่งกันไปมาได้แทนเรือในฤดูปกติ

 นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาชื่นชมความงดงามและ

ความมหัศจรรย์ที่เกิดปรากฎการณ์จากธรรมชาติ เราจะ

ได้เห็นน�้าแข็งท่ีตกผลึกเป็นสีเขียว สีฟ้า หรือฟ้าอมเขียว 

ระเกะระกะละลานตาอยู่บนทะเลสาบหรือตามชายฝั่ง 

บางก้อนสงูถงึ ๑-๒ เมตร เกดิจากก้อนน�า้แขง็ทีอ่ยูล่กึลงไป 

ถูกกระแสน�้าเบื้องล่างที่ยังไม่แข็งพัดพากระทบกระแทก 

สุดท้ายจะดันตัวเองลอยพ้นผิวน�้าแข็งด้านบนขึ้นมากอง

กันไว้ สุดแท้แต่ทางหรือร่องน�้าจะไหลไปทิศทางใด จุดที่

ดันตัวขึน้มาเป็นจดุทีน่�า้ในทะเลสาบเป็นน�า้แขง็ไม่หนาพอ
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 การเที่ยวชมประติมากรรมน�้าแข็งที่ธรรมชาติ

เป็นผู้จัดการ จะมีเรือยางที่ขับเคลื่อนด้วยพลังกังหันลม

ผลักดันให้เรือยางเลื่อนแล่นไหลไปบนแผ่นน�้าแข็งอัน

กว้างไกลแล่นแฉลบไปแฉลบมาเป็นทีห่วาดเสยีวและสนกุ

จนลืมอายุ

 ช่วงเวลาทีต่ืน่เต้นเร้าใจ และรอคอย คอื เมือ่เรา

เดินทางมุ่งตรงไปยังชายฝั่งทะเลสาบไบคาล เพื่อไปยัง

หมูบ้่าน “คูชร์ี” (Khuzir Village) ตัง้อยูบ่นเกาะ “โอลคอน” 

(Olkhon Island) เป็นเกาะใหญ่ทีส่ดุในทะเลสาบไบคาล 

เมื่อถึงชายฝั่งในยามปกติจะเป็นท่าเรือ แต่ในยามนี้จะ

แปลงสภาพเป็นท่าจอดรถ รถจะมีลักษณะคล้ายรถจิ๊บมี 

๗ ที่นั่ง ซึ่งโชเฟอร์จะขับพาเราแล่นไปบนแผ่นน�้าแข็งใน

ทะเลสาบ ไปยังรีสอร์ทที่พักหมู่บ้าน “คูซีร์”

 ได้เคยตดิตามดูสารคดมีานาน และสงสัยเม่ือเห็น

รถลงไปวิ่งบนน�้าแข็ง เมื่อได้มาสัมผัสด้วยตนเองจึงมั่นใจ

ว่ารถสามารถวิง่ไปบนผนืน�า้แข็งได้จรงิ เพราะสัมผสัได้ถงึ

ความปลอดภยัว่ารถไม่พาเราหล่นลงไปในทะเลสาบ และ

มีมาตรการความปลอดภัย มีเครื่องหมายชัดเจนว่าให้ว่ิง

ไปทิศทางใด เราจึงได้ชมความงามและความมหัศจรรย์

ทางธรรมชาติตลอดสองข้างทางด้วยความสบายใจ

 ระหว่างทางที่รถขับผ่านจะละลานตาตื่นใจไป

ด้วยแผ่นน�า้แขง็ทีต่กผลกึสสีวยงามสดใส ชายฝ่ังกจ็ะเหน็

น�า้แข็งงอกน�า้แขง็ย้อยมองดขูาวโผล่ รปูร่างแปลกแตกต่าง

กนัออกไป สดุแท้แต่น�า้ทีอ่ยูเ่บ้ืองบนจะไหลหรอืหยดย้อย

ลงมากระทบแล้วแข็งตัวกลายเป็นน�้าแข็ง เกาะอยู่ตาม

หน้าผาตามชายขอบทะเลสาบ บางจุดจะมีถ�้าน�้าแข็ง

 กจิกรรมทีอ่ยูบ่นเกาะคซีูร์ คอื การได้ลงไปนอน

กลิง้เกลอืกบนแผ่นน�า้แขง็ทีก่ว้างใหญ่ พวกเรากล้าๆ กลวัๆ 

เมื่อล้มตัวลงนอนแนบไปกับแผ่นน�้าแข็งท่ีเย็นยะเยือก

และใสราวกระจก เมื่อแนบหน้ามองผ่านแผ่นน�้าแข็งลง

ไปใจจะหายวบูด้วยความลึกและรอยร้าวคล้ายกระจกร้าว

 นอกจากนี ้ยงัเฝ้าดพูรายหรอืฟองอากาศทีล่อย

ขึ้นมาจากก้นทะเลสาบ ฟองอากาศเมื่อลอยขึ้นมาจนมา 

กระทบความเย็นจนถึงเย็นจัดจวนเจียนจะพ้นผิวน�้าราว

สบิกว่าเซ็น ฟองอากาศนัน้กจ็ะทยอยกนัแขง็ตัวมองดูเป็นจุด

เป็นก้อน เล็ก ใหญ่ ลอยไล่กันเป็นสายจากผิวน�้าแข็งลงสู่

ก้นทะเลสาบ รูปร่างแปลกแตกต่างกันออกไป บ้างก็จะ

กระจายคล้ายพลุแตก  ถ้าโชคดีจังหวะดี เราจะได้เห็น

ฟองอากาศใต้น�้าแข็งเหล่านี้สะท้อนแสงล้อเล่นกับดวง

อาทิตย์สีสันสวยงามมาก ซึ่งต้องวัดดวงกันและเฝ้ารอ

อย่างใจเย็น (กว่าน�้าแข็ง)

 ปรากฏการณ์พรายหรือฟองอากาศจะอยู่ราว

เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ซ่ึงจะเป็นช่วงท่ีสามารถน�ารถ

ขนาดดังกล่าวมาวิ่งได้เช่นกัน
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 ฟองอากาศเหล่านี้เกิดจากแก๊สมีเทนซึ่งละลาย

อยู่ในน�้า ความร้อนจากชั้นในซึ่งเป็นแกนกลางของโลก  

หนิละลายแม๊กม่า (MAXMA) จะแผ่ขยายข้ึนมาบนเปลอืก

โลกที่เป็นหินเหนือแม๊กม่า (MAXMA) จากนั้นความร้อน

กแ็ผ่ขยายมาถงึก้นทะเลสาบ เมือ่กระทบความเยน็กร็วม

ตัวเป็นก้อนลอยขึ้นมาตามรอยแตกแยกของพ้ืนก้น

ทะเลสาบ เรยีกว่าพรายหรอืฟองอากาศ (Fire boll) บาง

ลูกโตเท่าลูกบอลและบางลูกเล็กจิ๋วเท่าน้ิวก้อยก็มี จะ

ลอยตัวแทรกมาตามรอยตามร่องที่แตกแยกจากก้น

ทะเลสาบ ลอยข้ึนมาสูผ่วิน�า้จนมากระทบความเยน็จดัจึง

แข็งตวักลายเป็นก้อนน�า้แข็งสขีาวขุน่ลอยค้างอยู ่รปูลกัษณ์

ความสวยงามแตกต่างกันออกไป

 การลงไปเดนิบนลานน�า้แขง็เพือ่ชมปรากฏการณ์

ต่างๆ นัน้ นอกเหนอืจากเราต้องแพก็ตวัเราให้อบอุน่เพียง

พอแล้ว รองเท้านบัว่ามคีวามส�าคัญ รองเท้าต้องรดัข้อ และ

ข้อส�าคญัคอืต้องมแีผ่นหนามเหลก็สวมพืน้รองเท้าทกุคร้ัง

ท่ีลงเหยยีบบนพืน้น�า้แขง็ เนือ่งจากลืน่มาก แผ่นหนามเหล็ก

จะจิกลงไปบนพื้นน�้าแข็งไม่ให้ลื่น ได้ผลเป็นอย่างดี

 บางคร้ังก�าลังเพลิดเพลินกับธรรมชาติรอบตัว 

จะได้ยนิเสยีงครนืๆ เหมอืนเสยีงฟ้าร้องดงัไกลบ้าง ใกล้บ้าง 

ซ่ึงเกิดจากแผ่นน�า้แขง็ท่ีลอยอยูข้่างใต้ ถกูเบียดถกูดันจาก

ใต้น�้าที่หนาหนัก เมื่อสบช่องที่เปราะบางจึงดันตัวเองพุ่ง

ขึ้นมาส�าเร็จ ด้วยความหนาหนักและพลังมหาศาลที่ดัน

อยูข้่างล่างจงึเกดิเสยีงดงัโครมครามน่ากลวั น�า้แขง็บางก้อน

ทะลึ่งพรวดขึ้นมาแล้วลื่นไหลออกไปไกล เป็นที่น่ากลัว

และตืน่ตาตืน่ใจ เมือ่หายตกใจกจ็ะวิง่ไปถ่ายรปูกัน บางครัง้

ผูน้�าทางต้องบอกอย่าใกล้มากนกั เพราะนัน่เป็นร่องของน�า้

พร้อมจะแยกเมื่อไหร่ก็ได้ เชื่อผู้น�าแล้วเราจะปลอดภัย 

เพราะเขาจะรู้สภาพทุกจุดของพื้นทะเลสาบท่ีกลายเป็น

น�้าแข็งแห่งนี้

 อาหารกลางวันพ่อครัวของเราก็คือโชเฟอร์

นั่นเอง เมื่อหาที่เหมาะๆ ได้แล้ว ก็จะกางโต๊ะเก้าอี้ จัด

ช้อนจานชามถ้วย แล้วท�าซุปร้อนๆ กับข้าวสวยร้อนๆ ให้

เราได้รับประทานกัน ท่ามกลางบรรยากาศท่ีจะหาไม่ได้

อีกแล้วบนโลกใบนี้

 ทางตอนใต้ของเกาะทีเ่ราอยูช่ือ่ “โอลคอน” เรา

ข้ามไปยังเกาะ “โอกอย” โดยทางรถวิ่งไปบนน�้าแข็ง ถ้า

ในฤดูปกติการสัญจรไปมาระหว่างเกาะจะต้องใช้เรือ

เท่าน้ัน เป้าหมายของการข้ามมาที่เกาะนี้เพื่อชมเจดีย์

ลามะธิเบต ซ่ึงเป็นสถานที่เคารพของชาวเกาะ และ

บริเวณนี้พรายน�้าแข็งหรือฟองอากาศดังกล่าวมีความ

หนาแน่น ผุดขึ้นมาสวยงามกว่าที่ใดบนเกาะ

 กิจกรรมที่ทุกคนรอคอย คือ การได้นั่งสุนัขลาก

เลื่อนผ่านป่าสนกับทุ่งน�้าแข็งอันกว้างใหญ่ และนั่งรถม้า

พันธุ์พื้นเมืองผ่านป่าสวยๆ แต่กิจกรรมท่ีพร้อมใจกัน

ยกเว้น คือ การเจาะน�้าแข็งให้เป็นรูลึกลงไปจนถึงพื้นน�้า

ใต้แผ่นน�้าแข็งเพื่อตกปลา เพราะต้องใช้เวลาท่ีประมาณ

ไม่ได้ว่าจะมากนิเหยือ่เมือ่ไหร่ และทีส่�าคญัคอื สงสารปลา

 ได้มีโอกาสพิเศษเข้าชมหมู่บ้านของชนพื้นเมือง

ดั้งเดิม ชื่อว่า “เผ่าบูรยัต” ได้รับการต้อนรับตามแบบ

ฉบับและยังจัดพิธีให้พรโดยผู้น�าทางจิตวิญญาณพระชา

มนันัสต์อกีด้วย พิธดูีเข้มขลังท�าให้ทกุคนเงียบสงบโดยไม่ได้

นดัหมาย และสุดท้ายได้เต้นระบ�าตามธรรมเนยีมของชนเผ่า

ร่วมกนัอีกด้วย ปัจจุบนัหมูบ้่านน้ีได้เป็นศนูย์วฒันธรรมบรูยตั

 ความจริงยังมีเรื่องเล่าและสถานที่น่าสนใจอีก

มากมายที่ได้ประสบพบเห็นในถิ่นไซบีเรียและทะเลสาบ

ไบคาล ถ้ามโีอกาสจะมาเล่าให้ฟังกนัอกี เพ่ือความเพลิดเพลนิ

และเป็นสื่อสัมพันธ์ที่ดีที่จะส่งถึงกัน
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รายงานการตรวจงบการเงินประจ�าปี ๒๕๖๒
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ประมาณการรายรับ - รายจ่าย
ประจ�าปี ๒๕๖๓

  

    

        

         

               

สมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลศิรริาชฯ 

ประมาณการรายรบัและรายจ่าย ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

         

ก) ประมาณการรายรับ ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ลาํดบั 
ท่ี 

 
 

หมวดรายการ 
                                 

 
 

 
จาํนวนเงิน 

(บาท) 

 
 

เหตผุล 

 
๑. 

 
เงนิบริจาค 

 
 

 
๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
  - เพ่ือนาํดอกผลใชจ้่ายตามวตัถปุระสงค ์

  ๑.๑ ตัง้เป็นกองทนุตามวตัถปุระสงค ์       ของเงินกองทนุ 
      - เพ่ือสนบัสนนุดอกผลของเงินกองทนุตา่งๆ 

  ๑.๒ สนบัสนนุกองทนุตา่งๆ ในขอ้ ๑.๑       ใหม้ีจาํนวนเพียงพอกบัรายจ่ายของแตล่ะ 
        กองทนุ 
     

๒. เงนิค่าบาํรุง  ๓๓๐,๐๐๐.๐๐   สมคัรเป็นสมาชิกสามญั และสมาชิก 

      สมทบคนละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

     

๓. ดอกเบีย้/ผลประโยชนจ์ากเงนิกองทุน  ๖๕๐,๐๐๐.๐๐  

     - บา้นศรีนครนิทร ์    - เงินฝากธนาคาร 
     - สมาคมฯ    -  เงินฝากสหกรณอ์อมทรพัย ์มหาวิทยาลยั- 

        มหิดล จาํกดั 
     - สลากออมทรพัยท์วีสนิ “ชดุขวญัขา้ว” 

     

๔. เงนิรายได้  ๘๕๐,๐๐๐.๐๐    - รายไดจ้ากการจดักิจกรรมตา่งๆ 

          (ภายหลงัการหกัคา่ใชจ้่าย) 

      - สนบัสนนุการจดัพิมพห์นงัสอืลานพิกลุ 

     

     

       

     
                  รวมประมาณการรายรับ  ๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐  
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         ๒ 

 

ข) งบประมาณรายจ่าย ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

ลาํดบั 

  
 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ขอตั้ง 
(บาท) 

 
 
 

ท่ี 

 

หมวดรายการ  
    งบประมาณ 

๓๐ พ.ย.๒๕๖๒ 
       จ่ายจรงิ 
        (บาท) 

เหตผุล 

 
๑. 

 
ทุนใช้ในกิจการสมาคมฯ 

    

 ๑.๑  ถวายพระบรมวงศานวุงศ ์ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐  - วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

      - วนัพระราชสมภพ และในวโรกาสตา่งๆ 

 ๑.๒  การกศุล ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙๗,๕๖๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  - สมทบทนุ “ทนุการกศุลสมเด็จยา่” 

      - สมทบทนุ “ทนุสมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอฯ” 

      - บรจิาควนัมหิดล/พวงมาลา 

      - บรจิาคงานกาชาด 

      - บรจิาคงานคณะพยาบาลศาสตร ์ม.มหิดล 

      - รว่มจดั/สนบัสนนุพิธีการทางศาสนา 

      - สนบัสนนุกิจกรรมดา้นสงัคมสงเคราะห ์

            ชว่ยเหลือเด็กกาํพรา้ 

            ชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตั ิ

      - สนบัสนนุกิจกรรมดา้นอ่ืนๆ 

             องคก์รในมหาวิทยาลยัมหิดล 

             องคก์รนอกมหาวิทยาลยัมหิดล 

 ๑.๓  คา่ตอบแทน ๑,๑๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๐๕,๙๕๑.๐๐ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐  - ปรบัอตัราเงินเดือนประจาํปีเจา้หนา้ที่ 4 คน 

      - คา่ลว่งเวลา 

      - ผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 

      - สมทบเงินกองทนุประกนัสงัคม 

 ๑.๔  คา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษา ๑๐,๐๐๐.๐๐ ------- ๕,๐๐๐.๐๐  - คา่ซอ่มแซมและอปุกรณ ์

 ๑.๕  คา่สาธารณปูโภค ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๙๐๖.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐  - คา่ไปรษณีย ์/คา่โทรศพัท ์

 ๑.๖ คา่ธรรมเนียม/คา่สมคัร ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐  - สภาสตรแีหง่ชาติ 

         เป็นสมาชิกองคก์รอ่ืน     - สถาบนัสมทบสภาการพยาบาล 

      - ตอ่อาย ุInternet 

 ๑.๗ หนงัสอืลานพิกลุ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  - คา่จดัพิมพ ์

      - คา่จดัสง่ (ซอง-แสตมป์) 

 ๑.๘ วสัด ุ  - งานบา้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๕๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐  - หมกึตา่งๆ 

                  - สาํนกังาน     - ถ่ายเอกสาร 

      - กระดาษ 

      - คา่พิมพห์วักระดาษ/ซอง 

      - เครือ่งเขียน 
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ข. งบประมาณจ่าย ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 

ลาํดบั 

  
 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ขอตั้ง 
(บาท) 

 
 
 

ท่ี 

 

หมวดรายการ 
 

 
      งบประมาณ  

   ๓๐ พ.ย.๒๕๖๒ 
        จ่ายจรงิ 
          (บาท) 

เหตผุล 

 
 

 
๑.๙  ครุภณัฑ ์

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๓๙,๒๕๓ 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 - เครื่องปรบัอากาศ 

      - อปุกรณค์อมพิวเตอร ์

                    

 ๑.๑๐ คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔๑,๒๕๘.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ - งานรดนํา้ขอพรผูอ้าวโุส/มทุติาจิต 

      - แสดงความยินดีในโอกาสตา่งๆ 

      - ประชมุใหญ่สามญัประจาํปี/ชมุนมุศษิยเ์ก่า 

      - งานเดนิ-วิ่งเฉลิมพระเกียรต ิ

      - งานคอนเสิรต์ฯ 

      - ประชมุวชิาการ 

      - อาหารวา่งการประชมุฝ่ายตา่งๆ 

      - ภาษีท่ีดนิ (พทุธมณฑล)/ภาษีเงินได ้

      - การจดัทาํ web sites สมาคมฯ 

      - เข็มสมาคมฯ 

      - งานวนัก่อตัง้สมาคมฯ 

      - คา่พาหนะ 

      - ดงูานบา้นพกัผูส้งูอาย/ุรัว้โครงการฯ 

 ๑.๑๑ ดอกผลจากเงินทนุ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๑๒๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ - รางวลันกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาล- 

    อาจารยน์พรตัน ์สรุพิพิธ       ศาสตรบณัฑติ ท่ีไดค้ะแนนยอดเย่ียม 

        ในวชิาตา่งๆ ๔ วชิา ของภาควชิาสตู-ิ 

        ศาสตร-์นรีเวชวทิยา (๓๐%) 

      - สนบัสนนุการศกึษาภาควชิาสตูศิาสตรฯ์ 

        (๒๐%) 

      - กิจกรรมสมาคมฯ (๓๐%) 

      - สมทบทนุเดมิ (๒๐%) 

  รวมเป็นเงนิ (๑.๑-๑.๑๑) ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๐๕,๑๔๘.๐๐ ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐  

 
๒. 

 
ทุนเพือ่การศึกษา 

 
๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 - ใหท้นุตอ่เน่ืองแก่นกัศกึษาเริ่มจากปีการ 

         ศกึษาท่ี ๒ ถงึ ๔ ท่ีเรียนดี ขาดแคลนทนุ-     

         ทรพัย ์ปีละ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวม ๓ ปี 

         เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาทตอ่คน 

      - สมทบเงินกองทนุสะสมถาวร 

        “มลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้เพ่ือเยาวชน” 

          เป็นคา่เล่าเรยีนของนกัเรียน ปีละ ๑ ทนุ 

       -  แสดงความยินดีวนัสาํเรจ็การศกึษาหลกั 

         สตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
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            ๔ 

ข. งบประมาณจ่าย ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
ลาํดบั 

  
 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขอตั้ง 
(บาท) 

 
 
 

ท่ี 
 

หมวดรายการ  
    งบประมาณ 
  

    ๓๐ พ.ย.๒๕๖๒ 
         จ่ายจรงิ 
          (บาท) 

เหตผุล 

 
๓. 

 
ทุนเพือ่สวัสดกิารพยาบาล 

 
    ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
     ๔๖,๕๗๘.๐๐ 

 
   ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 - สมาชิกเจ็บป่วย 

      - พวงหรีด 

      - รว่มทาํบญุสมาชิกถงึแก่กรรม 

      
 

๔. 
 
ทุนเพือ่โรงเรียนศิษยเ์ก่า- 

 
    ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
  ๒๒๐,๒๔๐.๐๐ 

 
๓๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 

- โครงการปรบัปรุงหอ้งสขุาฯ 

 พยาบาลศิริราชบ้านดง    - รบัรองกิจการของคณะทาํงาน 

        และผูร้ว่มกิจกรรม 

      

      
 

๕. 
 
ทุนรางวัลศิษยเ์ก่าพยาบาล- 

 
    ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
    ๓๘,๔๑๓.๐๐ 

 
   ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

  

-  โล่ประกาศเกียรตคิณุ 

 ศิริราชดเีด่น    - เข็มเชิดชเูกียรต ิ

      

      
 

๖. 
 
ทุนเพือ่บ้านพักผู้สูงอายุ 

 
      ๑,๐๐๐.๐๐ 

 
     ๖๙,๙๐๗.๐๐ 

 
   ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

  

-  ภาษีท่ีดนิ 

 (บ้านศรีนครินทร)์     

      

      
 

๗. 
 
ทุนบ้านบ่อฝ้าย 

 
๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 
------- 

 
๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 

      

      

      

                รวมท้ังสิน้ (๒-๗) ๒๔๑,๐๐๐.๐๐    ๑๑๕,๑๓๘.๐๐ ๕๓๐,๐๐๐.๐๐  

      

                                    

 รวมประมาณการรายจ่าย (๑-๗) ๒,๑๙๑,๐๐๐.๐๐  ๒,๒๔๒,๖๘๖.๐๐ ๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐  
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รายชื่อผู้ตั้งทุนที่ใช้ดอกผลตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
สรุปยอดเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 1 

รายช่ือผู้ตั้งทุนที่ใช้ดอกผลตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
สรุปยอดเงิน ณ วันที ่๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

  ๑.ทุนทั่วไปใช้ดอกผลเพื่อกิจการของสมาคมฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๒๘๔,๖๕๖  บาท  
วันที่เริ่มตั้ง / เงินทุน  ยอดเงินทุนปัจจุบัน 

       
     ๑.๑ ทุน คุณหญิงทวี เนตรโรจน์ (ถึงแก่กรรม)  ๓๐/๑๑/๑๗ =  ๔๐,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐            
     ๑.๒ ทุน จำนวน  ปิติวรรณ  (ถึงแก่กรรม)  ๓๐/๑๑/๑๗ =  ๒,๐๐๐            ๑๘,๐๐๐.๐๐        
     ๑.๓ ทุน คุณหญิงรำพึงพัธน์ โมกขะเวส (ถึงแก่กรรม) ๓๐/๑๐/๑๓ =  ๒๕,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐       
     ๑.๔ ทุน สุมาลี  แดงประไพ (ถึงแก่กรรม)  …./…./๑๖  =   ๓,๔๐๐  ๑๐,๐๐๐.๐๐        
     ๑.๕ ทุน ลมุล  สัตยสงวน  (ถึงแก่กรรม)  ๖/๑๑/๑๔  =  ๓,๘๐๐  ๑๕,๐๐๐.๐๐        
     ๑.๖ ทุน เจนตา  ประทัตสุนทรสาร (ถึงแก่กรรม) ๖/๑๑/๑๔  =  ๘,๐๐๐  ๔๐,๐๒๗.๑๕        
     ๑.๗ ทุน เฉลา  สุ่มสวัสดิ์  (ถึงแก่กรรม)  ๓๐/๑๑/๑๗ =  ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐        
     ๑.๘ ทุน จำนงค์  ไรวา    (ถึงแก่กรรม)  ๖/๑๑/๑๔  =  ๓,๐๐๐  ๖๑,๓๓๐.๐๐          
     ๑.๙ ทุน ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๔๙๑(พ.ท.หญิงผ่องใส ครุฑางคะ) ๓๐/๑๑/๑๗ =  ๕,๐๐๐ ๙๑,๕๒๐.๐๐           
     ๑.๑๐ ทุน ประณิธิ วิมุกตะนันทน์   ๓๐/๑๑/๑๗ =  ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐       
     ๑.๑๑ ทุน พยุง  การสุทธิ์  (ถึงแก่กรรม)  ๓๐/๑๑/๑๗ =  ๑,๒๐๐         ๑๓๓,๘๐๐.๐๐           
     ๑.๑๒ ทุน วาณี  เอกะจัมปกะ (ถึงแก่กรรม) ๓๐/๑๑/๑๗ =  ๔,๐๐๐  ๕,๐๑๖.๖๘        
     ๑.๑๓ ทุน พยาบาล & อาจารย์แผนกสูติศาสตร์  ๑๔/๑๒/๓๐ =  ๓๗,๕๕๓ ๓๗,๕๕๓.๐๐      
     ๑.๑๔ ทุน อาจารย์นพรัตน์  สุรพิพิธ  (ถึงแก่กรรม) ๑๗/๑๑/๑๘ =  ๒๒,๔๐๐        ๕๒๓,๙๓๐.๐๐    
    ๑.๑๕ ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ. ๒๔๗๓   ๓๐/๑๑/๑๗ =  ๗,๘๐๐  ๑๒,๐๒๐.๐๐           
     ๑.๑๖ ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ. ๒๔๙๐   ๓๐/๑๑/๑๗ =  ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๙๒๐.๐๐           
     ๑.๑๗ ทุน กระสินธ์ แสดงหาญ   ๓๐/๔/๑๙   =  ๕,๐๐๐  ๑๓,๐๐๐.๐๐           
     ๑.๑๘ ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ. ๒๔๘๔   ๓๑/๑๒/๑๙ =  ๑๘,๐๐๐ ๓๐,๔๖๗.๐๘           
     ๑.๑๙ ทุน ฉายภมร วัฒนะโชติ   ๐๓/๑๑/๑๖ =   ๑,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐.๐๐          
     ๑.๒๐ ทุน ลมัย  เนียวกุล     (ถึงแก่กรรม)  ๒๐/๐๕/๒๙ =  ๑,๘๐๐  ๒,๐๐๐.๐๐           
     ๑.๒๑ ทุน ผาณิต ตุลวรรธนะ (ถึงแก่กรรม)  ๒๗/๑๐/๒๐ =  ๓,๐๐๐  ๑๘,๘๐๐.๐๐           
     ๑.๒๒ ทุน สำอางค์ ยมนาค     (ถึงแก่กรรม)  ๐๓/๐๗/๒๒ =  ๑๒,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐.๐๐           
     ๑.๒๓ ทุน คุณหญิงพรรณางค์  ปาณิกบุตร  ๑๐/๐๙/๒๒ =  ๒,๐๐๐  ๑๘,๒๐๐.๐๐           
     ๑.๒๔ ทุน สุธีรา  บุรารักษ ์   ๑๕/๑๒/๒๒ =  ๕,๐๐๐  ๑๒,๐๐๐.๐๐        
     ๑.๒๕ ทุน เฉลา  สวัสดิไชย   ๓๑/๑๒/๑๙ =  ๑๗,๙๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐    
     ๑.๒๖ ทุน ทัศนา  ประภัส    ๑๕/๑๒/๒๒ =  ๕,๐๐๐  ๙,๐๐๐.๐๐           
     ๑.๒๗ ทุน สดี  เปลี่ยนประสิทธิ์   ๑๕/๑๒/๒๒ =  ๑,๐๐๐  ๑๗,๐๐๐.๐๐    
     ๑.๒๘ ทุน ศรี – เดชา ศรีจันทร์งาม   ๑๕/๑๒/๒๒ =  ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐          
     ๑.๒๙ ทุน มาลี  ธเนศวร    ๑๕/๑๒/๒๒ =  ๑,๐๐๐  ๕,๐๐๐.๐๐          
     ๑.๓๐ ทุน คุณแม่ทองใบ ศิริเสร ี    ๑๕/๑๒/๒๒ =  ๔,๐๐๐  ๕๑,๒๐๐.๐๐     
     ๑.๓๑ ทุน อุมาอร ยะสารวรรณ   ๑๕/๑๒/๒๒ =   ๑,๐๐๐  ๓๒,๐๐๐.๐๐  
     ๑.๓๒ ทุน สมศรี  วิภาตะวณิช   (ถึงแก่กรรม) ๑๕/๑๒/๒๒ =   ๑,๐๐๐  ๒,๐๐๐.๐๐  
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     ๑.๓๓ ทุน เพ็ญจันทร์ อักษรานุเคราะห์   ๑๕/๑๒/๒๒ =   ๑,๐๐๐  ๒๓,๐๐๐.๐๐          
     ๑.๓๔ ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ. ๒๔๗๘   ๒๒/๐๒/๒๙ =   ๔,๐๐๐  ๒๑,๐๐๐.๐๐    
     ๑.๓๕  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ. ๒๔๗๙   ๒๗/๑๑/๒๙ =   ๑,๓๐๐  ๑๕,๔๐๐.๐๐          
     ๑.๓๖  ทุน คุณหญิงดวงใจ  สิงหเสนี  (ถึงแก่กรรม) ๑๕/๑๒/๒๒ =   ๑๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐    
     ๑.๓๗  ทุน กาญจนา ศรีวณิช   (ถึงแก่กรรม)  ๒๑/๐๒/๒๓ =   ๖,๓๐๐  ๙,๐๐๐.๐๐             
     ๑.๓๘  ทุน  ชัชรี  ลิ้มทจิตต์   ๑๕/๑๒/๒๒ =   ๒,๐๐๐  ๑๘,๐๐๐.๐๐          
     ๑.๓๙  ทุน พาณี  ชำนาญเวช (ถึงแก่กรรม) ๑๕/๑๒/๒๒ =   ๑,๐๐๐  ๒๕,๗๙๓.๕๓            
     ๑.๔๐  ทุน ปทุม  ดิสปัญญา   ๑๕/๑๒/๒๒ =  ๑,๒๐๐  ๒,๐๐๐.๐๐       
     ๑.๔๑  ทุน ม.ร.ว.อัมพาลิกา   ศิริสัมพันธ์   ๑๕/๑๒/๒๒ =  ๑,๒๐๐  ๒,๐๐๐.๐๐  
     ๑.๔๒  ทุน วงพักตร์ สุขทวี (ถึงแก่กรรม)  ๒๗/๐๓/๒๓ =  ๖,๐๐๐  ๑๒,๐๐๐.๐๐  
     ๑.๔๓  ทุน อบทิพย์ แดงสว่าง (ถึงแก่กรรม)  ๒๗/๐๓/๒๓ =  ๑,๖๐๐  ๑๖,๙๐๐.๐๐        
     ๑.๔๔  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ. ๒๔๘๕   ๒๙/๑๑/๒๓ =  ๑,๕๐๐  ๑๑๘,๙๕๐.๐๐       
     ๑.๔๕  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ. ๒๔๙๒ (สดี เปลี่ยนประสิทธิ์) ๑๓/๑๒/๒๘  =  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐.๐๐       
     ๑.๔๖  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ. ๒๕๑๐ (ภาวิณี  สิมะโรจน์) ๐๓/๑๒/๒๔  =  ๑,๐๐๐  ๑๓๓,๕๐๕.๐๐        
     ๑.๔๗  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ. ๒๔๘๐ (อ.ปรียา รามณรงค์) ๑๗/๑๑/๒๓ =   ๒,๓๐๐  ๖๕,๕๗๖.๕๐       
     ๑.๔๘  ทุน แฉล้ม ปิยะเกศิน  (ถึงแก่กรรม)  ๑๗/๑๑/๒๓ =   ๑,๐๐๐  ๑๑,๘๐๐.๐๐ 
     ๑.๔๙  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ. ๒๔๗๔    ๑๕/๑๑/๒๓ =   ๙,๐๐๐  ๓๓,๐๐๐.๐๐ 
      ๑.๕๐  ทุน เกษร  สุทธิรัตน์   (ถึงแก่กรรม)  ๑๕/๑๑/๒๓ =   ๒,๐๐๐  ๑๙,๙๐๐.๐๐  
      ๑.๕๑  ทุน นิภา  เขจรบุตร  (ถึงแก่กรรม)  ๑๕/๑๑/๒๓ =   ๑,๐๐๐  ๑๔,๕๒๖.๖๘ 
      ๑.๕๒  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ.๒๔๙๓/๑ (ผศ.จำเรียง กูรมะสุวรรณ) ๑๐/๐๑/๒๙ = ๕,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐.๐๐    
      ๑.๕๓  ทุน สมถวิล ตู้จินดา       (ถึงแก่กรรม) ๑๐/๐๔/๒๕ =   ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐.๐๐         
      ๑.๕๔  ทุน นิภาพรรณ สมรรคจันทร์ (ถึงแก่กรรม) ๓๐/๐๖/๒๙ =   ๑๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
      ๑.๕๕  ทุน จรีย์  นุ่มสุวรรณ    (ถึงแก่กรรม) ๒๘/๐๑/๒๕ =   ๗,๐๐๐  ๑๔,๐๐๐.๐๐        
      ๑.๕๖  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ.๒๕๐๗ (จิตอนงค์  อรรถเวทย์วรวุฒิ) ๒๕/๐๘/๒๕ = ๕,๖๐๐ ๒๑,๕๐๐.๐๐      
      ๑.๕๗  ทุน เฉลียว หิรัญเนตร   (ถึงแก่กรรม) ๐๙/๑๒/๒๙ =   ๖,๘๙๓  ๓๕,๐๐๐.๔๗      
      ๑.๕๘  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ.๒๔๗๗ (ฉลัย  ปุณโสนี) ๑๓/๐๗/๒๙ =   ๑๙,๐๐๐ ๔๐,๙๓๐.๐๐      
      ๑.๕๙  ทุน อุษา  วราห์สิน  (พ.ศ.๒๔๗๓)  ๑๙/๐๘/๒๖ =   ๕,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐.๐๐    
      ๑.๖๐  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ.๒๔๘๓ (ประไพ วัชรเสถียร) ๒๘/๐๑/๒๙ =   ๖,๓๐๐  ๒๗,๖๐๐.๐๐    
      ๑.๖๑  ทุน คุณหญิงย่ีภู่ แก้วกาญจน์   ๑๓/๑๒/๒๖  =   ๑,๐๐๐ ๑๐,๔๐๐.๐๐  
      ๑.๖๒  ทุน เดือนเพ็ญ บุญยสิทธิ์  (ถึงแก่กรรม)  ๑๐/๐๑/๒๗  =   ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐   
      ๑.๖๓  ทุน เจียรนัย บุญศิริ     (ถึงแก่กรรม)  ๑๓/๐๑/๒๙  =   ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐    
      ๑.๖๔  ทุน พรรณวิการ์ บุญช่วยเสริม   ๑๕/๑๒/๒๘  =   ๑,๐๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐    
      ๑.๖๕  ทุน วัจนา จารุวัฒนะ  (ถึงแก่กรรม)  ๒๗/๐๒/๒๗ =   ๓,๐๐๐  ๑๒,๕๐๐.๐๐ 
      ๑.๖๖  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ.๒๔๙๗ (อารีย ์ พฤกษราช) ๑๒/๐๗/๒๙  =   ๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ 
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      ๑.๖๗  ทุน อุดมวาสน์ กาญจนะโหติ   ๒๓/๑๑/๒๗  =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐            
      ๑.๖๘  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ.๒๔๙๔ (พเยาว ์เกิดสุขทิพย์) ๒๘/๑๒/๒๗  =   ๓,๐๐๐ ๓๘,๕๓๐.๐๐   
      ๑.๖๙  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ.๒๕๑๔/๑ (ปรีดาภรณ์ สีปากดี) ๒๘/๑๒/๒๗  =   ๕,๒๕๐ ๑๓,๒๕๐.๐๐        
      ๑.๗๐  เจ้าของทุนนำยอดเงินทั้งหมดไปรวมไว้กับทุน ๑.๔๔          -                 -                      - 
      ๑.๗๑  ทุน เรวดี  ชำนาญ   (ถึงแก่กรรม)  ๒๗/๐๒/๒๘  =   ๑,๐๐๐ ๑,๑๓๐.๐๐         
      ๑.๗๒  ทุน คุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท (ถึงแก่กรรม) ๐๙/๐๙/๒๘  =   ๒๔,๙๐๐ ๑๘๑,๖๒๐.๐๐    
      ๑.๗๓  ทุน ธีระ–บุญศิริ รัตนฤกษ์สกุล   ๑๔/๐๖/๓๓  =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐    
      ๑.๗๔  ทุน สมพ้อง ศิริวงศ์    ๐๙/๐๔/๒๙  =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐   
      ๑.๗๕  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ.๒๔๘๑ (วาณี  ธนะสุนทร) ๑๕/๑๑/๒๓   =    ๘,๐๐๐ ๒๕,๕๐๐.๐๐            
      ๑.๗๖  ทุน ม.ร.ว.รสลิน คัคนางค ์   ๑๔/๐๔/๒๙  =    ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐      
      ๑.๗๗  ทุน พ.ต.หญิงชาดา  อติวรรธนะ   ๑๒/๐๗/๒๙  =    ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐            
      ๑.๗๘  ทุน ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ. ๒๕๐๕/๒ (ชูพิศ  ศุขกสิกร) ๒๙/๐๕/๒๙  =   ๑๘,๐๐๐ ๖๗,๑๕๔.๐๐   
      ๑.๗๙  ทุน มลุลี  ปิยไกรวุฒิ   ๒๐/๐๘/๓๐   =    ๕,๐๐๐ ๒๑,๕๐๐.๐๐   
      ๑.๘๐  ทุน อาจารย์ปรียา  รามณรงค์ (ถึงแก่กรรม) ๑๒/๑๑/๓๐   =    ๑๐,๐๐๐ ๑๗๙,๘๘๔.๕๐            
      ๑.๘๑  ทุน สันทัด สุวรรณรัตน์ (ถึงแก่กรรม)   ๑๖/๐๓/๓๑   =    ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐    
      ๑.๘๒  ทุน บุญชุบ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ถึงแก่กรรม) ๑๖/๐๓/๓๑  =  ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐    
      ๑.๘๓  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ. ๒๔๙๕ ( มาลีรัตน์ สุทธิอารมณ์) ๒๕/๐๑/๓๑ =   ๑,๐๐๐ ๓๖,๒๐๐.๐๐  
      ๑.๘๔  ทุน บุบผา หันสกุล    ๑๗/๐๑/๓๑   =   ๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐           
      ๑.๘๕  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ.๒๕๐๕/๑ (บังอร  ริดใจบุญ) ๓๑/๐๑/๓๒   =   ๑๐,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐.๐๐           
      ๑.๘๖  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น  พ.ศ.๒๕๐๖ (คุณจันทร์ฉาย ทวี) ๒๔/๐๑/๓๑   =   ๔,๒๐๐ ๕,๗๐๐.๐๐   
      ๑.๘๗  ทุน ปรานอม พลางกูร  (ถึงแก่กรรม)  ๐๒/๐๓/๓๒   =   ๒๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐   
      ๑.๘๘  ทุน สวาสดิ์ ตัณยุวรรธนะ   ๒๔/๐๕/๓๒   =   ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐   
      ๑.๘๙  ทุน วิเชียร สุพรรณโรจน์ (ถึงแก่กรรม) ๒๓/๐๓/๓๐   =   ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐   
      ๑.๙๐  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ. ๒๕๑๑/๑ (สมองค์  วังศรี) ๑๑/๐๑/๓๓   =   ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐  
      ๑.๙๑  ทุน นาวาเอกหญิงพิชญศิริ  ลักษณะโกเศศ  ๒๓/๐๒/๓๓   =  ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐  
      ๑.๙๒  ทุน บุบผา วามะรูป  (ศุขะพัศน์)  ๐๙/๐๓/๓๓   =  ๓,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐           
      ๑.๙๓  ทุน อังคณา เหมินทร์  (ถึงแก่กรรม)  ๑๖/๐๔/๓๓   =  ๑๒,๒๐๐ ๑๒,๒๐๐.๐๐  
      ๑.๙๔  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ.๒๕๑๕/๒ (พัฒนวด ีเสรินทวัฒน์) ๓๐/๑๑/๓๓  =  ๑,๐๐๐ ๒๖,๕๐๐.๐๐ 
      ๑.๙๕  ทุน ศรีศุกร ์ สภานนท์  (ถึงแก่กรรม)  ๑๒/๐๑/๓๔  =  ๑,๕๖๒  ๑,๕๖๒.๐๐           
      ๑.๙๖  ทุน ถวิล พุ่มอ่ิมผล (ภวะจินดา) พ.ศ.๒๔๘๗ ๐๖/๐๓/๓๔  =  ๕,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐.๐๐    
      ๑.๙๗  ทุน อุริษา   บุณยรักษ์ (พุ่มอ่ิมผล) พ.ศ.๒๕๒๑/๑ ๐๖/๐๓/๓๔  =  ๕,๐๐๐  ๑๕,๕๐๐.๐๐           
      ๑.๙๘  ทุน ชมพิศ พจนพริ้ง    (ถึงแก่กรรม) ๓๐/๐๔/๓๔  =  ๑๐,๐๐๐ ๗๑๑,๐๐๐.๐๐           
      ๑.๙๙  ทุน นาวาเอกหญิง บุญสม   โปษยะจินดา  ๐๕/๐๘/๓๔  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐   
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      ๑.๑๐๐  ทุน รศ.ดร.วิเชียร  ทวีลาภ   ๐๒/๐๒/๓๕  =  ๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐.๐๐           
      ๑.๑๐๑  ทุน ประไพศรี วัฒนจินดา   ๑๗/๑๑/๓๕  =  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐.๐๐           
      ๑.๑๐๒  ทุน ม.ร.ว.เปรมปรีดิ์มาน เกษมศรี   ๒๗/๑๑/๓๕  =  ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐           
      ๑.๑๐๓  ทุน ศรีสอางค์ พาชีรัตน์  (ถึงแก่กรรม)  ๑๒/๑๒/๓๔  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐           
      ๑.๑๐๔  ทุน ทองหล่อ บุณยทรรศนีย์   ๑๙/๐๑/๓๖  =  ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐               
      ๑.๑๐๕  ทุน สนาน จันทนะศิริ   ๐๙/๐๒/๓๖  =  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐          
      ๑.๑๐๖  ทุน สอาง อุปลกะลิน   ๒๔/๑๒/๓๖  =  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๐๗  ทุน ศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ.๒๔๘๖ (โกสุมภ์  นิลพงษ์) ๑๕/๐๑/๓๙  =  ๒๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐       
      ๑.๑๐๘  ทุน อำนวย อัมพุช (ถึงแก่กรรม)  ๑๕/๐๑/๓๗  =  ๒,๐๐๐  ๒๒,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๐๙  ทุน ถนอมนวล สกุลไทย   ๓๐/๐๖/๓๗  =  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๑๐  ทุน อุไร ตันเรืองชาติ   ๑๖/๑๑/๓๗  =  ๕,๐๐๐  ๖,๐๐๐.๐๐              
      ๑,๑๑๑  ทุน สมบุญ เศขรฤทธิ์   ๐๗/๑๒/๓๗  =  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๑๒  ทุน สอางโสม อาศนสถิตย์ (ถึงแก่กรรม) ๐๔/๐๑/๓๘  =  ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๑๓ ทุน ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯรุ่นพ.ศ.๒๔๘๗(ละออ หุตางกูร)๐๑/๐๒/๒๘= ๒๐,๐๐๐   ๑๑๔,๔๐๐.๐๐        
      ๑,๑๑๔  ทุน สุรีรัตน ์ อินทวิเชียร  รุ่น พ.ศ.๒๔๘๐ ๐๘/๐๓/๓๘  =  ๕๐,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๑๕  ทุน พูนพรรณี  กุลพานิช  รุ่น พ.ศ.๒๔๘๐ ๒๙/๐๘/๓๘  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๑๖  ทุน อนันต์ พันธุ์หงส์   ๑๙/๐๒/๓๙  =  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๑๗  ทุน สุนาฎ เพ็งศรีทอง (ถึงแก่กรรม)  ๒๓/๐๑/๔๐  =  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐               
      ๑.๑๑๘  ทุน กาญจนราช (คุณวิภาพร  กาญจนราช) ๒๖/๑๑/๔๐  =  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๑๙  ทุน อารี มัลลิกะมาส   ๒๒/๐๖/๔๑  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐               
      ๑.๑๒๐  ทุน จรรยา เสนะวงษ์   ๒๒/๐๖/๔๑  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐  
      ๑.๑๒๑  ทุน สอิงค์ ทีร์ฆะยศ   ๐๗/๐๘/๔๑  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๒๒  ทุน ศิริยา โชควิวัฒนวนิช   ๐๙/๑๑/๔๑  =  ๑,๐๐๐  ๒๓,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๒๓  ทุน ปลื้มจิตต์ แสงสิงแก้ว (ถึงแก่กรรม)  ๑๑/๐๒/๓๕  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๒๔  ทุน สกล–สุภาพ  อัศเวศน ์   ๑๓/๐๒/๔๕  =  ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๒๕  ทุน ปฤศณา สาตราภัย   ๑๒/๐๑/๔๔  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐             
      ๑.๑๒๖  ทุน ศิริพร วงศ์ปัญญาถาวร   ๑๔/๐๒/๔๖  =  ๑,๒๐๐  ๒,๒๐๐.๐๐     
      ๑.๑๒๗  ทุน สุวรรณ สัตยวนิช (พ.ศ.๒๔๗๙)  ๒๐/๐๑/๔๖  =  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐.๐๐                
      ๑.๑๒๘  ทุน ราวิน–สุจินต์–ชนกภัทร์ –จารุตม์  ๒๑/๑๑/๔๖  =  ๑,๐๐๐  ๖,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๒๙  ทุน เมธี – เสาวนิต  พิทักษ์สิทธิ์   ๐๕/๐๒/๔๗  =  ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐  
      ๑.๑๓๐  ทุน อนงค์ ชโลปถัมภ์ (ถึงแก่กรรม)  ๒๖/๐๓/๔๗  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
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      ๑.๑๓๑  ทุน ฉว ี ดารานนท ์   ๒๔/๐๑/๔๘  =   ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐  
      ๑.๑๓๒  ทุน นิตยา โสณะมัย   ๐๑/๐๒/๔๘  =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐               
      ๑.๑๓๓ ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชจากรัฐILLINOIS และรัฐใกล้เคียง ๓๑/๐๑/๔๙ = ๑๒๑,๔๓๕  ๘๓๐,๐๒๕.๐๐             
      ๑.๑๓๔  ทุน ผาณิตา เงินวิจิตร   ๒๓/๑๑/๔๘  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐            
      ๑.๑๓๕  ทุน อุษา เทียนหอม   ๑๐/๐๘/๔๘  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐            
      ๑.๑๓๖  ทุน ประทิน สุนทโรทก   ๑๓/๐๕/๔๙  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐           
      ๑.๑๓๗  ทุน นิตยา ภาสุนันท์   ๒๓/๐๓/๕๐  =  ๑๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐            
      ๑.๑๓๘  ทุน  สุริยา มงคลเกษม   ๒๓/๐๕/๕๐  =  ๒๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐            
      ๑.๑๓๙  ทุน  ปาจารีย์ สุวรรณสถิตย์  (ถึงแก่กรรม) ๑๘/๐๗/๕๐  =  ๑๖๑,๙๓๕ ๑๖๑,๙๓๕.๐๐            
      ๑.๑๔๐  ทุน  วีณา เจตนเสน   ๒๒/๐๘/๕๐  =  ๑๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐             
      ๑.๑๔๑  ทุน  พรรณี หิญชีระนันทน์   ๑๕/๑๑/๕๐  =  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐             
      ๑.๑๔๒  ทุน  สมศรี บุญชะลักษี   ๑๕/๑๑/๕๐  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐             
      ๑.๑๔๓  ทุน  ลำยอง นิจจะยะ (ถึงแก่กรรม)  ๑๖/๑๑/๕๐  =  ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐             
      ๑,๑๔๔ ทุน อาจารย์ สสิวัลย ์คินิมาน(ญาติและศิษย์เม่ชีมาลี ชลกิจ)๒๑/๑๑/๕๐=๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐             
      ๑.๑๔๕  ทุน จรวยพรรณ  นาทะสิริ   ๑๗/๐๑/๕๑  =  ๑๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๔๖  ทุน  มาลีรัตน์ สุทธิอารมณ์   ๑๘/๐๒/๕๑  =  ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๔๗  ทุน ฉายเฉิด สุนทรศิริวิทย ์(ณ ถลาง)  ๒๔/๐๔/๕๑  =  ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๔๘  ทุน วีรวรรณ ฐีระเวช (วัฒนถนอม)  ๒๔/๐๑/๕๑  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๔๙  ทุน จิตต์ถนอม รัตนพัฒน์   ๐๗/๐๕/๕๑  =   ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๕๐  ทุน  อาภา ใจงาม    ๒๓/๐๖/๕๑  =   ๑๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐     
      ๑.๑๕๑  ทุน  เรือเอกหญิงศรีสมบูรณ์  สงวนสินธุ์  ๐๕/๐๘/๕๑  =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐                     
      ๑.๑๕๒  ทุน  วทบ. 6 แทนคุณ    ๒๐/๐๑/๕๒   =  ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐              
      ๑.๑๕๓  ทุน  วีกูล–ปราณี  วีรานุวัตติ์   ๒๗/๐๑/๕๒  =  ๒๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐                
      ๑.๑๕๔  ทุน  สินี แสนสุข    ๑๑/๐๒/๕๒  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐                
      ๑.๑๕๕  ทุน  นิติเกษตรสุนทร    ๑๗/๐๒/๕๒  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐              
          ๑.๑๕๖  ทุน  นิตยา อยู่ดี    ๑๑/๑๑/๔๕   =   ๑,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐              
          ๑.๑๕๗  ทุน  ยุวรรณ ทิพย์ปรีชา   ๒๒/๐๖/๕๒  =  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐              
          ๑.๑๕๘  ทุน  ผาสุวรรณ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ๐๓/๑๒/๕๒  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐              
          ๑.๑๕๙  ทุน  สุมาลี จิระภานุวัฒน์   ๓๐/๑๒/๕๒  =  ๑๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๑.๑๖๐  ทุน สุรีย์  ลี้มงคล(ศิษย์เก่าพยาบาลพ.ศ. ๒๕๒๘) ๐๘/๐๑/๕๓  =  ๑๑,๑๗๒ ๒๘,๓๐๐.๐๐ 
๑.๑๖๑  ทุน  อัมระปาล รัตนวงศ์   ๐๒/๐๓/๕๓  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐              
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๑.๑๖๒  ทุน  ประเทือง ลัดพลี    ๐๑/๐๓/๕๒  =  ๑๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐ 
๑.๑๖๓  ทุน  พิมพ์ประพันธ์  จงสวัสดิ์   ๒๔/๐๓/๕๓  =  ๑๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐             
๑.๑๖๔  ทุน  ประทุม หงษ์พานิช   ๐๓/๐๖/๕๓  =  ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐              
๑.๑๖๕  ทุน  จินดา ถิระพันธ์   ๒๒/๐๖/๕๓  =  ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐              

          ๑.๑๖๖  ทุน  ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ๒๕๑๖/๑  ๑๔/๑๒/๕๓  =  ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐              
    ๑.๑๖๗  ทุน  วิจิตร ศรีสุพรรณ   ๑๒/๐๒/๕๔  =  ๑๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐                                   
  ๑.๑๖๘  ทุน  จำนันท์ พิศกนก    ๒๕/๐๓/๕๔  =  ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐                

๑.๑๖๙  ทุน  ละม่อม  ท้วมอุทัย-สุวิมล  อินชูพงษ์  ๑๒/๐๔/๕๔  =  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐                 
๑.๑๗๐  เจ้าของทุนนำยอดเงินทุนทั้งหมดไปรวมไว้กับทุน  ๒.๑๑๒  (๒๘/๑๑/๕๙)                 
๑.๑๗๑  ทุน  ลาวัณย์ สาลี (สุริยะเพ็ญ)  ๐๗/๐๗/๕๔  =  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐                  
๑.๑๗๒  ทุน  วีณา อมรลิลิต   ๒๖/๐๗/๕๔  =  ๕๐,๐๐๐       ๑๒๐,๐๐๐.๐๐                 
๑.๑๗๓  ทุน  ประหยัด สวัสดิบุตร (ถึงแก่กรรม)  ๑๗/๐๘/๕๔  =  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
๑.๑๗๔  ทุน  ศากุณ แสวงพานิช   ๒๑/๐๒/๕๕  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๑๗๕  ทุน  นภาดล สีหพันธุ์    ๐๗/๐๑/๕๖  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๑๗๖  ทุน  สุวนีย์ ตันติพัฒนานันต์   ๑๑/๐๑/๕๖  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๑๗๗  ทุน  ผศ.นพ.ไสว – พิมล    ลิมปษิเฐียร  ๐๘/๐๓/๕๖  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๑๗๘  ทุน  นอ.หญิงเสาวรส  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ๑๑/๐๓/๕๖   =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๑๗๙  ทุน  เชาวนปรีชา    ๑๐/๐๙/๕๖   = ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๑๘๐  ทุน เสาวภาคย์   มาแสงชัย   ๑๐/๐๑/๕๗  =  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๑๘๑  ทุน ม.ล.ปิติ  พนิตตา  เทวกุล   ๐๓/๐๖/๕๗  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๑๘๒  ทุน  มณี กังสดาลย์   ๒๐/๐๘/๕๗  =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๑๘๓  ทุน  ศุภมาส     คงคานนท ์   ๑๒/๑๒/๕๗  =   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๑๘๔  ทุน  ประภาวดี  จิรังบุญกุล                           ๑๗/๐๒/๕๙   =   ๑๐,๐๐๐       ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๑๘๕  ทุน  อุษา     โลพันธ์ศรี                               ๒๖/๐๔/๖๑   =   ๑๐,๐๐๐       ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
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๒.ใช้ดอกผลเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๔๐๐,๖๙๔  บาท 
  

วันที่เริ่มตั้ง / เงินทุน  ยอดเงินทุนปัจจุบัน 
๒.๑ ทุน คุณหญิงสลวย ปาณิกบุตร (ถึงแก่กรรม)  ๐๘/๐๓/๑๙  =  ๕,๐๐๐  ๑๒๓,๙๓๑.๐๐        
๒.๒ ทุนขนุและนางสันทัดบำบัดโรคและนพ.ศรีรัตน์ รตันมาลยั         ๑๒/๐๑/๓๗  =  ๑,๐๐๐  ๑๐๑,๐๐๐.๐๐ 
      (นพ.สิงห์และนางทองอยู่  รัตนมาลัย)          
๒.๓ ทุนเอ้ือนอรรถ พานิชและสกาวรัตน์ พิทักษ์กุล ๑๘/๐๓/๑๙  =  ๓,๐๐๐  ๖,๐๐๐.๐๐            
๒.๔ ทุนนิตยา สุมนะเศรณี    ๑๙/๑๒/๒๓  =  ๑,๐๐๐  ๓,๔๙๘.๐๐           
๒.๕ ทุนสุรีย์ ตั้งตระกูล    ๑๙/๑๒/๒๓  =  ๑,๐๐๐  ๑,๙๙๘.๐๐           
๒.๖ ทุนศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ. ๒๕๐๐(จันทร์เพ็ญ พงศ์พยัคฆ์) ๓๐/๐๓/๒๕  =  ๖,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐           
๒.๗ ทุนศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ. ๒๔๙๖ (สมศรี  ณ ระนอง) ๑๙/๐๒/๒๗  =  ๑๐,๐๐๐ ๘๔,๗๕๐.๐๐          
๒.๘ ทุนศิษย์เก่าที่เข้าเรียน ๕ ม.ค. ๒๔๘๙   ๒๕/๑๑/๒๖  =  ๕,๐๐๐  ๘,๐๐๐.๐๐          
๒.๙ ทุนศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ. ๒๔๙๙ (ชมพนูุท เอกตาแสง) ๑๐/๐๘/๒๘  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐.๐๐          
๒.๑๐ ทุนนายสละ วงษ์ศิริ    ๐๘/๐๓/๒๘  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐           
๒.๑๑ ทุน ม.ล. ปานยิหวา  สุขสวัสดิ์   ๑๓/๐๑/๓๐  =   ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐          
๒.๑๒ ทุนละเอยีด วัจนะสวัสดิ์   ๒๙/๑๒/๓๐  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐          
๒.๑๓ ทุนศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๐๔ (แหวนดี  อุทโท) ๑๙/๐๑/๓๑  =  ๔,๐๐๐  ๘๔,๓๕๓.๐๐          
๒.๑๔ ทุนจตุพร  รุทระวณิช (ถึงแก่กรรม)  ๒๒/๐๘/๓๒  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐          
๒.๑๕ ทุนกาญจน์ - ลมุน ทิพทัส    ๒๙/๑๒/๓๒  =  ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๑๖ ทุน ผศ.ปราณ ี ผลพันธิน (ถึงแก่กรรม)  ๒๖/๑๑/๓๘  =  ๑๑,๕๐๐ ๒๒๑,๑๒๗.๔๘          
๒.๑๗ ทุน ปราณีต สวัสดิรักษา   ๒๐/๐๑/๓๔  =  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๑๘ ทุน ศิษย์เก่ารุ่นพ.ศ. ๒๔๙๘(ผศ.ทองใบ ปุณยานันต์) ๒๖/๑๒/๓๓  =  ๓๕,๐๐๐ ๑๙๒,๕๐๐.๐๐          
๒.๑๙ ทุน สะสม  สรอัครพงศ์   ๐๕/๐๔/๓๔  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๒๐ ทุน กี  แย้มเกษร   ๓๐/๐๔/๓๔  =   ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐          
๒.๒๑ ทุน มาลี  สุวิกรม (ถึงแก่กรรม)  ๐๑/๐๗/๒๔  =   ๒,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐            
๒.๒๒ ทุน ถนอมศรี ปาลวฒัน์ (ถึงแก่กรรม)  ๒๐/๐๑/๓๕  =   ๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐          
๒.๒๓ ทุน สุดา  นุตประศาสน์ (นิลพงษ์)  ๐๔/๐๓/๓๕  =   ๒,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐          
๒.๒๔ ทุน นายจำลอง-นางอำไพ- นางสาวปรียา  ปรียาชีวะ ๑๗/๐๗/๓๕  =  ๕,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐          
๒.๒๕ เจ้าของทุนนำยอดเงินทั้งหมดไปรวมไว้กับทุน ๒.๒๔           -                 -     - 
๒.๒๖ ทุน ภิรมย์ - เจตน์ ไม้พุ่ม (ถึงแก่กรรม)  ๑๘/๐๖/๓๖  =   ๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๒๗ ทุน กอบกุล ศาสตรี (ถึงแก่กรรม)  ๑๕/๑๑/๓๗  =  ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐           
๒.๒๘ ทุน อาจารย์วัฒนะ-พจนีย ์ สายพันธ์  ๓๐/๑๑/๓๗  =   ๕,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐.๐๐         
๒.๒๙ ทุน ทองสุข รัตตะรังสี   ๒๐/๐๒/๓๘  =   ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐         
๒.๓๐ ทุน ศิษย์เก่ารุ่น ๖๕ (พ.ศ.๒๕๐๕/๑ อารมณ์ ชลลัมพ)ี ๑๗/๐๔/๓๘ = ๑๐,๐๐๐ ๒๖,๕๐๐.๐๐   
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วันที่เริ่มตั้ง / เงินทุน  ยอดเงินทุนปัจจุบัน 
 

๒.๓๑ ทุน ศิษย์เก่ารุ่น ๒๔๗๐(คุณตวงพร(สอ้ิง) อดิเรกสาร) ๑๓/๑๑/๓๘  = ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐        
๒.๓๒ ทุน นเรศน์ –บุศรารัตน์   อ่องแตง   ๒๖/๐๔/๓๙  =  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐.๐๐        
๒.๓๓ ทุน ลมุล  สัตยสงวน (ถึงแก่กรรม)  ๐๓/๐๕/๓๙  =  ๕,๐๐๐  ๑๒,๐๐๐.๐๐           
๒.๓๔ ทุน จินดา  ศรีอุดม (รุ่น ๒๔๗๖)  ๐๘/๐๕/๓๙  =  ๘,๔๐๐  ๘,๔๐๐.๐๐            
๒.๓๕  ทุน ศิษย์เก่ารุ่น ๒๔๘๒ (คุณอารี  กรลักษณ์) ๑๒/๑๑/๓๙  =  ๑๙,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐        
๒.๓๖  ทุน น.ท.ทินกร-คุณหญิงวิบูลวรรณ พันธุ์กระวี ๒๓/๐๑/๔๐  =  ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๓๗  ทุน ฉลวย สวัสดิพิศาล (ใจเย็น)  ๐๕/๐๓/๔๐  =  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๓๘  ทุน พัทยา จันวินิจ (รุ่น ๒๕๐๐)  ๒๖/๐๒/๔๑  =  ๑๐,๐๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐         

 ๒.๓๙  ทุน ลมุน – บุญยิ่ง  (รุ่น ๒๔๘๕)   ๑๐/๐๔/๔๑  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๔๐  ทุน ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชรุ่น ๒๕๑๘/๒  ๐๑/๑๒/๔๑  =  ๕,๖๐๐  ๘,๑๐๐.๐๐     

       (ประชิต เตมียะเสน)              
๒.๔๑  ทุน นพวรรณ   ดิษฐบรรจง (รุ่น พ.ศ.๒๔๘๖) ๐๑/๐๗/๔๒  =  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐.๐๐          
๒.๔๒  ทุน มาลินี บุญมา  (ริมดุสิต)  ๑๕/๐๘/๔๒  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๔๓  ทุน ปราณี เพชรกูล    ๒๔/๐๓/๔๔  =  ๑๐,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐.๐๐         
๒.๔๔  ทุน เฉลียว วงษ์แหวน (ถึงแก่กรรม)  ๑๒/๐๔/๔๓  =  ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๔๕  ทุน พันตรีหญิงเจริญ  วีระพันธุ์ (ถึงแก่กรรม) ๒๐/๐๙/๔๓  =  ๑๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๔๖  ทุน พวง – สุไหง เชิดเกียรติกำจร   ๒๐/๐๙/๔๓  =  ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๔๗  ทุน สุพิน  ธนะวิบูลย์ (ถึงแก่กรรม)  ๑๘/๐๔/๔๔  =  ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๔๘  ทุน อัมพฤณ เข็มทอง    ๑๔/๐๖/๔๔  =  ๓,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๔๙  ทุน อารี  บุญธนวงศ์   ๐๒/๑๑/๔๔  =  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๕๐  ทุน อารี  พงษ์สามารถ (วัฒนวิจารณ์) ๐๒/๑๑/๔๔  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๕๑  ทุน มาลี  อาณากุล   ๑๒/๑๑/๔๔  =  ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐          
๒.๕๒  ทุน สุนทราศรี (ศุภนิตย์ สุนทราศรี)  ๐๙/๐๑/๔๕  =  ๕,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๕๓  ทุน กาญจนา เฮาตะเวสส์   ๒๕/๐๑/๔๕  =  ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐.๐๐          
๒.๕๔  ทุน ไขศรีวิไล     วัชโรทยางกูร   ๓๑/๐๑/๔๕  =  ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๕๕  ทุน สมทรง ตันเรืองชาติ   ๐๘/๐๒/๔๕  =  ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๕๖  ทุน กาญจนา ณ  ลำพูน (มหาแสน)  ๑๐/๐๔/๔๕  =  ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๒๑.๐๐          
๒.๕๗  ทุน สุมาลี แดงประไพ (ถึงแก่กรรม)  ๑๖/๐๕/๔๕  =  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๕๘  ทุน กิติวรรณ ทังสุบุตร (ถึงแก่กรรม)  ๒๗/๐๘/๔๕  =  ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐          
๒.๕๙  ทุน สุนันทา คหัฎฐา    ๒๐/๐๒/๔๖  =  ๒๐,๐๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐          
๒.๖๐  ทุน จิรา  โกศลยุทธสาร   ๐๙/๐๕/๔๖  =   ๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐          

     ๒.๖๑  ทุน พล.ต.ต.ลอย-นายจรูญ  นิลพงษ์  ๐๑/๐๓/๔๖  =    ๓,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐.๐๐          
๒.๖๒  ทุน สมบูรณ์ เอกแสงศรี   ๐๑/๐๘/๔๖  =   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
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          วันที่เริ่มตั้ง/เงินทุน           ยอดเงินทุนปัจจุบัน 
 
๒.๖๓  ทุน พลเรือตรีหญิงทัศนา  สายเสวย  ๑๐/๑๑/๔๘  =   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๖๔  ทุน รัชนีกร โชติช่วงชัชวาล   ๑๒/๑๕/๔๖  =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๖๕  ทุน เรือเอกหญิงพึงจิตต์ ฌายีเนตร   ๑๕/๑๒/๔๖  =   ๑๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐          
๒.๖๖  ทุน สายสนิท พุกกะเวส (ถึงแก่กรรม)  ๒๗/๐๑/๔๗  =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๖๗  ทุน นพ.สุชัย–ปรียา  จารุดุล   ๐๕/๐๒/๔๗  =   ๔๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐       
๒.๖๘  ทุน “มานุ่ม”     ๑๘/๐๒/๔๗  =   ๑๐,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐.๐๐         
๒.๖๙  ทุน  ศิริณา อัตตบูรณกุล   ๑๘/๐๒/๔๗  =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐           
๒.๗๐  ทุน วัลลภา อารีรอบ    ๑๐/๐๓/๔๗   =  ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๗๑  ทุน โกสุมภ์ นิลพงษ์    ๐๖/๐๑/๔๘  =   ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๗๐๐.๐๐         
๒.๗๒  ทุน ศรีศักดิ ์ สมาหาร   ๑๗/๐๑/๔๘  =   ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๗๓  ทุน จินตนา ถาวรนันท์   ๑๗/๐๑/๔๘  =   ๒๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐        
๒.๗๔  ทุน จินตนา พุทธโกษา   ๒๗/๐๑/๔๙  =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๗๕  ทุน รศ.อัจฉรา–ชาตชิาย เตชฤทธิพิทักษ์  ๐๓/๐๒/๔๙  =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๗๖  ทุน จันทิรา ภาวิไล (ณ ลำพูน)  ๑๘/๐๒/๔๙  =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๗๗  ทุน จิตอนงค์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา  ๒๑/๐๘/๔๙  =   ๑๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๗๘  ทุน พรพิมล พานิช (ถึงแก่กรรม)  ๐๓/๐๑/๕๐  =   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐        
๒.๗๙  ทุน พันโทหญิง บรรจง   ผลโภค (ถึงแก่กรรม) ๐๖/๐๓/๕๐  =   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐        
๒.๘๐  ทุน  ศิษย์เก่ารุ่น ๒๕๐๐ เพื่อ สุนันทา  ปาละนันท์ ๓๐/๐๓/๕๐  =    ๑๗,๘๐๐ ๑๙,๘๐๐.๐๐        
๒.๘๑  ทุน  ศิษย์เก่าพยาบาล รุ่น ๒๔ พ.ศ. ๒๕๑๙ ๐๘/๐๖/๕๐  =    ๕๐,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐      

                              (สมพิศ ขันติสมบูรณ์)         
๒.๘๒  ทุน  ศิริพร รณฤทธิวิชัย   ๒๑/๐๘/๕๐  =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐              
๒.๘๓  ทุน  บุญเติม สัณฑมาศ   ๑๙/๐๙/๓๑  =   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๘๔  ทุน  ประไพลักษณ์ พงษ์สามารถ   ๐๓/๑๐/๕๐  =    ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๘๕  ทุน  ประมวล บูรณศิริ    ๑๐/๑๑/๕๐  =    ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๘๖  ทุน  จริยา เสรีรัตน (พจนีย ์อุ่นสมบัติ) ๒๒/๐๑/๕๑  =  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๘๗  ทุน  พี่น้องตระกูล ศศะภูริ    ๑๖/๐๖/๓๒  =    ๑๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐          
๒.๘๘  ทุน  เสถียร อินทรสูต   ๐๑/๐๔/๕๑  =    ๕๐,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐.๐๐ 
๒.๘๙  ทุน  วงศา เลาหศิริวงศ์   ๐๑/๑๒/๕๑  =    ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๙๐  ทุน  เลขา แพ่งนุเคราะห์ (ถึงแก่กรรม) ๑๓/๐๓/๕๒  =    ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๙๑  ทุน  สุมาลี ธาราณัต ิ   ๐๓/๐๓/๕๒  =    ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๙๒  ทุน  นพ.วิเชียร-นางยุคลทิพย์  ทิพทัส  ๑๐/๐๖/๕๒  =    ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๙๓  ทุน  นิรมล วงศ์ปรีดี   ๐๑/๑๐/๕๒  =    ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐     
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๒.๙๔  ทุน  คุณหญิงดวงใจ(มุกดาประกร)สิงหเสนี(ถึงแก่กรรม)๑๖/๑๑/๕๒ =  ๒๐,๐๐๐   ๒๓,๕๐๐.๐๐          
๒.๙๕  ทุน  รศ.จารุวรรณ  ต.สกุล   ๑๘/๑๒/๕๒  =  ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๙๖  ทุน  สิริฉัตร (อรณี)  อยู่สุข   ๑๕/๐๑/๕๒  =   ๑๐,๐๐๐   ๑๒,๐๐๐.๐๐       
๒.๙๗  ทุน  สงค์  เทภาสิต    ๒๘/๐๑/๕๓  =   ๑๐,๐๐๐   ๙๔,๙๖๖.๐๐       
๒.๙๘  ทุน  ดาวัลย์ (เทภาสิต) อมรเลิศวิมาน  ๒๘/๐๑/๕๓  =   ๑๐,๐๐๐   ๔๕,๙๓๒.๐๐          
๒.๙๙  ทุน  ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชแห่งนครนิวยอร์คและรัฐใกล้เคียง     

๒๐/๐๑/๕๓  =   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๑๐๐  ทุน  นิตยา เจริญพงษ์   ๐๒/๐๒/๕๓  =   ๑๐,๐๐๐   ๑๓,๕๐๐.๐๐          
๒.๑๐๑  ทุน  อารี โลกประดิษฐ์ (ศิริบันเทิง)  ๑๔/๑๒/๕๓  =   ๑๐,๐๐๐          ๑๐,๐๐๐.๐๐     
๒.๑๐๒  ทุน  ครูอุทิศ ศุขะทัต  (ถึงแก่กรรม)  ๒๑/๐๑/๕๔  =   ๑๐๐,๐๐๐     ๑๐๐,๐๐๐.๐๐         
๒.๑๐๓  ทุน  ผกาพันธ์ แสงเงิน    ๐๘/๐๔/๕๔  =    ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐       
๒.๑๐๔  ทุน  พิเชต จินดาพล   ๑๘/๐๔/๕๔  =    ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๑๐๕  ทุน  ลาวัณย์ สาลี (สุริยะเพ็ญ)  ๐๗/๐๗/๕๔  =    ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๑๐๖  ทุน  คุณแม่สำเนียง-คุณพ่อสำราญ  พิจิตรพงษ์ ๑๙/๐๗/๕๔  =   ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๑๐๗  ทุน  รำพึง ลอประยูร   ๐๙/๐๘/๕๔  =   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๑๐๘  ทุน  คุณพ่อสายัณห์ – คุณแม่กมลรัตน์  หุ่นดี ๒๙/๑๒/๕๔  =   ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐          
๒.๑๐๙  ทุน  ญาณณี วงศรานุชิต   ๒๙/๑๒/๕๔  =   ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐     
๒,๑๑๐  ทุน  รอ.หญิงเชิดฉวี  ฐาปนะดิลก(ณ ถลาง) ๐๖/๐๑/๕๕   =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒,๑๑๑  ทุน  นพ.วิศิษฐ์ - อุไรรัตน์   นครชัย  ๑๔/๐๒/๕๕   =   ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๑๒  ทุน  รศ.สุปาณี เสนาดิสัย   ๐๕/๐๔/๕๕   =   ๑๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๑๓  ทุน  รศ. ดร. คนึงนจิ พงศ์ถาวรกมล  ๐๗/๑๒/๕๕   =   ๒๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๑๔  ทุน  สุภัทรา ศรีหิรัญ    ๑๓/๑๒/๕๕   =   ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๑๕  ทุน  คุณพ่อสำราญ ขำเจริญ   ๑๗/๐๑/๕๖   =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐  
๒.๑๑๖  ทุน  คุณแม่สี   ขำเจริญ  ๑๗/๐๑/๕๖   =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๑๗  ทุน  พรพเยาว์ ศิริศุภลักษณ์   ๑๘/๐๒/๕๖   =   ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๑๘  ทุน  ครอบครัวเข็มพิลาและโรจนพฤกษ์  ๑๘/๐๒/๕๖   =  ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๑๙  ทุน  ลำเจียก บัวเอ่ียม    ๐๑/๐๔/๕๖   =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๒๐  ทุน  พูนสุข ติวานนท์   ๐๗/๐๕/๕๖   =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๒๑  ทุน  รศ.ผจงพร  สุภาวิตา   ๒๘/๐๕/๕๖   =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๒๒  ทุน  เชาวนปรีชา    ๑๐/๐๙/๕๖   =   ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
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๒.๑๒๓  ทุน  กฤษณา ช่างสุพรรณ   ๑๗/๐๙/๕๖   =   ๓๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๒๔  ทุน  ศิษย์เก่าพยาบาลรุ่น ๒๐ (๒๕๑๗/๒) ๒๙/๑๐/๕๖   =   ๑๐,๐๐๐ ๔๗,๓๐๐.๐๐ 
๒.๑๒๕  ทุน  คุณพ่อชุบ-คุณแม่ศรีเรือน (สาลักษณ์  สิริยานนท์) ๔/๐๔/๕๗  = ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐    
๒.๑๒๖  ทุน  คุณพ่อเบี้ยว - คุณแม่สงวน ศิริเมธา(สมหมาย ศิริเมธา) ๑/๐๕/๕๗  = ๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๒๗  ทุน คุณพ่อสัย  คุณแม่เยื้อน ณ.บางช้าง(สายหยุด ณ บางช้าง เหลืองนวล) 

๙/๐๕/๕๗   =   ๓๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐  
๒.๑๒๘  ทุน  ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ๒๕๒๑/๑  ๒๔/๐๙/๕๗  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๒๙  ทุน  พยาบาลศิริราช รุ่น ๑๓   ๑๒/๑๑/๕๗  =  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๓๐  ทุน  คุณแม่สุนันท์  บัณฑิตย์   ๒๗/๐๒/๕๘  =  ๑๐๐,๐๐๐     ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  
๒.๑๓๑  ทุน  สุรัตน์ อุไรสินธว์   ๒๘/๔/๕๘    =    ๒๒,๘๑๘ ๒๒,๘๑๘.๐๐ 
๒.๑๓๒  ทุน  คุณพัชนี   ชุมสาย ณ อยุธยา  ๑๘/๘/๕๘  =   ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๓๓  ทุน  ฉายภมร วัฒนะโชติ   ๒๔/๑๑/๕๘  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๓๔  ทุน  นันทกา พาสุนันท์ (อรัณยะนาค)  ๑๐/๑๒/๕๘  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๓๕  ทุน  สุเชาวนี อิทธิวิทย์   ๒๓/๑๒/๕๘  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๓๖  ทุน  คุณแม่ประชุมพร ชาญสุวิทยานันท์ (งามจริง)  ๐๘/๐๑/๕๙   = ๕๐,๐๐๐          ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๓๗  ทุน  บริษัท สีพระยาก่อสร้าง จำกัด                 ๑๗/๐๒/๕๙   = ๑๐,๐๐๐          ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๓๘  ทุน  พยาบาลศิริราชรุ่นที่๒๑ (๒๕๑๘/๑)           ๒๓/๐๒/๕๙   = ๕๐,๐๐๐          ๘๒,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๓๙  ทุน  “ยุพา  ๒๔๙๗”                                   ๒๓/๐๒/๕๙   = ๑๐,๐๐๐          ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๔๐  ทุน   ประนอม  มานู(วงศ์สวรรค์)                    ๐๔/๐๓/๕๙   = ๑๐,๐๐๐          ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๔๑  ทุน   “สามัคคีศรีสมาน”                               ๐๔/๐๓/๕๙   = ๓๐,๐๐๐          ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
                 (โดย นางประนอม   มานูและนางวราภรณ์ คู่อรุณ)                                                                     
๒.๑๔๒  ทุน   วราภรณ์    คู่อรุณ                              ๐๔/๐๓/๕๙   =  ๑๐,๐๐๐         ๑๓,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๔๓  ทุน    อุบล   ถนัดพจนามาตย์                       ๒๗/๑๐/๕๙   =  ๑๐,๐๐๐         ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๔๔  ทุน    ชนิษฐา    โตธนะโภคา                        ๐๒/๐๒/๖๐   =   ๑๐,๐๐๐        ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๔๕   ทุน   ประไพ     สิงหภักดี                            ๒๘/๐๔/๖๐  =   ๑๕,๐๐๐        ๑๕,๐๐๐.๐๐   
๒.๑๔๖   ทุน   พยาบาลศิริราชรุ่น๒๖(ป.พ.ส.๑)             ๐๖/๑๒/๖๐  =   ๑๑,๘๐๐         ๑๑,๘๐๐.๐๐ 
๒.๑๔๗   ทุน  ผศ.ชนิตา  มณีวรรณ                            ๑๐/๐๑/๖๑  =   ๑๕,๐๐๐         ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๔๘   ทุน  พยาบาลศิริราชรุ่น๒๒(๒๕๑๘/๒)             ๑๕/๐๑/๖๑  =    ๓๐,๐๐๐         ๖๒,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๔๙   ทุน  นงนุช   พลิคามิน                               ๑๒/๐๑/๖๑   =    ๑๐,๐๐๐         ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๕๐   ทุน  ปราณี   วิประกษิต                             ๐๑/๐๓/๖๑   =  ๑๐๐,๐๐๐       ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๕๑   ทุน  รศ.ภัคสุภพิชญ์  ศรีกสิพันธ์                    ๑๗/๐๘/๖๑   =    ๑๐,๐๐๐         ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
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๒.๑๕๒     ทุน  นันทิกา     โภคศิริ                           ๑๔/๐๑/๖๒    =  ๑๐,๐๐๐           ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๕๓     ทุน  ประสาท  - จินตนา   ยูนิพันธ์              ๒๐/๐๒/๖๒    =  ๑๐,๐๐๐           ๑๐,๐๐๐.๐๐  
๒.๑๕๔     ทุน  ศรีจันทร์  - ชนะ      ศิริวัฒนะ             ๑๐/๐๖/๖๒    =  ๕๐,๐๐๐           ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๕๕     ทุน  สมพิศ       ประสพโชค                     ๒๙/๑๑/๖๒    =  ๑๐,๐๐๐           ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒.๑๕๖     ทุน  รศ.วันดี     เศวตมาลย์                      ๑๑/๑๒/๖๒    =   ๑๕,๐๐๐          ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
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๓.  ใช้ดอกผลเป็นรางวัลนักศึกษาพยาบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่น และมีความประพฤติดี  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๖๐๐.๓๓   บาท 
วันที่เริ่มตั้ง / เงินทุน  ยอดเงินทุนปัจจุบัน         

๓.๑  ทุน จันทร์ปรุง รัตนากร    ---/ ---/ ๒๕๒๘  =  ๑๓,๐๐๐ ๑๗,๑๑๘.๐๘          
๓.๒  ทุน เสริม  ทองคง (ถึงแก่กรรม)  ๐๙/๐๓/๓๒  =  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐              
๓.๓  ทุน ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช รุ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ๒๒/๐๘/๔๓  =  ๑๕,๔๘๒ ๑๕,๔๘๒.๒๕              
๓.๔  ทุน ละม่อม ชำนาญนิธิอรรถ (เวชรังษี) ๑๖/๐๕/๔๖  =   ๓๖,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐.๐๐     

       
 
 
 
   

๔. ใช้ดอกผลให้นักศึกษาพยาบาลไปต่างประเทศ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๑,๙๗๑.๐๐    บาท 
 

วันที่เริ่มตั้ง / เงินทุน  ยอดเงินทุนปัจจุบัน 
๔.๑  ทุน นายประวัติ - นางขุนทอง  ภูมิคง  ๓๑/๑๐/๑๘  =   ๑๐,๐๐๐ ๔๑,๙๗๑.๐๐   
           
 
 
 
๕. ใช้ดอกผลเพื่อเป็นสวัสดิการพยาบาล    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ๙๐๙,๔๗๔    บาท 

วันที่เริ่มตั้ง / เงินทุน  ยอดเงินทุนปัจจุบัน 
๕.๑   ทุน ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ. ๒๔๘๘ (เอินศรี  เกตุสิงห์) ๐๕/๑๑/๑๙  =   ๒,๗๕๐ ๓๖๑,๗๐๐.๘๐         
๕.๒   ทุน จรัส  บุณยะรัตเวช (ถึงแก่กรรม) ๐๒/๐๙/๒๙  =   ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐          
๕.๓   สวัสดิการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ  ๑๖/๐๗/๓๒  =   ๓๐,๐๐๐ ๔๑,๗๗๔.๐๐        
๕.๔   ทุน สุชาดา   เรืองรัตนอัมพร   ๒๖/๑๐/๔๒  =   ๑๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐         
๕.๕   ทุน ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชรุ่น ๒๕๑๗/๑(ยินดี ไตรดารา) ๒๗/๑๑/๔๕  =  ๒,๕๐๐   ๒,๕๐๐.๐๐           
๕.๖   เจ้าของทุนนำยอดเงินทั้งหมดไปรวมไว้กับทุน ๑.๑๕๖  
๕.๗   ทุน  น.ส.สุจารี นามเรืองศรี  รุ่น ๒๕๐๕/๒ ๑๑/๑๑/๔๕  =  ๑,๐๐๐  ๒,๐๐๐.๐๐          
๕.๘   ทุน ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช รุ่น๒๕๐๖(คุณวิจิตรา เกาศล) ๐๘/๐๑/๔๖  =  ๑๐๐,๐๐๐   ๑๑๗,๐๐๐.๐๐   
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วันที่เริ่มตั้ง / เงินทุน          ยอดเงินทุนปัจจุบัน 
 
 
๕.๙    ทุน พริ้มเพรา ปุญญะยันต์   ๐๗/๐๒/๔๖  =  ๓,๐๐๐  ๑๑,๐๐๐.๐๐           
๕.๑๐  ทุน ดรุณี  โกญจนาท (ถึงแก่กรรม)  ๑๖/๐๑/๔๗  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐          
๕.๑๑  ทุน เมธี-เสาวนิต พิทักษ์สิทธิ์   ๐๕/๐๒/๔๗  =  ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐           
๕.๑๒  ทุน ศุภลักษณ์-สมบัติ    อยูใ่นธรรม  ๒๐/๑๑/๔๘  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๘,๕๐๐.๐๐  
๕.๑๓  ทุน ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พศ. ๒๕๑๒/๑ ๐๖/๐๙/๕๕  =  ๒๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ 

                                      (นางเสาวนิต  พิทักษ์สิทธิ) 
๕.๑๔  ทุน พรรณี อินทรางกูร ณ อยุธยา  ๐๓/๑๐/๕๗  =  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๕.๑๕  ทุน อารีรัตน์ วัฒนายุทธ   ๒/๐๔/๕๘    =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๕.๑๖  ทุน คุณแม่เพิ่ม    ศุขสมิติ(ยงใจยุธ)-ผศ.พาณี       ๑๓/๐๑/๕๙  = ๑๐,๐๐๐         ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
                                                    ยงใจยุธ                                                                 
๕.๑๗  ทุน บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด                    ๑๗/๐๒/๕๙  = ๑๐,๐๐๐         ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๕.๑๘  ทุน รศ.ถนอมขวัญ   ทวีบูรณ์                          ๐๔/๐๓/๕๙  = ๑๐,๐๐๐         ๑๓,๐๐๐.๐๐ 
๕.๑๙  ทุน เพ็ญศรี    เลิศกำลัง                                ๐๓/๐๕/๕๙ = ๑๕,๐๐๐         ๙๙,๙๙๙.๐๐ 
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๖. ใช้ดอกผลเพื่อโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๓๙,๒๙๘ บาท 
 

วันที่เริ่มตั้ง / เงินทุน  ยอดเงินทุนปัจจุบัน 
๖.๑  ทุน ศิษย์เก่ารุ่นพ.ศ.๒๔๙๓/๒ (ปราณี จาติเกตุ) ๐๒/๐๑/๒๗  =  ๑๗,๐๐๐ ๓๔,๓๕๒.๗๒          
๖.๒  ทุน น.ส.มานี วงศ์สุรวัฒน์   ๒๐/๐๒/๒๘  =  ๑,๐๐๐  ๕๒,๐๐๐.๐๐             
๖.๓  ทุน ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๑๑/๒ (วราภรณ์ ชื่นอารมย)์ ๐๑/๑๑/๒๘  =  ๑,๐๐๐  ๖๓,๕๐๐.๐๐             
๖.๔  ทุน วิเชียร สุพรรณโรจน์ (ถึงแก่กรรม)  ๑๐/๐๓/๓๒  =  ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐             

    ๖.๕  ทุน วันชัย  รัศมีเทศ    ๑๐/๐๖/๒๐  =  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐.๐๐            
  ๖.๖  ทุน ศิษย์เก่ารุ่นพ.ศ. ๒๕๑๑/๑ (สมองค์ วังศรี) ๒๔/๐๓/๓๑  =  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐.๐๐             

๖.๗  ทุน จากงานศิษย์เก่า ประจำปี ๒๕๓๕  ๒๙/๐๑/๓๕  =  ๒๔,๙๒๕ ๒๔,๙๒๕.๐๐             
๖.๘  ทุน รองศาสตราจารย์ ละออ   หุตางกูร  ๒๑/๐๓/๓๔  =  ๒,๐๐๐  ๑๗,๐๐๐.๐๐            
๖.๙  ทุน ไพฑูรย์ บุณยนิยม  (อนุเขตร์)  ๑๑/๐๔/๒๔  =  ๑,๐๐๐  ๕,๐๐๐.๐๐            
๖.๑๐  ทุน ผศ.ปราณี จาติเกตุ    ๓๐/๐๙/๓๔  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐            
๖.๑๑  ทุน สอดศรี ปิณฑะรุจิ   ๑๗/๑๒/๓๕  =  ๑๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐            
๖.๑๒  ทุน สสิวัลย์ คินิมาน    ๒๓/๐๑/๓๕  =  ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐.๐๐            
๖.๑๓  ทุน อโณทัย ภัทรพงศ์สันต์   ๒๗/๑๐/๓๕  =  ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐.๐๐            
๖.๑๔  ทุน งานศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ. ๒๕๓๖   ๒๖/๐๗/๔๔  =  ๓,๐๐๐  ๒๔,๗๕๐.๐๐           
๖.๑๕  ทุน งานศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ. ๒๕๓๗(คุณอรดี  โชติเสน) ๓๐/๑๑/๓๗  =  ๔,๗๗๐ ๔,๗๗๐.๐๐           
๖.๑๖  ทุน พันโทสมพงษ์ ขำเขียว(โดยนางอารีรัตน์ วัฒนายุทธ) ๒๖/๐๗/๔๔  =  ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐           
๖.๑๗  น.อ.หญิง ทัศนีย์  ติตถะสิริ   ๐๗/๐๒/๔๗  =  ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐           
๖.๑๘  ทุน สุมนา  พูนสุข    ๑๒/๐๔/๔๗  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐           
๖.๑๙  ทุน สร้อยสุดา โอสถานนท์และเพื่อนพยาบาลรุ่น๒๔๙๔  ๑๗/๐๑/๔๘ = ๒๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐           
๖.๒๐  ทุน สุพจน์ – บัญญัติลักษณ์  ซองกูเลีย  ๐๑/๐๔/๔๘  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐          

          ๖.๒๑  ทุน  คุณแม่ไพลิน   นันทพล   ๐๓/๐๖/๔๘  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐           
๖.๒๒  ทุน  มาริษา สมบัติบูรณ์   ๑๒/๐๒/๕๑  =  ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐           
๖.๒๓  ทุน  ประพุทธ – ชื่นจิตต์และเพื่อน   ๐๙/๐๔/๕๑  =  ๑๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐           
๖.๒๔  ทุน  ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช รุ่น ๒๕๑๕/๑  ๑๕/๐๒/๕๑  =  ๒,๐๐๐  ๑๖,๐๐๐.๐๐           
๖.๒๕  ทุน  หิรัญญ์-สุลักษณ์ มีชูทรัพย์  ๒๔/๐๒/๕๒  =  ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๖.๒๖  ทุน  ทิวา – ลดาวัลย์     สุภีรนันท์                    ๒๖/๐๒/๖๒  =   ๒๐,๐๐๐        ๒๐,๐๐๐.๐๐            
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๗.  ใช้ดอกผลเป็นรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลดีเด่น   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๙,๑๘๘.๕๐  บาท 
 

วันที่เริ่มตั้ง / เงินทุน  ยอดเงินทุนปัจจุบัน 
๗.๑ ทุนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่นในชนบท  ๑๙/๐๔/๒๗  =  ๓๐๐,๐๐๐ ๙๖๙,๑๘๘.๕๐     
      (นาง กิติวรรณ  ทังสุบุตร  เป็นประธานจัดหา) 
 
 
๘. ทุนโครงการบ้านพักผู้สูงอายุฯ (บ้านศรีนครินทร์)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๐๒๓,๘๕๐,๙๓   บาท 

วันที่เริ่มตั้ง / เงินทุน  ยอดเงินทุนปัจจุบัน 
๘.๑   ทุน  โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ   ๒๑/๐๑/๑๙  =  ๑๐๐,๐๐๐ ๔๔๙,๕๖๖.๒๙            
๘.๒   ทุน  นพ. อุดม - นางประยุดา   ประนิช  ๑๖/๐๓/๓๒  =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐          
๘.๓   ทุน  จากแผนกพยาบาล (คุณอารีย์  พฤกษราช) ๑๖/๐๒/๓๓  =  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐              
๘.๔   ทุน  ฉันทนา   วิเชียรโชติ (ถึงแก่กรรม)  ๒๑/๐๙/๓๓  =  ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐.๐๐              
๘.๕   ทุน  มานิตย ์  วิจิตรภัทร (สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ) ๒๕/๐๙/๓๓  =  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐.๐๐                  
๘.๖   ทุน น.ส.อินทิรา วงศ์เสรี    ๑๗/๑๒/๓๓  =  ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐.๐๐               
๘.๗   ทุน สุรภี  กาญจนกมล (ถึงแก่กรรม)  ๐๖/๐๘/๓๓  =  ๓,๐๐๐  ๘๘,๕๐๐.๐๐               
๘.๘   ทุน เสนาะ พันธุมเสน   ๐๗/๐๖/๓๔  =  ๒๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐              
๘.๙   ทุน เพ็ญวัน คุมพ์ประพันธ์  (รุ่น ๒๔๗๙) ---/ --- /๓๔  =  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐.๐๐              
๘.๑๐  ทุน พอ.ชัยสิทธิ์ – สมองค์   วังศรี   ๒๑/๐๑/๓๖  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐               
๘.๑๑  ทุน ประกอบ พินทุโยธิน (ถึงแก่กรรม)  ๑๖/๐๒/๓๖  =  ๑๐,๐๐๐ ๒๑,๕๐๐.๐๐               
๘.๑๒  ทุน คุณทับทิม โรจนวิสุทธ์ (ถึงแก่กรรม)  ๐๕/๐๔/๓๗  =  ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐              
๘.๑๓  ทุน บุญชู เศวตรุนทร์ (ถึงแก่กรรม)  ๐๙/๐๕/๓๗  =  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐              
๘.๑๔  ทุน ถนอมนวล สกุลไทย   ๓๐/๐๖/๓๗  =  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐               
๘.๑๕  ทุน ผ้าป่าสามัคคี ๑๒ ส.ค. ๒๕๓๗   ๑๒/๐๘/๓๗  = ๒๕๘,๒๘๔.๖๔ ๒๕๘,๒๘๔.๖๔    
๘.๑๖  ทุน นายประสพ - นางชุมนุม  โตกะหุต  ๑๕/๑๒/๓๗  =  ๑,๐๐๐  ๑๗,๐๐๐.๐๐               
๘.๑๗  ทุน หม่อมฉลวย  สวัสดิวัตน์   ๐๖/๐๒/๓๘  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐             
๘.๑๘  ทุน เลียบ บุณยรัตพันธ์ (ถึงแก่กรรม) ๑๔/๑๒/๔๓  =  ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ 
๘.๑๙  ทุน ปราณี วีรานุวัตติ์   ๐๘/๐๒/๔๕  =  ๑,๐๐๐  ๓๑,๐๐๐.๐๐   
๘.๒๐  ทุน ปลื้มจิตต์ แสงสิงแก้ว  (ถึงแก่กรรม) ๑๑/๐๒/๔๕  =  ๒,๐๐๐  ๔,๐๐๐.๐๐     
๘.๒๑  ทุน สำเนียง มาลีรักษ ์ (ถึงแก่กรรม)  ๑๔/๐๖/๔๕  =  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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วันที่เริ่มตั้ง / เงินทุน  ยอดเงินทุนปัจจุบัน 

 
๘.๒๒  ทุน สมควร ดีสุวรรณ   ๐๑/๐๑/๔๖  =  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๕๐๐.๐๐        
๘.๒๓  ทุน สำรวล เพชรสันทัด   ๓๑/๐๑/๔๖  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐       
๘.๒๔  ทุน น.อ.หญิงขวัญเรือน  สงวนเชื้อ ร.น.  ๒๗/๐๒/๔๗  =  ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐             
๘.๒๕  ทุน ประสมศรี สิงคาลวณิช   --- /--- /๔๗   =  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐     
๘.๒๖  ทุน สายหยุด พรายแสง   ๐๖/๐๑/๔๘   =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐             
๘.๒๗  ทุน ผ.ศ.จินตนา บ้านแก่ง   ๑๘/๐๙/๔๙   =  ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐             
๘.๒๘  ทุน อังศณา คณางกูร   ๓๐/๐๕/๕๐   =  ๓๐,๐๐๐      ๓๓๐,๐๐๐.๐๐             
๘.๒๙  ทุน ประพันธ์-สุวรรณ   วิสุทธิ์กุล   ๐๘/๐๑/๕๒    =  ๑๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ 
๘.๓๐  ทุน ดวงดาว ฮาวรังษี    ๑๗/๑๒/๕๕    =  ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๘.๓๑  ทุน ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ๒๔๙๐  ๒๙/๑๐/๔๐    =  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

     (มติที่ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่๑๓ สค ๕๗  อนุมัติตั้งชื่อกองทุนตามที่เจ้าของทุนเสนอมา) 
๘.๓๒   ทุน ม.ล.ปิติ – พนิตตา เทวกุล   ๐๔/๐๘/๕๘   =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๘.๓๓   ทุน ผศ.อรวรรณ   หุ่นดี    ๑๖/๑๐/๕๘   =   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๘.๓๔   ทุน บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด                   ๑๗/๐๒/๕๙   =    ๑๐,๐๐๐      ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๘.๓๕   ทุน ประภาวดี   จิรังบุญกุล                            ๑๗/๐๒/๕๙   =    ๑๐,๐๐๐      ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๘.๓๖   ทุนประไพ        สิงหภักดี                              ๒๘/๐๔/๖๐   =    ๑๕,๐๐๐      ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
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 18 

 
 
 
๙.  ทุนโครงการบ้านพักบ่อฝ้าย  รวมเป็นเงินทั้งสิน้   ๕๒,๕๐๐.๐๐   บาท 
 

วันที่เริ่มตั้ง / เงินทุน  ยอดเงินทุนปัจจุบัน 
 

๙.๑   ทุนบ้านพักบ่อฝ้าย     ๒๙/๐๑/๓๔   =  ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐          
๙.๒   ทุน อารี  กรลักษณ์   ๒๖/๐๑/๓๔  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐             
๙.๓   ทุน อารีย์  พฤกษราช   ๒๖/๐๑/๓๔  =  ๑,๐๐๐  ๒๖,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 

๑๐.  ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ยืม   รวมเป็นเงินทั้งสิน้   ๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
 

วันที่เริ่มตั้ง / เงินทุน  ยอดเงินทุนปัจจุบัน 
๑๐.๑   ทุน คุณกิตติ     ๑๓/๑๐/๔๑  =  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐        

 
 
                   
หมายเหตุ :-     สำหรับยอดทุนที่ยังไม่เพิ่มเติม 
                   ทุนของท่านจะปรากฏในหนังสือลานพิกุลปีต่อไป  
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รายนามสมาชิกกิตติมศักดิ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รายนามสมาชิกกิตติมศักดิ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการท่ีปรึกษา 

      สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
 

 สมาชิกกิตติมศักดิ์  

      ๑.  ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสวัสดิ์    หิตะนันท 
      ๒.  ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสมหวัง  ดานชัยวิจิตร 
      ๓.  นายแพทยปราเสริฐ           ปราสาททองโอสถ 
      ๔.  ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยศุภชัย   ไชยธีระพันธ 

 ๕.  ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยอุดม          คชินทร 
 ๖.  ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยโชคชัย       เมธีไตรรัตน 
 ๗.  ศาสตราจารย ดร.นายแพทยประสิทธิ์       วัฒนาภา   

     ๘.  ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยสุรินทร       ธนพิพัฒนศิริ 
      

  กรรมการกิตติมศักดิ์ 

       ๑.  ทานผูหญิงเพ็ญศรี   วัชโรทัย 
       ๒.  นางอารีย    พฤกษราช 
       ๓.  นางจันทนา    นิลวรางกูร 
       ๔.  นางสาวแหวนด ี    อุทโท 
       ๕.  นางกมลทิพย    หิตะนันท 
       ๖.  รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา  บุญทอง 

       ๗.  นางมาริษา    สมบัติบูรณ 
       ๘.  ผูชวยศาสตราจารยอรุณ   นุรักษเข 
       ๙. นางสาวดวงจันทร    ทิพยปรีชา          
     ๑๐. รองศาสตราจารย ดร.กอบกุล  พันธเจริญวรกุล   

 
กรรมการท่ีปรึกษา ประจําป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

       ๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
       ๒. หัวหนาฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
       ๓. นางสาวจงจิตต    คณากูล 
       ๔. นางสาววรรณศิร ิ    ขันไชย 
       ๕. นางเสาวนิต    พิทักษสิทธิ์ 
       ๖. นางสาวฐิติพร    วัสสระ     
       ๗. รองศาสตราจารยถนอมขวัญ  ทวีบูรณ 
       ๘. นางสาวจีรวรรณ    พรายมณี 
       ๙. นางสาวสุพร    ลลิิตธรรม 
     ๑๐. นางสีดา     สุจริตกุล 
     ๑๑. รองศาสตราจารย ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน 
     ๑๒. รองศาสตราจารย ดร.ศิริอร  สินธ ุ
     ๑๓. นางมยุรี     วงษสามี 
        ๑๔. นางสาลิน ี    สมานะวณิชย 
   ๑๕. ผูชวยศาสตราจารยวาสนา   จิติมา 
    

       คณะกรรมการอํานวยการ  
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สถานที่ติดต่อ
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

ส�านักงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๐)
เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๑๑-๐๓๒๙
โทรสาร : ๐-๒๘๖๖-๒๕๘๕
E-mail : nsalumni@diamond.mahidol.ac.th

สถานที่ติดต่อสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

  ส�ำนักงำนสมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลศิริรำชฯ

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหิดล	(ชั้น	๓	ห้อง	๓๑๐)

	 	 เลขที่	๒	ถนนวังหลัง	แขวงศิริราช	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐

	 	 โทรศัพท์	:	๐-๒๔๑๑-๐๓๒๙	

	 	 โทรสาร	:	๐-๒๘๖๖-๒๕๘๕

	 	 E-mail	:	nsalumni@diamond.mahidol.ac.th

นำงสำวญำณิน พูนปำน

หัวหน้าส�านักงาน

•	 จัดท�าบัญชี	ก�ากับดูแลและ

	 ตรวจสอบทรัพย์สิน	

•	 จดัท�างบประมาณการใช้

จ่าย

•	 เตรียมการประชุมของ

	 คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	

•	 ดูแลสวัสดิการบ้านพัก

	 ตากอากาศบ่อฝ้าย

นำงณัฏฐำภรณ์ ยำงทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

•	 รับสมัครสมาชิกใหม่		

•	 ดูแลทะเบียนสมาชิก

•	 ดูแลสวัสดิการสมาชิก

•	 ดูแล	รักษา	วัสดุครุภัณฑ์

	 ที่เกี่ยวกับพิธีการต่างๆ

นำงทิพทิพำ สินสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

•	 ดูแลด้านเอกสาร	การพิมพ์	

	 เอกสารการประชุม

•	 ดูแล	บ�ารุง	รักษาอุปกรณ์

	 ส�านักงาน	คอมพิวเตอร์

•	 ช่วยจัดเตรียมการประชุม

	 คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

นำงสำวสำยชล ละลอย

นักการ

•	 ดูแลความสะอาดส�านักงาน		

•	 รับ-ส่งเอกสาร

•	 จัดเลี้ยงอาหาร	และ

	 อาหารว่างการประชุม

	 คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเกียรติคุณ 
ผูไดรับรางวัลศิษยเกาพยาบาลศิริราชดีเดน 

สมาคมศษิยเกาพยาบาลศิรริาช 
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

พนักงานทั่วไป



ผู้สนับสนุน
หนังสือลานพิกุล
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อภินันทนาการจาก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     ลานพิกุล
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อภินันทนาการจาก

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
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อภินันทนาการจาก

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ปี พ.ศ. ๒๕๐๐
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อภินันทนาการจาก

รองศาสตราจารย์สมพันธ์ หิญชีระนันทน์ ปพ.๒๕๐๓
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อภินันทนาการจาก

ผศ.อรุณ นุรักษ์เข ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ปี พ.ศ ๒๕๑๐
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ด้วยรัก...จาก

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ปี พ.ศ. ๒๕๒๒/๑ (BN2)
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อภินันทนาการจาก

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน)
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อภินันทนาการจาก

สมาคมพยาบาลไอวีและเคมีบ�าบัดแห่งประเทศไทย
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อภินันทนาการจาก ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ปี พ.ศ. ๒๔๙๗

อภินันทนาการจาก

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แถวยืนจากซ้ายไปขวา : คนที่ ๖ สาคร รัตนโกเมนทร์, คนที่ ๗ จรรยา ชูชมกลิ่น, คนที่ ๘ มะตูม ศิริบุญ,

    คนที่ ๑๑ สุมนา (วาลิกศิริ) โพธิผละ

แถวนั่งจากซ้ายไปขวา : คนที่ ๑ พรพเยาว์ ศิริศุภลักษณ์, คนที่ ๒ อารีย์ (ค�าแปง อิ่มพยศ) ลิ่มวงศ์,

    คนที่ ๓ ถนอมศรี (พุ่มอิ่มผล) เหมะศาสตร์

ถ่ายเมื่อ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

รูปศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ. ๒๔๙๗
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วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     ลานพิกุล

อภินันทนาการจาก

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ปี พ.ศ. ๒๕๐๑

อภินันทนาการจาก

นางจันทนา นิลวรางกูร (ศิษย์เก่ารุ่น ๖๓ พ.ศ. ๒๕๐๓)



อภินันทนาการจาก

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ปี พ.ศ. ๒๕๒๒/๒

อภินันทนาการจาก

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ปี พ.ศ. ๒๕๐๕/๒
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อภินันทนาการจาก

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๑๔/๑

อภินันทนาการจาก

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล) พ.ศ. ๒๕๑๘

ปริญญาพยาบาล รุ่น ๑๖

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     ลานพิกุล
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พระคุณแม่ ล้นฟ้า มหาสมุทร พระคุณแม่ สูงสุด มหาศาล

พระคุณแม่ เลิศฟ้า สุธาธาร ใครจะปาน แม่ฉัน นั้นไม่มี

แด่ คุณแม่ประภาพรรณ สุวรรณานนท์

ศิษย์เก่า ปี พ.ศ. ๒๔๙๐

จาก นายปกาสิต สุวรรณานนท์

อภินันทนาการจาก

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ปี ๒๕๒๗
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วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     ลานพิกุล

อภินันทนาการจาก

นางชมพูนุท เอกตาแสง

(ปี พ.ศ. ๒๔๙๙)

อภินันทนาการจาก

รศ.ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์

(ปี พ.ศ. ๒๕๑๕/๑)

อภินันทนาการจาก

รศ.ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล

(ปพ. ๒๕๑๔)

อภินันทนาการจาก

นางวิจิตรา คล้ายมณี

(ปี พ.ศ. ๒๕๐๔)
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อภินันทนาการจาก

นางสายหยุด    เหลืองนวล ณ บางช้าง  ปี พ.ศ. ๒๕๐๕/๑

นางประไพ    เที่ยงธรรม   ปี พ.ศ. ๒๕๐๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  ลิมปนาทร   ปี พ.ศ. ๒๕๑๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร (แสนหลวง)  ปี พ.ศ. ๒๕๓๕

นางเยาวลักษณ์   เขียวเจริญ   ปี พ.ศ. ๒๕๑๘/๑




