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เร่ืองจากปก: ใต้ร่มพระบารมี

	 พ.ศ.	๒๕๕๙	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

ให้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์	สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี	พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าและสมเด็จ 

พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ	ประทบัคูบ่นพระเก้าอี	้ประดษิฐาน	ณ	บรเิวณลานอเนกประสงค์	คณะพยาบาล

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	บางกอกน้อย	เพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร	์

มหาวิทยาลัยมหิดลและวิชาชีพการพยาบาลไทย	รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส	๑๕๐	ปี	พระราชสมภพ

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี	พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	(วันที่	๑๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๕)	ผู้พระราชทาน 

การสนับสนุนสตรีที่มาพึ่งพระบารมีเข้าเรียนพยาบาล	รวมท้ังพระราชทานทุนให้พยาบาลไปศึกษาต่อ 

ต่างประเทศและ	๑๕๐	ปี	พระราชสมภพสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ	(วันท่ี	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๗)	

ผู้พระราชทานก่อตั้งโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระอรรคราชเทวี

แห่งแรกในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๔๓๙

	 วันที่	๑๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างหาที่สุดมิได้จาก	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 

เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี	พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	

และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	ณ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	บางกอกน้อย



สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
  

  

  

 	 ปีหกสามโควิดร้ายมากรายใกล้	 พี่น้องไทยเป็นกังวลหม่นหมองศรี

	 เศรษฐกิจทั่วไปยังไม่ดี	 ลุสิ้นปีระบาดซ�้าต้องท�าใจ

	 	 ปีหกสี่ต้องดีกว่าปีเก่า	 ขอผองเราแน่วแน่ช่วยแก้ไข

	 ปฏิบัติทุกแนวทางอย่างตั้งใจ	 ช่วยให้ไทยสู้โรคร้ายได้แน่นอน

	 	 ขออ�านาจคุณพระรัตนตรัย	 บันดาลให้ท่านมีสุขสโมสร

	 มีผู้ให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทร	 เรื่องเดือดร้อนโรคภัยไม่ใกล้กราย

	 	 ให้เจริญยิ่งด้วยพละห้า	 ให้ปัญญาแจ่มแจ้งดั่งแสงฉาย

	 ให้โชคดีมีทรัพย์อีกมากมาย	 หวังสิ่งใดให้สมหวังดั่งใจเทอญ

         สมาคมศษิย์เก่าพยาบาลศิริราช

	 	 		 	ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

	 	 	 ประพันธ์โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	เยาวลักษณ์	เสรีเสถียร



เครื่องหมายของสมาคมฯ

เครื่องหมายของสมาคมฯ เป็นมงกุฎสีทองครอบตัวอักษร “ส ผ”  

โดยตัวอักษร “ส” ลงยาสีแดง และ ตัวอักษร “ผ” ลงยาสีขาว  

ใต้ตัวอักษร “ส ผ” เป็นฐานลงยาสีเขียว มีตัวอักษรสีทองภาษาไทยว่า  

“สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” 



ลา
นพ

ิกุล
   

  ว
ันเ

สา
ร์ท

ี่ ๑
๓ 

มีน
าค

ม 
๒๕

๖๔

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



วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

สารนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชที่เคารพรักทุกท่าน 

	 ปี	พ.ศ.๒๕๖๓	เป็นปีท่ีประเทศต่างๆ	ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 

เชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(COVID-19)	สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	โดยคณะกรรมการอ�านวย

การสมาคมฯ	ไม่สามารถจัด	ประชุมวิชาการและจัดกิจกรรมต่างๆ	ได้	และในปีนี้เช่นกัน	คุณญาณิน	 

พูนปาน	ผู้จัดการสมาคมฯ	ป่วยและเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว	ท�าให้การด�าเนินงานต่างๆ	ของ 

สมาคมฯ	ไม่สะดวก	หรืออาจมีปัญหาบ้าง	ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วย	

	 ในเดือนกุมภาพันธ์	๒๕๖๔	ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ	คณะกรรมการอ�านวยการ 

กึง่หนึง่จะหมดวาระลง	และเนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	สมาคมฯ	 

จ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการด�าเนินการสรรหาคัดเลือกคณะกรรมการอ�านวยการฯ	ชุดใหม่ 

ซึ่งจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป	และของดการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่ารวมทั้งพิธีมอบรางวัล 

ศิษย์เก่าดีเด่นประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	 โดยสมาคมฯ	จะมอบรางวัลรวมกันในปีถัดไป	ทั้งนี้ 

สมาคมฯ	ขอแสดงความยินดี	 ชื่นชมแก่สมาชิกที่ ได ้รับรางวัลศิษย์เก ่าดีเด ่นและสมาชิก 

ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ	ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ท�าไว้ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง	สมปรารถนา

ทุกประการ
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	 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวนี้	 ในฐานะนายกสมาคมฯ	รู ้สึก 

ประทบัใจ	ท่านสมาชกิศษิย์เก่าจ�านวนหนึง่	ซึง่ปกตจิะเข้ามาเยีย่มเยยีนและมอบเงนิบริจาคทีส่มาคมฯ 

อย่างสม�่าเสมอทุกปี	เมื่อไม่สามารถเดินทางมาได้ตามนโยบายของรัฐบาล	ท่านยังเมตตาโอนเงิน

บริจาคให้สมาคมฯ	เป็นจ�านวนมาก	จึงขอกราบขอบคุณทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

	 ท้ายสดุน้ี	การคงอยูแ่ละความก้าวหน้าของสมาคมฯ	จะเกดิขึน้ไม่ได้เลย	ถ้าขาดความร่วมมอื	

ร่วมใจอุทิศตนในการท�างานของคณะกรรมการอ�านวยการ	กรรมการทีป่รกึษา	และการให้ข้อเสนอแนะ	 

การมีส่วนร่วมของท่านสมาชิกในการท�ากิจกรรม	ดิฉันในฐานะนายกสมาคมฯ	ขออาราธนาคุณ 

พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย	จงดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขสมบูรณ์ด้วย

จตรุพธิพรชยั	ร่วมใจกนัพฒันาสมาคมฯ	ของเราให้มคีวามเจริญรุ่งเรือง	ยงัประโยชน์ต่อประเทศชาติ	

ตราบนานเท่านาน

นางสาวประชิด	ศราธพันธ์

นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ
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สารคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทุกท่าน

	 ต้ังแต่ช่วงต้นปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	เป็นต้นมา	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลัยมหดิล	เผชญิกบั 

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(COVID-19)	กันมาอย่างไม่ได้ทันตั้งตัว	สร้างความ

หวาดหวัน่พรัน่พรงึ	และสร้างผลกระทบต่อชวีติการท�างานของพวกเราอย่างมาก	แต่ด้วยการปรับตัว

ของพวกเรา	ความเสยีสละ	ความมวีนิยั	ความเชือ่มัน่ศรัทธาในบคุลากรทางการแพทย์	อดทนและมุง่มัน่	

จนบรรลุผลส�าเร็จตามพันธกิจในทุกๆ	ด้าน	อาทิ	การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของทุกหลักสูตร	 

การจัดประชมุ/อบรมทางวชิาการ	การด�าเนนิโครงการและการตีพมิพ์ผลงานวจิยั	การพฒันาปรบัปรงุ

งานบริการจนได้รับรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ	มหาวิทยาลัยมหิดล	ถึง	๕	รางวัล	และการได้รับ

การตรวจประเมินของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจากการขอรับรางวัล	Thailand	Quality	Class	

เมื่อวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ที่ผ่านมาและประกาศผลเดือนมกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๔	นอกจากนี ้

เรายงัมเีรือ่งราวมากมายทีช่่วยท�าให้เรารู้สึกซาบซ้ึงใจ	ในความเข้มแขง็ของชาวคณะพยาบาลศาสตร์ฯ



ลา
นพ

ิกุล
   

  ว
ันเ

สา
ร์ท

ี่ ๑
๓ 

มีน
าค

ม 
๒๕

๖๔

	 ขณะนี้โลกก�าลังตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด	นับต้ังแต่เกิดการแพร่ระบาดของ 

โควดิ	๑๙	แต่ละวัน	ทัว่โลก	มผีูป่้วยรวมกว่า	๘๐	ล้านคน	มกีารพบผูป่้วยในประเทศไทยมากขึน้เรือ่ยๆ	

เราจ�าเป็นต้องรบัมอืและดแูลและป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ	๑๙		ในประเทศของเราอย่างเข้มแขง็	

ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า	หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล	รักษาระยะห่าง

ทางสงัคม	ปฏิบัตตินหลกีเลีย่งการไปในสถานทีช่มุนมุต่างๆ	อย่างเคร่งครดั	ประเทศไทยเราวางแผนใช้ 

วคัซนีท่ีมกีารข้ึนทะเบียนและได้รบัการยอมรบัคอื	ของบรษิทัไฟเซอร์	(Pfizer)	โมเดอร์นา	(Moderna)	 

และแอสตร้าเซนเนก้า	(AstraZeneca)	คาดว่าวัคซีนนี้น่าจะทยอยฉีดให้บุคลากรทางการแพทย ์

และกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งประชาชนคนไทย	ท�าให้เกิดภูมิคุ้มกันของประเทศไทยได้ต่อไป	

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	โรงเรียนของเรามีอายุครบรอบ	๑๒๔	ปี	มีความหมายส�าคัญเป็นเสมือน

ป้ายบอกระยะทาง	ว่าชาวคณะพยาบาลศาสตร์ฯ	จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นคณะพยาบาลศาสตร์

ชั้นน�า	ระดับชาติและนานาชาติ	พัฒนาสร้างสรรค์สังคมให้มีสุขภาวะท่ีดีในทุกมิติและเราทุกคน 

ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กรของคณะ	คือ	NS	MAHIDOL	มีความรักสามัคคี 

มีความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	มุ่งมั่นท�างานอย่างเต็มความสามารถ	

	 สุดท้ายนี้	ในปีพุทธศักราช	๒๕๖๔	คณะพยาบาลศาสตร์ฯ	ได้ด�าเนินโครงการ	กิจกรรม 

ต่างๆ	เพื่อให้ศิษย์	ทุกรุ่น	ทุกผู้ทุกนาม	ได้เข้ามาเป็นผู้หนึ่งในกิจกรรมส�าคัญที่คณะพยาบาลศาสตร์ฯ	

ได้จัดขึ้น	ด้วยหวังว่าโครงการ	กิจกรรมต่างๆ	ที่จัดขึ้นจะเป็นแรงบันดาลใจแก่พวกเราที่จะรักษาไว้

ซึ่งเกียรติภูมิอันสูงส่งของสถาบันแห่งนี้และวิชาชีพการพยาบาลไทยให้อยู่สืบไปตราบนานเท่านาน	

 

รองศาสตราจารย์	ดร.	ยาใจ	สิทธิมงคล

คณบดี	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล



วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

บรรณาธิการแถลง

 	 กองบรรณาธิการ	มีความยินดีและภูมิใจท่ีหนังสือ	

“ลานพิกุล”	ของเราฉบับนี้ได้ด�าเนินการมาเป็นฉบับที่	๔๙	 

ซึ่งในปีน้ีได้น�าเสนอเน้ือหาสาระความก้าวหน้าของวิชาชีพ 

การพยาบาล	ปีท่ี	๑๒๔	ของการก่อต้ังโรงเรียนหญิงแพทย์

ผดงุครรภ์แลการพยาบาลไข้	สูค่ณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยั

มหดิล	ภายใต้ร่มพระบารมขีองมหาจกัรวีงศ์	ด้วยการวางรากฐาน

ที่มั่นคงของการศึกษาพยาบาล	ทั้งด้านโครงสร้าง	การบริหาร

จัดการและหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เป็นต้นแบบ

ทางด้านการศึกษา	ลานพิกุลฉบับนี้จึงใคร่น�าเสนอ	ประวัติ

และการพัฒนาวิชาชีพด้านการศึกษาและการก่อต้ังพิพิธภัณฑ์

การพยาบาล	“หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี”	และ	“หอพระราชประวัติบรมราชบุพการี

กิตติประกาศ”	ณ	บริเวณช้ัน	๑	ของอาคารมหิดลอดุลยเดช	-	พระศรีนครินทร	คณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดนครปฐม	ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวศิริราช	และเป็นการยืนยัน 

หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านคุณภาพสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน�า

	 นอกจากนี้ได้น�าเสนอบทความพิเศษของศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้วิชาชีพ	บทบาทของ

พยาบาลท่ีมีต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	ซ่ึงก�าลังเป็นปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน	บทความของ 

ศิษย์เก่าด้านจิตอาสาคลองสวยน�้าใสและความรู้จากถอดบทเรียนของศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่า 

ดีเด่นด้านบริการ

	 สุดท้ายนี้	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ลานพิกุลฉบับนี้จะเป็นสื่อกลาง	ความผูกพัน	ความภาคภูมิใจ

ระหว่างสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯและสมาชิก	ขอขอบคุณผู้น�าเสนอบทความท่ีมีประโยชน	์ 

และผู้ให้ทุนสนับสนุนในการจัดท�าหนังสือลานพิกุลฉบับนี้ทุกท่าน	ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	จงคุ้มครองปกป้อง	ดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข	สุขภาพแข็งแรง	

สมปรารถนาในทุกสิ่งที่ชอบธรรม	และมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

 

	 รองศาสตราจารย์สมจินต์	เพชรพันธุ์ศรี

	 บรรณาธิการ
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ก�าหนดการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓  ๑

 การเลือกตั้งกรรมการอ�านวยการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๒ ๒

เลขาธิการแถลง       ๗

ประมวลภาพกิจกรรมสมาคมฯ ปี ๒๕๖๓ ๑๒

ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจากสถาบันอื่นๆ ประจ�าปี ๒๕๖๓ ๑๗

ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๓ ๒๐

ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๓ ๒๑

บทความ  จากโรงเรยีนหญงิแพทย์ผดงุครรภ์แลการพยาบาลไข้สูค่ณะพยาบาลศาสตร์		 ๔๔

	 	 	 	 มหาวทิยาลยัมหดิล

		 	 หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดีและหอพระราชประวัติ	 ๕๐

	 	 	 	 บรมราชบุพการีกิตติประกาศ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

		 	 ความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาล	 ๕๓

		 	 พยาบาลไทยรวมใจสู้ภัยโควิด

    	 สถานการณ์	COVID-19	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	 ๕๕

    	 พยาบาลศิริราชสู้ภัยโควิด	๑๙	 ๕๙

    		 พยาบาลห้องผ่าตัดศิริราช	สู้ภัยโควิด	๑๙	 ๖๒

    	 เรื่องเล่า:	COVID-19	นางฟ้าชุดขาวและนักรบเสื้อกาวน์	 ๖๕

    	 การบริการในอาคารนวมินทรบพิตร	๘๔	พรรษา	 ๗๒

   	 Health	Dam	@	ท่าสองยาง	 ๗๔

		 	 พยาบาลศิริราช:	จากวันวานสู่การเรียนแบบออนไลน์ในยุคโควิด	๑๙	 ๘๒

		 	 คลองสวยน�้าใส	คืนชีวิตใหม่ให้เวนิสแห่งตะวันออก	 ๘๗

		 	 TB	Referral	Center	(TBRC):	ช่วยงานควบคุมวัณโรค....จริง	?	 ๙๓

		 	 กรณีตัวอย่าง:	การใช้สิทธิ	UCEP	(Universal	Coverage	for	Emergency	Patients)		 ๙๙

รายงานการตรวจงบการเงิน ประจ�าปี ๒๕๖๓ ๑๐๒

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ�าปี ๒๕๖๔ ๑๐๘

รายชื่อผู้ตั้งทุนที่ใช้ดอกผลตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ๑๑๒

รายนามสมาชิกกิตติมศักดิ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ๑๒๙

ประจ�าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ค�าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ๑๓๐

ผู้สนับสนุนหนังสือลานพิกุล   ๑๓๒

หน้า

สารบัญ
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

ก�าหนดการจัดงาน

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓ 

เลือกตั้งกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ 

วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุม แบบออนไลน์

	เวลา	๑๐.๐๐	น.	 เปิดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	๒๕๖๓

		 	 	 วาระที่	๑	 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

	 	 	 	 ๑.๑		 เรื่องแจ้งจากนายกสมาคมฯ

	 	 	 	 ๑.๒		 เลขาธิการแถลงผลงานของคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ	

	 	 	 	 	 ในรอบปี	๒๕๖๓

	 	 	 	 ๑.๓		 เหรัญญิกเสนอรายได้	รายจ่าย	และบัญชีงบดุลประจ�าปี	๒๕๖๓	

		 	 	 วาระที่	๒		 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	๒๕๖๒	

	 	 	 	 (วันที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓)

	 	 	 วาระที่	๓		 เรื่องสืบเนื่อง

	 	 	 วาระที่	๔		 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

	 	 	 	 ๔.๑		 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�าหนดค่าสอบบัญชี

	 	 	 	 ๔.๒		 ปรึกษากิจการสมาคมฯ

	 	 	 วาระที่	๕	 เรื่องอื่นๆ	และตอบข้อซักถามของสมาชิก

เวลา	๑๓.๐๐	น.	 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

	 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ได้ด�าเนินกิจการ 

ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	มาเป็นเวลา	๕๘	ปี	โดยมีคณะกรรมการอ�านวยการเป็นผู้บริหารงาน	และได้รับ 

ค�าปรึกษา	ได้รับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการกิตติมศักด์ิเป็นอย่างดียิ่ง	ท�าให้สมาคม

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	เป็นองค์กรวิชาชีพท่ีเข้มแข็ง	น�าชื่อเสียงและประโยชน์มาสู่วิชาชีพ	โดยตลอด	กิจการต่างๆ	

ที่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	ได้ด�าเนินการในรอบปี	๒๕๖๓	สรุปได้ดังนี้

การด�าเนินงานของคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ
 ๑.  จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๒ 

	 	 วนัเสาร์ท่ี	๒๒	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๓	ณ	ห้องปรนิซ์แกรนด์	โรงแรมปรนิซ์พาเลซ	ถนนด�ารงรกัษ์	กรงุเทพมหานคร	

ผู้มาประชุม	กรรมการกิตติมศักดิ์	กรรมการที่ปรึกษา	กรรมการอ�านวยการและสมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	 

เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น	๓๘๐	คน	

 ๒.  จัดการประชุมตามระเบียบวาระ	เดือนละ	๑	ครั้ง	

 ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด�าเนินกิจกรรมเฉพาะกิจ ได้แก่

	 	 ๓.๑		 คณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 	 ๓.๒		 คณะกรรมการจัดประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 	 ๓.๓		 คณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 	 ๓.๔		 คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือลานพิกุล	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓

 ๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	เพ่ิมเติมจากคณะกรรมการอ�านวยการ	เพ่ือด�าเนินงานตามข้อบังคับ

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	

 ๕.  กิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 

	 	 ๕.๑		 เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน 

เฉลิมพระชนมพรรษา	วันพระราชสมภพ	และวันประสูติ	ดังนี้

		 	 	 ๕.๑.๑	 ๑๒	สงิหาคม	๒๕๖๓	วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ	พระบรม

ราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

	 	 	 ๕.๑.๒		 ๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๓	วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ในหลวงรัชกาลที่	๑๐	

	 	 	 ๕.๑.๓	 ๓	มถินุายน	๒๕๖๓	วนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา	พัชรสธุา-

พิมลลักษณ	พระบรมราชินี

เลขาธิการแถลง
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	 	 	 ๕.๑.๔	 ๒	เมษายน	๒๕๖๓	วันคล้ายวันพระราชสมภพ	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา	เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี	สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากร 

ปิยชาติ	สยามบรมราชกุมารี	

	 	 	 ๕.๑.๕		 ๔	กรกฎาคม	๒๕๖๓	วันคล้ายวันประสูติ	สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ์

วลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	กรมพระศรีสวางควัฒน	วรขัตติยราชนารี

	 	 	 ๕.๑.๖		 ๑๓	กรกฎาคม	๒๕๖๓	วันคล้ายวันประสูติ	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ี 

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

	 	 ๕.๒	 ท�าบุญถวายสังฆทาน	ท�าบุญตักบาตร	ในวาระส�าคัญต่างๆ	ดังนี้

	 	 	 ๕.๒.๑	 วันปีใหม่และวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	อาทิเช่น	วันมาฆบูชา	วันวิสาขบูชา	 

วันอาสาฬหบูชา	วันเข้าพรรษา	ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ณ	บริเวณพระราชานุสาวรีย์	สมเด็จ 

พระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	โรงพยาบาลศิริราช	

		 	 	 ๕.๒.๒		 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลครบรอบ	๑๒๓	ปี	คณะ

พยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	(โรงเรยีนหญงิแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้)	เพ่ือร�าลึกในพระมหากรุณาธคิณุ

องค์ผู้พระราชทานก�าเนิดโรงเรียนพยาบาลฯ	และผู้มีพระคุณต่อโรงเรียนพยาบาลฯ	ซึ่งก�าหนดจัดในวันศุกร์ที่	๑๐	

มกราคม	๒๕๖๓	ณ	ลานอเนกประสงค์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	บางกอกน้อย	สมาคมศษิย์เก่าพยาบาล

ศิริราชฯ	ร่วมบริจาคจ�านวน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท	(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	

	 	 	 ๕.๒.๓		 วันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	ครบ	๕๘	ปี	วันที่	๒	มีนาคม	๒๕๖๓	

ณ	ลานอเนกประสงค์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	บางกอกน้อย

	 	 	 ๕.๒.๔	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	 เชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา 

ถวายราชสกัการะพระราชานสุาวรย์ี	สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	อดุลยเดชวกิรม	พระบรมราชชนก	เนือ่งใน	“วนัมหดิล”	

ประจ�าปี	๒๕๖๓	ในวันพฤหัสบดีที่	๒๔	กันยายน	๒๕๖๓	เวลา	๘.๓๐	น.	ผู้แทนสมาคมฯเข้าร่วมพิธี	จ�านวน	๑๕	คน	

	 	 	 ๕.๒.๕		 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	เชญิร่วมพธีิบ�าเพญ็กศุลถวายเป็น	พระราชกศุล	

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ	

วันที่	๑๒	ตุลาคม	๒๕๖๓	เวลา	๙.๑๕	น.	ณ	ลานอเนกประสงค์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 	 	 ๕.๒.๖		 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	ขอเชิญร่วมท�าบุญถวายผ้า 

พระกฐินพระราชทาน	ประจ�าปี	๒๕๖๓	ในวันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๓	ณ	วัดอมรินทรารามวรวิหาร	เขตบางกอกน้อย	

กรุงเทพมหานคร

	 	 	 ๕.๒.๗		 ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 

วันเสด็จทิวงคต	ในวันศุกร์ที่	๑๘	ธันวาคม	๒๕๖๓	เวลา	๑๐.๑๕	น.	ณ	ศาลาพิศาลพัฒนกิจ	วัดอมรินทรารามวรวิหาร	

(หลวงพ่อโบสถ์น้อย)	ถนนอรุณอมรินทร์	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร

	 	 	 ๕.๒.๘		 ร่วมท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	เนือ่งในวันคล้ายวนัพระราชสมภพวนัชาต	ิและวนัพ่อแห่งชาต	ิพทุธศกัราช	

๒๕๖๓	เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 

จึงก�าหนดจัดพิธีในวันศุกร์	ที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๓	เวลา	๗.๐๐	น.	ณ	ลานทางเดินบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ 

พระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

 ๖. กิจกรรมการกุศลกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

		 	 ๖.๑		 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ร่วมกับ	สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	และฝ่ายการ

พยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช	จัดประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์	ครั้งที่	๓๐	เรื่อง	การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัล

อย่างชาญฉลาด	(Smart	Health	Care	on	Digital	World)	ระหว่างวันที่	๗	–	๘	มกราคม	๒๕๖๔	โดยประชุม	online	

ผ่านระบบ	Zoom	และประชุม	onsite	ณ	ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์	คณะพยาบาลศาสตร์	ม.มหิดล	ศาลายา

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ยังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด	 

คณะพยาบาลศาสตร์	ม.มหิดลได้ตระหนักถึงผลกระทบของการจัดงานฯ	ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม

ประชุม	จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเป็นการจัดประชุมแบบ	online	ผ่านระบบ	Zoom	เพียงรูปแบบเดียว	

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	ส่งสมาชิกสมาคมฯ	เข้าร่วมประชุม	online	จ�านวน	๑๐	คน		

	 	 ๖.๒		 สนับสนุนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการ 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๔	ในวันเสาร์ที่	๙	มกราคม	๒๕๖๔	ณ	ห้องประชุมบ้านพระกรุณานิเวสน์	๒	 

ถนนสุโขทัย	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	สมาคมฯ	ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลน	จ�านวน	๒	ทุน	

ทุนละ	๑,๐๐๐	บาท	เป็นจ�านวน	เงิน	๒,๐๐๐	บาท	(สองพันบาทถ้วน)	

	 	 ๖.๓		 สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล	ในพระบรมราชูปถัมภ	์

วันพุธที่	๑๘	มีนาคม	๒๕๖๓	ณ	สนามกอล์ฟ	เลค	วูค	คันทรีคลับ	ถนนบางนา-ตราด	กม.๑๘	ต�าบลบางโฉลง	 

อ�าเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	จ�านวนเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท	(สามพันบาทถ้วน)	 	

	 	 ๖.๔		 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีครั้งที่	๔๑	สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ	์ 

ในวันพุธที่	๙	กันยายน	๒๕๖๓	ระหว่างเวลา	๐๘.๓๐	น.	ณ	แหล่งสมาคมนายทหารกองพลทหารม้าที่	๒	รักษาพระองค์	

ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	กรุงเทพมหานคร	โดยนางสาวศศินันท์	หล้านามวงค์	เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม

	 	 ๖.๕		 สนับสนุน“ทุนการกุศลสมเด็จย่า”	ประจ�าปี	๒๕๖๓	 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ	 

ในวันที่	๒๑	ตุลาคม	๒๕๖๓	เป็นจ�านวนเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท	(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	

 ๗. กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ในปี ๒๕๖๓ 

		 	 ๗.๑		 พิธีท�าบุญวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	ครบ	๕๘	ปี	วันศุกร์ที่	๒	มีนาคม	

๒๕๖๓	ณ	ลานอเนกประสงค์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	บางกอกน้อย

	 	 ๗.๒		 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	๒๕๖๓	พิธีมอบรางวัลดีเด่น	และเลือกต้ังกรรมการสมาคมฯ	ใน

วันเสาร์ที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	เวลา	๘.๓๐	น.	ณ	ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ	ตึกสยามินทร์	ชั้น	๗	โรงพยาบาล

ศิริราช	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล		 	

 ๘.  กิจกรรมของคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ ฝ่ายต่างๆ

		 	 ๘.๑		 คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

	 	 	 ๘.๑.๑		 จัดท�าบัญชี	รายรับ-รายจ่าย	ประจ�าเดือน	และน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ	อ�านวย

การสมาคมฯ	

	 	 	 ๘.๑.๒		 ติดตามดูแลและรักษาผลประโยชน์ของสมาคมฯ	รับผิดชอบเป็นเหรัญญิกในการ	 

จัดกิจกรรมต่างๆ	ของสมาคมฯ	เช่น	วันก่อตั้งสมาคมฯ	เป็นต้น

	 	 	 ๘.๑.๓		 รวบรวมประมาณการรายได้	และรายจ่ายของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	เสนอคณะกรรมการ

อ�านวยการสมาคมฯ	ในเดือนมกราคมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
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	 	 	 ๘.๑.๔		 สรุปรายการรับบริจาคตามประเภทและวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค	เสนอคณะกรรมการ

อ�านวยการสมาคมฯ	เพื่อลงในหนังสือลานพิกุลประจ�าปี

	 	 ๘.๒		 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมท�าหน้าท่ีปฏิคมและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสมาชิกศิษย์เก่าประสาน

งานในกิจกรรมต่างๆ	ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	ดังนี้

	 	 	 ๘.๒.๑	 พิธีท�าบุญวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	ครบ	๕๘	ปี	วันศุกร์ที่	๒	

มีนาคม	๒๕๖๓	ณ	ลานอเนกประสงค์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	บางกอกน้อย

	 	 	 ๘.๒.๒		 งาน	“วันมหิดล”	วันที่	๒๔	กันยายน	๒๕๖๓

	 	 ๘.๓		 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน

	 	 	 ๘.๓.๑		 รับสมัครสมาชิกจบใหม่	และน�าเสนอชื่อขอมติคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ	 

รับรองการเป็นสมาชิกทุกเดือน	ปี	๒๕๖๓	สมาชิกสมัครใหม่	จ�านวน	๓๒	ราย	

	 	 	 ๘.๓.๒		 สมาชิกสมาคมฯ	ปัจจุบัน	ณ	วันที่	๓๐	ธันวาคม	๒๕๖๓	มีทั้งสิ้น	๑๒,๐๔๒	ราย	สมาชิก

สมาคมฯ	ถึงแก่กรรม	ณ	วันที่	๓๐	ธันวาคม	๒๕๖๓	มีทั้งสิ้น	๑๒	ราย	

	 	 	 ๘.๓.๓		 ท�าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในกิจกรรมและงานต่างๆ	ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	

	 	 	 ๘.๓.๔		 ออกหนังสือรับรองการใช้สิทธิลดหย่อนค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลให้สมาชิก	 

เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช	มีทั้งสิ้นจ�านวน	๔๕๗	ฉบับ	

	 	 ๘.๔		 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

	 	 	 เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ยงัอยูร่ะหว่างการเฝ้าระวงั

อย่างเข้มงวด	จงึได้ตระหนกัถงึผลกระทบของการจดังาน	ทีอ่าจส่งผลต่อความปลอดภยัของผูเ้ข้าร่วมประชมุ	ในปี	๒๕๖๓	

คณะกรรมการฯ	จึงของดการจัดประชุมวิชาการ	ออกไปก่อน	

	 	 ๘.๕		 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

	 	 	 ๘.๕.๑		 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	ทางสื่อต่างๆ

	 	 	 ๘.๕.๒		 ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ	ของคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหิดล	สมาคมศิษย์

เก่าพยาบาลศิริราชฯ	และฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช

	 	 	 ๘.๕.๓		 จัดเก็บภาพถ่าย	และกิจกรรมต่างๆ	ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

	 	 ๘.๖		 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ

	 	 	 ๘.๖.๑	 จัดของขวัญ	และรางวัล	ให้สมาชิกเนื่องในวาระต่างๆ

	 	 	 ๘.๖.๒	 ดูแลและจัดเตรียมของท�าบุญในงานกุศลต่างๆ	

	 	 	 ๘.๖.๓	 จัดเตรียมของเยี่ยมสมาชิกเจ็บป่วยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล	จ�านวน	๑๔๓	ราย	

	 	 	 ๘.๖.๔	 ร่วมบ�าเพ็ญกุศลศพและส่งพวงหรีดไปเคารพศพสมาชิก	ถึงแก่กรรม	จ�านวน	๑๐	ราย	

	 	 	 ๘.๖.๕	 ดูแลเรื่องอาหาร	เครื่องดื่ม	ในกิจกรรมต่างๆ

	 	 ๘.๗		 คณะกรรมการฝ่ายหารายได้	

	 	 	 เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ยงัอยูร่ะหว่างการเฝ้าระวงั

อย่างเข้มงวด	จึงได้ตระหนักถึงผลกระทบของการจัดงาน	 ท่ีอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 

คณะกรรมการฯ	จึงของดการจัดกิจกรรมหารายได้	ในปีนี้	
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

	 	 ๘.๘		 คณะกรรมการฝ่ายสรรหาศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น

	 	 	 ๘.๘.๑	 ด�าเนนิการจดัส่งเอกสารไปยงัสถาบนัต่างๆ	ทีม่สีมาชกิศษิย์เก่าพยาบาลศริริาชปฏบิตังิาน

อยู่เพื่อให้ยื่นเสนอขอรับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น	สาขาต่างๆ	

	 	 	 ๘.๘.๒		 แต่งตั้งและมอบหมายให้อนุกรรมการแต่ละสาขา	เพื่อพิจารณาผลงานที่ผู้ขอรับรางวัล

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่นส่งมา

	 	 	 ๘.๘.๓	 ประกาศเชดิชเูกียรติศษิย์เก่าพยาบาลศริิราชดีเด่นและแสดงความยนิดีแก่สมาชกิทีไ่ด้รบั

รางวัลจากสถาบันอื่นๆ	อย่างสมเกียรติ	โดยน�าผลงานเผยแพร่ลงในหนังสือลานพิกุล	

	 	 ๘.๙		 คณะกรรมการฝ่ายอสงัหารมิทรพัย์ของสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลศริริาชฯ	ท�าหน้าที	่วางแผน	ด�าเนนิ

การ	ดแูลบ�ารงุรกัษา	พฒันาหรือจดัหาประโยชน์ของอสงัหารมิทรพัย์ของสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลศริริาชฯ	ตามเงือ่นไข

ที่ผู ้อุทิศก�าหนดไว้หรือตามความเหมาะสม	 เสนอต่อคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	 

เพื่อพิจารณา

	 	 ๘.๑๐	 คณะกรรมการบริหารจัดการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

	 	 	 ๘.๑๐.๑		 ดูแลบริหารจัดการงาน	ส�านักงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	ให้เป็นไปอย่าง 

มปีระสทิธภิาพ

	 	 	 ๘.๑๐.๒		 ประเมนิผลการปฏบิติังานประจ�าปีของเจ้าหน้าทีส่�านกังานสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลศริริาชฯ

	 	 	 ๘.๑๐.๓		ทบทวนแก้ไขข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

	 	 	 ๘.๑๐.๔		พัฒนาระบบบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่ส�านักงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

	 	 ๘.๑๑	 เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ

	 	 	 ๘.๑๑.๑		 ท�าหน้าที่บันทึกการประชุม	และออกจดหมายเชิญประชุมตามวาระต่างๆ

	 	 	 ๘.๑๑.๒			 จดบนัทกึการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	และการประชมุคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ

	 	 	 ๘.๑๑.๓		ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

	 	 	 ๘.๑๑.๔		แถลงกิจกรรมในรอบปีของสมาคมฯ	ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

	 	 	 ๘.๑๑.๕		ปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นผู้แทนตามที่นายกสมาคมฯ	มอบหมาย



ประมวลภาพ

กิจกรรมสมาคมฯ

ปี ๒๕๖๓
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

มกราคม ๒๕๖๓ 
ผูบ้รหิารคณะพยาบาลศาสตร์	สวสัดปีีใหม่	 

๒๕๖๓	แด่	นายกสมาคมศษิย์เก่าพยาบาล

ศิริราชฯ

มกราคม ๒๕๖๓
สมาคมศิษย ์ เก ่ าพยาบาล 

ศิริราชฯ	ร่วมประชุมวิชาการ 

ของคณะพยาบาลศาสตร์

๖

๘-๑๐

มกราคม ๒๕๖๓  

๑๐
คณะกรรมการอ�านวยการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	 

มอบเงินจากการจัดกิจกรรม	“นางฟ้าสีขาวชวนวิ่ง”	 ให้แก่ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	จ�านวน	๓๖๕,๖๐๐	บาท
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กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ประชุมวิชาการประจ�าปี

๒๐-๒๑

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	

๒๒
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พิิธีมอบรางวัล	และ	มอบทุน

๒๒



16

ลา
นพ

ิกุล
   

  ว
ันเ

สา
ร์ท

ี่ ๑
๓ 

มีน
าค

ม 
๒๕

๖๔

กันยายน ๒๕๖๓
วันมหิดล

๒๔
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

รองศาสตราจารย์ลาวัณย์ ผลสมภพ      
ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๑๒/๑

รางวัล “ครูภูมิปัญญาเมือง และผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรม” 

ประจ�าปี	๒๕๖๒ จาก	สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นางสมใจ อินทรทรัพย์      
ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๑๕/๒

รับรางวัล	“พยาบาลดีเด่น สาขาผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม 

ประจ�าปี ๒๕๖๓” จาก	สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค�า ติลกสกุลชัย   
ศิษย์เก่าพยาบาล	ปริญญาพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๑๙

รางวัล	“มหิดลทยากร ประจ�าปี ๒๕๖๒” 

จาก	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

นางดารณี พิพัฒนกุลชัย      
ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๒๖

รางวัล	“นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น สาขาการพยาบาล ภาครัฐ/

เอกชน/มหาวิทยาลัย”	ประจ�าปี	๒๕๖๓	

จาก	สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย

ประกาศเกียรติคุณ 
ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจากสถาบันอื่นๆ ประจ�าปี ๒๕๖๓
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นางสาวปภาภิน ศิริผล      
ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๓๐

รางวัล	“พยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล 

ประจ�าปี ๒๕๖๓” จาก	สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร   
ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๓๑

รางวัล	“พยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล 

ประจ�าปี ๒๕๖๓” จาก	สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	

นางณิชนันทน์ อารีย์การเลิศ     
ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๓๒

รางวัล	“R2Rดีเด่น ผลงานนวัตกรรมเรื่อง Siriraj epinephrine prefilled 

syringes box (SiEPS box) ส�าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ชนิดรุนแรง” 

ประจ�าปี	๒๕๖๓	จาก	กระทรวงสาธารณสุข

ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์     
ศิษย์เก่าพยาบาล	ปริญญาโท	พ.ศ.	๒๕๓๔

รางวัล	“พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล 

ประเภทการบริหารการศึกษาพยาบาล ประจ�าปี ๒๕๖๓” 

จาก	สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

นางรัตนา เพียรเจริญสิน      
ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๔๐

รางวัล	“Best Poster Presentation Award (Honorable Mention 

Award) และ Certificate of Poster Excellence Award”

จาก	Burn	and	Wound	Healing	Association	(Thailand)	2020	
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี ปุงบางกะดี่  
ศิษย์เก่าพยาบาล	ปริญญาโท	พ.ศ.	๒๕๔๐

รางวัล	“พยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจ�าปี ๒๕๖๓” 

จาก	สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	

นางสาวนงลักษณ์ สรรสม      
ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๔๔

รางวัล	“นิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น 

ประจ�าปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑” 

จาก	นิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุภานัน อินนอก      
ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๔๔

รางวัล	“R2Rดีเด่น ผลงานวิจัยเรื่อง ผลลัพธ์ทางคลินิกและค่าใช้จ่ายของ

การใช้กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจและการถอดท่อทางเดินหายใจ

อย่างมีแบบแผนในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบไม่ฉุกเฉิน”	ประจ�าปี	๒๕๖๓	

จาก	กระทรวงสาธารณสุข	

นางสาวมนันชยา กองเมืองปัก     
ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๔๗

รางวัล	“Paul Dudley White International Scholar Award To 

Recognize the Authors with the Highest Ranked Abstract 

from Thailand at the International Stroke Conference 2020” 

จาก	งาน	the	International	Stroke	Conference	2020	

เมือง	Los	Angeles,	California	

นางสาวลดาวรรณ อุบล      
ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๕๐

รางวัล	“R2Rดีเด่น ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบวิธี

การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ส�าหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่เสี่ยงต่อ

การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น” ประจ�าปี	๒๕๖๓	จาก	กระทรวงสาธารณสุข
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ นุรักษ์เข
ศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ
ศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาการศึกษาพยาบาล

ประเภทอาจารย์พยาบาล	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุสารี ประคินกิจ
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น	สาขาการศึกษา

พยาบาล	ประเภทอาจารย์พยาบาล

นางนิภาพรรณ ฤทธิรอด
ศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาการบริการพยาบาล

ประเภทผู้บริหารการพยาบาล	

ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูม ิ 

นางสุกัญญา เลาหรัตนาหิรัญ
ศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาการบริการพยาบาล

ประเภทผู้บริหารการพยาบาลและ

การสาธารณสุข	ในระดับปฐมภูมิ	

นางสาวนิภา อัยยสานนท์
ศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาการบริการพยาบาล

ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล	

ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูม ิ

นางสาวปภัสสรา มุกดาประวัต ิ

ศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาการบริการพยาบาล

ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล	

ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูม ิ

รองศาสตราจารย์ ดร. อรวมน ศรียุกตศุทธ
ศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาวิจัยทางการพยาบาล

นางสาวสมศรี เจริญพิชิตนันท์
ศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาการบริการพยาบาล

ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล

และการสาธารณสุข	ในระดับปฐมภูม ิ

นางสาววริศรา ตุวยานนท์
ศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาการวิจัยทางการพยาบาล 

ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๓



ประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาเกียรติคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ นุรักษ์เข

ประวัติการศึกษา
	 อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย	

	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล		มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๑๐				

	 ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์			

	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล		มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๑๐						

	 วิทยาศาสตรบัณฑิต		(พยาบาล)	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๑๕							

	 ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง		สาขาโรคหัวใจและทรวงอก	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๑๖		

	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต		(การบริหารการพยาบาล)		

	 	 คณะครุศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๒๑		

	 Certificate	In	Practice	Development		

	 	 Monash	University	Australia	พ.ศ.	๒๕๔๖				
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ประวัติการปฏิบัติงาน
	 พ.ศ.	๒๕๑๐-๒๕๑๕	:	 ต�าแหน่งพยาบาลประจ�าหอผู้ป่วยตั้งตรงจิตร	๒	

	 	 	 	 (หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ	และศัลยกรรมประสาท)	โรงพยาบาลศิริราช

	 พ.ศ.	๒๕๑๖-๒๕๒๒	:	 ต�าแหน่งอาจารย์ประจ�าหอผู้ป่วยตั้งตรงจิตร	๒	โรงพยาบาลศิริราช	

	 พ.ศ.	๒๕๒๓-๒๕๔๘	:	 ต�าแหน่งอาจารย์ประจ�าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท	(ตึก	๗๒/๔	ตะวันตก)				

	 พ.ศ.	๒๕๓๕-๒๕๓๘	:			รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

	 และ	๒๕๔๓-๒๕๔๖	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 พ.ศ.	๒๕๓๙	:		 ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

	 พ.ศ.	๒๕๔๐-๒๕๔๑	:	 หัวหน้าสาขาการพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก			

	 	 	 	 คณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหิดล	

	 พ.ศ.	๒๕๔๒-๒๕๔๓	:	 ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	

	 	 	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 พ.ศ.	๒๕๔๖-๒๕๔๘	:	 รองประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 	 	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ	นุรักษ์เข	เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์สูง	ด้านบริหารทางการพยาบาล	

และด้านบริการวิชาการอย่างดียิ่ง	ผลงานเป็นที่ยอมรับของสถาบัน	องค์กรวิชาชีพ	ระดับชาติ	ได้รับความไว้วางใจ 

ให้ด�ารงต�าแหน่ง	ดังนี้		

  	 รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์	

	 	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๘	และ	๒๕๔๓-๒๕๔๖	

  	 หัวหน้าสาขาการพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก		

	 	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

  	 ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	

	 	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

  	 รองประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

  	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	จังหวัดกาญจนบุรี

  	 อาจารย์พิเศษ	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ	นุรักษ์เข	เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งชมรมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 

แห่งประเทศไทย		เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๐	ด�ารงต�าแหน่งประธานชมรมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก

แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๓๗-๒๕๓๘	ต่อมาชมรมฯ	ได้พัฒนาเป็นสมาคมพยาบาลโรคหัวใจ 

และทรวงอก	(ประเทศไทย)	พ.ศ.	๒๕๔๗	ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคนแรกของสมาคมพยาบาล 

โรคหัวใจและทรวงอก	(ประเทศไทย)	พ.ศ.	๒๕๔๗-๒๕๕๐

  	 นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	พ.ศ.	๒๕๔๗-๒๕๕๐	
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	 ปัจจุบันเป็นข้าราชการบ�านาญ	และนักวิชาการอิสระ	ได้อุทิศตนให้กับองค์กรวิชาชีพและองค์กรสาธารณะ

อื่นๆ	มาอย่างต่อเนื่อง	ได้รับความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ	ดังนี้	

  	 ประธานคณะกรรมการวิจัยของสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก	(ประเทศไทย)	

  	 กรรมการที่ปรึกษาสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก	(ประเทศไทย)	

  	 กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยชินวัตร	

  	 อาจารย์ประจ�าคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	จังหวัดกาญจนบุรี	

  	 กรรมการกิตติมศักดิ์	สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

 
ผลงานวิชาการ 
	 แปลต�าราการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ	(Medical-Surgical	Nursing:	Clinical	 

Management	for	Positive	Outcome.	7th	ed.)	Editor	by	Joyce	M.	Black	and	Jane	Hokanson	Hawks	 

ฉบบัภาษาไทยมรีองศาสตราจารย์	ดร.ผ่องศร	ีศรีมรกต	เป็นบรรณาธกิาร	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	บทที	่๔๗	การจัดการพยาบาล

ผู้ป่วยหมดสติหรือสับสน	(Management	of	Comatose	or	Confused	Clients)	บทที่	๔๘	การจัดการพยาบาล 

ผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติเกี่ยวกับสมองใหญ่	(Management	of	Clients	with	Cerebral	Disorders)	บทที่	๕๐	 

การจัดการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปอด	(Management	of	Clients	with	Parenchymal	and	 

Pleural	Disorders)	

	 เป็นผู้ร่วมวิจัยเรื่อง	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค	ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและ 

หลอดเลือด	จังหวัดสุพรรณบุรี	(Factors	influencing	Cardiovascular	Disease	Prevention	Behaviors	among	

the	Risk	Group	in	Suphanburi	Province	Thailand)	โดย	ณัฐธยาน์	ภิรมย์สิทธิ์	จารีศรี	กุลศิริปัญโญ	อรุณ	 

นุรักษ์เข	และกิตติศักดิ์	หลวงพันเทา	

	 ร่วมเขียนต�าราสาขาการพยาบาลโรคหัวใจ	ในบทการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว	(Heart	Failure)	ให้กับ 

สภาการพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๖๒	เป็นวิทยากรในนามสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก	(ประเทศไทย)	ในงาน 

ประชุมวิชาการพยาบาลแห่งชาติ	 เรื่อง	Palliative	Care	in	CVT	Patient	วันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	เป็น 

กรรมการจัดประชุมและเป็น	CO-Chair	ใน	Oral	presentation	ของการประชุม	International	Conference	in	

Cardiovascular-Thoracic	Nursing	2017	Bach	Mai	Hospital.	Hanoi,	Vietnam	2018.	Yunnan	Cardiovascular	

Hospital.	Kunming,	China	2019,	Mandalay	General	Hospital,	Mynmar	2020.

	 ด้วยความมุ่งมั่น	เสียสละอุทิศแรงกายและแรงใจในการพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้าโดยถือประโยชน์ของ 

องค์กรวิชาชีพเป็นส�าคัญ	ส่งผลให้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ	นุรักษ์เข	ได้รับรางวัลจากองค์กรและสถาบันต่างๆ	

ดังนี้	รางวัลพยาบาลยอดเยี่ยมด้านพัฒนาวิชาชีพ	 (การพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก)	สมาคมพยาบาลโรคหัวใจ 

และทรวงอก	(ประเทศไทย)	พ.ศ.	๒๕๕๓	รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๔๘	

รางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๔๘	รางวัลการสอนภาคปฏิบัติดีเด่น 

จากสภาอาจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล		พ.ศ.	๒๕๔๗	และรางวัลแม่ดีเด่น		จากโรงเรียน 

สตรีวัดระฆัง	พ.ศ.	๒๕๔๒

	 จากประวัติและผลงานดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ นุรักษ์เข  จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ให้เป็นศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาเกียรติคุณ	เพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างอันดีงามแก่	ผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์	ตลอดจนอนุชนรุ่นหลังสืบไป
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ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล
ประเภทอาจารย์พยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ

ประวัติการศึกษา
	 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง	(เทียบเท่าปริญญาตรี)

	 	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ชลบุรี	พ.ศ.	๒๕๒๕	

	 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๓๒	

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการพยาบาล	(หลักสูตรนานาชาติ)	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๕๑	

ประวัติการท�างาน
	 เริ่มรับราชการ	ในต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	งานศัลยกรรม	โรงพยาบาลชลบุรี	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๒๕-๒๕๓๕	 

เป็นผู้ช�านาญการด้านสาธารณสุข	ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน	ภาคกลาง	พ.ศ.	๒๕๓๖-๒๕๓๘	 

และเป็นอาจารย์ที่คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	ได้รับต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย	์ 

เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	และได้รับต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	พ.ศ.	๒๕๖๓	จนถึงปัจจุบัน	
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ประวัติและผลงานดีเด่น
	 รองศาสตราจารย์	ดร.นภิาวรรณ	สามารถกิจ	เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ	ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการสอนนกัศึกษา	
ระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	หลักสูตรปกติและนานาชาติ	ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	ในกระบวนรายวิชาต่างๆ	 
อาทิ	ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล	การพยาบาลผู้ใหญ่	๑	และ	๓	การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง	ปฏิบัติ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง	๑	และ	๒	สัมมนาการพยาบาลผู้ใหญ่	Advanced	Adult	Nursing	I,	Advanced	
Adult	Nursing	Practicum	I,	 II	ฯลฯ	ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนานิสิตให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต	 
และส�าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก�าหนด	อาจารย์ได้รับผิดชอบโครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต	สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	โดยเป็นผู้คิดพัฒนา	ก�าหนด	และด�าเนินกิจกรรมใน	๒	โครงการ	
ได้แก่	“การส่งเสรมิสมรรถนะทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย”ุ	และ	“การส่งเสริมสมรรถนะในการท�าวทิยานพินธ์”	
ซึง่นสิิตประเมนิว่ามปีระโยชน์มาก	ได้เหน็กจิกรรมพยาบาลทีเ่ป็นนวตักรรมทางการพยาบาลอย่างเป็นรปูธรรม	สามารถ
น�าไปพัฒนางานวิทยานิพนธ์	ตลอดจนได้เครือข่ายในการพัฒนางานพยาบาลต่อไปในอนาคต	และส่งเสริมให้สามารถ 
ท�าวิทยานิพนธ์ได้ส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้	

ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
	 อาจารย์ได้ศึกษาและท�าการวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาลอย่างต่อเน่ือง	และเป็นที่ปรึกษาการ 
ท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท	งานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	ในระยะ	๕	ปีย้อนหลัง	มีจ�านวน	๑๔	เรื่อง	
รวมทัง้ได้ใช้ความรู	้ความเช่ียวชาญ	ด้านการพยาบาลผูป่้วยศลัยกรรมระบบประสาทและศลัยกรรมอบุตัเิหต	ุแต่งหนงัสอื
เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง	และผลิตเอกสารประกอบการสอน	การพยาบาลผู้ใหญ่	จ�านวนหลายเรื่อง	
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน	และได้เผยแพร่แก่นิสิต	บุคลากรทางสุขภาพ	ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
	 นอกจากนี้	ยังเป็นประธานโครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง	รายการสุขภาพดี	ชีวีมีสุข	ตั้งแต	่ 
พ.ศ.	๒๕๔๑-ปัจจบุนั	เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัการดแูลสขุภาพของประชาชนในทกุระดบั	ทกุเพศทกุวยั	ได้รบัการประเมิน
ในระดับดีมาก	มาโดยตลอด	และเป็นประธานโครงการชาวแสนสุขยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพมวลกระดูกและกล้ามเนื้อ	 
เป็นโครงการร่วมของสหสาขาวิชาชีพ	เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุก	ได้งบประมาณจากเทศบาลเมืองแสนสุข	
	 อาจารย์เป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมั่น	ตั้งใจในการปฏิบัติงานทุกด้าน	ได้รับผลส�าเร็จอย่างดียิ่ง	 เคยได้รับรางวัล	 
อาทิ	พยาบาลดีเด่นประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล	จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	รางวัลรัตนบูรพา	ผลงาน 
ดีเด่นสาขาบริการวิชาการ	จากมหาวิทยาลัยบูรพา	ศิษย์เก่าดีเด่น	ด้านอาจารย์พยาบาล	จากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	ชลบุรี	เป็นต้น

ด้านการท�างานให้องค์กรวิชาชีพ
	 รองศาสตราจารย์	ดร.นิภาวรรณ	สามารถกิจ	มีส่วนร่วมในการท�างานให้กับหน่วยงาน	สถาบัน	องค์กรวิชาชีพ
ต่างๆ	มาโดยตลอด	อาทิ	กรรมการอ�านวยการและประธานฝ่ายวิชาการ	สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	สาขา 
ภาคตะวันออก	ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ	บทความวิจัยทางการพยาบาล	เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ชลบุรี	กองบรรณาธิการวารสาร
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข	เป็นต้น	
	 	จากประวัติและผลงานดังกล่าว	รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ จึงสมควรได้รับการยกย่อง
เชดิชเูกยีรติให้เป็นศษิย์เก่าพยาบาลศริริาชดเีด่น สาขาการพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล	เพ่ือเป็นเกยีรตปิระวัติ
และแบบอย่างอันดีงามแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตลอดจนอนุชนรุ่นหลังต่อไป
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล 
ประเภทอาจารย์พยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุสารี ประคินกิจ

ประวัติการศึกษา
	 พยาบาลศาสตรบัณฑิต	คณะพยาบาลศาสตร์		
	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๓๙	
	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(จิตวิทยาพัฒนาการ)		
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๔๕	
	 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(การส่งเสริมสุขภาพ)	
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๕๗	

ประวัติการท�างาน
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุสารี	ประคินกิจ	 เริ่มรับราชการ	ในต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	หอผู้ป่วยหนัก 
โรงพยาบาลศิริราช	ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช	พ.ศ.	๒๕๓๙-๒๕๔๕	และได้	ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ�า 
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสยาม	ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๕๓	และได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์	 
สาขาวิชาการพยาบาล	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	ถึงปัจจุบัน	
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ประวัติและผลงานดีเด่น
	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สสุาร	ีประคนิกจิ	เป็นอาจารย์ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ	ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการสอนนกัศึกษา	
หลกัสตูรปรญิญาตรตี�าแหน่งอาจารย์ผูส้อน	และต�าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบรหิารและประกนัคณุภาพ	โดยท�าการสอน
ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตั	ิในกระบวนรายวชิาต่างๆ	อาท	ิการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์	วชิาการพยาบาล
พื้นฐาน	การพัฒนามนุษย์และการดูแลตนเองตามช่วงวัย	ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร	์ 
ได้มุ่งเน้นให้นกัศกึษาปฏิบัตจิรงิในชมุชน	เรยีนรูบ้ทบาทของพยาบาลจิตเวชให้ครบทัง้	๓	ระดบั	รวมถงึการลงเยีย่มบ้าน
เพื่อติดตามค้นหาปัญหาการรักษา	การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย	ติดตามการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง	และแก้ไขปัญหา 
ร่วมกับนักศึกษา	ได้พัฒนารูปแบบวิธีการสอนทั้งภาคทฤษฎี	และภาคปฏิบัติ	เพื่อให้นักศึกษามีความรู้	และมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอดุมศกึษา	ด้วยวธิกีารสอนสมยัใหม่ตามทักษะศตวรรษท่ี	๒๑	ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคญั	ส่งเสริมให้นกัศกึษา
มีการสร้างนวัตกรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ร่วมวางแผนการด�าเนินงานบริหารหลักสูตร	ก�ากับติดตามการด�าเนิน
งาน	วางแผนการแก้ปัญหาร่วมกับทีมบริหารหลักสูตร	นอกจากนี้ได้ด�าเนินการด้านการประกันคุณภาพ	อบรมเกณฑ์
การประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้ประเมินภายใน	ระดับหลักสูตร	และระดับคณะ 
ของมหาวิทยาลัยสยาม	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	จนถึงปัจจุบัน	

ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุสารี	ประคินกิจ	ท�าวิจัยในสถานะหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หลายเรื่อง	อาทิ	ผลของโปรแกรมการออกก�าลังกายแบบผสมผสานกายและจิตสุข	๕	มิติ	ต่อระดับไขมันในเลือด	
เปอร์เซ็นต์ไขมัน	มวลกระดูก	และความดันโลหิต	ในสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิต
ในชมุชน	ด้วยกระบวนการวิจยัปฏบิตักิารแบบมีส่วนร่วม:	กรณศีกึษาในชมุชนหนึ่งในกรงุเทพมหานคร	และมโีครงการ
วิจัยที่ได้น�าเสนอในการประชุมระดับชาติ	อาทิ	ผลฃองโปรแกรมสร้างสุข	ผ่อนคลายความเครียด	ผ่านแอปพลิเคชั่น	
(Guide	Image	Dynamic	Meditation	Music	Therapy	Application)	ต่อความเครียด	ความสุข	คุณภาพชีวิต	 
ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนเมือง	และยังมีผลงานวิจัยที่รอการตีพิมพ์	รวมทั้งผลงานด้านวิชาการอื่นๆ	อาท	ิ 
การเขียนต�าราพัฒนาการมนุษย์และการดูแลตนเองตามช่วงวัย	ได้รับรางวัลชมเชยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย	และรางวัลนักวิจัยติดดาว	ของมหาวิทยาลัยสยาม	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	และ	พ.ศ.	๒๕๖๒	และรางวัล
งานวิจัยดีเด่นของสมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	ในปี	๒๕๕๔	นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษางานวิจัย
และนวัตกรรมนักศึกษาปริญญาตรี	คอยช้ีแนะจนงานส�าเร็จและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับชาติ	โดยได้รับรางวัลชมเชยการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล	“ขวดมหัศจรรย์สรรสร้าง
พลงักล้ามเนือ้”	ในการประชมุวชิาการระดบัชาต	ิประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	เร่ือง	การบริหารอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการบรกิาร
สุขภาพ:	บทบาทของการศึกษาพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๕๗	จัดโดยสมาคมสถาบันการอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	

ด้านการท�างานให้กับองค์กรวิชาชีพ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สสุาร	ีประคนิกจิ	เป็นวทิยากรให้กบัองค์กรวชิาชพีทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั	อาทิ	
เป็นคณะกรรมการด�าเนินงานผู้สูงอายุ	ศูนย์บริการสาธารณสุข	๖๒	ตวงรัชฎ์	การท�างานร่วมกับชมรมผู้สูงอาย	ุ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข	๓๖	บุคคโล	ร่วมด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคณะกรรมการตัดสินกีฬา 
เพื่อสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ	 เป็นวิทยากรด้านสุขภาพจิตให้กับสถาบันต่างๆ	เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
และผูท้รงคณุวฒุใินการประเมนิผลงานทางวชิาการและบทความวจัิย	รวมทัง้เป็นผู้ประเมนิระบบคุณภาพระดับหลกัสตูร
และคณะภายในมหาวิทยาลัยสยาม
	 จากประวัติและผลงานดังกล่าว	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุสารี	ประคินกิจ	จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็นศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น	สาขาการศึกษาพยาบาล	ประเภทอาจารย์พยาบาล	เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
และแบบอย่างอันดีงามแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตลอดจนอนุชนรุ่นหลังต่อไป
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ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล
ประเภทผู้บริหารการพยาบาล ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ

นางนิภาพรรณ ฤทธิรอด

ประวัติการศึกษา  
	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(พยาบาลและผดุงครรภ์)	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๒๗

	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)	

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๔๔

	 ประกาศนียบัตร	การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๔๗	

	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรการบริหารระบบสุขภาพ	รุ่นที่	๕	

	 	 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๕๔	

	 อบรมสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง	รุ่นที่	๑	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๕๗	
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ประวัติการปฏิบัติงาน และ ผลงานดีเด่น 
	 นางนิภาพรรณ	ฤทธิรอด	อายุ	๕๘	ปี	ภายหลังจบการศึกษา	ปฏิบัติงานต�าแหน่งพยาบาลประจ�าการหอผู้ป่วย	

๔	แผนกการพยาบาลอายรุกรรม	งานบรกิารพยาบาล	โรงพยาบาลศรนีครนิทร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	

ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๒๗	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	รองหัวหน้างานบริการพยาบาลฝ่ายพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล	งานบริการ

พยาบาล	โรงพยาบาลศรีนครินทร	์คณะแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้ังแต	่๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	มีหน้าที ่

รับผิดชอบ	ทั้งด้านบริหาร	บริการวิชาการ	โดยร่วมวางแผนพัฒนาการพยาบาล	ก�ากับ	ติดตามการพัฒนาวิชาชีพ 

การพยาบาล	สนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม	การพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย	การจัดการความรู้	พัฒนา 

แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง	ดูแลศูนย์การพยาบาล

รายกรณี	ดูแลและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง	(Advanced	Practice	Nurse;	APN)	ให้ครอบคลุม	

Area	of	Nursing	Excellence	วิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน	ประเมินค่างานของต�าแหน่งที่สูงขึ้น	ติดตามภาระงาน

และผลงานวิชาการในผู้ขอก�าหนดต�าแหน่ง	สนับสนุนความก้าวหน้าทางบันไดอาชีพ	รับผิดชอบระบบสารสนเทศทาง 

การพยาบาล	ด้วยเห็นความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรสร้างผลงาน 

ทางวิชาการทั้งงานวิจัยและคู่มือการพยาบาล	เพื่อให้สามารถน�าองค์ความรู้จากผลงานวิชาการมาพัฒนาการพยาบาล

ได้จัดท�าโครงการพัฒนาการเลื่อนระดับ	ตามความก้าวหน้าในวิชาชีพ	(Career	path)	ท�าให้มีแนวทางในการพัฒนา 

ให้บุคลากรได้เลื่อนระดับก้าวหน้าตามบันไดวิชาชีพ	สร้างแรงบันดาลใจ	ให้กับบุคลากร	ลดอัตราการลาออกโอนย้าย	

ผลจากการท�าโครงการอย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้มบุีคลากรได้เลือ่นระดบัคิดเป็นร้อยละ	๕๙.๗๑	และในช่วงสถานการณ์แพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	ได้มีผลงานวิจัยเรื่อง	ความเครียด	ความกังวลของบุคลากรพยาบาลในสถานการณ์ระบาด

โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	ซึง่ผลการวจิยัท�าให้ทราบถงึความเครยีด	ความกงัวลของบุคลากรพยาบาลซึง่หน่วยงาน

หรือโรงพยาบาลควรเพิ่มความเข้มแข็งทั้งในด้านการให้ความรู้	ทักษะการดูแลตนเองตลอดจนการจัดเตรียมอุปกรณ์

ป้องกันต่างๆ	ให้เพียงพอ	เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ติดเชื้อและน�าเชื้อไปแพร่ให้สมาชิกในครอบครัว	

	 นางนภิาพรรณ	ฤทธริอด	เป็นผูพ้ฒันาตนเองอยูเ่สมอ	มคีวามรู้ความสามารถ	ได้รับเชญิไปเป็นวทิยากรบรรยาย	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังในและนอกหน่วยงาน	มีความวิริยะ	อุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่	เป็นตัวอย่างที่ดี	ได้รับรางวัล

พยาบาลดีเด่น	จากแผนกการพยาบาลอายุรกรรม	พ.ศ.	๒๕๔๖	และเป็นผู้ส่งเสริม	สนับสนุนให้บุคลากรได้รับรางวัล

พยาบาลดีเด่น	สาขาวิจัยทางการพยาบาลระดับปฏิบัติการ	จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 จากประวัติและผลงานดังกล่าว	นางนิภาพรรณ ฤทธิรอด จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการพยาบาล ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูม ิ

เพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างอันดีงาม	แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	ตลอดจนอนุชน 

รุ่นหลังสืบไป
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ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล
ประเภทผู้บริหารการพยาบาลและการสาธารณสุข ในระดับปฐมภูมิ

นางสุกัญญา เลาหรัตนาหิรัญ

ประวัติการศึกษา  
	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(พยาบาลและผดุงครรภ์)	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๒๗

	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การเงินการธนาคาร)	

	 	 คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	พ.ศ.	๒๕๓๒	

	 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป	(การรักษาโรคเบื้องต้น)	

	 	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๔๙

	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรการบริหารการพยาบาล	(ด้านบริหารอนามัย)	รุ่นที่	๘	

	 	 ส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๑	

	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น	รุ่นที่	๒๓	

	 	 สถาบันพัฒนาข้าราชการ	กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๘
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ประวัติการปฏิบัติงาน และ ผลงานดีเด่น 
	 นางสุกัญญา	เลาหรัตนาหิรัญ	อายุ	๕๙	ปี	ภายหลังจบการศึกษาปฏิบัติงานต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	๓	 

ที่หอผู ้ป ่วย	 ICU	อินทรสุขศรี	 (ศัลยกรรมเด็ก)	 งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	 

ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช	ย้ายมาปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	๘	บุญรอด	รุ่งเรือง	ส�านักอนามัย	 

เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๘	ศูนย์บริการสาธารณสุข	๕๐	บึงกุ่ม	ส�านักอนามัย	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๔	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	พยาบาล

วชิาชพีช�านาญการพเิศษ	(ด้านการพยาบาลทัว่ไป)	ท่ีกลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารท่ัวไป	ศนูย์บริการสาธารณสขุ	

๔๓	มีนบุรี	ส�านักอนามัย	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๙	จนถึงปัจจุบัน	ปฏิบัติงานในต�าแหน่งหัวหน้าพยาบาล	รับผิดชอบเขตพื้นที่

มนีบรุ	ีเป็นหน่วยบรกิารระดบัปฐมภูม	ิมบีรกิารทัง้ใน/นอกศนูย์บรกิารสาธารณสขุ	โดยรบัผดิชอบ	ก�ากบัดูแลการปฏบิตัิ

งานของผูใ้ต้บงัคบับญัชาในหน่วยงาน	มอบหมายงาน	ติดตาม	ประเมนิผล	ควบคมุ	สร้างทมีงานพยาบาลทีมี่ประสิทธภิาพ

ให้บริการสุขภาพอนามัยตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมการท�างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพ	จากการ

ท�างาน	พบว่าปัญหาการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง	มีความส�าคัญมากขึ้น	ผู้ป่วยเรื้อรังท่ีรอดชีวิตจากภาวะ

วิกฤต	เมื่อต้องจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล	แต่ไม่สามารถดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้	เนื่องจากญาติไม่พร้อมดูแล	หรือ 

อยู่ตามล�าพัง	การเยี่ยมบ้านก็ยังท�าได้ไม่ครอบคลุม	ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	ติดเตียง	ไม่ได้รับประทานยาหรือ 

รับประทานยาไม่ถูกต้อง	เกิดความไม่ปลอดภัยหรือภาวะแทรกซ้อนตามมาในภายหลัง	จึงจัดท�าโครงการ	การดูแล 

ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง/ภาวะพึ่งพิง	 โดยความร่วมมือระหว่างกองการพยาบาลสาธารณสุข	 

ศูนย์บริการสาธารณสุข	๔๓	มีนบุรี	และดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม	เป็นการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีม ี

ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง/ภาวะพึ่งพิงที่บ้านอย่างไร้รอยต่อที่เป็นรูปธรรม	เป็นสหสาขาวิชาชีพร่วมกันวางแผนการดูแล 

ทั้งภาครัฐและเอกชน	ทั้งแพทย์	พยาบาล	นักกายภาพบ�าบัด	นักสังคมสงเคราะห์และบุคลากรของดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม	

ซึ่งผลการด�าเนินการ	พบว่าผู้ป่วยที่ได้เข้าร่วมโครงการได้รับการดูแลต่อเนื่อง	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม	สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น	เกิดเครือข่ายสถานบริบาลผู้สูงอายุในพื้นที่	

	 นางสุกัญญา	เลาหรัตนาหิรัญ	เป็นผู้มีความวิริยะ	อุตสาหะ	พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	เสียสละและอุทิศตน	

พัฒนางานจนได้รับรางวัลต่างๆ	มากมาย	อาทิ	ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีจริยธรรมดีเด่น	ระดับส่วนราชการของ

ส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	ปี	๒๕๕๓	รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์น�า้ใจไมตรีที่ได้ร่วมปฏิบัติ

งานบริการประชาชนด้วยน�้าใจไมตรีที่ท้องสนามหลวง	ปี	๒๕๖๐	และเกียรติบัตร	ข้าราชการดีเด่น	ระดับส่วนราชการ

ของส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	ปี	๒๕๖๒	

	 จากประวัติและผลงาน	ดังกล่าว	นางสุกัญญา เลาหรัตนาหิรัญ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

ให้เป็นศษิย์เก่าพยาบาลศริริาชดเีด่น สาขาการบรกิารพยาบาล ประเภทผูบ้รหิารการพยาบาลและการสาธารณสขุ  

ในระดับปฐมภูมิ	เพ่ือเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างอันดีงาม	แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ	์

ตลอดจนอนุชนรุ่นหลังสืบไป	
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ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล
ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ

นางสาวนิภา อัยยสานนท์

ประวัติการศึกษา  
	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(พยาบาลและผดุงครรภ์)	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๓๒

	 ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียมส�าหรับพยาบาล	

	 	 ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช	พ.ศ.	๒๕๔๔

	 ประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการรักษาด้วยเครื่องไตเทียม

	 	 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ประกาศนยีบตัรการฝึกอบรมระยะสัน้	สาขาการสอนภาคปฏบิตักิารพยาบาลเฉพาะทางส�าหรบัผูเ้ชีย่วชาญไตเทยีม	

	 	 สภาการพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๕๒

	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ)	

	 	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	พ.ศ.	๒๕๕๒

	 ประกาศนียบัตรการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบ�าบัด 

	 	 ทดแทนไต	(โครงการพิเศษส�าหรับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม)	สภาการพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๕๓
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ประวัติการปฏิบัติงาน และ ผลงานดีเด่น 
		 นางสาวนิภา	อัยยสานนท์	อายุ	๕๓	ปี	ภายหลังจบการศึกษา	ปฏิบัติงานต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	 

หอผู้ป่วยหริศจันทร์	๒	งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์	ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช	ปัจจุบัน

ปฏิบัติงานในต�าแหน่ง	พยาบาลผู้ช�านาญการพิเศษ	ท่ีหอผู้ป่วยโรคไต	สง่า	นิลวรางกูร	งานการพยาบาลอายุรศาสตร ์

และจิตเวชศาสตร์	โดยมีหน้าที่รับผิดชอบคือ	ให้การพยาบาลผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง	ด้วยวิธีขจัด 

ของเสียทางเยื่อบุช่องท้องอย่างถาวรและต่อเนื่อง	ให้ค�าปรึกษาผู้ป่วยและครอบครัว	เพื่อส่งเสริมกระบวนการตัดสินใจ

ในการเลือกวิธีการรักษาท่ีเหมาะสม	ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการล้างไต	อาทิ	การติดเชื้อ	หรือภาวะน�้าเกิน	

ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ถูกต้อง	ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ต่อเนื่องทั้งท่ีโรงพยาบาลและที่บ้าน	ขณะปฏิบัติงาน

พบว่ายังมีปัญหาในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงริเร่ิมจัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพหลายโครงการ	อาทิ	โครงการการ 

เพิ่มขีดความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบ�าบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง	โดยเริ่ม

ตั้งแต่การประเมินความต้องการการดูแลต่อเนื่องของผู้ป่วย	ค้นหาผู้ดูแลผู้ป่วยหลังจากนั้นเพิ่มขีดความสามารถให ้

ผู้ดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	ติดตามผลโดยการเยี่ยมบ้าน	ซึ่งผลการด�าเนินการท�าให้ผู้ป่วยและ 

ผู้ดูแลสามารถดูแลผู้ป่วยท่ีบ้านได้ถูกต้องเหมาะสม	ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล	โดยไม่จ�าเป็น	 

และในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส	ได้จัดท�าโครงการประยุกต์ใช้งานบริการทางการแพทย์ผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 (Telehealth)	ส�าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาพยาบาล 

โดยการล้างไตทางช่องท้อง	ท�าให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถดูแลตนเองได้	ช่วยลดจ�านวนผู้ป่วยในคลินิก	ลดค่าใช้จ่าย 

ผู้ป่วยในการมาโรงพยาบาล	เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร	เพิ่มการ 

เข้าถึงบริการทางการแพทย์ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยด้วย	นอกจากน้ี 

ยังเป็นผู้ร่วมวิจัยในงานวิจัยของทีมแพทย์เฉพาะทาง	ท�าให้เกิดองค์ความรู้และแนวทางในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 

ให้มีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น

		 นางสาวนิภา	อัยยสานนท์	 เป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	ปฏิบัติงานด้วย 

ความทุ่มเท	ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย	โครงการฝึกอบรมต่างๆ	แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

โรคไตจากโรงพยาบาลท่ัวประเทศ	จากสถาบันต่างๆ	ทั่วประเทศ	และเป็นคณะกรรมการจัดการหลักสูตรอบรม 

อกีมากมาย	จนท�าให้ได้รบัรางวลัพยาบาลดีเด่น	ประเภท	สาขาการวจัิย/นวตักรรมทางการพยาบาล	จากสมาคมพยาบาล

โรคไต	พ.ศ.	๒๕๖๒	

		 จากประวัติและผลงานดังกล่าว	นางสาวนิภา อัยยสานนท์ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับตติยภูม	ิเพื่อเป็น

เกยีรตปิระวตัแิละแบบอย่างอันดงีาม	แก่ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์	ตลอดจนอนชุนรุน่หลงัสบืไป
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นางสาวปภัสสรา มุกดาประวัติ

ประวัติการศึกษา  
	 พยาบาลศาสตรบัณฑิต	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๓๙

	 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	(การพยาบาลผู้ใหญ่)	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๕๓

	 พยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร	(การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๕๕

ประวัติการปฏิบัติงาน และ ผลงานดีเด่น 
	 นางสาวปภัสสรา	มุกดาประวัติ	อายุ	๔๕	ปี	ภายหลังจบการศึกษาปฏิบัติงานต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	 

ที่หอผู้ป่วย	๗๒	ปี	ชั้น	๔	ประสาทศัลยศาสตร์หญิง	งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	 

ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช	จนถึง	พ.ศ.	๒๕๖๓	และปฏิบัติงานในต�าแหน่งพยาบาลช�านาญการ	ที่หอผู้ป่วย 

อุบัติเหตุ	๓	สามัญ	จนถึงปัจจุบัน	มีหน้าท่ีรับผิดชอบให้การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บที่ระบบต่างๆ	 

ของร่างกาย	กลุ่มท่ีมีปัญหาซับซ้อนท้ังในระยะวิกฤต	กึ่งวิกฤต	รวมทั้งกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บ	 

โดยดูแลเตรียมความพร้อมในการตรวจวินิจฉัย	ผ่าตัด	เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะก่อนและหลังผ่าตัด	 

จากการปฏบิตังิานพบปัญหาทีเ่กิดจากการดแูลผู้ป่วยมากมาย	จึงคดินวตักรรมข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุ
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การดูแลผู้ป่วย	อาทิ	พบว่าผู้ป่วยมักได้รับปริมาณสารอาหารและน�้าไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ	เนื่องจากการมุ่งเน้น

ดแูลเรือ่งภาวะวิกฤตทีเ่กดิจากพยาธสิภาพของโรคท�าให้เกดิภาวะแทรกซ้อนทีอ่นัตรายต้องดแูลรกัษาเพิม่เตมิ	จงึจดัท�า

โครงการตรวจคดักรองภาวะทพุโภชนาการของผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทศลัยศาสตร์	ท�าให้ผู้ป่วยได้รับการประเมิน

ความต้องการพลังงานและสารอาหารตั้งแต่แรกรับ	และได้รับการจัดการด้านอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย	

นวัตกรรมเรื่อง	การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง	โดยการใช้	Work	flow	

Modified	Early	Warning	Signs	of	Increase	Intracranial	Pressure	ท�าให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินตั้งแต่ระยะแรก	

ลดภาวะแทรกซ้อนอัตราความพิการและการเสียชีวิตของผู้ป่วยและใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังความเสี่ยงเชิงรุก 

ที่มีมาตรฐานเดียวกัน	คิดนวัตกรรม	VIP	care	(Visual	Infusion	Phlebitis	Care)	เป็นการพัฒนาแนวทางปฏิบัต ิ

ในการดแูลผูป่้วยท่ีได้รบัยาและ/หรือสารน�า้ทางหลอดเลือดด�า	เพ่ือป้องกนัการเกดิภาวะหลอดเลือดด�าส่วนปลายอกัเสบ	

นวัตกรรม	Alert	ได้ไว	ปลอดภัย	DVT	เป็นการพัฒนาแนวทางการประเมินคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ

หลอดเลือดด�าส่วนลึกที่ขาอุดตันในระยะเริ่มแรก	ท�าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม	ผู้ป่วยปลอดภัย 

จากการเกดิภาวะแทรกซ้อนของการเกดิหลอดเลอืดด�าส่วนลกึทีข่าอดุตนั	โดยมกีารขยายผลไปใช้ในหอผูป่้วยทีเ่กีย่วข้อง

ด้วย	และนวัตกรรม	CT	in	Neuro	Surgical	Patients	(Clinical	Practice	Transformation	in	Neuro	Surgical	

Patients	by	Experience	Management)	เป็นการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการประเมินคัดกรอง	เฝ้าระวังความเสี่ยง

เชิงรุกในผู้ป่วยท่ีเป็นโรคทางระบบประสาทศัลยศาสตร์	โดยใช้ประเมินตั้งแต่แรกรับจนถึงจ�าหน่าย	ท�าให้ผู้ป่วยที ่

ได้รับการประเมิน	คัดกรองปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่สัมพันธ์กับการด�าเนินโรคดังกล่าว

	 นางสาวปภัสสรา	มุกดาประวัติ	เป็นผู้ที่มีความรู้	ความสามารถ	ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท	ตลอดระยะเวลา 

ที่ท�างานได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีมาปรับปรุง	พัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร

บรรยาย	หลักสูตรเก่ียวกับการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดระบบประสาทสมองและไขสันหลังให้กับพยาบาลทั่วประเทศ 

และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง	ด้านการท�างาน	นางสาวปภัสสรา	มุกดาประวัติ	เป็นผู้ที่ต้ังใจท�างาน	รับผิดชอบงานที่ได้รับ

มอบหมาย	มคีวามเสยีสละ	เป็นท่ีรกัและนับถือของผูร่้วมงาน	สามารถท�างานและประสานงานกบับคุลากรในทมีสขุภาพ

ได้เป็นอย่างดี	จนได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น	สาขาบริการพยาบาล	ฝ่ายการพยาบาลฯ	ประจ�าปี	๒๕๕๘	

		 จากประวัติและผลงานดังกล่าว	นางสาวปภัสสรา มุกดาประวัติ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

ให้เป็นศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับตติยภูมิ  

เพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างอันดีงาม	แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	ตลอดจนอนุชน 

รุ่นหลังสืบไป
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ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล
ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาลและการสาธารณสุข ในระดับปฐมภูมิ

นางสาวสมศรี เจริญพิชิตนันท์

ประวัติการศึกษา  
	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(พยาบาลและผดุงครรภ์)	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๒๗

	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการทั่วไป)	

	 	 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	พ.ศ.	๒๕๓๐

	 การศึกษามหาบัณฑิต	(สุขศึกษา)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พ.ศ.	๒๕๔๓

	 	 วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง	รุ่นที่	๓	

	 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๔๔

	 	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป	(การรักษาโรคเบื้องต้น)	

	 	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๔๘

	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารการพยาบาล	(ด้านบริหารอนามัย)	รุ่นที่	๗	

	 	 ส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร

	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับต้น	รุ่นที่	๑๒	

	 	 สถาบันพัฒนาข้าราชการ	กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๓
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ประวัติการปฏิบัติงาน และ ผลงานดีเด่น 
	 นางสาวสมศรี	เจริญพิชิตนันท์	อายุ	๕๙	ปี	ภายหลังจบการศึกษา	ปฏิบัติงานต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	๓	 

ทีห่อผูป่้วย	ICU	อนิทรสขุศร	ี(ศลัยกรรมเด็ก)	งานการพยาบาลศลัยศาสตร์และศลัยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์	ฝ่ายการพยาบาล	

โรงพยาบาลศิริราช	ย้ายมาปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	๕๕	เตชะสัมพันธ์	ส�านักอนามัย	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๗	 

ศูนย์บริการสาธารณสุข	๒๓	สี่พระยา	ส�านักอนามัย	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๗	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุข

ช�านาญการพิเศษ	กองควบคุมโรคเอดส์	วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ส�านักอนามัย	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๙	 

ปฏิบตัหิน้าทีห่วัหน้ากลุม่งานวัณโรค	รบัผดิชอบบรหิารจดัการงานครอบคลมุทัง้งานด้านวณัโรคและงานด้านรงัสบีรกิาร	

โดยวางแผนจดัระบบงานและควบคมุดูแลการใหบ้ริการงานคลินกิวัณโรคของส�านกัอนามัย	ส�านกัการแพทย	์ให้ปฏบิัติ

งานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน	โดยเน้นเรื่องการควบคุมป้องกันวัณโรค	มาตรฐานการรักษา	การควบคุมการแพร่

กระจายเช้ือ	การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคจากกลุ่มเส่ียงต่างๆ	ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยใช้เทคโนโลยี	ด้านรังสีวิทยา 

ทั้งเชิงรับที่หน่วยบริการและเชิงรุกโดยการออกหน่วยเอกซเรย์เคลื่อนที่ในสถานที่กลุ่มเสี่ยง	ประสานงานกับเครือข่าย 

โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน	ทั้งในและนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร	เพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค	รวมทั้งการพัฒนา

คุณภาพบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน	ได้จัดท�าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วย

วัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	(TB	Referral	Center)	โดยน�าองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขและด้านวัณโรค	จัดตั้ง

ศนูย์กลางการส่งต่อผูป่้วยวัณโรค	ท�าให้ผูป่้วยได้รบัการรักษาอย่างต่อเนือ่ง	เพิม่ผลส�าเรจ็ของการรกัษา	และป้องกนัการเกดิ

วัณโรคดื้อยาหลายขนาน	โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย	การดูแลแบบสหสาขา

วิชาชีพ	และลดความซ�้าซ้อนในการปฏิบัติงาน	จนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคในพ้ืนท่ี

กรงุเทพมหานคร	(TB	Referral	Center)	ได้รบัรางวลัชนะเลิศอนัดับท่ี	๒	จากสมาคมปราบวณัโรคในพระบรมราชปูถัมภ์	

ร่วมกับบริษัทซาโนฟี	ประเทศไทย	จ�ากัด	พ.ศ.	๒๕๖๒

		 นางสาวสมศรี	เจริญพิชิตนันท์	เป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ	มีความรู้ความสามารถ	ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร

สอนเรื่องวัณโรค	แก่บุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชน	มีความวิริยะ	อุตสาหะในการปฏิบัติหน้าท่ี	 เป็นตัวอย่างที่ด	ี 

ได้รับเกียรติบัตรและการประกาศเกียรติคุณ	อาทิ	ประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น	กรุงเทพมหานคร	เม่ือวันที่	 

๒๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	และประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานทางนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนงานบริการเพ่ือสุขภาพ	 

เมื่อเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 จากประวัติและผลงานดังกล่าว	นางสาวสมศรี เจริญพิชิตนันท์ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

ให้เป็นศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาลและการสาธารณสุข  

ในระดับปฐมภูมิ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างอันดีงาม	แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ	์

ตลอดจนอนุชนรุ่นหลังสืบไป
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ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ

ประวัติการศึกษา 
	 พยาบาลศาสตรบัณฑิต	

	 	 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย	พ.ศ	๒๕๓๓	

	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(พยาบาลศาสตร์)	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๓๗	

	 Doctor	of	Science	in	Nursing

	 	 School	of	Nursing,	University	of	Alabama,	at	Birmingham	

	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	พ.ศ	๒๕๔๕

ประวัติการปฏิบัติงาน และ ผลงานดีเด่น 
	 เร่ิมปฏิบตังิานในต�าแหน่งพยาบาลประจ�าการ	หอผูป่้วยหนกั	โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์	ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๓๓-

๒๕๓๕	จากนั้นลาออกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท	หลังส�าเร็จการศึกษาได้เริ่มปฏิบัติงานในต�าแหน่งอาจารย์ประจ�า

ภาควชิาการพยาบาลอายรุศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหิดล	ตัง้แต่เดอืนตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๓๗	เป็นต้นมา

	 ปัจจบุนั	รองศาสตราจารย์	ดร.	อรวมน	ศรียกุตศทุธ	มหีน้าทีรั่บผิดชอบหลักด้านการเรียนการสอนในหลกัสตูร

บณัฑติศกึษา	โดยท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการบริหารหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ	(หลกัสตูรนานาชาต)ิ	และกรรมการ

บริหารหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาพยาบาลศาสตร์	(หลักสูตรนานาชาติ)	ท�าหน้าที่หลักในการบริหารจัดการ

หลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	ได้มาตรฐานสากล	รวมทั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา	และอาจารย์
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ร่วมสอนในรายวชิาต่างๆ	ของหลกัสตูรฯ	เป็นอาจารย์สอนวชิาการวจัิยทางการพยาบาลข้ันสูง	เป็นท่ีปรึกษาวทิยานพินธ์

และดุษฎีนิพนธ์ให้แก่นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ	รวมทั้งเป็นประธานร่วมหลักสูตรการพยาบาล 

เฉพาะทาง	สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ�าบัดทดแทน	(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)	กับหน่วยงานภายนอก

จ�านวน	๓	หลักสูตร	ได้แก่	มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย	โรงพยาบาลศิริราช	และโรงพยาบาลราชวิถี	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.	อรวมน	ศรียุกตศุทธ	เป็นนักวิชาการ	นักวิจัย	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีมนุษยสัมพันธ์ 

และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	มีความมุ่งมั่น	รับผิดชอบการท�างานอย่างสม�่าเสมอ	ท�างานด้วยความอุตสาหะ	 

อุทิศตนและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป	

	 ในบทบาทของอาจารย์/นักวิชาการ	อาจารย์เป็นผู้ท่ีรับผิดชอบในการเรียนการสอน	และมีผลการประเมิน 

จากนกัศกึษาและผูร่้วมงานในระดบัดมีาก	นกัศกึษาในความดแูลของอาจารย์ส่วนใหญ่ได้รบัการตพีมิพ์ผลงานในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง	

	 ในบทบาทของนักวิจัย	อาจารย์มีผลงานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง	มีผลงาน 

ตีพิมพ์ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ	ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบัน	 

เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบ�าบัดทดแทนไต

	 จากประวตัแิละผลงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.อรวมน ศรยีกุตศทุธ จงึสมควรได้รบัการยกย่องเชิดชู

เกยีรตใิห้เป็นศษิย์เก่าพยาบาลศริริาชดีเด่น สาขาการวจิยัทางการพยาบาล	เพ่ือเป็นเกยีรติประวติัและเป็นแบบอย่าง

อันดีงาม	แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์รุ่นหลังสืบไป
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ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล 

นางสาววริศรา ตุวยานนท์

ประวัติการศึกษา 
	 พยาบาลศาสตรบัณฑิต	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๔๑	

	 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่	

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๕๓	

	 วุฒิบัตรผู้แสดงความรู้	ความช�านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์	(APN)	

	 	 สาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์	สภาการพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๕๕

ประวัติการปฏิบัติงาน และ ผลงานดีเด่น 
	 นางสาววริศรา	ตุวยานนท์	อายุ	๔๔	ปี	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ	งานการพยาบาลผ่าตัด	 

ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช	มีความเชี่ยวชาญในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง	ทั้งการผ่าตัดช่องท้อง 

แบบเปิด	และการผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้องในโรคที่มีความซับซ้อน	(Advanced	Laparoscopic	Surgery)	และ

การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด	(Robotic	Surgery)	โดยวางแผนการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาและ 

ดกัจบัความเสีย่งของผูป่้วยแต่ละรายทีอ่าจส่งผลให้เกดิภาวะแทรกซ้อนกบัผูป่้วยในระยะผ่าตดั	เป็นกรรมการงานพฒันา

คุณภาพ	กรรมการด้านวิชาการ	สร้างงานสังเคราะห์ในระดับงานการพยาบาล	และช่วยสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย	

ของบคุลากรในระดบัฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศริิราช	รวมท้ังเป็นผู้ทรงคณุวฒุติรวจสอบเคร่ืองมอืวจัิยแก่นกัศกึษา
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ระดบัปริญญาโทหลายสถาบนั	มกีารสร้างผลงานด้านวชิาการ	โดยการน�าหลกัฐานเชงิประจกัษ์จากงานวจัิยมาประยกุต์

ใช้ในการปฏิบัติพยาบาล	ด้วยการจัดท�าแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดผ่านกล้องวีดิทัศน์	

แต่งต�าราเร่ืองการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดล�าไส้ใหญ่ผ่านทางกล้องวีดิทัศน์	สร้างผลงานวิจัยจากปัญหาทางคลินิกของ 

ผู้ป่วย	โดยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วจ�านวน	๓	เรื่อง	ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ

		 นอกจากนีย้งัมกีารใช้ความรูค้วามสามารถบรกิารสงัคมและวิชาชพี	โดยเข้าร่วมเป็นคณะท�างานในองค์กรระดบั

ประเทศของวชิาชพี	ได้แก่	สภาการพยาบาล	และสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย	และต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	

จนถึงปัจจุบัน	ได้รับการเชิญไปสอนทั้งในและนอกองค์กรมากกว่า	๘๐	ครั้ง	อีกทั้งยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 

สอนในหลักสูตรต่างๆ	ของคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	และวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ	เพื่อให้มุมมอง 

ทีแ่ตกต่างและเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษาพยาบาลในเรือ่งการปฏบิตังิานจรงิในคลนิกิ	รวมถงึการบรรยายแบบออนไลน์	

(webinar)	ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	๑๙ ให้แก่พยาบาลห้องผ่าตัดทั่วประเทศ	

		 นางสาววริศรา	ตุวยานนท์	เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับด้านการเป็นผู้น�าวิชาชีพ	 เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการ 

บูรณาการความรู้ด้านวิชาการสู่การปฏิบัติพยาบาล	เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกในการปฏิบัติงาน	สามารถ 

สร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานในการพัฒนาตนเอง	มีความทุ่มเท	เสียสละ	เพื่อพัฒนาการบริการพยาบาลให้มีคุณภาพ	 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ	อีกท้ังมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	

จากประวัติและผลงานดังกล่าว	นางสาววริศรา ตุวยานนท์ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นศิษย์เก่า

พยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล เพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างอันดีงาม	แก่ผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	ตลอดจนอนุชนรุ่นหลังสืบไป



บทความ 
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จากโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ : 

สู่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พระยาบ�าบัดสรรพโรค 

(นายแพทย์ เอช อดัมสัน)

ตึกเสาวภาค

	 สมเ ด็จพระศรี พัช รินทราบรมราชินีนาถ

พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวนหนึ่ง 

ก่อตั้งโรงเรียนส�าหรับสตรีเป็นแห่งแรกของประเทศไทย	

สอนวิชาการผดุงครรภ์แผนใหม่และการพยาบาลใน

บริเวณเดียวกับโรงพยาบาลศิริราช	ด้วยพระองค์ทรงมี

พระราชประสงค์ให้สตรีทุกคนคลอดบุตรอย่างปลอดภัย

ท้ังแม่และลูก	 เรียกชื่อตามประกาศเปิดโรงเรียนใน 

ราชกิจจานุเบกษาว่า	“โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์ 

แลการพยาบาลไข้”	 เปิดสอนเมื่อวันท่ี	๑๒	มกราคม	 

พ.ศ.	๒๔๓๙	(ร.ศ.๑๑๕)	ณ	ตกึเสาวภาค	มนีายแพทย์	เอช	

อดัมสัน	หรือพระยาบ�าบัดสรรพโรค	เป็นครูคนแรกของ

พยาบาล	สอนหนังสือไทยจนอ่านออกเขียนได้และสอน 

การผดงุครรภ์	มผีูส้�าเร็จการศกึษารุน่แรกจ�านวน	๑๐	คน	

ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรจากพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ในปี	พ.ศ.	๒๔๔๓	(ร.ศ.๑๑๙)	

เมื่อคราวที่พระองค์และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม

ราชนินีาถ	เสดจ็พระราชด�าเนนิ	เปิดโรงเรยีนราชแพทยาลยั	

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	ทรงมีพระราช

ประสงค์ให้ราษฎรของพระองค์มคีวามสขุภายหลังคลอด

บตุรไม่ต้องอยูไ่ฟ	โดยพระราชทานเงนิท�าขวญัลกูทีค่ลอด

ใหม่ให้คนละ	๔	บาทจึงมีคนสมัครใจคลอดบุตรด้วย 

	 รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ	ทวีบูรณ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดท�าหนังสือลานพิกุล
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การผดุงครรภ์แผนใหม่เพิ่มมากขึ้นและเลิกอยู ่ไฟใน 

โรงพยาบาลศิริราชแต่นั้นมา

	 ในช่วง	ปี	พ.ศ.	๒๔๔๔-๒๔๕๐	มีการย้าย 

โรงเรยีนฯ	จากบรเิวณโรงพยาบาลศริิราช	ไปบ้านท่านผูห้ญิง 

พรรณ	บนุนาค	และต่อมาย้ายไปบ้านเจ้าพระยาภาสกรวงษ์	

เนื่องจากตามประเพณีโบราณชายและหญิงไม่ควรเรียน

ในสถานที่เดียวกัน	ท�าให้การจัดการเรียนการสอน 

มอุีปสรรคต้องหยดุการเรยีนชัว่คราว	และไม่มกีารบนัทกึ

ว่ามผีูส้�าเรจ็การศกึษา	ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๔๕๑	เจ้าพระยา

พระเสด็จสุเรนทราธิบดี	อธิบดีกรมศึกษาธิการ	ได้กราบ

บังคมทูลสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	ในการ

เปิดโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์	 ในบริเวณโรงพยาบาล

ศริริาช	พระองค์ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน

พระราชปูถมัภ์คงเดมิ	ให้เป็นแผนกหนึง่ของโรงเรยีนราช

แพทยาลัย	สังกัดกรมศึกษาธิการ	กระทรวงธรรมการ	 

เรียกช่ือว่า	“แผนกโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิง

พยาบาลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ”	

ส�าหรบันกัเรยีนหญงิเรยีนวชิาแพทย์ผดงุครรภ์และฝึกหดั

การพยาบาล	แบ่งเป็นนกัเรยีนหลวงไม่ต้องเสยีค่าเล่าเรยีน	

และได้รับพระราชทานเงินเดือนละ	๑๕	บาทเมื่อจบ 

การศึกษาแล้วต้องท�างาน	ที่โรงเรียนเป็นเวลา	๓	ปี	ส่วน

นกัเรียนเชลยศักดิเ์ป็นนกัเรยีนไม่ประสงค์จะรบัเงนิบ�ารงุ

ต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าเข้าอยู่กินในโรงเรียนเดือนละ	

๖	บาท	เมื่อจบการศึกษาแล้วออกจากข้อบังคับของ

โรงเรียน	ไม่ต้องท�างานที่โรงเรียน

เครื่องแบบพยาบาลครั้งแรก

	 สมเ ด็จพระศรี พัช รินทราบรมราชินีนาถ	

พระราชทานประกาศนียบัตร	และพระราชทานพระราช

ด�ารัสแก่นักเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ที่ส�าเร็จการศึกษา

จ�านวน	๑๕	คน	ณ	พระต�าหนักพญาไท	เมื่อวันที่	๑๐	

พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๕๔	(ร.ศ.๑๓๐)	ซ่ึงคณะพยาบาล

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้น้อมน�าพระราชด�ารัส 

บางตอนมาเป็นปณธิานของคณะพยาบาลศาสตร์	และจะ

ยึดมั่นในปณิธานนี้ตลอดไป

	 “........การพยาบาลนัน้ไม่ใช่ว่าจะมปีระโยชน์แต่

การพยาบาลอย่างเดียว	ย่อมเป็นประโยชน์ส�าหรับบ�ารุง

ชาติและบ้านเมืองของเราด้วย.......”	

	 ในระหว่างปี	พ.ศ.	๒๔๕๗-๒๔๖๑	กรมพระยา

ชัยนาถนเรนทรทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อวิชาชีพ 

การพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับของสังคม	ประเทศชาต	ิ 

และต่างประเทศ	ในขณะทีท่รงด�ารงต�าแหน่งผูบ้ญัชาการ

โรงเรียนราชแพทยาลัย	ทรงทูลขอให้สตรีท่ีมาพ่ึงพระบารมี

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี	และทรงชักชวน 

เจ้านายและชนชั้นสูงมาเรียนพยาบาลเป็นการยกระดับ

นกัเรยีนพยาบาลให้สงูขึน้	จนมสีตรทีัว่ไปเข้าเรยีนพยาบาล

เพิ่มมากขึ้น	และต่อมากรมพระยาชัยนาถนเรนทร	ได ้

จดัให้พยาบาลท�าการดแูลพยาบาลผูป่้วยทัง้ชายและหญิง

ตามแบบสากลเช่นต่างประเทศให้การพยาบาลได้ทกุเพศ

ทุกวัยทุกศาสนา	กรมพระยาชัยนาถนเรนทรทรงจัดให้ 

มีเคร่ืองแบบพยาบาลเป็นคร้ังแรกของพยาบาลศิริราช	

เพ่ือให้มีเครื่องแบบสมศักดิ์ศรีของพยาบาลในการไปส่ง
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๖๔

เชลยศึกชาวเยอรมนัให้กับฝ่ายอังกฤษ	ณ	ประเทศอินเดยี	

เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๐

	 สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน	ีทรงเข้าเรียน

พยาบาล	ณ	โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาล	

เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๖	เรียนจบหลักสูตร	๓	ปี	พ.ศ.	๒๔๕๙	

และท�างานที่โรงพยาบาลศิริราช	ในปี	พ.ศ.	๒๔๖๐	ได้รับ

ทุนสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี	 ไปเรียนวิชา

พยาบาล	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

	 พ.ศ.	๒๔๖๐	โรงเรียนราชแพทยาลัย	ได้จัดต้ัง

เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

โรงเรยีนแพทยผ์ดุงครรภแ์ละหญิงพยาบาลซึ่งเป็นแผนก

หนึ่งของโรงเรียนราชแพทยาลัย	จึงเป็นสถาบันพยาบาล

แห่งแรกที่สังกัดระดับอุดมศึกษาและในปี	พ.ศ.	๒๔๗๘	

ตามมติสภามหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

มีมติให้ผู ้ส�าเร็จการศึกษาพยาบาลได้รับอนุปริญญา

พยาบาลและผดุงครรภ์เป็นสถาบันแรก

	 สมเดจ็พระมหติลาธเิบศรอดุลยเดชวกิรม	พระบรม-

ราชชนก	ทรงสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิ	

รอคก้ีเฟลเลอร์	เพ่ือปรับปรุงการพยาบาลทั้งการเรียน 

การสอนและการปกครอง	รวมทั้งวางรูปแบบให้ทันสมัย	

โดยมีพยาบาลชาวอเมริกัน	 ๒	 คน	 คือ	 มิสเอลิส	 

ฟิทเจอราลด์	และมสิ	เอม็	บี	ปอร์เตอร์	ปรบัปรงุหลกัสตูร

สู่แนวสากล	รับนักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่	๖	เรียน

การพยาบาลทั่วไป	๓	ปี	และเรียนการผดุงครรภ์	๖	เดือน	

มีระยะเตรียมพยาบาล	๓	เดือน	(Probation)	ต่อมาเพิ่ม

เป็น	๖	เดอืน	มห้ีองสอนสาธติทางการพยาบาลเป็นครัง้แรก

ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติก่อนขึ้นไปปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย

	 พ.ศ.	๒๔๖๗	สมเดจ็พระมหติลาธเิบศรอดลุยเดช- 

วิกรม	พระบรมราชชนก	ทรงซ้ือโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง

ของแหม่มโคล	เนื้อที่	๓	ไร่เศษ	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	

บาท	(ห้าหมื่นบาทถ้วน)	เพื่อให้เป็นที่เรียนและที่อยู่ของ

พยาบาลอย่างถาวรจนถึงปัจจุบัน	ต่อมา	พ.ศ.	๒๔๗๒	 

มูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร์สนับสนุนเงินให้สร้างเป็นตึกมีรูป

เป็นอกัษร	ก.	สงู	๓	ชัน้	เรยีกชือ่ว่า	ตกึ	ก.ไก่	ต่อมามกีารผลติ

พยาบาลเพิม่มากขึน้ตามความต้องการของสงัคมจงึต่อเติม

อาคารเป็น	๔	ชั้น

	 พ.ศ.	๒๔๘๖	มกีารจัดต้ังมหาวทิยาลัยแพทยศาสตร์	

ในกระทรวงสาธารณสขุ	และโอนคณะแพทยศาสตร์	จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยมาสังกดัมหาวทิยาลัยแพทยศาสตร์	

เปลี่ยนชื่อเป็น	คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล	

และมีโรงเรียนพยาบาลฯ	และแผนกพยาบาลผดุงครรภ์

เป็นแผนกหนึง่ของคณะแพทยศาสตร์และศริริาชพยาบาล

	 พ.ศ.	๒๔๙๙	คุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท	 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	 

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีทางการพยาบาลขึ้นเป็น 

แห่งแรกของประเทศไทยรับนักเรียนจบชัน้เตรียมอดุมศกึษา	

(ม.๘	หรือ	ม.๖	ปัจจุบัน)	เข้าศึกษา	๔	ปี	ได้รับปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(พยาบาล)

	 พ.ศ.	๒๕๑๕	โรงเรียนฯ	ได้รับการยกฐานะเป็น

คณะพยาบาลศาสตร์	นบัเป็นคณะที	่๑๓	ของมหาวทิยาลยั	

มหิดล	ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	

ปริญญาเอกและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา

ต่างๆ	นักศึกษามีจ�านวนเพ่ิมมากข้ึน	ท�าให้สถานที่เรียน

ไม่เพียงพอ

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	มีพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้	

พระราชทานเงนิทีป่ระชาชนมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ

สมเดจ็พระศรนีครินทราบรมราชชนน	ีทลูเกล้าฯ	ถวายเงนิ

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

โดยเสด็จพระราชกุศล	และพระราชทานเงินดังกล่าวนี้ 

ให้คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลัยมหดิล	เป็นจ�านวน

เงิน	๖๑๓,๒๕๘,๙๐๐.๐๐	บาท	(หกร้อยสิบสามล้าน 

ตึก ก.ไก่
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สองแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	เพื่อก่อสร้าง

อาคารมหดิลอดลุยเดช-พระศรนีครนิทร	เป็นอาคารเรยีน

หลังใหม่	ณ	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	 เพ่ือผลิต

พยาบาลวชิาชพีทีม่คีณุภาพให้การดแูลสขุภาพประชาชน	

เป็นการสบืสานพระราชปณิธานท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ

ปวงชนชาวไทยต่อไป

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๕	คณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้สร้างอาคาร	“มหิดลอดุลยเดช-

พระศรีนครินทร”	เป็นอาคารแฝด	๒	หลัง	เชื่อมต่อกัน	 

มีความสูง	๖	ชั้น	ประกอบด้วยห้องเรียนจ�านวนมาก	 

ห้องประชมุขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	ขนาดเล็ก	ห้องท�างาน

ของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน	ภาควิชาการ

พยาบาลสาธารณสุขศาสตร์	ภาควิชาสุขภาพจิตและ 

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์	หน่วยงานต่างๆ	ที่สนับสนุน

ภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ด้านการศึกษา	การวิจัยและบริการวิชาการ	นอกจากนี้ 

มห้ีองทีม่คีวามส�าคญัต่อคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยั

มหิดล	คือ	

อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร
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๖๔  หอพระราชประวตัศิรสีวรนิทิราราชภกัด ีและ

หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ และ

ห้องนทิรรศการเฉลิมพระเกยีรต ินราธวิาสกลัยาณวฒัน์ 

ณ บริเวณชั้น ๑	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและส�านึกใน 

พระมหากรณุาธคิณุทัง้สีพ่ระองค์	คอื	สมเดจ็พระศรสีวรนิทริา 

บรมราชเทว	ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า	สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร

อดลุยเดชวกิรม	พระบรมราชชนก	สมเดจ็พระศรนีครนิทรา 

บรมราชชนนี	และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา 

ณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 ท่ีทรงมีต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	วิชาชีพการ

พยาบาลและการสาธารณสุขไทย

 ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา	ณ	

บริเวณช้ัน	๓	จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 

ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 

ทรงเจริญพระชนมายุครบ	๖๐	พรรษา	เพื่อสนับสนุน 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลส�าคัญและคลังความรู้ทางการ

พยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบส่ิงพิมพ์

และดจิทิลั	รวมทัง้เทคโนโลยทีีห่ลากหลายและสิง่อ�านวย

ความสะดวก	เช่น	คอมพิวเตอร์	ห้องมัลติมีเดีย	อุปกรณ์	

Sound	Dome	 เพื่อดูมัลติมีเดียเฉพาะบุคคล	และ 

ห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว

 ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Learning 

Resource Center) ณ	บริเวณช้ัน	๔	เป็นหน่วยงาน 

ที่ทันสมัย	เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	พัฒนาทักษะ

ทางการพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูงส�าหรับนักศึกษา

ก่อนขึน้ปฏบิตังิานจรงิบนหอผูป่้วย	ประกอบด้วยห้องฝึก

ปฏบิตัทิกัษะทางพยาบาลต่างๆ	อาท	ิห้องฝึกปฏบิติัทักษะ 

ทางพยาบาลพื้นฐาน	ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ	ห้องปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์และ

นรีเวช	ห้องปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	ห้องฝึก 

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	ห้องปฏิบัติการผ่าตัด	

ห้องฝึกปฏบิตักิารสถานการณ์จ�าลอง	ใช้หุน่	SimMan	3G	

จ�าลองสถานการณ์ทีม่คีวามเหมอืนจรงิสงู	(high	fidelity	

simulation)	ห้องกลุ่มบ�าบัด	และห้องให้ค�าปรึกษา	

(counseling)	 เป็นต้น	มีหุ ่นจ�าลองฝึกทักษะทาง 

การพยาบาล	หุ่นฝึกช่วยวิกฤตแบบครบวงจร	เครื่องมือ

และวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ	รวมทัง้ระบบโสตทศันปูกรณ์แบบ

ครบวงจร	สนับสนุนให้การเรียนการสอนและการเรียนรู้

ด้วยตนเองของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ		

 ห้องประชุมใหญ่	ณ	บริเวณ	ชั้น	๕	พระบาท

สมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล	อดลุยเดช	ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ	พระราชทานชื่อว่า	“ภัทรมหาราชการุณย์”	

เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ใช้ส�าหรับกิจกรรมด้าน 

ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา
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การศกึษา	การจดัประชุมวิชาการ	การจดังานเกษยีณอายุ

ราชการและอื่นๆ

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

ปัจจุบนัปีการศึกษา	๒๕๖๓	มนีกัศกึษา	ระดบัปรญิญาตร	ี

๑๐๖๕	คน	ปรญิญาโท	๙๗	คน	ปริญญาเอก	๒๐	คน	และ

นักศึกษาเฉพาะทางสาขาการพยาบาลต่างๆ	๓๗๕	คน	

จ�านวนบุคลากรสายวิชาการ	 (อาจารย์)	๑๔๗	คน	 

สายสนับสนุน	(เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป)	๑๐๘	คน	และลูกจ้าง

กลุ่มคนงาน	๒๐	คน	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหิดล	เจริญก้าวหน้าด้านการศึกษา	วิจัย	และบริการ

วิชาการ	สู่ปีที่	๑๒๔	ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แห่งราชวงศ์จักรี

ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์

บรรณานุกรม

ถนอมขวัญ	ทวีบูรณ์	 (๒๕๕๔).	๗๖	ปี	 โรงเรียนหญิงแพทย์

ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้	 (คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล)	พ.ศ.	๒๔๓๙-๒๕๑๕.	คณะพยาบาล

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล.

วิเชียร	ทวีลาภ	(๒๕๕๐).	ประวัติและวิวัฒนาการการพยาบาลใน

ประเทศไทย	 (พ.ศ.	๒๔๓๙-พ.ศ.๒๕๓๐)	กรุงเทพฯ:	 

โรงพิมพ์วัฒนกิจพาณิชย์.

๑๐๐	ปี	โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช	(คณะ

พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล)	๑๒	มกราคม	พ.ศ.	

๒๕๓๙	กรุงเทพมหานคร:	บริษัทรุ่งเรืองรัตน์พริ้นติ้ง	จ�ากัด.	

๒๕๓๙.

จากสายธารแห่งพระการุณย์สู่	๑๒๐	ปี	คณะพยาบาลศาสตร	์

มหาวิทยาลัยมหิดล.	กรุงเทพฯ:	บริษัท	ไอดี	ออล	ดิจิตอล	

พริ้นท์	จ�ากัด.	๒๕๕๙.

 

ใต้ร่มพระบารมี : 
สู่คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
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หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี

หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

	 หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี	และ

หอพระราชประวัตบิรมราชบพุการีกิตตปิระกาศ	สร้างขึน้

ในโอกาสทีค่ณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	ได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล	

อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	พระราชทานเงินจาก	

“บัญชีสมเด็จพระศรีฯ	โดยส�านักพระราชวัง”	เพื่อใช ้

ในการก่อสร้างอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร	 

ณ	คณะพยาบาลศาสตร ์	 	 ศาลายา	 และเป ็นการ

เฉลิมพระเกียรติ	๑๕๐	ปี	พระราชสมภพสมเด็จพระศรี

สวรินทิราบรมราชเทวี	พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	และ	

๑๒๐	ปี	พระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 

อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๕	

เนือ้หาจากบทความนี ้ คัดลอกมาจากเนือ้หาในหนังสือ “อันเนื่องจากพระการุณย์” จัดพิมพ์ขึน้ 

เพือ่เป็น ทีร่ะลกึและเผยแผพ่ระเกยีรตคิณุพระบรมวงศานวุงศท์กุพระองค ์ทีท่รงมพีระมหากรุณาธคิณุ

ต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและวิชาชีพการพยาบาลไทย ในวโรกาสทีส่มเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปเปิดอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร 

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

	 คณะพยาบาลศาสตร ์	 ภายใต ้การน�าของ	 

รองศาสตราจารย์	ดร.	ฟองค�า	 ติลกสกุลชัย	คณบด ี

คณะพยาบาลศาสตร์	ในขณะนัน้	จงึได้จัดสร้าง	“หอพระราช- 

ประวติัศรีสวรินทริาราชภกัดี”	และ	“หอพระราชประวัติ

บรมราชบุพการีกิตติประกาศ”	ณ	บริเวณชั้น	๑	ของ

อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร	เพื่อส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม

ราชเทวี	พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	สมเด็จพระมหิตลา- 

ธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	และสมเด็จ 

พระศรนีครินทราบรมราชชนน	ีทีท่รงมพีระมหากรณุาธคิณุ 

เป็นอเนกอนันต์ต่อคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหิดล	และวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย	และเพื่อ

รองศาสตราจารย์	ดร.	ยาใจ	สิทธิมงคล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

เผยแผ่พระเกียรติคุณ	ให้เกิดแรงบันดาลใจแก่อนุชน 

รุ ่นหลังในการมีจิตวิญญาณของการเป ็น	 “ผู ้ ให ้”	 

โดยยึดถือประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นหลัก

		 ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม 

บรมราชกุมารี	ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ	และ 

พระราชทานนาม	“หอพระราชประวตัศิรสีวรนิทริาราชภกัด”ี	 

และ	“หอพระราชประวตับิรมราชบุพการีกติตปิระกาศ”	

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้แก่คณะ

พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 แนวคิดหลกัในการออกแบบหอพระราชประวตั	ิ

เกดิจากการศกึษาพระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกจิ

ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	สมเด็จพระบรมราช

ชนก	และสมเดจ็พระบรมราชชนน	ีพบว่า	ทัง้	๓	พระองค์	

ทรงให้ความส�าคัญต่อกิจการพยาบาล	แพทย์	และ

สาธารณสุขไทยมาโดยตลอด	 ท้ังทรงส่งต่อพระราช

ปณิธานดังกล่าวมายังพระบรมวงศานุวงศ์ล�าดับถัดมา

อย่างมิขาดสาย	เป็นเสมอืนจิตวญิญาณทีค่รอบครวัมหดิล

ยึดมั่นมาโดยตลอด	แนวคิด	“การส่งต่อจิตวิญญาณ 

แห่งการ	“ให้”	ของครอบครัวมหิดล”	ได้น�าไปใช้เป็น 

กรอบการออกแบบและถ่ายทอดเรื่องราว	พระราช

ประวัติ	พระราชกรณียกิจ	และพระมหากรุณาธิคุณของ

ทั้ง	๓	พระองค์ผ่านการจ�าลองสถานท่ีต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง

กับประวัติศาสตร์เรื่องราวของแต่ละพระองค์	และแฝง 

ไปด้วยข้อคิดที่ก ่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

การพยาบาล	และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ยืนอยู ่ใน 

ผืนแผ่นดินไทยท่ีมีครอบครัวมหิดล	 ท่ีทรงมุ ่งม่ันเพื่อ

อ�านวยประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง

 หอพระราชประวตัศิรสีวรินทริาราชภกัด ีน�าเสนอ 

พระราชประวัติ	และพระราชกรณียกิจด้านการพยาบาล	

การแพทย์	และการสาธารณสุข	ของสมเด็จพระพนัวสัสา

อยัยกิาเจ้า	พระองค์เป็นดัง่	“ต้นน�า้แห่งการให้”	ทรงทุ่มเท

พระวรกายและความสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจังของ

พระองค์ต่อการแพทย์และการพยาบาล	พระองค์ทรงเหน็

ความทกุข์ยากของราษฎร	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

ให้ต้ังโรงพยาบาลสมเด็จ	ณ	ศรีราชาขึ้น	ปัจจุบัน	คือ	 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	และ 

จดัตัง้กองเกวยีนบรรทกุยา	ต่อมาคอืหน่วยแพทย์เคลือ่นที่	 

ออกให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล	นอกจากนี้

พระองค์ทรงพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

พยาบาล	ได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ	นับเป็นครั้งแรก

ของวิชาชีพการพยาบาลไทย	 และพระองค ์ยั งม ี

พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ	เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ที่ดีแก่ราษฎร	พระองค์ทรงพระราชทานสั่งซื้อขาเทียม

จากประเทศญี่ปุ ่น	ในสมัยนั้นเทียบเท่ากับการสร้าง 

โรงพยาบาลครึ่งหนึ่ง	พระองค์ทรงยึดมั่นในการเป็น 

ผู้	“ให้”	โดยมิหวังผลตอบแทน	พระมหากรุณาธิคุณของ

พระองค์เสมือนเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่

การแพทย์และการพยาบาลไทย	

 หอพระราชประวติับรมราชบพุการกิีตติประกาศ 

น�าเสนอเรือ่งราวของสมเดจ็พระบรมราชชนก	และสมเดจ็

พระบรมราชชนนี	สมเด็จพระบรมราชชนก	พระองค์ 

เป็นดั่ง	“สายน�้าแห่งความมุ ่งมั่นพัฒนา”	ถ่ายทอด 

พระราชประวัติของพระองค์ตั้งแต่พระราชสมภพ	และ

เน้นให้เหน็ถงึปัจจัยหล่อหลอมให้พระองค์มพีระราชด�าริ

อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร บรรยากาศภายในหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี
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ที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อมา	และจัดแสดง 

จดุเปลีย่นเส้นทางแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์จากทรง

รบัราชการทหารเรอื	มาศกึษาต่อวชิาแพทย์และสนพระทยั

ทางด้านการแพทย์และการพยาบาล	นอกจากนั้นยัง 

เล่าถึงเรื่องราวตอนท่ีพระองค์เสด็จฯ	ไปทรงศึกษาวิชา

แพทย์และสาธารณสุข	ณ	สหรัฐอเมริกา	นอกจากที่

พระองค์ทรงเรียนอย่างมุ่งมั่นแล้ว	พระองค์ยังทรงดูแล

นักเรียนไทยที่ได้รับทุนไปเรียนต่อท่ีสหรัฐอเมริกาอย่าง

ใกล้ชิด	ทรงน�าวชิาชพีการพยาบาลสูม่าตรฐานสากลด้วย	

ทรงเป็นผูแ้ทนรฐับาลสยามเจรจากบัมลูนธิริอ็กกีเ้ฟลเลอร์

เพื่อพัฒนาการพยาบาล	เพื่อพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล	 

ทรงพัฒนางานพยาบาล	คือ	ส่งพยาบาลไปศึกษาต่อ 

ต่างประเทศ	ปรับปรุงหลักสูตรวิชาการพยาบาลให้ได้

มาตรฐาน	จดัหาอาจารย์พยาบาลชาวต่างประเทศเข้ามา

ปรบัปรงุการเรียนการสอน	และพระราชทานซือ้ทีด่นิของ

โรงเรียนกุลสตรีวังหลังพระราชทานให้แก่คณะพยาบาล

ศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	ด้วยพระองค์เหน็ว่าพยาบาล

ต้องเรยีนและท�างานหนกั	การมท่ีีอยูอ่าศยัท่ีดจีะเป็นการ

ส่งเสรมิให้การศกึษาได้ผลเตม็ท่ี		สมเดจ็พระบรมราชชนน	ี

พระองค์เป็นดั่ง	“สายน�้าแห่งความชุ่มเย็น”	ถ่ายทอด 

พระราชประวัติตั้งแต่	เม่ือทรงพระเยาว์	และพระองค ์

ทรงได้มาเป็นนักเรียนพยาบาล	เข้าเรียนที่โรงเรียน

พยาบาลและผดงุครรภ์	ในปี	พ.ศ.	๒๔๕๖	และทรงส�าเรจ็

การศึกษาในปี	พ.ศ.	๒๔๕๙	และพระองค์ทรงได้รับทุน

พระราชทานจากสมเด็จพระพันวสัสาอยัยกิาเจ้า	เสดจ็ไป

ทรงศึกษาวิชาพยาบาลต่อ	ณ	สหรัฐอเมริกา	นับเป็น 

จุดเปลี่ยนท่ีส�าคัญของประเทศไทย	ที่ท�าให้สมเด็จ

พระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี	ได้พบ

และทรงเสกสมรส	ภายในนิทรรศการถ่ายทอดถึง 

พระจริยาวัตรอันงดงามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค	์

ในการเล้ียงดูพระราชโอรสพระราชธิดา	และทุ ่มเท 

พระวรกายสานต่อพระราชกรณยีกจิของสมเด็จพระบรม

ราชชนก	ทั้งด้านการแพทย์	 การพยาบาลและการ

สาธารณสุข

	 แม้ว่าสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	สมเด็จ

พระบรมราชชนกและสมเด็จพระราชชนนี	พระผู้ทรง

พระคณุอนัประเสรฐิจะได้เสดจ็สูส่วรรคาลยัแล้ว	หากแต่

พระราชปณธิานทีท่รงมุง่มัน่ปฏบิติัเพือ่อ�านวยประโยชน์

สุขแก่ชาติบ้านเมือง	ยังคงได้รับการสืบสานโดยราชสกุล

มหิดลทุกพระองค์	

	 ขอเชญิชวน	นกัศกึษา	บคุลากร	รวมทัง้ประชาชน 

ทั่วไปที่สนใจเข้าชม	สามารถติดต่อขอเข้าชมหอพระราช

ประวัติ	ได้ที่	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ศาลายา	ในวันจันทร์	พุธ	ศุกร์	เวลา	๘.๓๐-๑๖.๐๐	น.	 

หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์	๐-๒๔๑๙-๗๔๖๖-๘๐	 

ต่อ	๑๔๑๕,	๑๔๑๖	หรอืที	่เวบ็ไซต์	http://www.ns.ma-

hidol.ac.th/royalarchives

พระรูปหล่อสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี  
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประดิษฐานภายใน 

หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี

บรรยากาศภายในหอพระราชประวัติ
บรมราชบุพการีกิตติประกาศ
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ความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาล 

	 จากแรงบนัดาลใจเลก็ๆ	ทีไ่ด้เหน็ชดุสขีาวทีแ่ลดู

สะอาดสวยงามของ	“ฟอร์มพยาบาล”	นบัเป็นจดุเปลีย่น

ส�าคญัทีท่�าให้ดฉินัตดัสนิใจผนัตวัเองเข้ามาเรียนพยาบาล	

จากเดิมที่ครอบครัวอยากให้เรียนครุศาสตร์และจาก 

วันน้ันถึงวันน้ี	ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจไม่ผิด	เพราะ

ความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ	ทีไ่ด้รบัจากการปฏบิติังาน

ในวิชาชีพการพยาบาลมาตลอดชีวิตการท�างานน้ัน	 

ล้วนสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ	มากมายให้กับดิฉัน	และ

ท�าให้ดิฉันมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาลของ

ตนเองเสมอมา

	 หนึง่ในความภาคภมูใิจสงูสดุ	ในชวีติของการเป็น

พยาบาลของดิฉัน	คือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก	 

ศาสตราจารย์	ดร.	สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	เจ้าฟ้า- 

จฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุาร	ีกรมพระศรสีวางควฒัน	

วรขตัติยราชนาร	ีให้มาช่วยงานในต�าแหน่งหวัหน้าพยาบาล 

โรงพยาบาลศูนย์ฯ	(ชื่อโรงพยาบาลเดิม	ก่อนการก่อต้ัง

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)	โดยได้รับมอบหมายให้มาดูแล 

วางระบบงานของฝ่ายการพยาบาล	ให้กับโรงพยาบาล 

จฬุาภรณ์	นบัตัง้แต่โรงพยาบาลเริม่ก่อตัง้ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก่อตั้งขึ้นตามพระปณิธานของ

พระองค์ท่าน	จึงถือเป็นเกียรติอย่างสูงของดิฉัน	ที่ได้รับ

ความไว้วางใจให้มารบัผดิชอบงานส�าคญันี	้ได้เป็นส่วนหนึง่	 

ที่ได้ช่วยสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่าน	ที่ทรง 

หวังให้โรงพยาบาลแห่งนี้	ได้เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนของ

พระองค์

		 เมือ่ดิฉันได้ก้าวมาสูเ่ส้นทางของการเป็นผูบ้รหิาร 

ทางการพยาบาล	ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์	ตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมานั้น	โรงพยาบาลได้มีการพัฒนาเติบโตขึ้น

อย่างรวดเร็วในทุกๆ	ด้าน	ไม่เฉพาะในส่วนของการให้

บริการทางการแพทย์ท่ีก้าวหน้าและทันสมัย	แต่ยัง

ครอบคลุมในส่วนของการศึกษาและวิจัย	ซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในพันธกิจขององค์กรที่ต้องสร้างให้มีควบคู่กันไปด้วย	 

จึงจ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู้่บริหารจะต้องมีการต่ืนตัวและเตรยีม

ความพร้อมอยู่เสมอ	ในการตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

ต่างๆ	และเป็นผู้น�าท่ีเข้มแข็งท่ีจะน�าพาน้องๆ	ในฝ่าย 

การพยาบาล	ก้าวตามการเปลีย่นแปลงต่างๆ	ให้ทนั	ควบคู่

ไปกับทีมแพทย์	 เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ตั้งไว ้

ด้วยกัน	นอกจากการวางแผนในระบบงานต่างๆ	แล้ว	ส่ิงท่ี

ดฉินัให้ความส�าคญัควบคูก่นัไปเสมอ	คอืการดแูลสขุภาวะ

การท�างานของบุคลากรในความดูแล	เพราะทรัพยากร

นางมาริษา	สมบัติบูรณ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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บุคคลเป็นปัจจัยส�าคัญที่ผู ้บริหารและองค์กรต้องให ้

ความส�าคัญสูงสุด	การเอาใจใส่ดูแลน้องๆ	ทุกคน	ด้วย

ความรกัและเมตตา	ทัง้ในด้านการท�างานและชวีติครอบครวั	

ท�างานเหมือนเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน	ดูแลใส่ใจ

กนัมากกว่าแค่เพือ่นร่วมงานหรอืเจ้านายกบัลกูน้อง	เพือ่ให้ 

ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขและส่งผ่านความสุขนั้นมายัง 

การท�างานให้แก่ผูป่้วย	โดยเฉพาะวชิาชพีการพยาบาลเป็น

วิชาชีพที่ต้องท�างานตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ดังนั้น	เรื่องความ

ปลอดภัยย่อมเป็นสิ่งที่จะต้องตระหนักและละเลยไม่ได	้

การดูแลสร้างส่ิงแวดล้อมทีส่่งเสรมิการท�างานอย่างปลอดภัย	

จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความส�าคัญ	การพบปัญหา 

การขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน	หรือรุ่นพี่รุ่นน้องย่อม

เกิดขึ้นได้เพราะการท�างานต่างคนย่อมมีความคิดเห็น 

ทีไ่ม่ตรงกัน	น่ันหมายถงึความท้าทายอีกข้อหนึ่งในการ

บริหารงานที่จะต้องบริหารความขดัแย้ง	เพือ่ไม่ให้เป็น

อปุสรรคต่อการท�างาน	การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกันของ

คนในองค์กร	การเสริมสร้างการคิดเชิงบวก	จึงเป็นสิ่งที่ 

ส�าคญัยิง่อีกประการหนึง่

		 ตลอดระยะเวลา	๑๑	ปีท่ีผ่านมา	ในบทบาท 

การท�างานเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นั้น	 

จึงถือเป็นประสบการณ์ในการท�างานด้านการบริหาร 

ที่มีความท้าทายและน�ามาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่ดิฉัน 

เป็นอย่างยิง่	เมื่อสามารถน�าพาองค์กรให้ก้าวมาสู่ความ

ส�าเร็จได้ดังท่ีเห็นในปัจจุบันน้ี	จากโรงพยาบาลที่มี 

ความช�านาญเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง	ปัจจุบันได้เพิ่ม

การให้บริการที่ครอบคลุมการพยาบาลรักษาโรคทั่วไป	

และก้าวย่างเข้าสู่ศูนย์การแพทย์ที่ครบวงจร	ที่มีความ 

ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล	รวมทั้งมีโอกาสได้ร่วม 

จัดต้ังวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	

เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษาและสร้างทรัพยากร

มนุษย์ท่ีมีคุณค่าให้กับประเทศ	 ซ่ึงในการท�างานต่างๆ	 

ทีส่�าเรจ็ได้	ล้วนมแีรงบนัดาลใจจากพระองค์ท่าน	ทีท่รงเป็น

แบบอย่างในการทรงงานทีท่รงท�าเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม	

และพสกนิกรของพระองค์	ท้ายนี้ดิฉันอยากฝากข้อคิด 

ให้แก่น้องๆ	พยาบาล	รวมทั้งวิชาชีพอื่นทุกคนว่า	ในการ

ลงมอืท�างานใดๆ	กต็ามนัน้	เป็นธรรมดาทีจ่ะต้องมปัีญหา

อุปสรรคต่างๆ	เข้ามาบ้าง	แต่ขอให้เราได้ใช้ความมุ่งม่ัน

ตั้งใจจริง	และสร้างความมั่นใจในตัวเอง	ร่วมกับการใช้

ความรูค้วามสามารถทีม่	ีจะช่วยท�าให้เราท�างานได้ส�าเรจ็	

ดั่งที่มุ่งหวังไว้ได้อย่างแน่นอน
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พยาบาลไทยรวมใจสู้ภัยโควิด
สถานการณ์ COVID-19 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

	 เดือน	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	มีข่าวโดยทั่วไปว่า	

มีโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส	ระบาดที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีน	

ยงัไม่รูโ้รคอะไร	ไม่มใีครรูจั้ก	ไม่มช่ืีออืน่	เรยีกตามสถานท่ี

เกิดเลยว่า	เป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	อู่ฮ่ัน	เพื่อให้

เห็นที่มาเลยว่าระบาดจากไหน	ดูๆ	แล้วคล้ายจะบูลลี่	

กลายๆ	ต่อมา	WHO	จึงตั้งชื่อให้เป็นกลางๆ	เม่ือวันที่	 

๑๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๓	นายทีโดรส	อัดฮานอม	 

กีบรีเยซุส	ผู้อ�านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก	แถลง 

ตั้งช่ือใหม่อย่างเป็นทางการให้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม่ว่า	“COVID-19”	โดยค�าว่า	CO	ย่อมาจาก	Corona	

ค�าว่า	VI	ย่อมาจาก	Virus	ค�าว่า	D	ย่อมาจาก	Disease	

และตัวเลข	19	มาจากปีที่ไวรัสตัวนี้เริ่มระบาดคร้ังแรก	 

การตั้งชื่อใหม่ให้กับไวรัส	เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและ

หลกีเลีย่งการอ้างองิสภาพภมูศิาสตร์	สายพนัธุสั์ตว์	หรือ

กลุ่มคนตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อ	ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดรอย

มลทนิกับกลุม่คนหรอืประเทศใดประเทศหนึง่	นอกจากนี้

ยงัเป็นการก�าหนดรปูแบบมาตรฐาน 

ทีใ่ช้ในการระบาดของไวรสัชนดินี้

ในอนาคต	(ท่านคงคิดแล้วว่าอาจเจอเรื่อยๆ	อันนี้ผู้เขียน

ให้ความเห็นไว้เองในข่าวไม่ได้แจ้งไว้)

	 OPD	(Out	Patient	Department)	เป็นจดุแรก

ทีอ่าจพบผูป่้วย	ในช่วงเวลานัน้ยงัไม่มแีนวทางการปฏบิตัิ

ทีช่ดัเจนมากนกั	แต่เมือ่มีข่าวออกมา	ในฐานะผูใ้ห้บรกิาร	

โดยเฉพาะอย่างยิง่	พยาบาล	กต้็องคดิเลยว่าจะท�าอย่างไร

ให้คนปลอดภัยและลดการระบาดลงได้	พอเห็นว่าเป็น

เชือ้ไวรสั	ปุบ๊	คดิเลยว่าน่าจะตายง่าย	งัน้	OPD	ท�าเหมือน

ป้องกันไข้หวัดใหญ่เลย	จึงเริ่มมีการตั้ง	Alcohol	Gel	 

หน้าหน่วยตรวจทุกหน่วย	บุคลากรต้องสวมหน้ากาก

อนามยั	และให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามยัด้วย	แต่ในช่วงแรก

สวมเฉพาะผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัด	ให้รีบตรวจ	รีบกลับ	

น้องๆ	ท่ีท�างานไม่ควรใส่ชุดท่ีท�างานกลับบ้าน	ท�าแค่นี้

จริงๆ	เพราะไม่มีใครรู ้จักไวรัสตัวนี้	รักษาอย่างไรยัง 

ไม่รู้เลย	ท�าอย่างนี้มาเรื่อยๆ	ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่

ของทกุอย่างยงัมเีพยีงพอ	อปุกรณ์ป้องกันมคีรบ	หน้ากาก

อนามัยยังสามารถแจกให้แก่ผู ้รับบริการที่มีอาการได้	 

ตู้ขายหน้ากากอนามัยยังมีขาย	

นางชไมพร	เจริญไกรกมล

หัวหน้างานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช
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	 แต่สถานการณ์	เริม่เปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ	OPD	

เร่ิมวางจุดที่จะคัดกรองผู้ป่วย	โดยก�าหนดให้เคาน์เตอร	์

๑๒๕	เป็นจุดคัดกรองและรองรับผู้ป่วยที่สงสัย	และ 

ตั้งชื่อห้องความดันลบชั้น	๑	ตึกผู้ป่วยนอกว่าห้อง	๑๒๗	

ในช่วงแรกหาเจ้าหน้าที่พยาบาลมาอยู ่เวรยากมาก	 

แต่น้องพยาบาลที่หน่วยตรวจโรคแพทย์เวรฉุกเฉินที่เป็น

ด่านแรกและด้วยภาระงานท�าให้ต้องอยู่เวรเป็นชดุแรกๆ	

ในสถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอนน้ี	ไม่มคีวามมัน่ใจในการรกัษา	

ยังไม่มีแนวทางท่ีชัดเจน	และผู้ติดเช้ือยังมีอัตราการตาย

สูงอีกด้วย	จึงต้องขอยอมรับในจิตวิญญาณของน้องๆ	

พยาบาลมา	ณ	ที่นี้ด้วย

พื้นที่ชั้น G อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

ตู้ความดันลบและการใช้งาน

	 ในเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๓	ประเทศไทย 

มกีารระบาดเป็นกลุม่ก้อน	เริม่มกีารระบาดจากสนามมวย	

สถานบันเทิง	การคัดกรองใช้ประวัติเป็นหลัก	สถานที่ 

ที่เคยจัดเตรียมไว้เริ่มไม่พอ	 ในที่ประชุมได้รับค�าสั่ง 

ให้พิจารณาสถานที่ที่จะจัดให้เป็น	EID	 (Emerging- 

Infectious-Disease	 (EID)	Clinic	 โดยมี	 ผู ้ช ่วย 

ศาสตราจารย์	นพ.สนัน่	วสิทุธศิกัดิชั์ย	อาจารย์	นพ.สุสัณห์	 

อาศนะเสน	 พ่ีดวงพร	 จินตโนทัยถาวร	หัวหน้างาน 

โรคตดิเชือ้เป็นทีป่รกึษา	นบัเป็นความโชคดทีี	่ณ	เวลานัน้	 

พ้ืนท่ีชั้น	G	อาคารนวมินทรบพิตร	๘๔	พรรษา	สร้างไว้

พอใช้งานได้แล้ว	และเป็นพื้นที่โล่ง	มีอากาศเข้า	๒	ทาง	
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ARI Clinic

เพดานสูง	ซึ่งต้องมีการวางแผนทางเข้าออกของผู้ป่วย 

ที่มีประวัติเสี่ยง	 ท่ีเป็นผู้ต้องสงสัย	หรือท่ีเรียกว่า	ปุ๋ย	 

ซึ่งมาจากตัวย่อ	PUI	ตัวเต็มคือ	Patient	Under	Inves-

tigation	ทางเข้าของผู้ป่วยท่ีมีอาการทางเดินหายใจ	 

แต่ไม่มีประวัติเสี่ยง	และทางเข้าของบุคลากร	ช่วงแรก 

คิดไว้ว่าจะเป็นเชือกขึงกั้นพื้นที่เท่านั้น	แต่ดูแล้วโล่ง 

เกนิไป	เหน็หมดใครมาตรวจ	ใครเสีย่งใครไม่เสีย่ง	ทมีเลย

คิดว่าใช้บอร์ดไม้ยืมจากงานสวนและต้นไม้มาใช้ก่อน	 

โดยกั้นเป็นพื้นที่ตรวจที่มีลมโชย	จนบางครั้งลมแรง 

จนบอร์ดไม้ล้ม	ท�าให้ต้องใช้ถุงทรายทับฐาน	และผูกไว ้

กบัเสาตกึ	ต้องดทูศิทางลม	ลมเข้าทางไหน	แพทย์นัง่ทาง

ไหน	ในที่สุดก็เปิดใช้ในวันที่	๑๙	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๓	

หลังจากนั้นก็ใช้พื้นที่นี้มาตลอดจนถึงปัจจุบัน

	 ในระหว่างนั้นผู ้ป่วยมีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ	

ท�าให้ต้องมกีารวางแผนการรบัผู้ป่วยท่ีมผีล	Nasal	swab	

เป็นบวก	ที่มีอาการหนัก	การกักกันผู ้สัมผัสโรคและ 

อีกหลายอย่าง	มาตรการ	Lock	down	ประเทศไทย	 

การจ�ากดัจ�านวนการใช้อปุกรณ์การป้องกนั	มกีาร	Reuse	

N95	ที่หายากมากในขณะน้ัน	มีการจัดตั้งตู้ความดันลบ	

ส�าหรับท�า	Nasal	swab	โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก

บริษัท	SCG	

	 ต่อมามกีารเปิดคลนิกิ	AR	I	(Acute	Respiratory	

Infection)	ในวันท่ี	๒๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	โดยขอ 

ยืมพื้นที่ของธนาคารเลือดแห่งใหม่	คือช้ัน	๓	อาคาร 

นวมินทรบพิตร	๘๔	พรรษา	ท่ีได้ทีม	VDCU	(Value	

Driven	Care	Unit)	ที่มี	นพ.สิชน	ลือฤทธิพงษ์	 เป็น

หัวหน้าหน่วยมาช่วยวางแนวทางการให้บริการ	ร่วมกับ

ทีมภาควิชา	โสต	นาสิก	ลาริงซ์วิทยา	หน่วยตรวจโรค 

ห	ูคอ	จมกู	น้องๆ	จากงานการพยาบาลตรวจรกัษาผูป่้วย

นอก	หน่วยอื่นๆ	และบุคลากรจากงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา

ร่วมให้บริการ	ช่วยให้งานลลุ่วงมาได้	จนสถานการณ์ดขีึน้	

จากมาตรการต่างๆ	จ�านวนผู้ป่วยลดลง	จึงยุบคลินิก	 

ARI	ควบรวมกับ	คลินิก	EID	ในวันท่ี	๘	พฤษภาคม	 

พ.ศ.	๒๕๖๓	และเปิดให้บริการมาตลอด

	 ในช่วงเดือนมีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	เมื่อมีการ 

ติดเชื้อ	เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	มีระเบิด	(ไม่ใช่ระเบิดจริงนะ)	

๕	ครั้ง	ในหน่วยตรวจโรคแพทย์เวรฉุกเฉิน	ระเบิดในที่นี้	

หมายถึง	บุคลากรของเราสัมผัสโรคโดยไม่ได้ตั้งใจ	แม้จะ

มีการคัดกรองประวัติแล้วก็ตาม	แต่ผู้ป่วยมีการปกปิด

ข้อมูล	ไม่ให้ประวัติตามความเป็นจริง	จึงต้องมีแบบ 

คัดกรองท่ีให้ผู ้รับบริการลงนามรับรองประวัติตนเอง	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยใน	หรือ 

เข้ารับการผ่าตัด	บุคลากรที่สัมผัสโรคต้องมีการกักกัน 

เป็นเวลา	๑๔	วัน	โดยฝ่ายการพยาบาลฯ	จัดพื้นที่	กักกัน

ส�าหรับบุคลากรทั้งหมดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาลที่หอพักดาวดึงส์ที่ยังไม่เปิดใช	้และให้การดูแล

บคุลากรเป็นอย่างดี	ท�าให้บคุลากรท่ีได้รับผลกระทบจาก

การปฏิบัติงานมีความเครียดลดลง	และรู้สึกดีขึ้นแม้จะ

ต้องถูกกักกันก็ตาม	และเริ่มมีแผนส�ารองโดยมีแนวคิด 

ให้บุคลากรท�างานจากบ้าน	 (Work	From	Home)	 
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สลับกันเผื่อว่าคนที่ท�างานอยู่สัมผัสโรค	ก็จะสามารถให้

คนที่ท�างานอยู่บ้านเข้ามาทดแทนได้ทันที	คนที่อยู่บ้าน

ต้องอยู่บ้านจริงๆ	ไม่สามารถไปเที่ยวที่ไหนได้	เพราะมี

การเช็คอิน	 เช็คเอาท์	 ในระบบ	Si	vWORK	 ซ่ึงก็ท�า

โปรแกรมให้เราใช้ได้เร็วมาก	เร็วกว่าโปรแกรมอื่นๆ	 

อีกมาก	เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าทีมสารสนเทศศิริราช 

เก่งจรงิๆ	OPD	กส็นองนโยบายนี	้โดยแบ่งคนเป็น	๒	กลุม่	

กลุ่มแรก	เริ่มท�าในวันที่	๗-๑๗	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๓	 

กลุม่ที	่๒	เริม่ท�า	๒๐	เมษายน	ถงึ	๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	

แต่ท�าได้ไม่ครบเนื่องจากบางหน่วยงานไม่สามารถ 

ลดจ�านวนคนท�างานได้	ก่อนการ	Work	From	Home	

แต่ละหน่วยมีข้อตกลงว่าเมื่อท�างานท่ีบ้านต้องมีงาน 

มาส่ง	ท�าให้มีการจ่ายงานไปท�าที่บ้าน	ซึ่งการท�าแบบนี้

ท�าให้หลายหน่วยงานได้คู่มือการปฏิบัติงาน	ซึ่งถ้าไม่มี

เหตุการณ์นี้ก็คงไม่ได้คู่มือการปฏิบัติงานมา	และเร่ิมม ี

การผ่อนปรนมาตรการในเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	

แต่ไม่สามารถวางใจได้	เมือ่ก�าหนดจะผ่อนปรนทมีผ่าตดัที่

ไม่ได้ผ่าตัดมานานก็มีแนวคิดที่จะเริ่มนัดหมายผู้ป่วย 

เข้ามาผ่าตัด	ซึ่งจะมีการก�าหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนรวมถึง 

การท�า	Pre	Operative	Swab	โดยใช้ตู้	Swab	ที่ได ้

รับมา	 ต้ังแต่วันท่ี	๑๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	ซึ่ง 

การท�า	Swab	นีม้กีารวางแผนอย่างรัดกุมมาก	ไม่สามารถ 

อธิบายได้ในพ้ืนที่ที่จ�ากัดเช่นนี้ได้	หลังจากท�ามาหลาย

ร้อยราย	ยงัไม่เคยพบใครมผีลบวกเลย	อกีทัง้สถานการณ์

ค่อยคลี่คลายลงท�าให้ยกเลิกไปในวันที่	๑๒	มิถุนายน	 

พ.ศ.	๒๕๖๓	และสถานการณ์ของ	EID	clinic	ก็กลับมา

สู่ภาวะการตรวจคัดกรองผู้มีอาการไข้หวัดต่อเนื่องมา

จนถึงปัจจุบัน
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พยาบาลศิริราชสู้ภัยโควิด ๑๙

	 เมื่อวันที่	๑๒	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	งานการ

พยาบาลผู้ป่วยพิเศษ	ได้รบันโยบายจากคณะแพทยศาสตร์

ศริริาชพยาบาล	ให้ปรบัเปลีย่นหอผูป่้วยมหดิลวรานสุรณ์	๒	

(มว.๒)	จ�านวน	๒๓	เตียง	เป็น	Isolation	ward	เปิดรับ

ผู้ป่วย	Patient	Under	Investigation:	PUI/	Covid-19	

จ�านวน	๑๑	ห้อง	(ด้านวิบุลลักสม์	ชั้น	๑	จ�านวน	๕	ห้อง	

วิบุลลักสม์	ชั้น	๒	จ�านวน	๖	ห้อง)	ร่วมกับรับผู้ป่วยพิเศษ

อายุรศาสตร์	จ�านวน	๑๑	เตียง	โดยเริ่มเปิดรับผู้ป่วย	 

Patient	Under	Investigation	PUI/	Covid-19	ตั้งแต่

เวรดึก	ของวันที่	๑๕	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	ทางงานฯ	

พิเศษร่วมกับหอผู้ป่วย	มว.๒	จึงได้ด�าเนินการ	ดังนี้

 ๑. ด้านการจัดการบุคลากร

	 ๑.๑		การจัดอัตราก�าลัง	จัดอัตราก�าลังตาม

ประเภทผู้ป่วย

	 	 -		กลุ่มผู้ป่วยพิเศษอายุรศาสตร์

	 	 	 สัดส่วนพยาบาล	:	ผู้ป่วย	=	๑	:	๔

	 	 -		กลุ่มผู้ป่วย	PUI/	COVID-19

	 	 	 สัดส่วนพยาบาล	:	ผู้ป่วย	=	๑	:	๓

	 ในแต่ละกลุม่ประเภทผูป่้วย	จดับุคลากรพยาบาล/

ผู้ช่วยพยาบาลให้การดูแลเป็น	๒	ทีมสลับกัน	Work	 

From	Home:	(WFH)	ตามนโยบายคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล	เนื่องจากบุคลากรของหอผู้ป่วย	มว.๒	

ไม่เพียงพอที่จะดูแลครอบคลุมทั้ง	๒	กลุ่มผู้ป่วย	ดังนั้น	

ในช่วงวันที่	๑๕-๓๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	จึงบริหาร

จัดการโดยให้พยาบาล	๑	คน	ผู้ช่วยพยาบาล	๑	คน	 

Stand	by	และปฏิบัติงานโซน	Non	COVID-19	ก่อน	

เมื่อได้รับแจ้งจากโซน	COVID-19	ว่าจะมีการรับผู้ป่วย 

จึงเปล่ียนเส้ือผ้าตามรูปแบบทีฝ่่ายการพยาบาลฯ	ก�าหนด	

และเข้าไปปฏิบัติงานในโซน	COVID-19	

	 การจัดบุคลากรเป็น	๒	ทีม	สลับกัน	WFH	 

พบว่า	ไม่สามารถจดัได้	เนือ่งจากบคุลากรไม่เพียงพอ	จึงมี 

การเชิญชวนบุคลากรหอผู้ป่วยอื่นในงานการพยาบาล 

ผู้ป่วยพิเศษมาร่วมปฏิบัติงาน	มีผู้สมัครใจมาปฏิบัติงาน

โซน	COVID-19	 เป็นจ�านวน	๔๕	คน	ประกอบด้วย	

พยาบาล	๒๖	คน	ผู้ช่วยพยาบาล	๑๗	คน	พนักงานทั่วไป	

๒	คน	และเริ่มปฏิบัติงานตามนโยบายคณะฯ	ได้ตั้งแต ่

วันที่	๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ๑.๒		การพฒันาขดีความสามารถ	(Competency)

	 	 -	 จัดให้มี	“การอบรมความรู้และทักษะ

การป้องกนัและควบคมุการแพร่กระจายเชือ้	และแนวทาง

การดูแลผู ้ป ่วย	PUI/	COVID-19”	 ให้กับบุคลากร 

ทุกระดับ	ต้ังแต่แพทย์	พยาบาล	ผู้ช่วยพยาบาล	และ

นางสาวกนกวรรณ	บุญสังข์	

หัวหน้าหอผู้ป่วยมหิดลวรานุสรณ์	๒	

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ	ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช
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พนักงานทั่วไป	ก่อนก�าหนดเปิดรับผู้ป่วย	โดยมีวิทยากร

จาก	ICN	(Infection	Control	Nurse)	งานโรคติดเชื้อ

	 	 -	 จดัให้มรีะบบการปรึกษาระหว่างบคุลากร

กับ	ICN	ประจ�าหอผู้ป่วยได้ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ผ่าน	Line	

กลุ่ม	“IC	ม.ว.๒”

	 	 -	 จัดระบบการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับการดูแลผู้ป่วย	PUI/	COVID-19	ในรูปแบบที่เป็น 

ลายลักษณ์อักษรหรือคลิป	วีดีโอ	ประกอบ	ข้อมูลใด 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม	ต้องสื่อสารผ่าน	Line	

กลุ่มให้ทราบทั่วถึงกันทุกครั้ง	และก�าหนดให้บุคลากร 

ทกุคนตดิตามข้อมลูความรู้ต่างๆ	จาก	Line	กลุม่	ก่อนเริม่

ปฏิบัติงานจริง

	 ๑.๓		การสื่อสาร	(Formal/	Informal)

		 ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอด

เวลาในแต่ละช่วงเวลา	การสื่อสารนโยบายสู่ผู ้ปฏิบัติ	 

รวมถึงข้อมูลต่างๆ	ที่บุคลากรต้องทราบ	ผ่านช่องทาง

ต่างๆ	ดังนี้

	 	 •	 Si	vWORK	ข่าวสารศริริาช/	COVID-19	

แนวทางปฏิบตัแิละข้อมลูความรู/้	งานการพยาบาลผู้ป่วย

พิเศษ	RN	&	PN

	 	 •	 การประชุมคณะกรรมการบริหาร/	

คณะกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพ	ผ่านระบบ	ZOOM

	 	 •	 Morning	Talk/	Communication	

Board/	เอกสารประกาศต่างๆ/	Application	line

	 	 •	 E-Document

 ๒. ด้านความปลอดภัยในการท�างานของ

บุคลากร

	 	 -	 จัดระบบการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์

ทางการแพทย์	เคร่ืองป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงานให้ 

มีเพียงพอ	พร้อมใช้	จัดเป็นหมวดหมู่	 เป็น	Set	ตาม

ลักษณะการปฏิบัติงาน	หยิบใช้ได้สะดวกตลอดเวลา

	 	 -	 จัดระบบการปรึกษาด้าน	Infection	

control	ได้ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ในกรณีมีข้อสงสัยต่างๆ	

ช่วยท�าให้บคุลากรเกดิความมัน่ใจในการปฏิบติังาน	สามารถ

ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติได้

	 	 -	 จัดให้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน	(Work	

From	Home)	ตามนโยบายคณะฯ

	 	 -	 การส่งเสริม	สนับสนุน	ให้ปฏิบัติตัว 

ตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 

(COVID-19)	อย่างเคร่งครัด	เช่น	การกักตัวอยู่บ้าน	 

การเว้นระยะห่างทางสงัคม	(Social	distancing)	เป็นต้น

	 	 -	 ดูแลเรื่องที่พักของบุคลากร	ในกรณ ี

ไม่สามารถไป-กลับที่พักได้สะดวก

	 	 -	 ระบบการให้ค�าปรึกษาจากผู้เชีย่วชาญ

เมือ่เกดิความเครยีดในการปฏบิตังิาน	หรอืจากการใช้ชีวติ

ประจ�าวัน	การให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน

 ๓.  ด้านการสร้างขวัญและก�าลังใจ

	 	 -	 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	

เป็นโรคติดต่อท่ีเพ่ิงค้นพบ	มกีารแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็

ในวงกว้าง	ในชว่งแรกทีห่อผู้ปว่ยได้รับนโยบายฯ	ใหป้รับ

หอผู้ป่วยบางส่วนเป็น	Isolation	ward	บคุลากรส่วนใหญ่

มีความวิตกกังวลในระดับสูง	 เนื่องจากยังไม่ทราบ

แนวทางในการดูแลผู ้ป่วย	PUI/	COVID-19	รวมถึง 

วิธีการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ	ไม่แน่ใจ

ว่าจะมีเคร่ืองป้องกันตนเองเหมือนท่ีส่ือต่างๆ	น�าเสนอ

ภาพข่าวหรือไม่

	 	 -	 ค้นหาส่ือต่างๆ	เกี่ยวกับข้อมูลความรู้

เรือ่งโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	(COVID-19)	เพือ่ให้สามารถ

ดูแลป้องกันตนเองได้ถูกต้อง
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	 	 -	 แนะน�าช่องทางต่างๆ	ในการขอค�าปรกึษา

จากผู้เชี่ยวชาญ	เพื่อลดระดับความวิตกกังวล

	 	 -	 เป็นที่ปรึกษา	และร่วมค้นหาแนวทาง

การแก้ไข	ในกรณีบุคลากรมีประเด็นปัญหาต่างๆ	เช่น	

ที่พัก	เป็นต้น

	 	 -	 สือ่สารก�าลงัใจทีไ่ด้รบัจากผูบ้รหิารระดับ

ต่างๆ	อาจารย์แพทย์	รวมถงึบคุลากรต่างหน่วยงาน	ผูป่้วย

และญาติที่เคยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย

สิ่งที่ได้เรียนรู้

	 ๑.	 ความมุ่งมั่น	และความร่วมแรงร่วมใจของ

บคุลากรทกุระดบัในองค์กรในการก้าวผ่านปัญหาอปุสรรค

ที่ก�าลังเกิดขึ้น

	 ๒.	 ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	มีปริมาณมาก	และมี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแต่ละช่วงเวลา	บางครั้ง

อาจมีการสื่อสารไม่ทั่วถึงและไม่เข้าใจ	ท�าให้เกิดปัญหา

อุปสรรคในการท�างานได้

	 ๓.	 ข้อมูลความรู้ต่างๆ	ในรูปแบบของ	 Info	

graphic	จะดึงดูดความสนใจ	และช่วยท�าให้บุคลากร

เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

	 ๔.	 การใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข่าวสาร

ต่างๆ	ที่หลั่งไหลเข้ามาตามสถานการณ์

	 ๕.	 การมีผู้เชี่ยวชาญด้าน	Infection	control	

คอยให้ค�าปรึกษา	ท�าให้สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น	

ท�าให้เกดิความมัน่ใจในการปฏบิตังิาน	แม้จะเป็นเรือ่งใหม่

ที่เพิ่งเกิดขึ้น

	 ๖.	 การบรหิารจัดการของผูบ้รหิารระดบัสงูของ

องค์กรจากสื่อต่างๆ	 เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นต่อ

บุคลากรทุกระดับในองค์กร
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พยาบาลห้องผ่าตัดศิริราช สู้ภัยโควิด-๑๙

	 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด	เชือ้ไวรสัโคโรนา	

(COVID-19)	โรงพยาบาลศริริาชมีนโยบายลดการให้บรกิาร

ผูป่้วยผ่าตดั	โดยออกประกาศ	เร่ือง	การงดท�าหัตถการ	

Elective	case	ทกุชนดิ	ยกเว้นผูป่้วยฉกุเฉนิ	ส�าหรบัผูป่้วย

ที่เดินทางกลับ	หรือแวะพัก	 (Transit)	จากประเทศ 

กลุม่เสีย่ง	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	ประกาศ	ณ	วนัท่ี	๒๕	กมุภาพนัธ์	

พ.ศ.	๒๕๖๓	และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	

มหาวทิยาลยัมหิดล	ประกาศเรื่อง	การผ่าตัดและ/หรือ

หัตถการในช ่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา	(COVID-19)	ประกาศ	ณ	วันที่	๑๗	มีนาคม	พ.ศ.	

๒๕๖๓	ซึง่สอดคล้องกบัประกาศจากกรมการแพทย์	เร่ือง	

แนวทางปฏิบัติการท�าหัตถการผ่าตัดในสถานการณ	์

COVID-19	ประกาศ	ณ	วันที่	๑๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	

เพือ่สงวนทรพัยากรทางการแพทย์ต่างๆ	งานการพยาบาล

ผ่าตัดจึงมีการบริหารจัดการ	โดยก�าหนดนโยบายและ 

จัดท�าแนวทางปฏิบัติต่างๆ	โดยแบ่งเป็น	๒	ระยะ	ได้แก่	

ระยะที่	๑	ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	ช่วงเดือน

มีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๓	และระยะที	่๒	การเตรยีม

การกลับสู่การให้บริการผ่าตัด	ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	 

พ.ศ.	๒๕๖๓	เป็นต้นไป

	 ระยะที่	๑	ช่วงการระบาดของโควิด	๑๙	ช่วง

เดือนมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ๑.	การจัดท�าแนวทางปฏิบัติการผ่าตัดผู้ป่วย	 

โควิด	๑๙	ประกอบด้วย

	 	 ๑.๑	แนวทางการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด	

case	COVID-19	โรงพยาบาลศิริราช

	 	 ๑.๒	แนวทางปฏิบัติการผ่าตัดส�าหรับผู้ป่วย

โรคติดต่ออบุติัใหม่/	โรคติดต่ออนัตราย	งานการพยาบาล

ผ่าตัด	และจัดท�าใน	รูปแบบ	Checklist	เพ่ือให้สะดวกใน

การปฏบิตังิานตามแนวทางปฏบิตัิ

นางสาวกรองแก้ว	โสรจัธรรมกลุ

หวัหน้างานการพยาบาลผูป่้วยผ่าตดั	

ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิรริาช

นางสาววรรณวมิล	คงสวุรรณ

ผูต้รวจการพยาบาล	งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดั

ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิรริาช
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	 ๒.	จัดการฝึกซ้อมการใส่และถอดอุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล	 (PPE)	 ให้กับทีมศัลยแพทย์และ

พยาบาลห้องผ่าตัด

	 ๓.	ก�าหนดห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 

ฆ่าเชื้อในห้องผ่าตัด	ส�าหรับผู้ป่วย	๒	กลุ่ม

	 	 ๓.๑	 ห้องผ่าตัด	ตึกศูนย์โรคหัวใจช้ัน	๕	

จ�านวน	๑	ห้อง	ส�าหรบัการผ่าตดัผูป่้วยทีต่ดิเชือ้โควิด	๑๙	

ปรับระบบแรงดันในห้องผ่าตัดเป็นลบ	๕.๔	Pa	มีเครื่อง	

HEPA	filter	portable	๒	เครื่อง

	 	 ๓.๒	 ห้องผ่าตัด	ตึกสยามินทร์ชั้น	๔	จ�านวน	

๓	ห้อง	ส�าหรับผู้ป่วย	PUI	มีเครื่อง	COVID-19	clear	

ส�าหรับบุคลากร	๑	เครื่อง	และเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง	UV	

ชนิด	C	๑	เครื่อง

	 	 ๓.๓	 ห้องผ่าตดั	ตกึอบัุตเิหต	ุ๑	ห้อง	ประสาน

งานกับงานอาชวีอนามยัตรวจประเมนิประสทิธภิาพระบบ

ปรบัอากาศในห้องผ่าตดัทีก่�าหนดทกุห้อง	เพือ่ให้บคุลากร

มั่นใจในระบบกรอง	และการแลกเปลี่ยนอากาศในห้อง

ผ่าตัด

	 ๔.	จดัเตรียมชดุอปุกรณ์ส�าหรับการผ่าตัดผูป่้วย

ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสและผู้ป่วย	PUI	รวมทั้งสิ้น	๔	ชุด

	 ๕.	รวบรวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	(PPE)	

รวมทัง้เวชภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องทัง้งานการพยาบาลผ่าตดัรวม

เป็นคลังเดียว	และก�าหนดระบบการเบิกจ่ายเวชภัณฑ ์

ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร

	 ระยะที่	๒	การเตรียมการกลับสู่การให้บริการ

ผ่าตัด	ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	เป็นต้นไป

	 ประกาศกรมการแพทย์	เรื่อง	แนวปฏิบัติการ 

ท�าหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาด 

ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	ประกาศ	ณ	วนัที	่๗	พฤษภาคม	

พ.ศ.	๒๕๖๓	ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดบริการ

หัตถการและการผ่าตัดในผู้ป่วยตามความเร่งด่วน	และ

ความจ�าเป็นที่เหมาะสม	Emergency,	Urgency,	 

Elective	case	ตามล�าดับ	บนพ้ืนฐานของการประเมิน

สถานการณ์การระบาดตามศักยภาพของระบบบริการ

ของโรงพยาบาลและเขตสุขภาพ

	 โรงพยาบาลศิริราชจึงก�าหนดให้มีการเริ่มเปิด 

ให้บริการห้องผ่าตัดแบบค่อยเป็นค่อยไป	ต้ังแต่วันที่	๕	

พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ 

การผ่าตัดและ/หรือหัตถการในสถานการณ์โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	 เพ่ือเตรียมการท้ังสถานที่	

บุคลากร	ครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการผ่าตัด

และ/หรือหัตถการ	ดังนี้

	 ๑.	ก�าหนดขั้นตอนการคัดกรองประวัติเสี่ยง 

ของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดตามเกณฑ์ของกระทรวง

สาธารณสุข	การตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ	และ

ทางรังสีวินิจฉัย

	 ๒.	ก�าหนดล�าดับการเปิดผ่าตัดตามประเภท

ความเร่งด่วนของผู้ป่วย

การฝึกซ้อมการใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
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	 ๓.	ก�าหนดจ�านวนห้องผ่าตดั	และระบบการ	set	

ผ่าตัด

	 ๔.	ติดตามผลการด�าเนินการ

การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency)

	 ในสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของเชื้อไวรัส	

โคโรนา	(COVID-19)	งานการพยาบาลผ่าตดัต้องประเมนิ

สมรรถนะของบุคลากร	โดยเฉพาะด้านการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ	รวบรวมแนวทางปฏิบัติ

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	มีดังนี้

	 -	 เกณฑ์การพิจารณาตรวจโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา	โรงพยาบาลศิริราช

	 -	 การเลอืกชนดิอปุกรณ์ป้องกนัการตดิเชือ้และ

แพร่กระจายเชื้อโรคโควิด	๑๙	ส�าหรับบุคลากร	ในสถาน

พยาบาล	กรมควบคุมโรค	(ฉบับปรับปรุงล่าสุด	วันที่	๒๐	

เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๓)

	 -	 แนวทางปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด	case	 

COVID-19	โรงพยาบาลศิริราช

	 -	 แนวทางปฏิบัติการผ่าตัดส�าหรับผู ้ป ่วย 

โรคตดิต่ออบุตัใิหม่/	โรคตดิต่ออนัตราย	งานการพยาบาล

ผ่าตัด

	 -	 แนวทางปฏบิตักิารส่งสิง่ส่งตรวจ	Code	E

	 นอกจากนี้สถานการณ์ติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 

(COVID-19)	ยังส่งผลกระทบกับบุคลากรทุกระดับ	ต้อง

ปรบัเปลีย่นการท�างาน	วถิชีีวติ	โดยเฉพาะการกระทบกบั

รายได้	การให้ข้อมูลที่ชัดเจน	และทันกับสถานการณ ์

ที่เกิดขึ้นส�าคัญมาก	ท�าให้บุคลากรเข้าใจและยอมรับได	้

ไม่เกิดความขัดแย้งในองค์กร

	 การปรับระบบการจัดอัตราก�าลัง	ตามนโยบาย

ของฝ่ายการพยาบาลฯ	เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	

ให้มี	Social	distancing	รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของคณะฯ	

งานฯผ่าตัดได้เริ่มด�าเนินการจัดอัตราก�าลังแบบใหม่	

ตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน-๓๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	 

โดยแบ่งบุคลากรท้ังหมดออกเป็น	๒	ทีม	ทีม	A	และ	 

ทมี	B	แต่ละทมีมจี�านวนและสมรรถนะเท่าๆ	กนั	สลบัขึน้

ท�างาน	๑๔	วนั	และ	Work	from	home	๑๔	วนั	ปรบัการ

จัดเวรจากเดิม	On	call	๒๔	ชั่วโมง	เป็นแบบเวรผลัด	 

เช้า	บ่าย-ดึก	และปรับการเบิกค่าตอบแทนเป็นแบบ 

เวรผลัด	งดการเบกิค่าเวรล่วงเวลา	(OT)	ค่า	Top	up	และ

ค่าเวร	กรณีตามให้มาปฏิบัติงาน	(Specialist)

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้และปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

	 เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้น	โดยไม่คาดการณ์

ล่วงหน้า	บุคลากรต้องมีสมรรถนะใหม่ที่เพิ่มขึ้น	ทั้งด้าน

ความรู ้และทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน	รวมทั้ง 

การมีทัศนคติที่ดี	 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่าง 

ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติใหม่ที่ก�าหนดขึ้น	องค์กรมี 

หน้าทีร่่วมกนัก�าหนดแนวทางปฏบิติัท่ีเหมาะสม	ให้ข้อมูล

ที่ทันสมัย	จัดการฝึกซ้อมทักษะที่จ�าเป็น	 เพื่อเตรียม 

ความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้บริการผู้ป่วยได้อย่าง

ปลอดภยั	รวมทัง้ต้องมกีารตดิตามประเมนิผลการปฏิบตังิาน	

เพื่อปรับปรุงแก้ไข	หรือเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์

	 การรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชือ้ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ในช่วงทีผ่่านมา	รู้สึกขอบคุณ

การปฏิบัติงานของบุคลากรงานการพยาบาลผ่าตัด 

ทุกระดับ	ที่ให้ความร่วมมือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	

พร้อมปรบัปรงุเปลีย่นแปลงไปกับสถานการณ์	(Resilience	

&	Agile)	ท�างานด้วยความมุ่งมัน่	ทุม่เท	และเสียสละ	ซึง่มี 

ความส�าคญัเป็นอย่างมากทีท่�าให้งานการพยาบาลผ่าตดั	

ประสบความส�าเร็จในการป้องกันและควบคุมเช้ือไวรัส	

โคโรนา	(COVID-19)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

เรื่องเล่า: COVID-19 
นางฟ้าชุดขาวและนักรบเสื้อกาวน ์

	 หลังจากชาวไทยได้ฉลองปีใหม่	ไหว้เจ้าตรุษจีน	
ท่ามกลางข่าวไวรัสสายพันธุ์ใหม่	ณ	เมืองอู่ฮั่น	มณฑล 
หูเป่ย์	ที่คร่าชีวิตชาวจีนอย่างต่อเนื่อง	จนเป็นที่จับตา 
ทั่วโลก	ตั้งแต่เดือนธันวาคม	๒๕๖๒	ในที่สุดประเทศไทย
เราก็ต้องเข้าสู่สงครามโรคระบาดเช่นกัน	ผู้ท่ีร่วมชะตา 
คอืประชาชนทกุคน	เดมิพนัคอืชวีติและสขุภาพ	การออกรบ
คร้ังนี้บุคลากรทางการแพทย์เป็นก�าลังส�าคัญ	การรบ 
เคียงบ่าเคียงไหล่	ของแม่ทัพนายกอง	ทีมสุขภาพ	กับ
รฐับาล	ต้องใช้ทกุศาสตร์	ทัง้ทางการแพทย์	วทิยาศาสตร์	
เศรษฐศาสตร์	สังคมศาสตร์	จิตวิทยา	และไสยศาสตร์	
ท�าบญุอธษิฐานจติ	“ขอให้ลกูช้างปลอดภัยจากโควดิ	๑๙”	
แต่คาถาส�าคญัทีร่�า่เรยีนมา	คอื	“หาผูต้ดิเช้ือ	เจอแล้วจดั 
การป้องกันการแพร่กระจาย	น�าผู้ป่วยไปรักษา	เยียวยา
จนปลอดภยั	ก่อนไปใช้ชวีติในสงัคม”	ผูด้แูลกระบวนการ
ตัง้แต่ต้นจนสดุท้ายท้าให้ทายจะเป็นใครกนัเล่าทีจ่ะสามารถ
บูรณาการทุกศาสตร์ในการท�างานได้เท่า.....	ถึงตอนนี้
ภาพสมัยสงครามไครเมียเมื่อ	๑๓๐	กว่าปีก่อน	ย้อนมา	
มีสุภาพสตรีถือตะเกียงไฟส่องตรวจเยี่ยมผู้ป่วย	ต้นแบบ

การดูแลผู ้ป่วยที่ทั่วโลกยกย่องในนามมิสฟลอเรนซ	์ 
ไนติงเกล	แต่ในสมรภูมิรบครั้งนี้คงมีแต่	นางฟ้าอย่างเรา
นี่แหละที่เป็นผู้ต้อนรับผู้ป่วยตั้งแต่ด่านหน้าจนน�าเข้าสู่
การตรวจ	และรักษาแบบผู้ป่วยใน	ผู้ที่มาพร้อมทุกข ์
จากโรค	และความกลัวภัยจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์
โคโรนาที่มีชื่อว่า	COVID-19	
	 ตอนแรกๆ	เราเรียกกันติดสนุกว่า	“โคขวิด”	 
มาแล้วเดี๋ยวก็ไป	แต่ถึงวันนี้เกือบปีแล้วยังไม่สามารถ 
หยุดยั้งสถานการณ์ระบาดเป็นวงกว้าง	(Pandemic)	
จ�านวนผู้ป่วยรวมทั่วโลกจนถึงเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๓	
พุ่งทะยานมากกว่า	๕๐	ล้านคน	เสียชีวิตไปกว่า	๑	ล้าน
คน	และนี่คือความในใจพยาบาลหนึ่งในหลายคน	อรดา	
พยาบาลสาวรุน่แรกของหอผูป่้วยแยกโรค	ทองค�า	เมฆโต	
หอผู้ป่วยที่เกิดขึ้นจากจิตกุศลของผู้ใจบุญและวิสัยทัศน์
ของผู้บรหิารทีเ่หน็ว่า	โรงพยาบาลศริิราช	ควรมห้ีองแยก
โรคท่ีดีท่ีสุดตามวิทยาการท่ีจะเป็นได้เพ่ือการดูแลผู้ป่วย
โรคติดต่อร้ายแรง	ภารกิจนี้เริ่มตั้งแต่ปี	๒๕๕๗	แต่ครั้งนี้
ต้องรับมือกับโรคอุบัติใหม่โดยตรง	ถามว่าภูมิใจไหม?	

นางสาวรววิรรณ		ศริริศัมวีงศา

หวัหน้าหอผูป่้วยอษัฎางค์	12	เหนือ

งานการพยาบาลอายรุศาสตร์และจติเวชศาสตร์

ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิรริาช

นางสาววชัราภรณ์		รุง่ชีวนิ

หวัหน้างานการพยาบาลอายุรศาสตร์

และจติเวชศาสตร์

ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิรริาช

นางสาวอรดา	กังวานรตันกุล

พยาบาลประจ�าหอผูป่้วยแยกโรค	ทองค�า	เมฆโต

งานการพยาบาลอายรุศาสตร์และจติเวชศาสตร์

ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิรริาช



66

ลา
นพ

ิกุล
   

  ว
ันเ

สา
ร์ท

ี่ ๑
๓ 

มีน
าค

ม 
๒๕

๖๔

“ภูมิใจค่ะ”	ถามว่ากลัวไหม?	ตอบทันที	“กลัวมากค่ะ”	
แต่ด้วยทักษะทางการพยาบาลและศักยภาพด้านการ
ควบคมุและป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ทีไ่ด้ฝึกอย่างต่อเนือ่ง	
จึงไม่มีอะไรที่เราท�าไม่ได้	 เว้นเสียแต่ยังไม่ได้ท�า	เดิม 
คิดว่าการจัดการก็คงไม่ต่างไปจากไข้หวัดใหญ่ตัวอื่นๆ	 
เราด�าเนนิชวีติไปตามปกต	ิดแูลคนไข้	ท�ากจิกรรม	พูดคยุ
กับเพื่อนๆ	วันหยุดก็เดินทางกลับบ้านในต่างจังหวัด	 
ใช้ชีวิตแบบน้ีไปเรื่อยๆ	จนกระทั่งไวรัสมรณะตัวนี้
แทรกซมึเข้ามาในประเทศไทยของเราจนเกอืบต้านไม่อยู่
จนมคี�าฮิต	ได้แก่	“lock	down”	งดการเดนิทางเข้าออก..	
“state	quarantine”	กักตัวในสถานที่รัฐจัดไว้	“new	
normal”	รปูแบบการใช้ชวีติประจ�าวนัแบบใหม่	โดยไม่รู้
ว่าจะจบลงเมื่อไร	และปลายธันวาคม	๒๕๖๒	หอผู้ป่วย
แยกโรคฯ	 เริ่มรับผู ้ป่วยที่ต้องสงสัยมาสังเกตอาการ	 
และมีผู ้ป ่วยต่างชาติมาตรวจคัดกรองเพื่อแยกโรค	 
COVID-19	จ�านวน	๓-๔	รายต่อวัน	ทุกวันมีการรอลุ้นว่า
จะเจอแจ๊คพอตหรอืไม่	การตรวจแต่ละรายต้องเตรียมตัว	
เตรียมใจ	อุปกรณ์	และทีมให้พร้อม	เพราะ..หากพลาด	
นัน่หมายถงึโอกาสตดิเชือ้ทัง้ทมี	ชดุเครือ่งป้องกนัร่างกาย
ที่เรียกสั้นๆ	ว่า	PPE	ส�าหรับการดูแลผู้ป่วย	COVID-19	
ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายที่มีการแพร่กระจายเชื้อทาง
อากาศหรือทางฝอยละอองร่วมกับทางสัมผัสที่มีความ
เสีย่งสงูสดุ	จะ	ใช้	Maximal	PEE	set	๑	(ชดุ	cover	all)	
ใช้ในกรณีการดแูลทีใ่กล้ชดิผูป่้วยในระยะห่างน้อยกว่า	๒	
เมตร	และใช้ระยะเวลา	เกิน	๑๐	นาที	ถึง	๓๐	นาที	 
ขึ้นไปนั้น	ประกอบด้วยรายการร่ายยาว	๗	รายการ	 
การสวมใส่ต้องเรยีงตามล�าดบัอย่างแม่นย�า	ตัง้แต่	ถงุคลมุ
รองเท้า	ถุงมือ	เสื้อกาวน์ชุดหมีพร้อมหมวก	หน้ากาก
กรองอากาศ	N-95	เสือ้เอีย๊มกนัน�า้	ถงุมอื	และกระบงัหน้า	
ใช้เวลาสวมใส่	๑๕-๒๐	นาที	ข้อดีของชุดนี้	คือ	ใส่ครบจะ
สวยเหมือนกันหมด	จะบ่นอะไรไม่มีใครได้ยิน	ท�าให้ต้อง
ใช้ภาษามอืสือ่สารราวกบัอยูใ่นอวกาศ	การถอดหลังเสร็จ
กิจกรรมการพยาบาล	ล�าดับการถอดแต่ละชิ้นส�าคัญ
มากๆ	ต้องใช้เทคนิคเรียงล�าดับให้ถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิด
การปนเปื้อน	ตั้งแต่	เสื้อเอี๊ยมกันน�้า	ถุงมือ	กระบังหน้า	
เสื้อกาวน์ชุดหมีพร้อมหมวก	ถุงคลุมรองเท้า	ถุงมือชั้นใน	
และหน้ากากกรองอากาศ	N-95	ใช้เวลา	๑๕-๒๐	นาที	

และทีส่�าคญัภายหลงัถอดเครือ่งป้องกนัร่างกายแต่ละชิน้
ต้องล้างมือเป็นระยะ	รวมทั้งต้องมีผู้ช่วยเหลือในการใส่
และถอดเครื่องป้องกันร่างกายด้วย	กิจกรรมที่ท�า	เช่น	
การเก็บสิ่งส่งตรวจอาจใช้เวลาไม่นานเท่า	แต่หากต้อง
ให้การพยาบาลอื่นๆ	ก็บวกเวลาท่ีเราอยู่ในชุดห่อหุ้ม
ร่างกายนี้เพิ่มไปอีก	ต้องมีสติมากๆ	ห้ามลืม	ห้ามข้าม 
ขัน้ตอน	ป้ายแนวปฏิบตั	ิหรอืเสยีงเตอืนของเพือ่นร่วมงาน	
มีค่ามากๆ	เสร็จภารกิจแต่ละครั้งเปียกชุ่มทั้งตัวจนต้อง 
วิ่งไปอาบน�้ากันถ้าสามารถท�าได้	
	 คนภายนอกอาจคดิว่าท�างานในห้องแอร์เยน็ฉ�า่	
น่าจะโอเค	แต่ลองจินตนาการว่าเราที่ยังมีชีวิตถูกห่อหุ้ม
ด้วยถุงพลาสติก	พร้อมรัดหน้าอิ่มบุญของเราด้วย
หน้ากากกรองอากาศประสิทธิภาพสูงไม่มีลมรั่วออก	 
รดัมาก	ร้อนมากเมือ่สวมใส่	หลงัถอดมรีิว้เป็นรอยวงรอบ
แนวด้ังจมูก	แก้ม	คาง	ยืนยันว่าเราฟิตแมสได้สุดเจ๋ง	 
กระบังหน้าที่มาเกาะเกี่ยวล้วนเป็นเครื่องป้องกันที่ถ้า 
ไม่จ�าเป็นเราอยากวางไว้หรือใส่เดินห้างมากกว่า	เวลา
ท�างานในห้องแยกจึงเหนื่อยกว่าท่ีคิดเพราะใช้พลังงาน	
ผนวกกับความเครียด	แต่นั่นเป็นเสมือนการฝึกซ้อม
เท่านั้น	เพราะปลายเดือนมกราคมเราได้รับเกียรติจาก
ชายชาวจีนจากเมอืงอูฮ่ัน่	ทีม่อีาการครัน่เนือ้คร่ันตวัแล้ว
พาตัวเข้ามาที่แพทย์เวรให้แตกต่ืน	แถมความตระหนก 
ที่พบว่ายังมีสมาชิกครอบครัวเดียวกันอีก	๙	ราย	โชคดี 
ท่ีผู้ป่วยรายแรกนีอ้ายไุม่มาก	อาการไม่รุนแรง	จนแอบคดิ
ว่าโรคนี้ไม่เห็นน่ากลัวอย่างที่คิดเลย	แค่ระวังการติดเชื้อ
และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเป็นพิเศษเท่านั้น	ด้าน 
ผู้ป่วยแม้เข้าใจสถานการณ์ดี	ก็ยังไม่วายที่จะมีสีหน้า
เคร่งเครียด	กังวลท้ังการสื่อสาร	การถูกจ�ากัดในห้อง
สี่เหลี่ยม	การแยกตัว	แต่ก็มีความพยายามสื่อสารกัน	 
มีการส่งพยาบาลที่พอจะพูดภาษาจีนมาช่วยเป็นครั้ง
คราวเพราะต่างกมี็ภาระหน้าทีป่ระจ�า	แอปพลเิคชนัแปล
ภาษาจีนช่วยได้มากทีเดียว	แต่แววตา	ภาษากาย	 
การแสดงออกเป็นภาษาทีพ่ยาบาลคุน้ชนิและใช้ได้ดทีีส่ดุ	
คนไข้รายนีอ้ยูโ่รงพยาบาลนานเพราะมพีลงัการแพร่กระจาย
เช้ือสูง	วันที่ได้จ�าหน่าย	ได้แสดงความขอบคุณโดยมอบ
แผ่นข้อความขนาดใหญ่ที่เค้าเขียนบรรยายขณะที่นอน
รักษาตัว	เนื้อความแสดงความเข้าใจ	เห็นใจบุคลากร 
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ท่ีเสยีสละ	ยอมเหนือ่ยและเสีย่งเพือ่เค้า	น�า้ตาจะไหลเมือ่
เค้าต้องการมอบให้ถงึมอืทมีดแูล	เราไม่อาจเข้าไปรับมอบ
ทั้งทีมได้	สุดท้ายรับด้วยใจ	มือแตะกันผ่านกระจกแล้ว 
วางไว้	เราได้ห่อถงุพลาสตกิดแูลอย่างด	ีอกีประสบการณ์
ที่จ�าขึ้นใจในหอผู้ป่วยแยกโรคฯ	ของเรารับผู้ป่วยต้อง
สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ปฏิบัติการดูแล
ตามหลกัเริม่ขึน้	ระบบป้องกนัความปลอดภยัท�างานได้ด	ี 
เพียงแค่ปิดเสียงประตูทางออกท้ายวอร์ดไว้ให้ช่าง 
ซ่อมบ�ารุงเดินเข้าออกได้สะดวก	และแล้วโลกแห่งความ
โกลาหลกเ็กดิขึน้เมือ่มองไม่เห็นผูป่้วยจากกล้อง	CCTV	... 
ในห้องน�้าไม่มี...	where	is	she?	No..	ไม่นะ..	ทุกคนวิ่ง	
ช่วงพักเที่ยงบุคลากรจะผลัดกันรับประทานอาหาร	 
คนทีเ่หลอืเช็คประตหู้องผูป่้วยไม่มรีอยงัดแงะ	ประตูหน้า
ไม่มีใครเดินผ่านออกมาแน่ๆ	หรือผู ้ป ่วยเรามีวิชา	 
พลันสายตาก็ไปสะดุดข้อความภาษาอังกฤษตัวเล็กๆ	
ไม่ใช่บทสวดหรือค�าสาปใด	แต่เป็นค�าแนะน�าวิธีการใช	้
“Emergency	door”	ผู ้ป่วยรายน้ีเป็นชาวต่างชาติ 
แค่อ่านแล้วปฏิบัติตามก็เดินออกไปได้อย่างง่ายดาย	 
บทเรียนครั้งนี้ท�าให้เราต้องมาทบทวนระบบป้าย	และ
ระบบ	Alarm	กันยกใหญ่	แต่ผู้ป่วยรายนี้ผลตรวจยืนยัน
ว่าไม่ใช่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด	๑๙	โล่งอกกันไปค่ะ	ผู้ป่วยได้

กลบับ้านสมใจ	เรากไ็ด้ท�า	RCA	(Root	cause	analysis)	
	 ต่อมาจ�านวนผูป่้วยตดิเชือ้	(COVID-19)	มากขึน้
ทั้งอาการไม่รุนแรง	เช่น	เจ็บคอ	ไอ	มีน�้ามูก	บางรายอยู่
มา	๒-๓	วัน	ก็เริ่มเหนื่อยมาก	ต้องให้ออกซิเจน	บางราย 
เร่ิมหายใจล�าบาก	และในเช้าวันที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๖๓	
วนัทีค่นภายนอกลุน้เลขทีอ่อกสลาก	แต่ทีห่อผูป่้วยแยกโรค
ลุ้นอาการผู้ป่วยที่มาด้วยไข้	ไอ	เหนื่อย	จากให้ออกซิเจน
ทางจมูก	จนต้องเพิ่มเป็นมาให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูง	
ปฏบิตักิารการดแูลผูป่้วยวกิฤตตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	ก�าลัง
จะเร่ิมต้นขึน้จริงๆ	ค�าถามวิง่เข้ามาทนัที	...เราพร้อมดแูล
ผู้ป่วยรายนี้?	เราไม่เคยคิดว่าต้องดูแลผู้ป่วยโคม่าเพราะ
ทุกคร้ังท่ีผ่านมาหากผู้ป่วยอยู่ในระยะวิกฤต	หรือโคม่า 
เราจะย้ายเข้า	ICU	ทนัท	ีแต่	ICU	ไม่มห้ีองแยกความดนัลบ	
(Negative	Pressure	Room)	ทีส่ามารถควบคุมการแพร่
กระจายเชือ้	แพทย์และพยาบาลท่ี	ICU	จะไม่ปลอดภยัเลย	
ทางเลือกเดียวที่มีคือท�าหน้าที่ตรงหน้านี้ให ้ดีที่ สุด	 
ความวิตกกังวลเร่ิมก่อตัวขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้	
ความกระวนกระวายใจ	และสติท่ีเริ่มหลุดไปทลีะนิดๆ	 
แต่ก็ไม่มีเวลาให้เรามาฟูมฟาย	ในเรื่องนี้นานนักเพราะ
หน้าที่คือหน้าที่	และตอนนี้เราคือความหวังเดียวของ 
ผู้ป่วยและครอบครัวของเขา	ในที่สุดหัวโขนสมญานาม	
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๖๔ “นักรบเสื้อกาวน์”	จึงเกิดขึ้น	การติดต่อประสานงาน 
รวมทีมเฉพาะกิจวิกฤตติดเช้ือ	(COVID-19)	เร่ิมทันท	ี 
เราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสหสาขาวิชาชีพใน 
โรงพยาบาล	ท�าให้ชาวแยกโรคฯ	ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือ 
ถูกทอดทิ้ง	ทีมผู้บริหารจัดส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรค
ระบบทางเดินหายใจ	และเวชบ�าบัดวิกฤต	มาประจ�าหอ
ผู้ป่วย	มพียาบาลด้านโรคติดเชื้อ	และพยาบาลที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเวชบ�าบัดวิกฤตภายในงานการพยาบาล
อายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์มาร่วมดูแล	ผู้ป่วยที่มา 
จะมีปัจจัยส่งเสริมต่อโรค	เช่น	สูงอายุ	มีโรคเบาหวาน	 
น�า้หนกัตวัมาก	เกนิร้อยกโิลกรมักม็มีา	เหมอืนเรารูล่้วงหน้า	
พยาบาลในหอผูป่้วยนีส่้วนหนึง่จงึมร่ีางกายก�าย�าแข็งแรง
พอทีจ่ะยกผูป่้วยได้	โดยเฉพาะช่วงจดัท่า	Prone	position	
ท่านอนคว�่าที่ท�าให้คนไข้หายใจได้มีประสิทธิภาพที่สุด	 
แต่เป็นท่ายากทีแ่พทย์ด�ารเิมือ่ไรพยาบาลและทีม	๕-๖	คน	
ต้องมาเตรียมพร้อมเพราะต้องจัดให้นอนคว�่าหน้าในท่า
ปลอดภัย	พร้อมอปุกรณ์ช่วยชวีติต้องไม่หกั	พบังอ	ถอืเป็น
ท่าไม้ตายในหอผู้ป่วย	แต่ถ้าเวรใดมีแต่พยาบาลมินิไซส์	 
ก็ทุลักทุเลเอาการ	ปวดหลังไปตามๆ	กัน	
	 ส่วนภาระท่ีท้าทายอีกเรื่องคือ	การถ่ายทอด
ความรู้และวิธีปฏิบัติตัวให้กับบุคลากรที่เข้ามาช่วยให้
ท�าได้	และปลอดภยัทีส่ดุ	ผูท้ีม่าปฏบิตังิานทีห้่องแยกโรค
จะต้องไม่ตดิโรคกลบัไป	ส�าคญัมากคอืการใส่-ถอดเครือ่ง

ป้องกันร่างกายที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	 ซ่ึงการดูแลผู้ป่วย
วิกฤต	(COVID-19)	นี้จะมีเคร่ืองป้องกันหลายช้ินดังที่
กล่าวมาแล้ว	จึงต้องฝึกซ้อม	และก�ากบัดูแลใส่-ถอด	PPE	
จนกว่าจะคล่องและมั่นใจ	ก่อนปฏิบัติหน้าที่จริง	ซึ่ง 
ในที่สุดเราก็สามารถท�ามันออกมาได้ดีทีเดียวแม้จะ
ขลุกขลักบ้างก็ตาม	เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ในระดับ
ประเทศเร่ิมแย่ลงเร่ือยๆ	ผู้ติดเชือ้	(COVID-19)	ท่ีมอีาการ
รุนแรงถูกส่งมาให้เราก็เพิ่มจาก	๑	 เป็น	๒	 เป็น	๓	 
จนกระทั่ง	ห้องแยกความดันลบที่เรามีในการรับผู้ป่วย
วิกฤต	(COVID-19)	แทบจะไม่เพียงพอต่อการรับ	ผู้ป่วย	
อาการผู้ป่วยแย่ลงชั่วโมงต่อชั่วโมง	เราใช้ชีวิตในชุดหมี	
(PPE	Maximal	PEE	set	๑)	ครั้งละ	๓-๔	ชั่วโมง	ท�าให้
ร่างกายรูส้กึอ่อนล้าอย่างหลกีเล่ียงไม่ได้	ร่างกายท่ีอ่อนล้า
บวกกับความกลัว	ความกังวลที่เกิดขึ้น	ก�าลังใจดีที่สุด 
ท่ีมักจะได้จากคนในครอบครัวเร่ิมมีค�าว่าระยะทาง 
มากัน้	เราท�าได้แค่มองหน้าและพดูคยุกบัครอบครวั	ผ่าน
วิดีโอคอลจากมือถือเครื่องเล็กๆ	ที่มีอยู่เท่านั้น	บุคลากร
หลายๆ	คนเริ่มขอถอนตัวจากภารกิจในครั้งนี้ไปบ้าง 
ซ่ึงทุกคนเข้าใจดี	จนมีนโยบายให้พักให้เพียงพอเพื่อ
สังเกตอาการของผู้ปฏิบัติงานร่วมด้วย	จึงมีการขอก�าลัง
พยาบาลจากงานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ	และงาน 
การพยาบาลหัวใจฯ	มาช่วยกัน	นับเป็นการสานพลัง
พยาบาลของฝ่ายการพยาบาลทีส่ะท้อนความเป็นวชิาชพี	
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ในระยะ	๒-๓	เดือน	ที่หอผู้ป่วยแยกโรคฯ	ได้รับมติเป็น
เอกฉนัท์ให้ยกระดับประเภทหอผูป่้วยเป็นหอผูป่้วยวกิฤต	
ณ	 ICU	COVID	นี้จึงมีก�าลังเสริมเข้ามาหมุนเวียน 
ผลัดเปล่ียนกันไป	ส�าหรับคนท่ีเหลืออยู่ก็ไม่มีเวลาเศร้า
นานเพราะงานหนกั	เพราะจ�านวนผูป่้วยของเรากเ็พิม่ขึน้
ในทุกๆ	วัน	อาการของผู้ป่วยก็มีแนวโน้มทรุดลง	ดังนั้น
การน่ังจมอยู่ในความท้อแท้	ความสิ้นหวังมันไม่ได้ท�าให้
อะไรอะไรดขีึน้	เมือ่ต้ังสตกินัได้เราจงึลองจดัการความคดิ
กันเสียใหม่แล้วน�าความหวังของประชาชนและความ
กดดันท่ีเกิดขึ้นมาเป็นแรงผลักดันให้ฮึดสู้อีกคร้ัง	ยังดี 
ที่ช ่วงนั้นมีก�าลังใจจากประชาชน	ที่ส ่งมอบอาหาร	
โปสการ์ด	คลิปวิดีโอให้ก�าลังใจนักรบเสื้อกาวน์	ของใช	้
สบู่	แชมพู	ในการท�าความสะอาดร่างกาย	หลังภารกิจ 
ในแต่ละวนัเสรจ็สิน้	ท้ังอปุกรณ์ป้องกนัต่างๆ	ท่ีในช่วงนัน้
เริ่มขาดแคลน	ประชาชนที่ทราบช่องทางในการสรรหา 
กช่็วยจดัหามาให้	ท�าให้เรามกี�าลงัใจท่ีจะต่อสูก้บัเจ้าไวรสั
มรณะอย่างเต็มก�าลังความสามารถท่ีพวกเรามี	ในที่สุด
ความพยายามของเราก็เริ่มเป็นผล	เมื่อผู้ป่วยเคสแรก 
ทีเ่ราบอกให้ญาตทิ�าใจ	เริม่ให้การตอบสนองต่อการรักษา
และมีสัญญาณชีพดีขึ้นเร่ือยๆ	เราค่อยๆ	ถอยยาระงับ
ความรู้สึก	และหย่าเครื่องช่วยหายใจได้ในท่ีสุด	ผู้ป่วย 
เริ่มรู้สึกตัว	ตอบค�าถามได้	ร่างกายค่อยๆ	ฟื้นตัว	น�้าตา
ของความสิ้นหวังแปรเปลี่ยนเป็นน�้าตาแห่งความปิติ	 

“เราท�าได้”	เมื่อทีมของเราเริ่มจับทางในการรักษาได	้ 
ยกเครดติให้กบัทางทมีแพทย์ทีม่คีวามสามารถและทุม่เท
จริงๆ	รักษาถูกจุดมากขึ้น	ผู้ป่วยอาการค่อยๆ	ดี	ตาม
ล�าดับ	จนในที่สุดผู้ป่วยทุกรายสามารถ	หย่าเครื่องช่วย
หายใจได้จนครบ	สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกต	ิ
ประกอบกับสถานการณ์ระดับประเทศก็ดีขึ้นเรื่อยๆ	
จ�านวน	ผู้ติดเชื้อน้อยลงทุกวัน	นั่นแหละ!	เป็นสิ่งที่ท�าให้
ใบหน้าของเรากลับมาเปื้อนยิ้มอีกครั้ง	และตอนนี้เมื่อ
นักรบเส้ือกาวน์อย่างเราๆ	ประสบผลส�าเร็จในการต่อสู้
กับเจ้าไวรัสโควิด	๑๙	
	 ในขณะทีช่าวแยกโรคฯ	ท�างานอย่างทุม่เท	ผูป่้วย
ที่มีอาการไม่หนักมาก	ไม่ต้องให้ออกซิเจน	ก็จะได้รับ 
การส่งต่อไปท่ีหอผู้ป่วยสามัญอายุรศาสตร์	อัษฎางค	์ 
ชั้น	๑๒	ทั้งเหนือและใต้	ซึ่งถูกก�าหนดให้เป็นหอผู้ป่วย
รวมแยกโรคเฉพาะกิจ	หรือโคฮอตวอร์ดรับเฉพาะ	 
โควิด	๑๙		เท่านั้น	ที่นี่บุคลากรมีความวิตกกังวลสูงสุด	
ถ้าร้องได้คงร้องออกมาเป็นเพลง	“ท�าไมถึงต้องเป็นเรา....”	
เหตุผลประการแรก	เพราะตึกอัษฎางค์สามารถจัดการ
ทางเข้าออกทางเดียวได้	บริเวณโถงชั้น	๑	ง่ายต่อการ 
ต้ังจุดคัดกรอง	ประการที่	๒	เป็นชั้นที่อยู่ใกล้ผู้บริหาร
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ	อบอุ่นปลอดภัย	มีอะไร
ขอความช่วยเหลือได้ทนัท	ีและประการที	่๓	คอื	สามารถ
ควบคุมบุคคลภายนอกได้ง่ายเพราะเป็นช้ันสุดท้าย 
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ของหอผู ้ป ่วยบนตึกอัษฎางค์	ประการสุดท้าย	คือ	
อัษฎางค์	๑๒	ใต้	 เคยมีประสบการณ์เป็นหอผู ้ป่วย 
รับภารกิจไข้หวัด	๒๐๐๙	เมื่อ	๑๐	ปีก่อน	ข้อนี้น้องใหม่ๆ	
ยังงงว่าหนู...ไม่ทันค่ะ	วลีเดิมถูกกล่าวขึ้นอีกคร้ัง	“ไม่มี
อะไรทีท่�าไม่ได้..”	บคุลากรทกุระดบัเตรยีมแผนพร้อมรบั
ตั้งแต่จัดสถานท่ี	หอผู้ป่วยให้โล่ง	โปร่ง	ดูน่าอยู่ที่สุด	 
ภายใต้ความร่วมมือของหลายฝ่าย	อาจารย์ในภาควิชา
อายุรศาสตร์มาดูแล	หัวหน้างานและผู้ตรวจการมาช่วย
กันปรับหอผู้ป่วย	ขัด	จัด	ย้ายเตียงกัน	ท�าป้ายสื่อสาร
ต่างๆ	น้องอรดามาช่วยแนะน�าเพิ่มเติมเพราะเคยฝึก 
ที่วอร์ดนี้	และเป็นครั้งที่การส่งซ่อมเร็วมากๆ	คือ	โทร 
ติดต่อวันน้ี	มาวันนี้	ท�าเสร็จวันนี้	เพื่อภารกิจโควิด	๑๙ 
โดยแท้	น้องๆ	ได้ประตูปิดกั้นระหว่างหอผู้ป่วยฝั่งเหนือ-
ใต้	พวกเราวางแผนจัดลิฟต์รับ-ส่งผู้ป่วยเฉพาะ	ชั้น	๑๒	
แต่ก็มผีูส้นใจอยากใช้ลฟิต์ตัวนีเ้พราะ	โล่งดไีม่ต้องรอนาน	
จนเห็นป้ายลิฟต์เฉพาะรับโควิด	๑๙	ก็วิ่งกันออกมา 
แทบไม่ทัน	นอกจากนี้ยังต้องคอยแนะน�า	ไม่ให้บรรดา
ไทยมุงมาร่วมสังเกตการณ์เมื่อมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	 
โควิด	๑๙	บ่อยคร้ังก็จะมีญาติผู้ป่วยอื่นแอบยืนชะเง้อดู
จากบันได	ว่านี้คือผู้ป่วยโควิด	๑๙		รปภ.	 เลยต้อง 
เหนื่อยหน่อย	เราดูท้ังผู้ป่วยดูท้ังระบบขนส่ง	เส้นทาง 

การจัดการขยะ	ต้องกั้นแผงไม้หน้าลิฟต์เพื่อให้ทิศทาง
การเข้าออกของผู้ป่วยเป็นทางเดียวไม่ผ่านพ้ืนที่สะอาด	
คืนก่อนวันทีจ่ะรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยสามัญ	เราลงเวรกัน
เกือบ	๕	ทุ่ม	
	 	 เมื่อผู้ป่วยคนแรกมาถึงอัษฎางค์	๑๒	ใต้	เราดีใจ
มากเพราะผู้ป่วยดูดี	ช่วยเหลือตัวเองได้	แต่ผู้ป่วยเสียใจ
หนักมากเพราะเห็นหอผู้ป่วยเตียงรวม	โล่ง	และอากาศ
ร้อนมาก	แม้เราจัดวางพัดลมไว้ให้ทุกเตียง	บางราย 
ใช้เวลาปรับตัวไม่นาน	บางรายถึงกับโทรบอกมารดา 
ขอย้ายภายใน	๔	ชั่วโมง	เราพยายามจัดสิ่งแวดล้อม 
ให้โล่งเพื่อให้ระบบระบายอากาศดีที่สุด	เนื่องจากไม่มี
เครื่องฟอกอากาศ	ไม่มีห้องความดันลบ	สิ่งท่ีท�าได้คือ 
อยู่กับสิ่งที่มี	ใส่	PPE	อย่างเหมาะสม	แต่ทางการปฏิบัติ
เราใส่ชดุเป็นเสือ้ผ่าหลงั	ลมพดัปลวิ	ห้ามลมกไ็ม่ได้	ลมไม่พดั
ก็ร้อน	ปิดหน้าต่างก็หายใจไม่สะดวก	จะเข้าจะออกใน 
โซนผู ้ป่วยต้องย�้าคิดย�้าท�าตั้งสติทบทวนรายการเพื่อ
ให้การใส่	PPE	คุ้มค่าที่สุด	เราต้องจ�ากัดการเยี่ยมเท่าที่
จ�าเป็น	แต่ผู้มาเยือนเรานอกจากผู้ป่วย	ญาติแล้วยังมี	
Grab	food,	Panda,	Pizza,	Lineman	และ	Kerry	
อาหารตามสัง่มยีืน่หน้าวอร์ดเกอืบตลอดเวลา	จนต้องขอ
ความร่วมมือเนื่องจากเจ้าหน้าที่พยาบาลนอกจากต้อง

การปรับปรุง Ante Room หอผู้ป่วยอัษฎางค์ ๑๒ ใต้
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ดูแลผู ้ป่วย	แจกผ้า	แจกยา	แจกอุปกรณ์	แนะน�าให้ 
ค�าปรึกษา	ตรวจวัดสัญญาณชีพ	สังเกต	รายงานอาการ
แก่ทมีแพทย์	เจาะเลอืด	เกบ็เสมหะตรวจ	ให้การพยาบาล
อื่นๆ	และบันทึกเวชระเบียน	แล้ว	ยังต้องออกมารับ
อาหารจากบรรดา	delivery	ที่มากดออดเกือบทั้งวัน	 
จนต้องขอความร่วมมือให้ส่ังอาหารกันเป็นรอบ	และ 
ขอให้รับประทานอาหารท่ีโรงพยาบาลจัดให้	แต่เพื่อ 
ความผ่อนคลายของผู้ป่วย	อนุโลมอยู่บ่อยๆ	
	 ผู ้ป ่วยในหอผู ้ป ่วยโคฮอตนี้ 	 บางรายจะมี
ความเครยีดสงู	ต้องใช้ทมีสดใสใจสบายมาให้การปรึกษา
ซึ่งท�าได้ค่อนข้างยากเพราะสวมหน้ากากและเสียงจะไม่
ค่อยชัด	แต่ก็ใช้อวัจนภาษาร่วมด้วยช่วยกัน	 ผู้ป่วยมี
อาการควบคุมได้ดีจ�าเป็นต้องย้ายสังเกตอาการต่อที ่
โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	เรือ่งประหลาด
ก็เกิดขึ้นเมื่อได้นับจ�านวนผู้ป่วย	และโอเคกันเพื่อส่งขึ้น
รถตูท้ีจ่ดัมาไว้โดยเฉพาะ	เดนิตามกนัไปเป็นกลุม่	เดินออก
จากหอผู้ป่วย	“ครบค่ะ”	จากนั้นยืนรอลิฟต์พอลิฟต์มา	
ต่างคนต่างเดินเข้าลิฟต์ครบทุกคน	ไม่แวะชั้นใดตรงไป 
ชัน้	๑	ทยอยกนัเดนิออกชัน้	๑	เดนิไปถงึรถทีจ่อดรอหน้าตึก
อ�านวยการ	นับ	๑	ข้ึนรถ	๒	ข้ึน	๓..	๔....	ข้ึนไปจนไม่มี
ใครเหลือ	รถก�าลังจะออก	ทันใดก็มีโทรศัพท์	“คนไข ้
เราหายไปจากวอร์ด	๑	คน…..”	ประตูรถเปิดออกที่นั่ง 
บนรถ	๙	ที่เต็ม	สุดท้ายผู้ป่วยเดินหน้าเศร้าลงจากรถ 
บอกว่านึกว่าจะได้ไปเที่ยวข้างนอกบ้างเลยเดินตามไป	
เป็นอันโล่งอก	แต่ก็เป็นบทเรียนอีกบทของหน่วยงาน	
ส�าหรับผู ้ป่วยที่ถูกจ�ากัดพื้นที่	 จ�ากัดการเยี่ยม	จะมี
ความเครียดกันทุกคน	มากบ้าง	น้อยบ้าง	พฤติกรรมการ
แสดงออกแตกต่างกันไป	เราต้องคอยประเมินและให้ 
การดูแล	โชคดีที่เรามีพยาบาลทีมสดใสใจสบายได้ช่วย
ให้การปรึกษา	บางรายแพทย์ต้องให้ยาคลายเครียด	 
หรือให้ยาเพื่อให้หลับได้	แต่มีรายหน่ึงเครียดมากมาก 
จนพยายามจะท�าร้ายตนเอง	เมื่อผู้ป่วยคนอื่นเห็นเข้า 
ก็ร้องขอความช่วยเหลือจากพยาบาล	ขณะที่พยาบาล 
ทีเ่หน็เหตกุารณ์กร้็องขอความช่วยเหลอืจากผูป่้วยเช่นกนั	
เพราะจะวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนร่วมงานต้องดึงไว้	“ใส่	PPE	
ก่อน”	ข้างนอกก็ก�าลังรบีใส่	PPE	ข้างในโซนผูป่้วยกย็ือ้ยดุ
กันชุลมุน	สุดท้ายก็จัดการช่วยเหลือได้ปลอดภัย	ต้อง

ขอบคุณผู้ป่วยที่น่ารัก	ช่วยเป็นหูเป็นตา	เพราะทราบว่า
พยาบาลต้องท�างานภายใต้ความยากล�าบาก	วันที่ผู้ป่วย
ทกุรายออกจากหอผู้ป่วยจะขอบคณุเจ้าหน้าทีท่ีเ่สยีสละ
ดูแลพวกเค้าเพื่อให้ปลอดภัย	หายจากโรค	นับเป็นภาพ
ประทับใจเมื่อผู ้ป่วยรายแล้วรายเล่าออกจากวอร์ด 
โบกมือลา	ด้วยความตื้นตัน	ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทีม 
ผู้บริหารโรงพยาบาลก็มาเยี่ยมเยียนส่งขนมผลไม้ไม่ขาด	
ท่านนายกรัฐมนตรีแม้จะมีภาระงานหนักก็ยัง	โทรศัพท์
มาให้ก�าลังใจ	
	 	ในทีส่ดุ	ภารกจิสดุโหดกส็ิน้สดุลง	เมือ่ยอดผูป่้วย
ติดเชื้อใน	โรงพยาบาลเท่ากับศูนย์	และทั่วประเทศไทย
ไม่พบผู้ติดเชือ้เพ่ิมในเดือนพฤษภาคม	๒๕๖๓	การรอคอย
ของเหล่านักรบจึงสิ้นสุดลง	เดือนมิถุนายนรัฐบาลเริ่ม 
เปิดให้มกีารเดนิทางข้ามจงัหวดัได้ท�าให้เราสามารถกลบั
ไปหาครอบครัวได้ในทีสุ่ด	ทัง้แพทย์และพยาบาลทีป่ฏบัิติ
หน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด	๑๙	หลายคนต้อง 
จ�าพรากห่างลูกเล็ก	และครอบครัวที่รัก	เพื่อให้ทุกคน
ปลอดภัย	ยังดีที่ได้รับความอนุเคราะห์ด้านที่พักใกล้ 
โรงพยาบาลในระหว่างภารกิจต้องขอบคุณสังคมไทย 
ที่ห่วงใยและช่วยเหลือในยามล�าบาก	และเมื่อถึงวันที่
บคุลากรได้กลบับ้าน	กอดแรกจากคนทีเ่ราเฝ้ารอและโหยหา
มันดีอย่างน้ีนี่เอง	หลังจบภารกิจของนักรบเสื้อกาวน์	 
ไม่มีไพร่พลติดเชื้อ	ผู ้ป่วยทุกรายรอดปลอดภัยนี่คือ 
ความภาคภูมิใจ	ตลอดเวลาในการรบ	สถานการณ์ต่างๆ	
ในช่วงรับมือกับไวรัสโควิด	๑๙	สอนให้เรารู้จักอดทน	 
อดกล้ัน	และตั้งสมาธิ	 มีสติรับมือกับความผิดหวัง	 
ความเสียใจ	จัดการกับความโกรธ	เรียนรู้ที่จะเป็นผู้เสีย
สละ	ในวิกฤตมีโอกาสและมีมิตรภาพเกิดขึ้นเสมอ	และ
เมือ่ผ่านสถานการณ์ตรงนัน้มาได้	เราจะได้สัมผัสกบัค�าว่า	
“ชัยชนะ”	นี่คือส่วนหนึ่งของภาคแรก	แต่ภาคต่อไปเรา
คงต้องร่วมแสดงจริงเพราะในเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๓	
มีข่าวพบผู้ป่วยทางตอนเหนือ	ปัจจุบันนี้โรคเราแคบลง	
เหนือ	ใต้	กลาง	ออก	ตก	เข้าถึงกันได้ง่ายและเร็วขึ้น	 
ความไม่ประมาท	การ์ดอย่าตกยังใช้ได้	ขอให้ทุกท่าน 
รวมพลังต้านการติดเชื้อไวรัสโควิท	๑๙	ด้วยจิตส�านึก 
ที่พวกเราทุกคนมีเต็มเปี่ยม	และสามารถสร้างได้เสมอ 
ในทุกคน	
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การบริการ
ในอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

       

	 อาคารนวมนิทรบพติร	๘๔	พรรษา	เป็นโครงการ

ก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภคที่ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดตั้งขึ้น	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรม

นาถบพิตร	ที่ทรงมีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ

ต่อพสกนิกรของพระองค์ตลอดระยะเวลาท่ีทรงครอง

ราชย์	๗๐	ปี	โดยเฉพาะเรือ่งการเจบ็ไข้ได้ป่วยของคนไทย	

ร่วมกับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 

๗	รอบ	๘๔	พรรษาของพระองค์	รวมทั้งการลดปัญหา 

ที่โรงพยาบาลศิริราชเผชิญมาตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้ง 

โรงพยาบาลจนปัจจุบันผ่านมา	๑๓๐	ปีแล้ว	นั่นคือ 

ความแออัดของการให้บริการท่ีตึกผู้ป่วยนอก	และการ

ขาดแคลนเตียงส�าหรับผู ้ป่วยท่ีต้องเข้ารับการรักษา 

ในโรงพยาบาล	ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชมีผู้ป่วยนอก

มารับบริการอยู่ระหว่าง	๘,๐๐๐-๑๐,๐๐๐	ครั้งต่อวัน	

หรือมากกว่า	๓,๔๐๐,๐๐๐	ครั้งต่อปี	และเมื่อมีผู้ป่วย

นอกมารับการรักษามากขึ้น	 รวมทั้งเป็นผู ้ป ่วยท่ีม ี

ความซับซ้อนของโรคมากขึ้น	จ�านวนผู้ป่วยที่ต้องอยู ่

โรงพยาบาลก็จะเ พ่ิม ข้ึนตามไปด ้วย	 ชื่ ออาคาร 

นวมินทรบพิตร	๘๔	พรรษา	ได้รับพระราชทานจาก 

ในหลวง	รัชกาลที่	๙	โดย	นว	(นะ	วะ)	นพ	(นพ	พะ)	 

แปลว่า	ใหม่	หรือ	เก้า,	อินทรบพิตร	คือ	กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่

เหมือนพระอินทร์	๘๔	พรรษา	คือ	พระชนมายุของ 

พระองค์	ณ	เวลานัน้	รวมแล้วมคีวามหมายว่า	“กษัตริย	์

รัชกาลที่	๙	มีพระชนมายุ	๘๔	พรรษา”	

	 อาคารนวมินทรบพิตร	๘๔	พรรษา	สร้างขึ้น

ทดแทนกลุ่มอาคาร	๓	หลัง	ได้แก่	ตึกหริศจันทร์-ปาวา	

ตกึผะอบ	นพ	สภุทัรา	ระเบยีบ	และตกึเวชศาสตร์ป้องกัน	

ซึ่งกลุ่มอาคารดังกล่าวให้บริการมาเป็นระยะเวลากว่า	 

๕๐	ปีแล้ว	องค์ประกอบของอาคาร	เป็นอาคารสูง	๒๕	

ชั้น	ชั้นพื้นดิน	๑	ชั้น	ชั้นใต้ดิน	๒	ชั้น	มีพื้นที่ใช้สอย

ประมาณ	๖๗,๕๕๑	ตารางเมตร	มีจ�านวนเตียง	๓๗๖	

เตียง	เป็นเตียงส�าหรบัผูป่้วยสามญัหรอืด้อยโอกาสท้ังหมด	

มีเตียงผู้ป่วยหนัก	๖๒	เตียง	มีศูนย์บริการความเป็นเลิศ	

๑๔	ศูนย์	นอกจากนี้ยังมีส่วนส�าหรับตรวจผู้ป่วยนอก	

สามารถรองรบัการให้บรกิารแบบผูป่้วยนอกได้อกีประมาณ	

๓๐๐,๐๐๐	รายต่อปี	ส�าหรบัรายละเอยีดในแต่ละชัน้มดีงันี	้	

นางสาวกิตินันท์	สิทธิชัย

รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	ด้านบริการ

ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช
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	 ชั้นใต้ดิน	B๑	 พื้นที่ส�าหรับงานรังสีรักษา	ติดตั้งเครื่อง	Linac	จ�านวน	๕	เครื่อง

	 ชั้นใต้ดิน	B๒	 พื้นที่ส�าหรับร้านค้า	ร้านอาหาร

	 ชั้น	G		 พื้นที่ส่วนกลางและโถงทางเข้าหลักของอาคาร

	 ชั้น	๑		 พื้นที่ห้องเจาะเลือดและโถงพักคอย	รองรับผู้ป่วยที่มาจากตึกผู้ป่วยนอกหลังเดิม	

	 	 	 โดยมีสะพานเชื่อมระหว่าง	๒	อาคาร	เพื่อเดินถึงกันได้โดยตรง	

	 	 	 นอกจากนี้ยังมีทางเชื่อมต่อกับระบบทางเดินลอยฟ้า	(Sky	walk)	ด้วย

	 ชั้น	๒		 ห้องยาและการเงินผู้ป่วยนอก

	 ชั้น	๓		 ห้องบริจาคโลหิตของธนาคารเลือด	และคลินิกประกันสังคม

	 ชั้น	๔		 รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

	 ชั้น	๕		 ห้องยาส�าหรับผู้ป่วยใน

	 ชั้น	๖		 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ,	Non-Invasive	Test	และห้องปฏิบัติการสาขาต่อมไร้ท่อ

	 ชั้น	๗		 หอผู้ป่วยวิกฤต	CCU	และ	ICCU

	 ชั้น	๘		 หอผู้ป่วยวิกฤต	ICU	๑	และ	ICU	๒

	 ชั้น	๙		 แผนกกล้องส่องปอด	และ	หอผู้ป่วยวิกฤต	RCU

	 ชั้น	๑๐		 หน่วยไตและวักกะวิทยา

	 ชั้น	๑๑	 ศูนย์นิทรรักษ์,	ห้องปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพและห้องฟื้นฟูสภาพปอด	และหน่วย	Inhalation

	 ชั้น	๑๒	 ศูนย์ผู้บาดเจ็บกระดูกสันหลัง	หน่วยพัฒนาศักยภาพผู้บาดเจ็บกระดูกสันหลัง

	 ชั้น	๑๓	 ศูนย์ออกก�าลังกายทางการแพทย์	และเวชศาสตร์การกีฬา

	 ชั้น	๑๔		 ห้องเครื่องงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

	 ชั้น	๑๕	 หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	และ	Central	Lab

	 ชั้น	๑๖	 หอผู้ป่วยจิตเวช	Acute	และ	Sub-Acute

	 ชั้น	๑๗	 หอผู้ป่วยปาวา	๒	และผะอบฯ	๕

	 ชั้น	๑๘-๒๒		 หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์

	 ชั้น	๒๓	 หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์	ปาวา	๓	และประกันสังคม

	 ชั้น	๒๔	 หอผู้ป่วยสามัญ	Orthopedic	(สลาก	๕)	และผะอบฯ	๖

	 ชั้น	๒๕	 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

	 ชั้นดาดฟ้า		 ลานจอดเฮลิคอปเตอร์	
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Health Dam 
@ ท่าสองยาง

	 หลังจากชาวไทยได้ฉลองปีใหม่	ไหว้เจ้าตรุษจีน	

ท่ามกลางข่าวไวรัสสายพันธุ์ใหม่	ณ	เมืองอู่ฮั่น	มณฑล 

หูเป่ย์	ที่คร่าชีวิตชาวจีนอย่างต่อเนื่อง	จนเป็นที่จับตา 

ทั่วโลก	ตั้งแต่เดือนธันวาคม	๒๕๖๒	ในที่สุดประเทศไทย

เราก็ต้องเข้าสู่สงครามโรคระบาดเช่นกัน	ผู้ท่ีร่วมชะตา 

คอืประชาชนทกุคน	เดมิพันคอืชวีติและสขุภาพ	การออกรบ 

ครั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์เป็นก�าลังส�าคัญ	การรบ 

เคียงบ่าเคียงไหล่	ของแม่ทัพนายกอง	ทีมสุขภาพ	กับ 

รฐับาล	ต้องใช้ทกุศาสตร์	ทัง้ทางการแพทย์		วทิยาศาสตร์	

เศรษฐศาสตร์	สังคมศาสตร์	จิตวิทยา	และไสยศาสตร์	

ท�าบญุอธษิฐานจติ	“ขอให้ลกูช้างปลอดภัยจากโควดิ	๑๙”	

แต่คาถาส�าคัญที่ร�่าเรียนมา	คือ	“หาผู้ติดเชื้อ	เจอแล้ว

จดัการป้องกนัการแพร่กระจาย	น�าผูป่้วยไปรกัษาเยยีวยา

จนปลอดภยั	ก่อนไปใช้ชวีติในสงัคม”	ผูด้แูลกระบวนการ

ตัง้แต่ต้นจนสดุท้ายท้าให้ทายจะเป็นใครกนัเล่าทีจ่ะสามารถ

บูรณาการทุกศาสตร์ในการท�างานได้เท่า.....	ถึงตอนนี้

ภาพสมัยสงครามไครเมียเมื่อ	๑๓๐	กว่าปีก่อน	ย้อนมา	

มีสุภาพสตรีถือตะเกียงไฟส่องตรวจเยี่ยมผู้ป่วย	ต้นแบบ

การดูแลผู ้ป่วยท่ีท่ัวโลกยกย่องในนามมิสฟลอเรนซ	์ 

นางอภิรดี	พญาพรหม

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	โรงพยาบาลท่าสองยาง

ไนติงเกล	แต่ในสมรภูมิรบครั้งนี้คงมีแต่	นางฟ้าอย่างเรา

นี่แหละที่เป็นผู้ต้อนรับผู้ป่วยตั้งแต่ด่านหน้าจนน�าเข้าสู่

การตรวจ	และรกัษาแบบผูป่้วยใน	ผูท้ีม่าพร้อมทกุข์จากโรค	

และความกลัวภัยจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โคโรนา 

ที่มีชื่อว่า	โควิด	๑๙	

	 อ�าเภอท่าสองยาง	ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของ

จังหวัดตาก	มีพื้นที่	๑,๙๒๐	ตร.กม.	ทิศเหนือติดจังหวัด

แม่ฮ่องสอน	ทิศตะวันออกติดจังหวัดเชียงใหม่	ทิศใต้ 

ติดอ�าเภอแม่ระมาด	 จังหวัดตาก	ทิศตะวันตกติดกับ 

รฐักระเหรีย่ง	ประเทศเมยีนมา	โดยมแีม่น�า้เมยกัน้ระหว่าง

ประเทศ	อ�าเภอท่าสองยาง	มีทั้งหมด	๖	ต�าบล	มี	๕	 

ใน	๖	ต�าบล	ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมา	 

มีความยาวพื้นที่ชายแดนตามแม่น�้าเมยประมาณ	๑๕๐	

กิโลเมตร	ประชากรตามทะเบียนราษฎร์	(พ.ย.๒๕๖๓)	

๙๒,๖๒๕	คน	๙๐%	ของประชากรเป็นชาวเขาเผ่า 

กระเหรี่ยง	ซึ่งยังเป็นชาวเขาท่ียังรักษาประเพณี	และ

วัฒนธรรมของตนเอง	ส่วนใหญ่ไม่สามารถพูด	ฟัง	อ่าน	

หรือเขียนหนังสือไทยได้	และมักโยกย้าย	ตั้งหมู่บ้าน 

ของตนเองใหม่	ท�าให้มีกลุ่มบ้านต่างๆ	มากมาย	และ
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อ�าเภอท่าสองยางมีโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญ

ได้แก่	โรคทางเดินอาหารและน�้า	และโรคระบบทางเดิน

หายใจ	

	 จากบริบทของพื้นท่ีและกลุ ่มประชากรของ	 

อ�าเภอท่าสองยาง	มีความแตกต่างจากบริบทท่ีอื่น 

ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก	ดังนั้นทีมงาน	คปสอ.	 

(คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดบัอ�าเภอ)	จึง

ได้มีการคิดและออกแบบพัฒนาระบบงานสาธารณสุข 

ในพื้นที่ที่มีความพิเศษและยากล�าบากในการปฏิบัติงาน	

และเพือ่ให้เกดิความท่ัวถึง	มคีวามเสมอภาค	โดยไม่เลอืก	

เชื้อชาติ	ศาสนา	ภาษา	มากที่สุด	จึงได้พัฒนางาน

สาธารณสุขออกมาเป็น	๒	แบบคือ	งานสาธารณสุข 

พื้นที่สูงและงานสาธารณสุขชายแดน	

 ๑. งานสาธารณสุขพื้นที่สูง มุ่งเน้น

	 ๑.๑		การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล	ให้มีความเป็นมาตรฐาน	มีคุณภาพ	

	 ๑.๒		การเพิ่มสถานบริการให้ครอบคลุมตาม

หมู่บ้านต่างๆ	ที่อยู่ห่างไกล	ทุรกันดาร	การคมนาคมยาก

ล�าบาก	โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการ	

	 ๑.๓		การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการ

จัดหาบุคลากรในพื้นที่	ให้มีความรู้	ความสามารถ	และ

ศักยภาพในการให้การบริการ	

	 ๑.๔	 การให้บริการเชงิรุกในรูปแบบ	“คาราวาน

งานสาธารณสุขเคลื่อนที่แบบผสมผสานเชิงรุก”	ซึ่ง

ประกอบด้วย	งานรักษาพยาบาล	งานส่งเสริมสุขภาพ	

งานป้องกัน	ควบคุมโรค	งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	

Expanded	Program	for	Immunization	(EPI)	โดยมี

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ	อสม.	เป็นผู้ออกให้บริการ	

	 ๑.๕	 การพัฒนาระบบการติดต่อส่ือสารและ

ระบบส่งต่อ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล

และการให้ค�าปรกึษาต่างๆ	ตลอดจนลดภาวะความรนุแรง

จากการเจ็บป่วย

	 ๑.๖	 การสร้างระบบพีเ่ลีย้ง	(ระดบัอ�าเภอ	ต�าบล)	

ช่วยเหลือสนับสนุนและควบคุมก�ากับการด�าเนินงาน 

ในแต่ละทีมในต�าบล	

 ๒. งานสาธารณสุขชายแดน มุ่งเน้น

	 ๒.๑		การสร้างเครอืข่ายการเฝ้าระวงัและป้องกัน

โรคระหว่างประเทศตามแนวชายแดนไทย-เมยีนมา	โดยการ
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ออกแบบการท�างานให้เกิด	Health	Dam	เข่ือนกั้นโรค

ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา	เพื่อป้องกันโรคระบาด

เข้าสูส่่วนกลางประเทศไทย	โดยเราสร้างเครอืข่ายภายใต้

ชื่อ	หมู่บ้านคู่ขนานไทย-เมียนมา	(Twin	Village)	และมี

สถานบรกิารสาธารณสขุคูข่นาน	(Twin	Health	Center)	

ไทย-เมียนมา	 โดยจับคู ่สถานบริการสาธารณสุขฝั ่ง 

ตรงข้ามกนัซึง่มี	๕	คู	่สถานบรกิารไทย-เมยีนมา	ท�าหน้าที่

เป็นหน่วยประสานงานเรือ่งโรคระบาดตามแนวชาวแดน	

ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	และหน่วยงานฝั่งไทยยังเป็น 

ที่ปรึกษาในการรักษาผู ้ป่วย	รวมทั้งรับผู ้ป่วยจากฝั ่ง 

เมียนมาในกรณีเกินขีดความสามารถ	หรือถ้าผู ้ป่วย 

พ้นขีดอันตรายก็ส่งต่อข้อมูลให้รักษาต่อที่ฝั ่งเมียนมา	 

ดังนั้นเราจึงมีเครือข่าย	อสม.(อาสาสมัครหมู ่บ ้าน)	 

คนไทย	อสต.	(อาสาสมัครต่างด้าว)	ฝั่งไทย	และอสต.	

(อาสาสมัครต่างด้าว)	ฝั่งเมียนมา	ท�างานร่วมกันเป็นทีม

ตลอดแนวชายแดน

	 ๒.๒	 วางระบบช่วยเหลือด้านการด�าเนินงาน

สร ้างเสริมภู มิคุ ้มกันโรค	 (EPI	 คู ่ขนานชายแดน)	 

เราสนับสนุนวัคซนีและอปุกรณ์เวชภณัฑ์	ค่าเดนิทางของ

สมาชิกเครือข่าย	สื่อการสอน	๒	ภาษา	และโรงพยาบาล

ช่วยหาทุนปรับปรุงสถานที่บริการให้ได้มาตรฐาน

	 ๒.๓	 วางระบบงานเฝ ้าระวังป ้องกันและ 

ควบคุมโรคติดต่อชายแดน	(SRRT	คู่ขนานชายแดน)	 

เราจดัอบรมความรูก้ารป้องกนัโรคตามแนวชายแดน	เช่น	

โรคอหิวาตกโรค/อุจจาระร่วง	ไข้เลือดออก/ชิคุนกุนยา	

วณัโรค	และโรคทีป้่องกนัได้ด้วยวคัซีน	เราฝึกซ้อมแผนไข้

หวดันก	ซ้อมแผนอาหารเป็นพิษ	ซ้อมแผนโรคพิษสนุขับ้า

และซ้อมแผนโควิด	

	 จริงๆ	แล้วเราเน้นเรื่องการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อชายแดน	และวัคซีน	แต่เนื่องจากโรงพยาบาล

ฝั่งเมียนมาอยู่ค่อนข้างไกลจากหมู่บ้านแถบชายแดน	 

ดังนั้นชาวบ ้านจึงนิยมมาใช ้บริการที่ โรงพยาบาล

ท่าสองยางเนื่องจากสะดวกการเดินทาง	มีเครื่องมือ

อุปกรณ์	ทีมแพทย์	พยาบาล	ค่อนข้างพร้อมกว่าท�าให ้

เราต้องเตรียมพร้อมระบบ	EMS	ในการรับ-ส่งผู้ป่วย

อุบัติเหตุและฉุกเฉินฝั่งเมียนมาด้วย	ซึ่ง	สถานบริการ

สาธารณสุขคู่ขนาน	(Twin	Health	Center)	ฝั่งเมียนมา

จะแจ้งมาที่กลุ่มงานปฐมภูมิฯหรือรพ.สต.คู่ขนาน	และ 
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เจ้าหน้าที่จะแจ้งมายัง	ศูนย์	EMS	อีกที	

	 ขอเล่าที่มาที่ไปของงานสาธารณสุขชายแดน 

ซักนิด	สืบเนื่องมาจากทีมงาน	คปสอ.สังเกตว่ามีผู้ป่วย 

เมียนมาที่ป่วยด้วยโรคระบาดตามแนวชายแดนข้าม

แม่น�้ามารักษาที่โรงพยาบาลท่าสองยางและ	รพ.สต.	 

ที่อยู่ตามแนวชายแดน	หลายรายต่อปี	ท�าให้เราคิดว่า 

ถ้าเราป้องกันแต่ฝ่ังไทยอย่างเดยีวประเทศไทยไม่น่ารอด	

ดังนั้น	

	 ในปีประมาณ	พ.ศ.	๒๕๔๗-๒๕๔๘	เริม่มแีนวคดิ

ท่ีอยากจะคัดลอกระบบการท�างานเชงิรกุของฝ่ังไทยไปสู่

ฝั ่งเมียนมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

เข้ามาในประเทศไทย	

		 ปี	พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙	อ�าเภอท่าสองยางได้พัฒนา

และอบรมให้เกิด	อสต.	(อาสาสมัครต่างด้าว)	ฝั่งไทย	

		 ป ี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เกิดมีโรคอหิวาต ์ระบาด

ประชาชนฝั่งเมียนมาได้ขอความช่วยเหลือผ่าน	อสต. 

ฝั่งไทย	ซึ่งประชาชนทั้ง	๒	ฝั่งก็เป็นญาติๆ	กันอยู่แล้ว	 

ทีมคปสอ.	จึงประสานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความม่ันคงท�าเรื่อง

ขอข้ามแดนไปฝั่งเมียนมาเพื่อไปดูแลผู้ป่วย	และน�ายา 

รักษาโรค	น�้ายาคลอรีน	น�้ายาไลโซลไปควบคุมโรคและ 

ให้ความรูช้าวบ้านในการดแูลตนเอง	ซึง่ถอืว่าเป็นคร้ังแรก

ที่ออกควบคุมโรคฝั่งเมียนมา	

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ได้เริ่มโครงการพัฒนาเครือข่าย

เฝ ้าระวังและป้องกันโรคติดต ่อตามแนวชายแดน	 

ไทย-เมียนมาโดยอบรมให้ความรู้กับ	อสต.	(อาสาสมัคร

ต่างด้าว)	ในฝั่งเมียนมา	และร่วมกันก�าหนดแนวทาง 

และระบบเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคมุโรค	การให้บรกิาร

วัคซีนตามแนวชายแดน	และการรับ-ส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน	ซึ่งท�ามาตลอดจนถึงปัจจุบัน

 ปัญหาและอุปสรรค 

	 ๑.	 การตดิต่อสือ่สาร	การประสานงาน	และการ

เข้ามาส่งต่อผู้ป่วย	ของ	อสต.	เครือข่ายค่อนข้างล�าบาก

	 ๒.	 ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ	์

และจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้	อสต.	เราให้ได้เพียง 

เป็นค่าเดินทางในการมาแต่ละครั้ง

	 ๓.	 เจ้าหน้าที่เครือข่ายฝั่งเมียนมาเปลี่ยนบ่อย

เนื่องจากต้องไปท�างานที่อื่นหรือไปเรียนต่อ

การรับมือกับสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(COVID-19) บริเวณชายแดนไทย–เมียนมา อ�าเภอ

ท่าสองยาง

	 ในการระบาดครั้งแรกที่ประเทศไทย	เจ้าหน้าที่

เครอืข่ายฝ่ังเมยีนมาต้องเฝ้าระวงัคนทีไ่ปท�างานทีก่รงุเทพฯ

และกลับมาช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเดือน	

มีนาคม-เมษายน	๒๕๖๓	ได้รับการประสานจากฝั ่ง 

เมยีนมาว่ามคีนกลับมาจากกรุงเทพฯ	ประมาณ	๖-๗	ราย	

เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยได้ให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง	สอนการ

กักกันตัว	และส่งอุปกรณ์	เช่น	หน้ากาก	เจลแอลกอฮอล์	

ไปให้	แต่ไม่สามารถข้ามไปฝั่งเมียนมาได้	เนื่องจากกลับ

มาจะถูกกกัตัว	๑๔	วนั	ได้แต่แลกเปลีย่นข้อมลูทางโทรศพัท์	

และส่งของให้ทางเรือ	

 สถานบริการสาธารณสุขคู่ขนาน (Twin Health Center) ไทย-เมียนมา

 ประเทศไทย เมียนมา

	 	 •	 รพ.สต.ท่าสองยาง	 Health	Center	(HC)	แม่ตะวอ	

	 	 •	 รพ.สต.แม่สอง	 	 HC	เลวา

	 	 •	 รพ.สต.บ้านหนองบัว	 HC	เล่อเบอะเฮอ

	 	 •	 รพ.ท่าสองยาง	 	 โรงพยาบาลกระแต	

	 	 •	 รพ.สต.บ้านแม่ออกผารู	 HC	เหว่ล่อมู
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	 ช่วงเดือน	ตุลาคม	๒๕๖๓	อ�าเภอท่าสองยาง	 

ได้รับจัดสรรชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา	๑๙	จ�านวน	

๑,๒๐๐	ชุด	จึงแบ่งออกสุ่มตรวจคัดกรอง	๕	จุดๆ	ละ	

๒๔๐	ชุดตามแนวชายแดน		โดยแบ่งตามสถานบริการ

สาธารณสขุคูข่นาน	(Twin	Health	Center)	ฝ่ังไทยตรวจ	

๒๐๐	ชุด	แบ่งให้ฝั่งเมียนมา	๔๐	ชุด	ครบทั้ง	๕	คู่สถาน

บริการฯ	ไทย–เมียนมา	เพราะการป้องกันโรคระบาด 

ควรท�าทั้ง	๒	ฝั่ง	และผลการตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมด

	 ในช่วงการระบาดระลอกใหม่ในไทย	ตัง้แต่เดอืน

ธนัวาคม	๒๕๖๓		ช่วงน้ันเมยีนมามกีารระบาดอย่างหนกั

ยอดทะลุหลักแสน	ดังนั้นจึงมีนโยบายของจังหวัดตาก	 

ไม่รับผู้ป่วยฝั่งเมียนมา	ยกเว้นในกรณีผู้ป่วยอาการหนัก

และฉุกเฉินเท่านั้น		ทางโรงพยาบาลได้แจ้งข่าวไปยัง 

เครือข่ายท�าให้จ�านวนผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลน้อยลง

อย่างเหน็ได้ชดั	แต่เม่ือได้รบัแจ้งจากเครอืข่ายฝ่ังเมียนมา

ว่ามีผู้ป่วยเป็นทหารกระเหร่ียง	บาดเจ็บจากวัตถุระเบิด

จ�านวน	๒	นาย	อาการหนัก	ขอความช่วยเหลือมายัง 

ฝั่งไทย	ด้วยมนุษยธรรม	จึงจ�าเป็นต้องรับ	มีการติดต่อ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการขออนุญาตข้ามแดน	 

และน�ารถพร้อม	ทีม	Advanced	Life	Support	(ALS)

โรงพยาบาลท่าสองยาง	ออกรับผู้ป่วย	ณ	จุดท่าข้าม

ธรรมชาติ	บ้านโกลาเฮง	หมู่	๕	ต�าบลแม่สอง	ห่างจาก 

ซ้อมแผน COVID-19 ในกรณีมีผู้ป่วยฝั่งเมียนมาส่งมารักษาต่อที่ฝั่งไทย

ออกสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด ๑๙ ทีม ALS ร.พ.ท่าสองยาง ออกรับผู้ป่วยอาการหนักจากฝั่ง

เมียนมาบาดเจ็บจากวัตถุระเบิด
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โรงพยาบาลท่าสองยาง	ประมาณ	๓๐	นาที	และรายงาน

แพทย์อ�านวยการศูนย์นเรนทรของโรงพยาบาลแม่สอด	

แวะให้การรักษาที่	รพ.สต.	แม่สอง	รับค�าสั่ง	และท�าการ

รักษาจากแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์	 จนมั่นใจถึงออก 

เดินทางพาผู้ป่วยมารับไว้ในโรงพยาบาลที่โรงพยาบาล

ท่าสองยาง	 เข้าห้องแยกโรคความดันลบ	 (Negative	

Pressure	Isolation	Rooms)	๒	ห้อง	เราจัดอัตราก�าลัง	

อุปกรณ์การแพทย์	เตรียมห้อง	เหมือนรับผู้ป่วยติดเชื้อ 

โควิด	๑๙	ซึ่งเป็นผู ้ป่วยอาการหนักที่ต ้องใช้เครื่อง 

ช่วยหายใจ	๑	ราย	และผู้ป่วยท่ีต้องสังเกตการณ์อาการ	 

๑	ราย	ถือเป็นการทดสอบระบบความพร้อม	เนื่องจาก

ในช่วงเช้า	มีการทบทวนผู้ป่วย	PUI	และแนวทางปฏิบัติ 

ของ	IC	ช่วงบ่าย	ได้รับแจ้งเหตุและรับผู้ป่วยอาการหนัก

มาเข้ารักษาในโรงพยาบาล	และวันต่อมา	ผลออกมา 

เป็นลบ	เราจึงย้ายผู้ป่วยเข้าโซนแยกโรค	ตอนนี้ผู้ป่วย

อาการดีขึ้นเรื่อยๆ	 	ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนอน 

ท�าแผลรอกลับบ้าน

การกกัตวัของชาวเขาเผ่ากระเหรีย่งในรฐักระเหร่ียงฝ่ัง

เมียนมาและฝั่งไทย

	 ในฝ่ังเมยีนมาถ้าลกูหลานบ้านไหนทีก่ลบัมาบ้าน	

พ่อ-แม่	จะแจ้งกับผูใ้หญ่บ้านๆ	จะแจ้งกบัทหารกระเหรีย่ง

ให้รับทราบ	อสต.	ฝั่งเมียนมาของเราจะเข้าไปเยี่ยมให้

ความรู้และแจกอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ	การกักตัว 

ของชาวกระเหรี่ยงฝั่งเมียนมา	ในรัฐกระเหร่ียงจะกักตัว	 

๒๑	วัน	(ไทย	๑๔	วัน)	ถ้าใครไม่กักตัวจะโดนมาตรการ

ลงโทษที่รุนแรง	เนื่องจากพ้ืนที่ชายแดนปกครองด้วย 

กองก�าลังทหาร	เค้าจะมีความเข้มงวดจริงจัง	สถานที่ 

ทีใ่ช้กกัตวัมทีัง้ในโรงพยาบาลกระแต	ในบ้าน	และกระต๊อบ

ตามไร่นาที่ห่างจากหมู่บ้าน	ตลอดช่วงระยะการระบาด

ของเชื้อไวรัส	(COVID-19)	ในพื้นที่ต�าบลใกล้ชายแดน 

ไทย–เมียนมา	ด้านอ�าเภอท่าสองยาง	ยังไม่พบรายงาน 

ผู้ติดเชื้อ

	 ในฝ่ังไทยเม่ือมข่ีาวการระบาดเชือ้ไวรสั	(COVID- 

19)	ตัง้แต่ครัง้แรก	และมกีารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ	

พี่น้องลูกหลานก็ก�าลังจะกลับมาบ้านกัน	ทีมสาธารณสุข

ซ่ึงประกอบด้วย	สาธารณสุขอ�าเภอ	 รพ.สต.และ	

รพ.ท่าสองยาง	ได้ลงพื้นที่เข้าไปให้ความรู้	แจกอุปกรณ์

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	และประชุมประชาคมใน

หมูบ้่านกบัผูใ้หญ่บ้าน	ก�านนั	ออกมาตรการในการป้องกัน

ของหมู่บ้าน	จากค�าสอนของบรรพบุรุษและความเชื่อ	

บางหมูบ้่านถ้าเกดิโรคระบาดข้ึน	ชาวบ้านจะย้ายบ้านหนี	

ไปต้ังรกรากกันท่ีอื่น	ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกัน	หลายๆ	

หมู่บ้านจะท�าการปิดถนนไม่ให้รถสัญจรเข้า-ออก	เอาไม้

มากั้นไม่ให้เข้าหมู่บ้าน	ลูกหลานบ้านใครกลับมาจาก 

ต่างจังหวัดต้องไปอยู่กระต๊อบท้ายไร่	ที่อยู่นอกหมู่บ้าน	

เครือข่าย อสต.ฝั่งเมียนมา ออกเยี่ยมชาวบ้านที่ต้องกักตัว 

๒๑ วัน

ชาวบ้านปิดถนนห้ามคนแปลกหน้าและรถสัญจรเข้า–ออก

หมู่บ้าน ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด ๑๙
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พ่อ-แม่เอาข้าวเอาน�้าไปส่งทุกวัน	ตอนแรกๆ	ก็เอาข้าว 

ไปส่งห่างกัน	๔๐-๕๐	เมตร	ตะโกนเรียกกันมาเอาข้าว	

ทมีงานสาธารณสขุต้องเข้าไปให้ความรูก้นัอกีรอบ	พ่อ-แม่

เห็นลูกอยู่กักตัว	๑๔	วัน	ว่างๆ	ไม่มีอะไรท�าเอาเมล็ด 

พันธุ์ผักให้ลูกปลูกแก้เหงา	ก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์อย่างสร้างสรรจริงๆ

		 ในช่วงมีการระบาดของเช้ือไวรัส	(COVID-19)	

ทางโรงพยาบาลท่าสองยางได้ลงขอความช่วยเหลือใน	 

Facebook	ของโรงพยาบาล	และได้รับความเมตตา 

จากพ่ีน้องชาวไทยบริจาคเวชภัณฑ์	อุปกรณ์การแพทย	์

ครภุณัฑ์ทางการแพทย์	และสิง่ของต่างๆ	เป็นจ�านวนมาก	

เราได้แบ่งปันของเหล่านี้ไปสู่	รพ.สต.ต่างๆ	ในอ�าเภอ	

หน่วยงานราชการต่างๆ	 เช่น	โรงเรียน	จุดตรวจของ 

ทหารพราน	ต�ารวจ	ตชด.	และประชาชนที่มารับบริการ

ในโรงพยาบาล	รวมถงึเครอืข่ายในหมูบ้่านคูข่นาน	(Twin	

Village)	และสถานบริการสาธารณสุขคู่ขนาน	(Twin	

Health	Center)	ในฝ่ังเมยีนมา	ขอขอบคณุพีน้่องชาวไทย	

ท่ีช่วยเราดูแลคนของท้ัง	๒	ประเทศไปด้วยกัน	การ

สนบัสนนุจากพ่ีๆ	น้องๆ	ชาวไทยเปรียบเสมือนก�าลังใจ 

ที่ส่งให้ท้ังคนท�างานในพื้นที่	ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ	และ 

ช่วยเยียวยาพี่น้องทั้งสองแผ่นดิน	ริมฝั่งแม่น�้าเมย

พ่อ-แม่ ใช้ให้ปลูกผัก ระหว่างกักตัว ๑๔ วัน

ลูกหลานที่กลับมาจากต่างจังหวัดโดนแยกตัวไปอยู่กระต๊อบนอกหมู่บ้าน

ของบริจาคเราแบ่งปันให้เครือข่ายฝั่งเมียนมาเสมอมา ขอบคุณคนไทยที่ช่วยเราดูแลคนทั้ง ๒ ประเทศ
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	 ส่วนด้านก�าลงัคนในโรงพยาบาลเราต้องจดัสรรคน

ไปช่วยอ�าเภอแม่สอด	ซึง่แบ่งเป็น	๒	ทมีคอื	ทมีควบคมุป้องกัน

และสอบสวนโรค	กับทีมรักษาพยาบาล	ในจังหวัดตาก

พบผู้ติดเชื้อไวรัส	(COVID-19)	ที่อ�าเภอแม่สอดจ�านวน

มาก	แต่อ�าเภอแม่สอดไม่เดียวดาย	ทุกอ�าเภอในจังหวัด

ตากพร้อมใจกันส่งคนไปช่วยอ�าเภอแม่สอด	ถึงแม้ว่า 

เขื่อนกั้นโรคฝั่งอ�าเภอแม่สอดจะโดนกระแสสายธารเชื้อ 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
นายประเสริฐ	สอนเจริญทรัพย์		 รอง	นพ.สสจ.ตากด้านวิชาการ
นพ.ธวัชชัย	ยิ่งทวีศักดิ์		 	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง
นายพีรยุทธ	บุญปาล		 	 ผช.สาธารณสุข	อ.ท่าสองยาง	ด้านบริหาร
นายธวัชชัย	ส�าเริญรัมย์		 	 ผช.สาธารณสุข	อ.ท่าสองยาง	ด้านบริการ
น.ส.จันจิรา	ใจฮึก		 	 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
นายทิพย์ชยางกูร	ชนะตน		 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสุมาลี	ตะวันเรืองแสง		 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายจิรศักดิ์	มรกตคีรีรัตน์		 หัวหน้าสสช.บ้านทีจื๊อหล่อคี
นายพิชัย	วจีวงษ์		 	 เจ้าพนักงานสาธารณสุข	สสช.บ้านเซหนะเดอลู่

ไวรสัโควดิ	๑๙	โหมกระหน�่าอยู่	อ�าเภอชายแดนท่ีเหลือ 

ก็ช ่วยกันอุด	ช่วยกันเสริมสรรพก�าลังที่มีอยู ่ต่อสู ้กับ 

เชือ้โรคร้าย	ศกึครัง้นีใ้หญ่หลวงยิ่งนัก	ทุกคนต้องผนึกร่าง

ผนึกใจเป็นเนื้อเดียวกัน	มิยอมก้มหัวให้กับเชื้อโรคใดๆ	

อดทนยอมถกูลิดรอนอสิรภาพ	เราจะสู้จนถงึวนัประกาศ

ชัยชนะดังๆ	ทั่วประเทศด้วยกัน
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พยาบาลศิริราช: 
จากวันวานสู่การเรียนแบบออนไลน์ในยุคโควิด ๑๙

บทน�า

	 เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้จดัตัง้	“โรงศริริาชพยาบาล”	

ใน	พ.ศ.	๒๔๓๑	เป็นจุดเปลี่ยนท่ีก่อให้เกิดกระแสความ

ต้องการพยาบาล	จวบจนปัจจุบันวิชาชีพพยาบาลได้มี

การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	การทบทวนวิวัฒนาการการ

เรียนการสอนของพยาบาลจงึมคีวามน่าสนใจ	โดยเฉพาะ

คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหิดล	ซึง่เป็นสถาบนั

การศกึษาพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นต้น

แบบทางการศกึษาในการผลติบณัฑติพยาบาลหลายแห่ง

ทั่วประเทศ	...มาย้อนดูการเรียนพยาบาลจากวันวาน	…

ณ	โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข ้

…สู ่การเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

ศิริราช…จนถึงการพัฒนาเป็นคณะพยาบาลศาสตร ์

ในปัจจุบัน	ที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนหลากหลาย

วิธีการในอดีต	สู่การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่าง 

แพร่หลายในทกุวนันี	้โดยเฉพาะ	“การเรยีนแบบออนไลน์”	

ตามฐานวถิชีวีติใหม่	(New	normal)	ทีไ่ด้จดัให้สอดคล้อง

กับมาตรการการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ 

เชื้อไวรัสโคโรนา	ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	 

ในนานาประเทศ	รวมถึงประเทศไทย	

 

ยุคก�าเนิดโรงเรียนพยาบาล

	 ในช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้งโรงพยาบาลศิริราช	

บุคลากรพยาบาลในยุคนั้นยังไม่ได้รับการศึกษาโดยตรง	

ในปีพ.ศ.	๒๔๓๙	สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชินนีาถ

อาจารย์	ดร.นันทกานต์	มณีจักร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา 

และสารสนเทศ	คณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ	นุรักษ์เข

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

จัดท�าหนังสือลานพิกุล

รองศาสตราจารย์	ดร.วันเพ็ญ	ภิญโญภาสกุล

อนุกรรมการจัดท�าหนังสือลานพิกุล
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ได้พระราชทานทรพัย์สนิส่วนพระองค์	เพือ่จดัตัง้โรงเรียน

สอนวชิาผดงุครรภ์และวิชาพยาบาล	พระราชทานนามว่า	

“โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้”	เปิด

การสอนเมื่อวันที่	๑๒	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๓๙	โดยสอนให้

สตรมีคีวามรู้ในการผดงุครรภ์แผนใหม่	ช่วยลดปัญหาการ 

เสียชีวิตของหญิงไทยจากการคลอดบุตรโดยหมอต�าแย 

ที่ไม่มีความรู้๑	อย่างไรก็ตาม	ในยุคนั้นสตรีที่รู ้หนังสือ 

หายากมาก	เน่ืองจากการศึกษาท่ัวไปยังไม่แพร่หลาย	 

ครูพยาบาลในยุคแรกจึงต้องสอนท้ังหนังสือไทยเพื่อให้ 

ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้	ร่วมกับการสอนวิชาผดุงครรภ์

รวมทั้งการสอนการพยาบาลไข้	 เพื่อดูแลคนเจ็บป่วย 

ในโรงพยาบาลด้วย	โดยวิธีการสอนจะเป็นการพูดกับ 

การท�าให้ดู	ผู้เรียนก็จ�าและฝึกปฏิบัติ	โดยมีการสอนซ�้า

หลายๆ	ครั้ง	จนผู้เรียนปฏิบัติได้เอง๒

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๔๖๘	สมเด็จพระมหิตลา- 

ธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	ได้ทรงเจรจา

ความร่วมมือให้มูลนธิิรอ็กกี้เฟลเลอร์เขา้มาช่วยปรับปรงุ	

และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน

พยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล	

มีการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน	โดยมี

ระยะเตรียมการพยาบาลในช่วง	๓	เดือนแรก	เรียกว่า	

“Probation	period”	ต่อมาปรับเพ่ิมข้ึนเป็น	๖	เดือน	

เพื่อทดสอบความพร้อมการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกายและ

จิตใจ๓	ในช่วง	๖	เดือนแรกนี้เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์

การแพทย์และการพยาบาลเบ้ืองต้น	โดยมห้ีองสอนสาธติ

การพยาบาลให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น	

ก่อนขึน้ไปปฏบัิตกิารพยาบาลจรงิกบัคนไข้	หากสอบผ่าน

ระยะเตรียมการพยาบาล	ผู้เรียนจะได้รับหมวก	แล้วจึง

เข้าเรยีนการพยาบาลทางคลนิกิต่อไป๒	โดยใน	๑	สปัดาห์

ผู้เรียนจะขึน้ฝึกปฏบิติัทางคลินกิ	๔๘	ชัว่โมง	และได้หยดุ

สัปดาห์ละ	๑	วัน๓

	 จากข้อมูลของพยาบาลท่ีเข้าศึกษาในช่วงปี	 

พ.ศ.	๒๔๗๑-๒๔๗๔	พบว่านักเรียนพยาบาลในยุคนั้น 

มีการเรียนหลากหลายวิชาที่น่าสนใจ	และคล้ายคลึง 

กับปัจจุบัน	โดยมีการสอนภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย 

เพื่อความเข้าใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น	เช่น	วิชาศิลป

พยาบาลและจรรยาพยาบาล	เนื่องจากครูผู้สอนวิชา 

ดังกล่าวเป็นชาวอเมริกัน	 ในวิชาปฏิบัติมีการสอนวิธี 

ท�าเตียง	อาบน�้าเด็ก	สระผมคนไข้	ฉีดยาโดยใช้หุ่น	และ

อืน่ๆ	รวมทัง้การพยาบาลผูป่้วยเด็ก	อายรุกรรม	ศลัยกรรม	

ส�าหรับการพยาบาลสูติกรรม	สอนโดยครูพยาบาล 

ชาวอเมริกันและมีพยาบาลไทยเป็นล่าม	นอกจากนี้ยังมี

การเรียนวิทยาศาสตร์และมีการสอนวิธีปรุงยาง่ายๆ	 

เช่น	ยาธาตุน�้าแดง	เป็นต้น	รวมทั้งการดูงานนอกสถานที่	

เช่น	สถานีอนามัย	 โรงพยาบาลผู ้ป่วยจิตเวช	โดยม ี

การศึกษารวมทั้งสิ้น	๔	ปี๓	การเรียนขณะนั้นยังไม่มี 

ต�าราพยาบาลภาษาไทย	ในปี	พ.ศ.	๒๔๗๖	คุณหญิง	 

พิณพากย์พิทยาเภท	จึงแต่งต�าราพยาบาลภาษาไทย	 

ชื่อว่า“วิชาพยาบาล”	ถือเป็นต�าราพยาบาลภาษาไทย	

เล่มแรกส�าหรับนักเรียนพยาบาลของประเทศ๔
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การเรียนพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่าน

สู่การเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ 

	 ในระยะต่อมา	มหาวิทยาลัยมหิดลได้ปรับปรุง

ยกฐานะจาก	โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	

ศิริราช	ขึ้นเป็น	“คณะพยาบาลศาสตร์”	แยกจาก 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	โดยได้รับอนุมัติ 

เมื่อวันที่	๒๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๑๕	นับเป็นคณะล�าดับ

ที่	๑๓	ของมหาวิทยาลัยมหิดล	ก่อนเป็นคณะพยาบาล

ศาสตร์	การเรยีนการสอนวชิาต่าง	ๆ 	ในโรงเรยีนพยาบาล	

มีวิชาในหมวดวิทยาศาสตร ์และวิชาเสริมวิชาชีพ 

หลายวิชา	ส�าหรับวิชาการพยาบาลโดยตรงมีวิชาศิลป 

การพยาบาล	ซึ่งวิธีการสอนวิชาศิลปการพยาบาล 

สมยัก่อน	จะเป็นการบรรยายให้นกัเรยีนเข้าใจทฤษฎก่ีอน	

แล้วครูจึงจะสาธิตวิธีท�าการพยาบาลให้ดู	หลังจากนั้น

นักเรียนจะได้ฝึกหัดท�ากับเพื่อนๆ	หรือหุ่นในห้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลก่อนทุกคร้ัง	แล้วจึงจะได้ท�าการ

พยาบาลจริง	ๆ	กับผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย๕

	 เน่ืองจากครูประจ�าวิชาศิลปการพยาบาลม ี

ไม่กี่คน	และนักเรียนต้องกระจายขึ้นฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลหลายหอผู้ป่วย	ในช่วงฝึกปฏิบัติจึงจ�าเป็นต้อง 

อาศัยครูผู้ตรวจการ	หัวหน้าตึก	และพยาบาลประจ�าตึก 

ช่วยสอน	ให้ค�าแนะน�า	และดูแลนักเรียนด้วย	ซึ่งหัวหน้า

ตึกและพยาบาลประจ�าตึกได้แสดงบทบาททั้งด้าน 

การสอน	ให้ค�าแนะน�านักเรียน	และบริหารหอผู้ป่วย

พร้อมๆ	กันไป	ท�าให้ไม ่ห ่างเหินวิชาการและเป็น 

แบบอย่างที่ดีของนักเรียนด้วย

	 เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ฯ	สมัยนั้นเป็น

คณะใหม่	และมอีาจารย์ใหม่เป็นอาจารย์ประจ�าหอผูป่้วย

จ�านวนมาก	ยังขาดประสบการณ์ที่จะท�าการสอนได้ดี	

คณะฯ	จึงได้เร่ิม	“โครงการพัฒนาการเรียนการสอน”	 

ขึ้นในปีพ.ศ.	๒๕๑๖	โดยมีคณะกรรมการจัดอบรม

วิชาการทางการศึกษาแก่อาจารย์ขึ้นเป็นครั้งแรก	 

เมื่อเดือนมีนาคม	๒๕๑๖	โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	

(Workshop)	เรื่อง	“การสอนบนหอผู้ป่วย”	เป็นเวลา 

สองสัปดาห์	พร้อมทั้งมี	Follow-up	conference	อีก	 

๓	เดือน	มีการจัดต้ัง	Journal	Club	ของอาจารย์ขึ้น 

ในคณะพยาบาลศาสตร์	โดยมรีองศาสตราจารย์	ดร.วเิชยีร	

ทวีลาภ	 เป ็นที่ปรึกษา	 ประธาน	 Journal	 Club	 

คือ	อาจารย์อรุณ	นุรักษ์เข	และมีกรรมการประมาณ	 

๘	คน	

	 ในปีเดียวกันรองศาสตราจารย์	 ดร.วิเชียร	 

ทวีลาภ	ยงัได้จัดอบรมเร่ือง	“การนเิทศทางการพยาบาล”	

แก่อาจารย์และหัวหน้าหอผู ้ป่วยขึ้นเป็นครั้งแรก	ที่ 

คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	จากการอบรม

เชิงปฏิบัติการฯ	เกี่ยวกับการสอนบนหอผู้ป่วย	ช่วยให้ 

ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะในการน�าไปปฏิบัติจริง	

ท�าให้เกิดแผนการสอนประจ�าภาควิชา	ระดับวิชา	และ

ระดับหอผู้ป่วย	ซึ่งได้ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ	 โดยมี 

การปรับปรุงแก้ไขกันมาตามปัญหาท่ีได้พบ	และใช้กัน 

มาจนปัจจุบัน

	 ในเดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๑๖	คณะกรรมการฯ	

ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นอีกครั้งหนึ่ง	เรื่อง	“การ

ประเมินผลและการคิดคะแนนแบบ	Grading	System”	

ซึง่ท�าให้อาจารย์ของคณะฯ	มคีวามพร้อมในการประเมิน

ผลการศึกษา	ตามระบบหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้ประกาศใช้ในปี	๒๕๑๖	เป็นต้นมา๖
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

การเรียนแบบออนไลน์ในยุคโควิด ๑๙ 

 ปัจจุบัน	 โลกเปลี่ยนผ่านเข้าสู ่สังคมดิจิทัล	

เทคโนโลยีนับได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการท�างานและ 

การใช้ชีวิตประจ�าวัน	คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้ 

เข้ามามีบทบาทส�าคญัในชวีติของเราไม่มากกน้็อย	ไม่เว้น

แม้แต่กระทั่งการเรียนพยาบาล	นอกเหนือไปจาก 

การเรยีนในห้องเรียนและการฝึกปฏบิตับินหอผูป่้วยแล้ว	

เทคโนโลยีได้ถูกน�ามาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นกัศกึษาพยาบาลมากขึน้	เริม่จากการจดัเกบ็สือ่การเรียน

การสอนไว้บนสื่อออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา

พยาบาลได้ทบทวนเนื้อหาการฝึกท้ังภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบัติได้อย่างไม่จ�ากัดสถานท่ี	เวลา	และอุปกรณ์	

การส่งงานในรูปแบบออนไลน์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร

กระดาษ	 และการติดต ่อสื่อสารระหว ่างอาจารย  ์

กับนักศึกษาผ่านโซเชียลมีเดีย	ซึ่งช่วยส่งเสริมให้อาจารย์

สื่อสารกับศิษย์ได้ง่ายยิ่งขึ้น	ช่วยให้การให้ค�าปรึกษา 

และการดูแลนักศึกษาพยาบาลเป็นไปอย่างทั่วถึง

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา	๒๐๑๙	หรือ	COVID-19	ภาครัฐได้มีมาตรการ	

ขอความร่วมมือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งปิดเพื่อ

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	คณะพยาบาลศาสตร	์

มหาวทิยาลยัมหดิล	เป็นหนึง่ในจ�านวนสถาบนัการศึกษา

ที่ต ้องจ�ากัดการสอนในสถานที่จริง	 เนื่องจากเป็น 

สถานศึกษาที่มีอาจารย์และนักศึกษาจ�านวนมาก	ส่งผล 

กระทบให้การเรียนการสอนในห้องเรียนและการ 

ฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยเกิดข้อจ�ากัดขึ้น	การเรียนทางไกล

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกน�ามาใช้	 เพื่อเปิดโอกาส 

ให้อาจารย์สามารถสอนนักศึกษาได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด	 

ไม่ว่าจะเป็นการสอนตามตาราง	(Synchronous	learning)	

หรือการสอนแบบไม่ตามตาราง	แต่อาจารย์สามารถ

ส่ือสารกับนักศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนได	้

(Asynchronous	learning)	ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

แบบทุกที่	ทุกเวลา	และทุกอุปกรณ์ได้	 ในด้านการ 

ฝึกปฏิบัติ	แม้การเรียนออนไลน์ยังไม่สามารถทดแทน 

การฝึกปฏิบัติได้	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์	แต่การใช้เทคโนโลยี

เพื่อการจ�าลองสถานการณ์	ก็มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้มี

โอกาสสัมผัสประสบการณ์แบบเสมือนจริง	เพื่อเตรียม

ความรู ้ทางทักษะการพยาบาลให้พร้อมก่อนการขึ้น 

ฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยได้	 ในด้านการประเมินผลลัพธ์ 

ทางความรู้	การสอบออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญ	 
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ที่ช ่วยให้อาจารย์สามารถประเมินความรู ้ทางการ

พยาบาลของนกัศกึษาภายหลงัการเรยีนออนไลน์ได้ทนัท	ี

โดยอาจารย์และนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาพบปะกัน	

เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อลง	

	 ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ

ออนไลน์	 จุดพัฒนาที่ส�าคัญคือการท�าให้นักศึกษา

พยาบาลได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถอย่างเต็ม 

ศักยภาพและมีมาตรฐาน	การผลิตสื่อมัลติมีเดียทั้งใน 

รูปแบบวิดีโอ	และสื่อการสอนออนไลน์มีความส�าคัญ 

ที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา	ส่งเสริมให้ 

เกิดการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง	และช่วยให้นักศึกษาได้

ทบทวนความรูอ้ยูเ่สมอไม่ขาดตอน	การจดักลุม่อภปิราย

ออนไลน์และการน�าเสนองานแบบกลุ่มย่อย	ช่วยกระตุ้น

ให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความคิดเชิงวิพากษ์	(Critical	

Thinking)	มีภาวะผู้น�าและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 

ชั้นเรียนให้กับนักศึกษา	การเรียนในรูปแบบออนไลน	์ 

จึ งส ่ งผลให ้นักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร ์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้รับการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล

ในรูปแบบทีเ่ทยีบเท่ากบัการเรยีนในสถานท่ีจรงิ	แม้ไม่ได้

เรียนแบบ	onsite	หรือไม่ได้ฝึกปฏิบัติแบบ	bedside	

practice	ดังที่เคยปฏิบัติมา

	 จากวันวานสู ่วันน้ี…	คณะพยาบาลศาสตร	์

มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้พัฒนาการศึกษาพยาบาลใน 

ทุกมิติทั้ งด ้านทฤษฎีและการฝ ึกปฏิบัติ 	 โดยในป ี	 

พ.ศ.	๒๕๖๓	ที่ผ่านมา	คณะฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในระดับอาเซียน	 

ตามเกณฑ์	AUN-QA	(ASEAN	University	Network- 

Quality	Assessment)	ชี้ให้เห็นมาตรฐานการจัดการ

ศึกษาพยาบาลของสถาบันแห่งนี้	 ท่ีสามารถเทียบเคียง

มาตรฐานต่างประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน	เป็นความ

ภาคภูมิใจของพยาบาลศิริราชโดยทั่วกัน

สรุป

	 ความก้าวหน้าทางการศึกษาพยาบาล	ช่วย 

บ่มเพาะให้ผู ้เรียนมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 

อย่างเป็นมาตรฐาน	ทั้งนี้	แนวทางการจัดการศึกษาของ

นกัศกึษาพยาบาลศริริาชมกีารปรบัเปลีย่นไปตามยุคสมยั	

ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและบริบท 

ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การระบาดของโรคติดต่อ	เทคโนโลยี

ทางการศึกษา	และอื่นๆ	สิ่งส�าคัญคือการคงไว ้ซึ่ง 

เป้าหมายสูงสุด	 ในการส่งเสริมให้ผู ้ส�าเร็จการศึกษา

พยาบาลสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปใช้	ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้ป่วยและประเทศชาติต่อไป

เอกสารอ้างอิง
๑.	 อุดม	พึ่งศิลป์.	(๒๕๒๕)	คณะพยาบาลศาสตร์.	ใน	อนุสรณ์	

๘๔	ปี	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	(โรงเรียน

พยาบาลฯ	ศิริราช).	กรุงเทพฯ.	กรุงสยามการพิมพ์.	

๒.	 วเิชยีร	ทวลีาภ.	(๒๕๕๐)	ประวตัแิละววิฒันาการการพยาบาล

ในประเทศไทย	(พ.ศ.	๒๔๓๙-๒๕๓๐).	กรุงเทพฯ.	วัฒนกิจ

พาณิชย์.	

๓.	 จ�าลอง	มีคุณเอี่ยม,	ส�าอาง	รักแผน,	สอาด	ศิลาอ่อน,	 

ผจงจีบ	แสงวิเชียร.	(๒๕๓๙)	ความทรงจ�าของพยาบาล

ศิริราชรุ่น	๒๕	(พ.ศ.	๒๔๗๑-๒๔๗๔).	ม.ป.ท.	๒๕๓๙.

๔.	 ปรยีา	รามณรงค์.	(๒๕๒๕)	ต�าราพยาบาล	โรงเรยีนพยาบาล

ผดุงครรภ์และอนามัยของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม

ราชินีนาถ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล.	ใน	

อนุสรณ์	๘๔	ปี	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

(โรงเรยีนพยาบาลฯ	ศริริาช).	กรงุเทพฯ.	กรงุสยามการพมิพ์.	

๕.	 จ�าเรยีง	กรูมะสุวรรณ.	“ภาควชิาการพยาบาลรากฐาน”.	ใน	

อนุสรณ์	๘๔	ปี	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

(โรงเรยีนพยาบาลฯ	ศริริาช).	(๒๕๒๕)	กรงุเทพฯ.	กรงุสยาม

การพิมพ์.	

๖.	 วิเชียร	ทวีลาภ.	(๒๕๒๕)	“วิวัฒนาการการศึกษาพยาบาล

ของคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล”.	ใน	อนสุรณ์	 

๘๔	ปี	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	(โรงเรียน

พยาบาลฯ	ศิริราช).	กรุงเทพฯ.	กรุงสยามการพิมพ์.
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คลองสวยน�้าใส คืนชีวิตใหม่ 
ให้เวนิสแห่งตะวันออก

	 กรุงเทพมหานคร	เป็นเมืองที่แต่เดิมในอดีต 

เคยได้รับการกล่าวขานว่า	เป็น	“เวนิสแห่งตะวันออก” 

เนื่องจากมีระบบคลองที่แตกแขนงเชื่อมโยงถึงกัน 

และครอบคลุมไปท่ัวพื้นท่ี	ลักษณะคล้ายกับเมืองเวนิส	

ในประเทศอติาล	ีจากข้อมลูของกรงุเทพมหานครระบวุ่า	

คลองในฝั ่งพระนครและธนบุรีนั้นมีจ�านวนมากถึง	

๑,๑๖๑	คลอง	และมีคูล�ากระโดงหรือล�าน�้าขนาดเล็ก 

ที่ขุดจากล�าน�้าขนาดใหญ่เพื่อชักน�้าเข้าพื้นท่ีนาเข้าสวน	

อีก	๕๒๑	คู	รวมจ�านวนคูคลองทั้งสิ้น	๑,๖๘๒	คูคลอง	

นับเป็นความยาวประมาณ	๒,๖๐๔	กิโลเมตร	คูคลอง 

ในเขตกรุงเทพมหานครและกรุงธนบุรีนั้นบางส่วนมีมา

ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา	ต่อมาได้มีการขุดคลองเพิ่มเติม

เมื่อคร้ังกรุงธนบุรีได้รับการสถาปนาเป็นราชธานีเพื่อ 

การวางผังเมืองตามหลักยุทธศาสตร์	 เพราะคลองท่ี 

อยูร่อบแนวก�าแพงเมอืงหรอืคเูมอืงถอืว่าเป็นแนวป้องกนั

ที่ส�าคัญหากมีข้าศึกมาบุกโจมตีเมือง	

	 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงตอนกลางได้มี

การขุดคลองเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย	โดยเฉพาะในรัชสมัย 

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ซ่ึงเป็น 

ยุคที่บ้านเมืองมีการพัฒนา	ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง	

ในหลวงรชักาลที	่๕	ทรงมพีระราชด�าริให้ขดุคลองเพ่ิมขึน้

หลายสายเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯ

และจังหวัดใกล้เคียง	อีกทั้งสมัยนั้นมีการขยายพื้นที่ 

เพาะปลูกท�าการเกษตรเพิ่มขึ้น	การขุดคูคลองจึงเป็น 

สิ่งจ�าเป็นเพื่อให้มีน�้าเพียงพอส�าหรับการท�าสวนไร่นา	

คลองที่ขุดขึ้นส่วนใหญ่มักเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย 

เพื่อการบริหารจัดการน�้า	จึงท�าให้เกิดระบบคลอง 

ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมล�าเลียงสินค้าทาง 

การเกษตรและสินค้าอื่นๆ	 ไปค้าขายยังเมืองต่างๆ	 

ท่ีอยู่ใกล้เคียง	และส่งออกไปยังต่างประเทศได้	คลอง 

หลายสายถูกขุดขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดประหยัด

เวลาในการคมนาคมและขนส่งสินค้า	ในยุคนั้นแม่น�้า

ล�าคลองจึงนับเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของประชาชน

ท่ัวไป	 ผู ้คนมักนิยมปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนและ 

สถานทีส่�าคญับนทีด่นิริมฝ่ังแม่น�า้ล�าคลองเพือ่ให้สะดวก

ต่อการเดินทาง	สามารถใช้น�้าในการอุปโภคบริโภค	 

และจบัสตัว์น�า้มาเป็นอาหาร	บ้านเรอืนทีป่ลกูอยูร่มิคลอง

จึงมีศาลาท่าน�้ากันแทบทุกบ้าน	ชาวไทยในอดีตมี 

นางสาวธชพร	เทศะศิลป์

หัวหน้างานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช
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ความผูกพันกับสายน�้ามาอย่างยาวนาน	ดังจะเห็นได้ 

จากวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับสายน�้า	 

ได้แก่	ประเพณลีอยกระทง	การตกับาตรทางเรอื	ประเพณี

เห่เรือ	และประเพณีชักพระ	เป็นต้น	

	 โรงพยาบาลศริริาช	ซึง่เป็นโรงพยาบาลทีเ่ก่าแก่

ที่สุดในกรุงเทพมหานคร	นับว่ามีความพูกพันกับสายน�้า

เช่นเดียวกัน	ด้วยเหตุท่ีโรงพยาบาลศิริราชน้ันตั้งอยู่บน

พืน้ทีร่มิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา	โดยมพ้ืีนท่ีด้านทิศตะวนัออก

ซึ่งเป็นท่ีต้ังของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย ์

ในปัจจุบนันัน้ตดิกับคลองบางกอกน้อย	ในอดตีผูป่้วยทีม่า

รับการรักษาที่ศิรริาชเดนิทางมาโรงพยาบาลโดยทางเรอื	

เมื่อขึ้นเรือที่ศาลาท่าน�้าศิริราชและผ่านประตูท่าน�้า

ศิริราชซึ่งเป็นประตูทางเข้าหลักของโรงพยาบาล	

	 ด้านขวามือจะเป็นตึกผู้ป่วยนอกหรือในอดีต

เรียกว่า	“ห้องตรวจโรคนอก”	หลังแรกของโรงพยาบาล

ศิริราช	ในปัจจุบัน	คือ	อาคารชัยนาทนเรนทร	

	 อาคารผู้ป่วยนอกริมแม่น�้าเจ้าพระยาหลังนี ้

เปิดให้บริการแก่ประชาชนประมาณ	๒๐	กว่าปี	ชั้นล่าง

มีห้องฉุกเฉิน	ห้องเวชระเบียน	ห้องจ่ายยา	ห้องตรวจ 

ผู้ป่วยอายุรศาสตร์	ห้องตรวจผู้ป่วยศัลยศาสตร์	และ 

ห้องผ่าตัดเล็ก	ชั้น	๒	เป็นห้องตรวจผู้ป่วยสูติศาสตร์-

นรีเวช	และห้องตรวจกุมารเวชศาสตร์	ชั้น	๓	เป็นห้อง

ตรวจผู้ป่วยจักษุ	โสต	นาสิก	ลาริงซ์วิทยา	ห้องเอกซเรย์	

และห้องทันตกรรม	เนื่องจากอาคารผู้ป่วยนอกนี้อยู ่ 

ใกล้กับท่าน�้าศิริราช	ในอดีตจึงมีเหตุการณ์ที่พยาบาล 

ต้องวิ่งไปท�าคลอดให้แก่ผู ้ป่วยท้องแก่ในเรือจ้างบ้าง	

ท�าคลอดบนโป๊ะเรือบ้างอยู่เป็นประจ�า	ศาลาท่าน�า้ศริริาช	

ที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	๕	เป็นเอกลักษณ์ที่ส�าคัญ 

อย่างหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช	แม้ว่าปัจจุบันศาลา

ท ่าน�้ า ศิ ริราชจะเป ิดใช ้ เฉพาะกิจกรรมพิเศษของ 

โรงพยาบาลและมิได้เปิดให้ประชาชนใช้งานสาธารณะ 

แล้วก็ตาม	แต่ภาพศาลาท่าน�้าศิริราชยังคงถูกน�ามา 

คลองคูเมืองเดิม

ศาลาท่าน�้าศิริราช และตึกผู้ป่วยนอกหลังแรก

คลองผดุงกรุงเกษมในอดีต

ศาลาท่าน�้าศิริราชในปัจจุบัน
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เป็นสญัลกัษณ์ของโรงพยาบาลศริริาชอย่างต่อเนือ่งจนถงึ

ปัจจุบัน

	 ส�าหรับอาคารทางซ้ายมือเมื่อขึ้นมาจากท่าน�้า

ศิริราชนั้น	คือ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

บางกอกน้อย	ในยคุเริม่ต้นอาคารเรยีนหลงัแรกและหอพกั

ของนักเรียนพยาบาลจะตั้งอยู ่ที่พื้นที่ริมน�้านี้ท้ังหมด	

นักเรียนพยาบาลจะเรียนและพักอาศัยในหอพักที่อยู่ใน

อาคารนี้	เนื่องด้วยอาคารเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา	ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ของคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนจึงคุ้นเคยกับเสียงหวูด 

เรือในแม่น�้าเจ้าพระยาที่ได้ยินเป็นประจ�าขณะนั่งเรียน	

หลายคนใช้บริการเรือข้ามฝากหรือเรือด่วนเจ้าพระยา 

มาขึน้ทีท่่าน�า้วงัหลงัเป็นประจ�า	แม้ว่าปัจจบุนัอาคารเรยีน

ส่วนหนึ่งตั้งอยู่ที่ศาลายาและหอพักนักศึกษาพยาบาล 

จะไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตโรงพยาบาลศิริราชอีกต่อไปแล้ว	 

แต่อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ริมแม่น�้าเจ้าพระยา 

ก็ยังคงโดดเด่นเป็นสง่า	และเตือนให้ระลึกถึงอดีตเมื่อ 

ครั้งใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาพยาบาลทุกคร้ังที่นั่งเรือด่วน

เจ้าพระยาผ่านไปมา

	 ในปัจจุบันการใช้แม่น�้าและคลองเป็นเส้นทาง

คมนาคมลดน้อยลงไปอย่างมาก	เนือ่งจากมกีารถมคลอง

หลายสายไปเป็นถนนเพือ่รองรบัการขยายตวัของเศรษฐกจิ

และสังคมในเมืองหลวงยุคใหม่	อีกทั้งระบบคลองใน

กรุงเทพฯ	ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเส่ือมโทรมไม่ได้รับ 

การดแูล	คลองหลายสายประสบปัญหาตืน้เขิน	คลองจงึถกู

ลดบทบาทไปเป็นเพียงเส้นทางระบายน�้าเสียของเมือง	

และบางแห่งกลายเป็นท่ีท้ิงขยะและน�า้เสียจากบ้านเรอืน	

ส่งผลให้เกิดมลภาวะทางน�้าในระดับรุนแรง	น�า้ในคลอง

เน่าเสยีส่งกลิน่เหมน็และก่อให้เกดิผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามยัของคนในชุมชนทีอ่ยูอ่าศยัรมิคลอง	ด้วยเหตนุีเ้อง

กรุงเทพมหานคร	(กทม.)	จึงมโีครงการฟ้ืนฟูและปรบัปรงุ

ระบบคูคลองที่เหลืออยู่ให้กลับมามีชีวิตดังเดิม	ด้วยการ

วางระบบท่อระบายน�้าเพื่อรองรับน�้าเสียจากชุมชนและ

ปรับปรุงคุณภาพน�้าก่อนปล่อยลงสู่แม่น�้าล�าคลอง	เพื่อ

ลดมลภาวะทางน�้าและช่วยให้ชุมชนท่ีอยู่อาศัยริมน�้ามี

สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น	และจัดระเบียบ

ชุมชนริมคลองให้เป็นระเบียบ	สะอาดและน่าอยู่อาศัย

	 การฟ้ืนฟูสภาพคลองและปรับภมูทิศัน์ริมคลอง

ในเขตกรงุเทพฯ	นัน้เริม่ด�าเนินการมาหลายปีแล้ว	ภายใต้ 

ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร	แต่มาปรากฏ 

ผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นในระยะ	๒-๓	ปี 

ที่ผ่านมานี้	 โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงคลองคูเมือง 

คลองรัชดาเน่าเสีย

คณะพยาบาลศาสตร์ริมน�้า

คลองลาดพร้าวขยะล้น
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และคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ให ้สดใสสวยงาม	 

ด้วยความร่วมมอืของส�านกัการระบายน�า้	กรงุเทพมหานคร	

ร่วมกบัหน่วยพระราชทานและประชาชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

จติอาสาพระราชทาน	“เราท�าความด	ีด้วยหวัใจ”	ร่วมกนั

บ�าเพ็ญประโยชน์ขุดลอกคูคลอง	และท�าความสะอาด

พืน้ทีท่างเท้า	ปรับภูมทัิศน์สองฝ่ังคลองและพืน้ทีโ่ดยรอบ

ให้สะอาดสวยงาม	ฟื้นฟูประวัติศาสตร์และรักษาความ

เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนริมสองฝั ่งคลอง	 เพ่ือเตือน 

ให้ผูค้นย้อนร�าลึกถงึวถิชีวีติของชาวบ้านริมคลองในอดีต

	 ส�าหรับ	โครงการจติอาสาพระราชทาน	“เราท�า 

ความด	ีด้วยหวัใจ”	นัน้	เป็นโครงการตามแนวพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว	ที่ทรงมี 

พระราโชบายให้มี ข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ	 

แสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	และถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	หน่วยงาน

ที่รับสนองพระราโชบายดังกล่าวจึงจัดท�าแผนพัฒนา

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในเกาะรัตนโกสินทร์ขึ้นโดย 

อาศัยการด�าเนินกิจกรรมจิตอาสา	ซ่ึงในการนี้พระบาท

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ 

รักษาพระองค์	ร่วมกับข้าราชบริพารในพระองค์	หน่วย

งานราชการในเขตพืน้ที	่และประชาชนจิตอาสาโครงการ	

“เราท�าความดี	ด้วยหัวใจ”	ท�าการขุดลอกและก�าจัด 

ผักตบชวา	วัชพืช	และสิ่งที่กีดขวางทางระบายน�้า	ซึ่งขึ้น

อยู่หนาแน่นในบริเวณพื้นที่คลองต่างๆ	และท�าความ 

สะอาดบริเวณโดยรอบ	เพือ่ฟ้ืนฟสูภาพคคูลองและปรบัปรุง

ภมูทิศัน์	ตัง้แต่คลองคเูมอืงเดมิ	คลองหลอดวดัราชนดัดา	

คลองหลอดวดัราชบพธิ	คลองบางล�าพ	ูคลองผดงุกรงุเกษม	

คลองวัดตรีทศเทพ	และคลองวัดสังเวช

คลองรัชดาที่มีสภาพน�้าเน่าเสีย

จิตอาสาพระราชทานฟื้นฟูสภาพคลองผดุงกรุงเกษม

คลองลาดพร้าวเต็มไปด้วยขยะจ�านวนมาก

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองทุ่ง เขตจตุจักร
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

	 ไปจนถึงการขุดลอกคูคลองอื่นๆ	นอกเกาะ

รตันโกสนิทร์	เช่น	คลององครกัษ์		คลองอนิทามระ	คลอง 

วดัยางสทุธาราม	คลองหลวงวาร	ีคลองบึงพระยาสเุรนทร์	 

คลองขวางบน	และคลองทบัช้างล่าง	เป็นต้น	ซึง่กจิกรรม		

“เราท�าความดี ด้วยหัวใจ”	ยังมุ่งหวังให้ประชาชนเกิด

ความรักสามัคคีจากการร่วมแรงร่วมใจ	เสียสละเวลา 

ส่วนตัว	ร่วมกันท�าสิ่งดีๆ	อันเป็นสาธารณะประโยชน์ 

แก่สังคมและประเทศชาติโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน	 

โดยเริ่มจากการพัฒนาพื้นที่เล็กๆ	ในชุมชนและขยาย 

สู่พื้นที่โดยรวมทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง

มั่นคงและยังยืน

	 ในปี	๒๕๖๓	ผลจากความพยายามและร่วมแรง

ร่วมใจของทุกฝ่ายที่มุ ่งมั่นบูรณะคูคลองและปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ของชุมชนริมคลอง	ท�าให้คลองหลายสายในเขต

กรุงเทพมหานครมีสภาพดีข้ึน	น�้าในคลองใสสะอาดขึ้น	

สภาพคลองไม่ตืน้เขนิสามารถกลบัมาใช้สญัจรทางเรือได้	

และยงัสามารถใช้เป็นเส้นทางระบายน�า้ทีม่ปีระสิทธภิาพ

ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน�้าท่วมในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

ได้เป็นอย่างดี	 ในขณะท่ีคลองบางสายได้เปลี่ยนโฉม 

ไปอย่างสิ้นเชิง	ในบรรดาคลองเหล่านั้น	คลองหลอด	 

และ	คลองโอ ่งอ ่าง	 เป ็นคลองท่ีได ้รับความสนใจ 

มากเป็นพิเศษ	 เนื่องจากได้รับการปรับภูมิทัศน์ริม 

สองฝ่ังคลองให้สวยงาม	สิ่งก่อสร้างที่มีความส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ตลอดสองฝั ่งคลองได้รับการบูรณะ

ซ่อมแซม	จนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ 

ชาวกรุงเทพฯ	

	 คลองหลอด	หรือคลองคูเมืองเดิม	 ในอดีต 

เป็นคลองขุดรอบพระนครชั้นใน	(ชั้นแรก)	ของเกาะ

รัตนโกสินทร์	ขุดข้ึนตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช	เพื่อให้เป็นคูเมืองด้านตะวันออกของกรุงธนบุรี	

โดยปากคลองเร่ิมจากแม่น�้าเจ้าพระยาด้านเหนือบริเวณ

ท่าชา้งวังหน้า	ไปออกแม่น�า้เจ้าพระยาด้านใต้ทีป่ากคลอง

ตลาด	การฟ้ืนฟสูภาพคลองหลอดเริม่มมีาตัง้แต่ปี	๒๕๖๑	

และปรากฏผลที่ชัดเจนในปี	๒๕๖๒	ซึ่งเป็นปีพระบรม 

ราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานราชการและ

ประชาชนจิตอาสาท่ีร่วมกันขุดลอกคลอง	ท�าความ

สะอาดพื้นที่ริมคลอง	และปรับภูมิทัศน์ต่างๆ	ได้แก่	 

การปรับปรุงทางเท้าริมคลอง	ติดตั้งไฟส่องสว่าง	และ

ปรับปรงุคณุภาพน�า้ในคลองให้ดขีึน้	จนท�าให้คลองหลอด

หรือคลองคูเมืองเดิมโดยเฉพาะแนวคลองบริเวณ 

วัดราชบพิตรดูสดใสสวยงาม	ที่ส�าคัญคือ	พื้นที่โดยรอบ 

คลองคเูมอืงเดมิประกอบไปด้วยแหล่งท่องเทีย่วที่ส�าคัญ 

หลายแห่ง	คลองหลอด	จึงอยู ่ในแผนที่จะได้รับการ 

พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส�าหรับ 

ตามรอยประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์	

	 คลองโอ่งอ่าง	เป็นส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุง	

ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่	๑	เพื่อขยายอาณาเขตพระนคร 

ให้กว้างออกไป	โดยขุดขนานกับคลองคูเมืองเดิม	เชื่อม 

แม่น�า้เจ้าพระยาตอนเหนอืทีต่�าบลบางล�าพ	ูผ่านวดับวรนเิวศ

วหิาร	วดัเทพธดิาราม	วดัสระเกศฯ	วงับรูพาภริมย์	ไปออก

แม่น�้าเจ้าพระยาตอนใต้เหนอืวดัสามปลืม้หรอืวดัจกัรวรรด ิ

ราชาวาส	เป็นระยะทางประมาณ	๓.๕	ก.ม.	ประชาชน 

มักจะเรียกคลองรอบกรุงนี้ด้วยชื่อที่แตกต่างกันออกไป

ตามพ้ืนที่ที่คลองไหลผ่าน	คลองโอ่งอ่าง	คือ	ส่วนของ 

คลองรอบกรุงช่วงสุดท้ายก่อนบรรจบกบัแม่น�า้เจ้าพระยา	

ที่เรียกว่า	คลองโอ่งอ่าง	นั้นเพราะเคยเป็นแหล่งค้าขาย 

เคร่ืองดินเผาของชาวมอญและชาวจีน	ก่อนหน้านี	้ 

คลองโอ่งอ่างถูกรุกล�้าจากร้านค้าในย่านสะพานเหล็ก 

จนมองไม่เห็นคลอง	ต่อมาในปี	๒๕๕๘	รัฐบาลและ

กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการรื้อถอนร้านค้าและส่ิง 

ปลูกสร้างที่บดบังคลองออกไป	และปรับปรุงฟื้นฟูสภาพ

จิตอาสาขุดคลองควาย เขตบางบอน



92

ลา
นพ

ิกุล
   

  ว
ันเ

สา
ร์ท

ี่ ๑
๓ 

มีน
าค

ม 
๒๕

๖๔

คลองขึ้นมาใหม่	ตั้งแต่บริเวณสะพานด�ารงสถิตไปจนถึง

บริเวณสะพานโอสถานนท์	มีการก่อสร้างก�าแพงกันดิน	

ปรับปรุงทางเดินริมสองฝั่งคลอง	ควบคุมคุณภาพน�้า 

ในคลอง	พร้อมวางระบบท่อสาธารณูปโภคและปรับ 

ภมูทิศัน์รมิสองฝ่ังคลองจนสวยงาม	ผูท่ี้ผ่านไปมาสามารถ

เรียนรู ้วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ของชุมชนที ่

อยู่อาศัยริมคลองโอ่งอ่างเมื่อครั้งอดีตได้จากภาพวาด 

บนก�าแพงและผนังอาคารที่ปลูกสร้างตลอดริมสอง 

ฝ่ังคลอง	นอกจากนีก้รงุเทพมหานครยงัจดัให้มถีนนคนเดิน 

ทกุวนัศกุร์เสาร์และอาทติย์	ซึง่จะมร้ีานค้าจ�าหน่ายอาหาร

และสนิค้าต่างๆ	ตลอดแนวทางเดนิรมิสองฝ่ังคลองเพือ่ช่วย

เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน	และเปิดประสบการณ์ใหม่

แก่นักท่องเที่ยวด้วยการพายเรือคายัคล่องคลองโอ่งอ่าง	

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของการล่องเรือชม

ทศันยีภาพสองฝ่ังคลองในยามเย็น	จนท�าให้คลองโอ่งอ่าง

กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและเป็นแลนด์มาร์ค

แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

	 นอกเหนือจากคลองคูเมืองเดิมและคลอง 

โอ่งอ่างแล้วยงัมคีลองอกีหลายสายทีไ่ด้รบัการพฒันาและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม	อาทิ	คลองผดุงกรุงเกษม 

ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพและเปิดใช้เป็นเส้นทางสัญจร 

ทางเรือ	คลองลาดพร้าวทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุภมูทิศัน์และ

จัดระเบียบชุมชนที่อยู่อาศัยริมสองฝั่งคลองให้มีสภาพ

บ้านเรือนที่ดี	ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 

ภาคประชาชน	และผู้น�าชุมชนท่ีช่วยกันวางแผนและ 

ดูแลบริหารจัดการที่อยู ่อาศัยริมคลองให้กลายเป็น 

ชุมชนที่น่าอยู่	น�้าในคลองใสสะอาดข้ึน	ประชาชนได ้

อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพอนามัย	 เข้าถึง

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	และหากได้รับการพัฒนาเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวจะช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น	

ประชาชนรมิสองฝ่ังคลองมคีณุภาพชวิีตทีดี่และมลี�าคลอง 

ที่สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเหมือนเมื่อคร้ังอดีต	 

แต่ส่ิงที่ส�าคัญที่สุดที่จะช่วยฟื้นคืนชีวิตให้แก่	คลองสวย	

น�้าใส	มิใช่เป็นภาระของกรุงเทพมหานครหรือชุมชน 

ริมฝั่งคลองเพียงกลุ่มเดียว	แต่เป็นสิ่งท่ีทุกคนในสังคม 

ควรตระหนักถึงความส�าคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่าง

มนุษย์และธรรมชาติอย่างสมดุลย์	การช่วยฟื้นคืนชีวิต 

ให้คลองสวยน�า้ใส	รกัษาวถิแีห่งสายน�า้	และทวงสมญานาม	

เวนสิแห่งตะวนัออก	กลบัคนืมาสูก่รงุเทพมหานครจงึเป็น

หน้าที่ของพวกเราคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลรักษา

ความสะอาดของแม่น�า้ล�าคลอง	และสิง่แวดล้อมสาธารณะ

ให้คงอยู่ต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต

บรรณานุกรม
พิพิธภัณฑ์ศิริราช.	

	 อ้างอิงจาก	https://th-th.facebook.com/siriraj.muse-

um/posts/1250702731761520/

ความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ.	

	 อ้างอิงจาก	http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/

rlpd_6/2563/royal_thai/1profile.pdf

คลองหลอด	คลองคเูมอืงสมัยกรงุธนบรุ	ีท�าไมถงึเรยีก	“คลองหลอด”?	

	 อ้างอิงจาก	https://www.silpa-mag.com/history/ 

article_12296

ผู้จัดการออนไลน์,	๒๕๖๓	

	 อ้างอิงจาก	https://mgronline.com/travel/de-

tail/9630000123832

 

คลองคูเมืองเดิมหลังการฟื้นฟู คลองโอ่งอ่างหลังฟื้นฟูกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
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TB Referral Center (TBRC): 
ช่วยงานควบคุมวัณโรค..จริง ?

(ส�านกับริหารงานทะเบยีน	ส�านกังานหลักประกนัสขุภาพ 

แห่งชาต	ิ	มนีาคม	๒๕๖๓)	คาดประมาณว่าควรจะมีผู้ป่วย

วัณโรครายใหม่ในกรุงเทพมหานครปีละ	๑๒,๔๐๓	ราย	

ขณะที่รายงานในภาพรวมของการค้นหาวัณโรค	(Case	

Notification)	จากรายงานผลการด�าเนินงานวัณโรค 

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร	ประจ�าปี	๒๕๖๒	กองควบคุม

โรคเอดส์	วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ส�านัก

อนามัย	กรุงเทพมหานคร	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	-	

๒๕๖๒	มีจ�านวนผู้ป่วยวัณโรคเพ่ิมข้ึนดังนี้	๑๑,๐๑๕, 

๑๑,๓๗๓,	๑๒,๒๐๙,	๑๒,๑๕๐	และ	๑๒,๑๘๐	ราย	 

ตามล�าดับ	 ซ่ึงหากพิจารณาจากข้อมูลผู ้ป ่วยในป  ี

งบประมาณ	๒๕๖๐	และ	๒๕๖๑	ยังคงมีผู ้ป่วยอีก

ประมาณ	๕๐๐	ราย	ที่ยังไม่เข้าสู่การรักษาหรือยังไม่ได้

รับรายงาน		ผู้ป่วยจ�านวนนี้อาจอยู่ระหว่างการรักษาอยู่

ทีโ่รงพยาบาลรฐัหรอืเอกชนบางแห่งในกรงุเทพมหานคร	

หรือเป็นผู้ป่วยที่อยู่ตามหน่วยต่างๆ	ของโรงพยาบาล 

ทีไ่ม่ใช่หน่วยระบบทางเดนิหายใจ	ท�าให้ไม่มกีารรายงาน

เข้าสู่ระบบ

ปัญหาการควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานคร: 

เรื่องส�าคัญที่ต้องการการแก้ไข

	 วัณโรคยงัเป็นปัญหาสาธารณสขุของประเทศไทย

องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้วณัโรคเป็นภาวะฉกุเฉนิ

สากลที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยจัดกลุ่มประเทศที่มี

ภาระวัณโรคสูง	(High	Burden	Country	Lists)	เป็น	 

๓	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มท่ีมีจ�านวนและอัตราป่วยวัณโรคสูง

กลุม่ทีม่จี�านวนและอตัราวัณโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวสูีง	และ

กลุ่มที่มีจ�านวนและอัตราป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน	

ส�าหรับประเทศไทยเป็น	๑	ใน	๑๔	ประเทศ	ท่ีมีปัญหา

วัณโรคสูงทั้ง	๓	กลุ ่ม	องค์การอนามัยโลกยังได้คาด

ประมาณอัตราอุบัติการณ์วัณโรคในประเทศไทยที่	๑๕๓	

ต่อแสนประชากร	(Global	Tuberculosis	Report	2019,	

page	37)	

	 ในส่วนกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มี

ประชากรอาศัยอยู ่อย่างหนาแน่น	มีการเคลื่อนย้าย 

ของประชากร	ทั้งแรงงานพลัดถิ่น	แรงงานข้ามชาติ	เมื่อ

น�ามาค�านวณฐานประชากรจ�านวน	๘,๑๐๖,๔๕๕	คน	

นางสาวสมศรี	เจริญพิชิตนันท์

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มงานวัณโรค

กองควบคุมโรคเอดส์	วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร
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การจัดตั้ง TB Referral center : 

There is a will, there is the way

	 ในภาพรวมของผลส�าเร็จของการรักษาทั้ง

ประเทศ	(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)	ในปีงบประมาณ	

๒๕๕๙-๒๕๖๑	มีผลการรักษาร้อยละ	๘๓.๔๑,	๘๔.๐๓,	

๘๖.๐๘	ตามล�าดับ	(โปรแกรม	NTIP:	National	Tuber-

culosis	Information	Program	กระทรวงสาธารณสุข)

ในขณะที่องค์การอนามัยโลก	ได้ตั้งเป้าหมายผลส�าเร็จ

ของการรักษามากกว่า	ร้อยละ	๙๐	จากรายงานผลการ

ด�าเนินงานวัณโรคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครประจ�าปี	

๒๕๖๒	กองควบคุมโรคเอดส์	วัณโรคและโรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธ์	ส�านกัอนามยักรงุเทพมหานคร	พบว่าผลส�าเรจ็

ของการรักษาของสถานพยาบาลพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙-๒๕๖๑	มเีพียง	ร้อยละ	๗๙.๕๐,	

๗๗.๕๔	และ	๘๐.๘๙	ตามล�าดับ	พบอัตราการขาดยา 

ร้อยละ	๑๑.๒๗,	๑๑.๑๐,	๑๐.๒๕	อตัราการโอนออก 

โดยไม่ทราบผลการรกัษา	ร้อยละ	๔.๖๘,	๕.๑๕,	๓.๑๔	 

ซึ่งเป็นจ�านวนที่สูงมากในขณะท่ีองค์การอนามัยโลก 

ตั้งเป้าหมายอัตราการขาดยาและโอนออกรวมกันต้อง

เป็นศนูย์	เม่ือดูถงึรายโรงพยาบาล	พบว่าเมือ่ผูป่้วยวณัโรค

ทีไ่ด้รบัการรักษา	ณ	สถานพยาบาลต้นทาง		ต้องการทีจ่ะ

เปลี่ยนสถานพยาบาลหรือต้องการไปยังสถานพยาบาล

ใกล้บ้าน	ผูป้ระสานงานวณัโรคในโรงพยาบาลใหญ่ๆ	หรือ

ที่มีจ�านวนผู้ป่วยมาก	ไม่มีเวลาในการประสานงานไปยัง

สถานพยาบาลปลายทาง	หรือไม่ทราบผู้ประสานงาน

วัณโรค	ณ	สถานพยาบาลนั้นๆ	จึงท�าการส่งต่อและโอน

ผู้ป่วยออกโดยการใช้ใบส่งต่อ	(TB	09)	ให้ผู้ป่วยไปติดต่อ

ที่สถานพยาบาลปลายทางด้วยตนเอง	โดยไม่มีการ

ประสานงานระหว่างสถานพยาบาลต้นทางและปลายทาง	

นอกจากนี	้ผูป่้วยบางรายทีไ่ด้รบัการรักษามาแล้วมากกว่า	

๒	สัปดาห์	มีอาการดีขึ้น	เข้าใจเองว่ารักษาหาย	ไม่ได้พบ

แพทย์ตามท่ีนัด	บางรายไปไม่ตรงวันท่ีมีคลินิกวัณโรค 

ของสถานพยาบาล	ท�าให้เกดิความเบือ่หน่าย	ท�าให้รกัษา

ไม่ต่อเนือ่งทีส่ถานพยาบาลปลายทาง	ท�าให้ผูป่้วยขาดยา	

อาจท�าให้เชือ้ในร่างกายกลายเป็นเชือ้ด้ือยาขึน้ได้	หากไม่

ท�าการรักษาให้หาย	ผู ้ป่วยมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อ 

ในชุมชน	สังคมนอกจากนี้	ยังมีปัญหาอีกประการหนึ่ง

สถานพยาบาลโอนออกโดยไม่ทราบผลส�าเร็จของการ

รักษาเพราะไม่ทราบผลการรักษา

	 จากปัญหาดังกล่าว	กองควบคมุโรคเอดส์	วณัโรค

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ได้จัดต้ังศูนย์กลางการ 

ส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค	(TB	Referral	Center)	ส�าหรับการ

ประสานงานระหว่างสถานพยาบาลต้นทางและสถาน

พยาบาลปลายทาง	เพ่ือเป็นตัวช่วยให้ผู้ประสานงาน

วัณโรคของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง	ท�างานได้สะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น	เพียงประสานศูนย์กลางการส่งต่อ 

ผู้ป่วยวัณโรคเพียงจุดเดียว	

 กระบวนการการส่งต่อผู้ป่วยที่ผ่านมา การส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นระบบ

 (Pre-Setting Condition, Chaotic Communication)  (Systematic Communication)



95

วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

การจัดตั้ง TB Referral Center: เริ่มจากเรือนจ�า

	 การจัดตั้งศูนย์กลางการส่งต่อผู ้ป่วยวัณโรค 

ได้ท�าการทดลองใช้กับผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นผู้ต้องขังใน 

เรือนจ�าเมื่อออกมารับการรักษาต่อ	ณ	สถานพยาบาล

ภายนอกเรือนจ�าหลังจากพ้นโทษ	รวมทั้งผู้ป่วยวัณโรค 

ที่อยู่ระหว่างการรักษา	ณ	สถานพยาบาลที่ต้องคดีต้อง 

เข้ารับการรักษาต่อเนื่องในเรือนจ�า	ซึ่งรูปแบบการ

ประสานงานระหว่างเรือนจ�ากับสถานพยาบาลนอก 

เรือนจ�าไม่ชัดเจนและไม่มีแนวทางปฏิบัติท่ีแน่นอน 

เม่ือทดลองใช้และหาข้อบกพร่อง	ปัญหาอุปสรรค 

ในการท�างานแล้ว	ได้น�าเรียนผู้บริหารส�านักอนามัย	ซึ่ง 

เห็นชอบในการด�าเนินงาน	จึงได้ท�าการบริหารจัดการ	 

จนได้ท�าการจัดตั้งศูนย์กลางการส่งต่อผู ้ป่วยวัณโรค 

ขึ้นที่กลุ่มงานวัณโรค	กองควบคุมโรคเอดส์	วัณโรคและ 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	และเปิดด�าเนินงานเมื่อวันที	่

๑๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	โดยได้จัดท�าหนังสือและ

ใบปลิวถงึสถานพยาบาลทกุสังกดัทีรั่บรักษาผู้ป่วยวณัโรค

พื้นที่กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	๙๖	แห่ง	ศูนย์บริการ

สาธารณสุข	จ�านวน	๖๘	แห่ง	 เพ่ือเชิญประชุมและ

ประชาสัมพันธ์การเปิดด�าเนินงานของศูนย์กลางการ 

ส่งต่อผู ้ป่วยวัณโรคและแจ้งขั้นตอนการด�าเนินงาน 

ให้ผู ้ประสานงานวัณโรคทราบ	รวมทั้งขอชื่อ	ที่อยู 	่ 

เบอร์โทรศัพท์	แอปพลิเคชันไลน์	อีเมลล์ส�าหรับการ

ประสานงาน	

 

กระบวนการด�าเนินงานของ TB Referral Center

	 ศูนย ์กลางการส่งต ่อผู ้ป ่วยวัณโรค	 เป ็นผู ้ 

ประสานงานระหว่างผู้ประสานงานวัณโรคระหว่างหน่วยงาน	

ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	โดยบทบาทของ

สถานพยาบาลต้นทางและปลายทางมีดังนี้

สถานพยาบาลต้นทาง

TB	Referral	Center

สถานพยาบาลปลายทาง

-		 พิจารณาการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคทั้งการส่งต่อและการโอนออก

-	 อธิบายและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ป่วยและญาติทราบถึงเหตุผลและความ

ส�าคัญของการส่งต่อเพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง	

-		 รับประสานจากสถานพยาบาลต้นทาง

-		 ประสานนดัหมายการรับ-ส่งต่อผูป่้วยระหว่างสถานพยาบาลต้นทางและ

ปลายทาง

-		 เตรียมความพร้อมระบบยาและเวชภัณฑ์ส�าหรับผู้ป่วย

-		 แจ้งวันเวลา	สถานที่ของคลินิกวัณโรคให้ทราบ	

ประสานTB	Referral	Center	ทางโทรศัพท์	

แอพพลิเคชั่นไลน์	อีเมลล์	พร้อมข้อมูลผู้ป่วย

ประสานไปยังสถานพยาบาลปลายทาง	ทาง

โทรศัพท์	แอพลิเคชั่นไลน์	อีเมลล์	เพื่อให้สถาน

พยาบาลปลายทางได้เตรียมความพร้อมรอรับ

ผู้ป่วย

แจ้งผลการส่งต่อและ

แจ้งผลการรักษา

เมื่อรักษาครบ

หากผู้ป่วยไม่มาถึงสถานพยาบาล

ปลายทางภายใน	๒	สัปดาห์	

แจ้งกลับ	TBRC	เพื่อติดตาม
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ผลการด�าเนินงาน: 

ผลงานที่เป็นความหวัง (Promising results)

	 เป็นเวลา	๔	ปีที่มีการด�าเนินงานของศูนย์กลาง

การส่งต่อผูป่้วยวณัโรค	มสีถานพยาบาลต้นทางท่ีใช้บรกิาร

ส่งต่อและโอนออกผ่านศูนย์น้ีจ�านวนกว่า	๑๘๐	แห่ง	

สถานพยาบาลปลายทางทีส่่งผูป่้วยไปมากกว่า	๔๐๐	แห่ง

ทั่วทั้งประเทศ	มีผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับบริการผ่านศูนย์ฯ	

แห่งนี้	มากกว่า	๓,๐๐๐	ราย	ในจ�านวนนี้ถึงปลายทาง

มากกว่าร้อยละ	๙๓	บางรายที่ไม่ถึงปลายทางมีหลาย

สาเหตุ	บางรายเสียชีวิตก่อนท่ีจะถึงปลายทาง	บางราย

สถานพยาบาลปลายทางไม่รับที่จะดูแลผู้ป่วยเนื่องจาก 

ผูป่้วยมโีรคร่วมท่ีรนุแรง	บางรายไม่สามารถประสานตดิต่อ

ผู้ป่วยได้	บางรายเป็นคนเร่ร่อนที่ไม่สามารถตามตัวได้	 

ผูป่้วยบางรายไม่ใช่คนไทยเมือ่ตรวจพบว่าเป็นโรควณัโรค

จะถูกนายจ้างให้กลับประเทศ	ในกรณีที่ผู้ป่วยโอนออก

แต่ได้ขึ้นทะเบียนรักษาที่สถานพยาบาลต้นทางแล้ว	 

เมื่อคาดประมาณว่าผู้ป่วยรักษาครบตามเวลาที่ก�าหนด

แล้ว	ทางศูนย์กลางการส่งต่อจะท�าการประสานขอผล 

การรักษาผู้ป่วยจากสถานพยาบาลปลายทาง	เพื่อแจ้ง 

ไปยังสถานพยาบาลต้นทางให้ทราบ	เพื่อบันทึกผลการ

รักษาผู ้ป ่วยรายนั้นๆ	ซึ่งจะท�าให้ผลการรักษาของ 

สถานพยาบาลต้นทางเพิม่ขึน้	อย่างไรกต็ามหากพจิารณา

เฉพาะบทบาทของศูนย์กลางการส่งต่อผู ้ป่วยวัณโรค	 

ซึ่งมุ่งเน้นภารกิจหลัก	คือการบริหารจัดการให้เกิดการ 

เอื้อต่อการส่งต่อจากสถานพยาบาลต้นทางไปยังสถาน

พยาบาลปลายทางในส่วนผลส�าเร็จของการรักษานั้น	 

ขึ้นโดยตรงกับประสิทธิภาพของสถานพยาบาลปลาย

ทางในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

	 จากรายงานผลการด�าเนินงานวัณโรคในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครประจ�าปี	๒๕๖๒	ของกองควบคุม 

โรคเอดส์	วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ส�านัก

อนามยักรุงเทพมหานครพบว่าภาพรวมของผลการรกัษา

ผู้ป่วยวัณโรคพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ในปี	๒๕๖๐-๒๕๖๑	

อัตราการโอนออก	ร้อยละ	๕.๑๕,	๓.๑๔	ลดลงร้อยละ	๒	

อัตราขาดยา	ร้อยละ	๑๑.๑๐,	๑๐.๒๕	ลดลงร้อยละ	๑	

ท�าให้ผลส�าเร็จของการรักษาเพิ่มข้ึนจากปี	๒๕๖๐	 

ร้อยละ	๗๗.๕๔	เป็นร้อยละ	๘๐.๘๙	ในปี	๒๕๖๑	ผลการ

ด�าเนินงาน	มีแนวโน้มท่ีดีขึ้น	แต่ดีขึ้นอย่างช้าๆ	ซึ่งต้อง 

มีการพัฒนาต่อไป	ศูนย์กลางการส่งต่อยังมีเครือข่าย 

ผู ้ประสานงานวัณโรคนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

หลายจังหวัด	การส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วยเป็นที่ไว้วางใจ

ของผู ้ประสานงานแต่ละพื้นที่	 รวมทั้งผู ้ป่วยบางราย 

เกิดความเชื่อใจ	 โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหา	การ

ประสานงานสามารถท�าได้รวดเร็ว	การด�าเนินงานยังส่ง

ผลกระทบต่อภาพรวมของผลส�าเร็จของการรักษา	 

การด�าเนินงานยังมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยท�าให้ไปถึงสถาน

พยาบาลได้อย่างมั่นใจ	สามารถประสานผู้ประสานงาน

วณัโรคของสถานพยาบาลปลายทางทันทีไม่ต้องประสาน

งานตามจุดต่างๆ	ของสถานพยาบาลเป็นการลดการ 

แพร่กระจายเช้ือ	 เป็นการบริการแบบยึดผู ้ป่วยเป็น

ศูนย์กลางอีกรูปแบบหนึ่ง	 (Patient	center)	 เป็น

ประโยชน์ต่อบคุลากรทางการแพทย์	ท�าให้ประหยดัเวลา

ในการประสานงานระหว่างสถานพยาบาลที่ต้องการ 

ส่งต่อผู้ป่วย	ทราบปริมาณงานที่จะเกิดขึ้นเมื่อนัดผู้ป่วย

เดินทางมาถึง	นอกจากจะด�าเนินงานรับและส่งต่อ 

ใน-นอกพืน้ทีก่รงุเทพมหานครแล้ว	ยงัได้รบัการประสาน

จากต่างประเทศที่มีผู ้ป ่วยวัณโรคที่เดินทางกลับมา	 

ให้ประสานกบัสถานพยาบาลปลายทางในการดูแลผูป่้วย

ต่อเนื่องด้วย
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

TB Referral Center: ต่อยอดความส�าเร็จ

	 กองควบคุมโรคเอดส์	วัณโรคและโรคติดต่อ 

ทางเพศสมัพนัธ์	ประชาสมัพนัธ์ให้สถานพยาบาลท�าการ

แจ้งต่อศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค	เมื่อพบผู้ป่วย 

ทีเ่ป็นนกัเรยีน/คร	ูในสถานศกึษา	หรอืสถานประกอบการ	

เพื่อศูนย์กลางการส่งต่อ	ตรวจสอบกับฐานข้อมูลผู้ป่วย

วัณโรคของกรุงเทพมหานคร	หากพบผู ้ป่วยมาจาก

โรงเรียนหรือสถานประกอบการแหล่งเดียวกันจะได้

ด�าเนินการแจ้งให้ศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ท�าการ

ควบคมุโรค	ป้องกันการเกิด	“ภาวะ	Out	break”	โดยเร็ว

	 นอกจากนี้	ศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค

ท�าการประสานหาสถานพยาบาลใกล้บ้าน	ท�าการก�ากับ

ติดตามการกินยา	(Directly	Observe	Treatment:	

DOT)	ในรายที่ผู้ป่วยไม่สะดวกมารับการก�ากับติดตาม

การกินยา	(DOT)	ที่สถานพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วย	

เพราะอยู่ไกล	ดังนั้นการเลือกสถานพยาบาลที่ใกล้บ้าน 

ผู้ป่วยเป็นการดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง	โดยเน้นผู้ป่วย

เป็นศูนย์กลาง	และ	DOT	เป็นวิธีเดียวที่มั่นใจว่าผู้ป่วย

หายจากโรคได้

ความคาดหวังต่อการด�าเนินงานวัณโรค:

ท�าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

	 ศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค	ด�าเนินงาน

เป ็นผู ้ประสานงานระหว ่างหน ่วยงานต ่างๆ	 ใน

กรุงเทพมหานครแล้ว	ยังมีการประสานงานระหว่าง 

สถานพยาบาลนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ซ่ึงจะพบว่า
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สถานพยาบาลนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่ง	 

มกีารใช้บริการศูนย์ฯแห่งนีด้้วย	แต่เนือ่งจากการประสาน

งานไปยังสถานพยาบาลนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

บางแห่ง	 ไม่รู ้จักศูนย์ฯแห่งนี้	ท�าให้เกิดอุปสรรคใน 

การประสานงานพอสมควร	ซึ่งหากแต่ละพื้นท่ี	แต่ละ

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรค	มีการจัดตั้งศูนย์เช่นนี้ข้ึน	

หรือมีผู ้ประสานแต่ละพื้นท่ีให้ชัดเจน	จะสามารถม ี

การด�าเนนิงานให้ราบรืน่	รวดเรว็ยิง่ข้ึน	และผูป่้วยวณัโรค

จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก	อัตราการขาดยา	 

การรกัษาทีไ่ม่ต่อเนือ่งน่าจะลดลงอย่างมนียัส�าคญั	ส่งผล

ให้ประเทศไทยมภีาพรวมของผลการรักษาส�าเรจ็สูงยิง่ขึน้

และปัญหาวัณโรคดื้อยาลดลง

 

บทเรียนที่ได้รับจากการตั้งศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วย

วัณโรค

	 ๑.		การมีระบบบันทึกข้อมูลที่ครอบคลุมมีการ

ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

มีความส�าคัญเป็นเบื้องต้นท�าให้สามารถทราบถึงสภาพ

ปัญหาที่แท้จริงในช่วงเวลานั้นๆ	และสภาพปัญหาที่ 

ผ่านมาจะน�าไปสู่การพยากรณ์ปัญหาในอนาคต

	 ๒.		การมีแรงบันดาลใจ	 (Inspiration)	 ใน 

การแก้ปัญหาในลักษณะของงานด้านสาธารณสุขที่ม ี

ผลกระทบต่อประชากรจ�านวนมาก	จะเป็นแรงผลักดัน 

ให้มีความทุ่มเทมุ ่งมั่นที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่มีอยู ่

ปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์พบว่ายังขาดประสิทธิภาพ 

ในระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง 

ไปยงัสถานพยาบาลอกีแห่งหนึง่	เนือ่งจากไม่มหีน่วยงาน

ที่ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างสถานพยาบาล

ต้นทางและสถานพยาบาลปลายทาง	ส่งผลให้เกิดความ 

ยุ่งยาก	ความไม่เข้าใจทั้งต่อผู ้ป่วยต่อสถานพยาบาล 

ปลายทาง	ท�าให้ผู้ป่วยเกิดความเบื่อหน่ายที่จะไปรักษา 

ต่อเนื่อง	ท�าให้ขาดการรักษาซึ่งจะส่งผลกระทบที่รุนแรง

ต่อผู้ป่วยเองตลอดจนผู้ใกล้ชิด	และสังคมของกรุงเทพ-

มหานครโดยภาพรวม

	 ๓.	 การจัดต้ังการบริการใหม่ๆ	ขึ้นซ่ึงนับได้ 

ว่าเป็น	creative	ต้องมีแรงสนับสนุนจากทางผู้บริหาร

และผู้ร่วมงานอ่ืนๆ	ท�าการลองผิดลองถูกในระยะแรก 

ของการด�าเนนิงาน	เพ่ือให้ได้รปูแบบท่ีคงที	่มทีศิทางและ

วิธีการด�าเนินงานท่ีชัดเจน	การโน้มน้าว	(Advocacy)	 

ผู ้บริหารเป็นสิ่งที่ท ้าทายมาก	การจัดต้ังศูนย์กลาง 

การส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคในกรุงเทพมหานครนี้ต้องผ่าน

กระบวนการเช่นเดียวกัน	การโน้มน้าวอาจมีอุปสรรค 

ในช่วงแรก	ความเพียรพยายามเชื่อมั่นและศรัทธา	 

(Trust)	ในแนวทางการแก้ไขปัญหานีจ้ะส่งผลให้มีการท�า	

(Advocacy)	อย่างต่อเนื่องและได้ผลส�าเร็จในที่สุด

	 ๔.	การด�ารงอยู่ของศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วย

ควรขยายให้มคีวามครอบคลุมโรคอืน่ๆ	มากกว่าโรควณัโรค

เท่านั้น	ไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

รวมท้ังโรคท่ีไม่ติดต่อเร้ือรังท้ังหลาย	 (NCDs:	non- 

communicable	diseases)	 ซ่ึงเป็นเรื่องที่ควรแก่ 

การลงทุนทางด้านสาธารณสุขทั้งส้ิน	เพ่ือประสิทธิภาพ

การส่งต่อผู ้ป่วยที่มากกว่าการเขียนใบส่งตัวมอบให ้

ผู้ป่วยไปติดต่อยังสถานพยาบาลปลายทางเหมือนเช่น 

ที่ท�ากันในปัจจุบันเท่านั้น	

สถานที่ตั้ง :	อาคารกิ่ม-เลื่อน	น้อยวัฒน์	เลขที่	๑๒๔/๑๖	ถนนกรุงธนบุรี	แขวงบางล�าภูล่าง	เขตคลองสาน	กทม.๑๐๖๐๐
		 กลุ่มงานวัณโรค	ชั้น	๕	กองควบคุมโรคเอดส์	วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ส�านักอนามัย	กทม.
โทรศัพท์ :	 ๐๒-๘๖๐๘๒๐๘	โทรสาร	๐	๒๘๖๐-๘๗๕๑-๖	ต่อ	๕๐๐,	๕๐๔		 มือถือ : 	 ๐๘๖-๗๕๒-๙๗๖๔,	๐๖๔-๐๕๙-๗๔๐๙	
E-mail : 	 refer.tb.bma@gmail.com	 ID LINE : refer.bma
 ในวันและเวลาราชการ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
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กรณีตัวอย่าง:
การใช้สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients)

	 จากเอกสารด้านซ้ายมือ	 เป็นโพสที่แชร์กัน 

แพร่หลายในโลกโซเซียล	 ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีผู ้เขียนน�า 

มาเขียน	เพื่อจะเน้นว่า	 ไม่ได้เป็นไปตามนั้นเสมอไป	 

แล้วแต่การปฏิบติัแต่ละโรงพยาบาล	(เน้นเอกชน)	ซึง่จาก

โพสนี้	ญาติคนไข้ต้องเดินเรื่องเองทั้งหมด	ซ่ึงต่างจาก 

โรงพยาบาลที่ผู ้เขียนไปใช้บริการจะประสานงานให ้

ทุกอย่าง	จึงเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่อยากจะบอกเล่า	ทั้งยัง

ได้เชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเบิกจ่ายจากราชการต้นสังกัด

ตามสิทธิด้วย

	 UCEP	คือหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ	กรณีเข้ารับ 

การรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินตาม	ระบบการคัดแยก

ผู้ป่วยฉุกเฉิน	 ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของกระทรวง 

การคลัง	โดยไม่ขอลงในรายละเอียด

	 ผู้เขียนไม่รู้ว่า	สิ่งที่ผู้เขียนเขียนนี้เป็นคนละเรื่อง	

หรือเช่ือมโยงเป็นเร่ืองเดียวกนัหรือไม่	แต่เป็นประสบการณ์

ทีผู้่เขยีนได้พบด้วยตนเอง	ผู้เขยีนขอทีจ่ะไม่เอ่ยชือ่บุคคล

หรือสถานที่ตามความเป็นจริงทั้งๆ	ที่ทุกสิ่งที่ผู้เขียนพบ	

เป็นความดีความสวยงามน่ายกย่องสรรเสริญในทุกการ 

อาจารย์ชื่นจิตต์	ยุกติรัตน

อดีตกรรมการที่ปรึกษา	

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ
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กระท�า	แต่ผูเ้ขยีนไม่แน่ใจในข้อกฎหมายการละเมดิลขิสทิธิ	์

จึงขอกันไว้ดีกว่าแก้	โดยผู้เขียนขอใช้อักษรย่อแทน	ดังนี้	

ก.	=	โรงพยาบาลของรัฐ	ข.	=	ข้าราชการผู้เป็นผู้ป่วย	 

ค.	=	โรงพยาบาลเอกชนที่ไปรับการรักษา

	 นาย	ข.	อายุ	๘๗	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๘)	เกษียณอายุ

ราชการจากหน่วยของงานรฐับาล	เป็นคนทีไ่ม่ชอบอยูน่ิง่	

หาอะไรท�าตลอดเวลา	ประวัติโรคประจ�าตัวหลายโรค 

แต่จะไม่ขอเอ่ยถึง	จะกล่าวเฉพาะโรคระบบประสาท 

ที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน	จากความใกล้ชิด

สังเกตเห็นความผิดปกติทางพฤติกรรมของนาย	ข.	ที่มี

การเปลีย่นแปลง	คดิว่าเป็นความเสือ่มตามอายุ	เวลาเดิน

มกัสะดดุหกล้ม	คว�า่หน้า	ได้รบับาดแผลเสมอ	อายรุแพทย์

ได้ส่งต่อไปพบแพทย์เฉพาะทางระบบประสาท	จากการ

ทดสอบภาวะทางสมอง	ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น	“โรค 

สมองเสือ่มในโรคอลัไซเมอร์ชนดิเริม่เกดิขึน้เมือ่อายมุาก”	 

ซึ่งแพทย์ได้ให้การรักษาทางยาตลอดมา	แพทย์อธิบาย 

ให้ทราบว่า	พฤติกรรมของนาย	ข.	จะถดถอยเป็นเด็ก 

ไปเรื่อยๆ	และแนะน�าให้ผู้เขียนท�าเรื่องขอเป็นผู้อนุบาล

ก่อนที่จะไม่รู ้เรื่องไปมากกว่านี้	 เพื่อผู้เขียนจะได้ท�า

ธุรกรรมแทนเขาได้	เพราะตอนนี้เริ่มจ�าอะไรไม่ได้แล้ว	 

ไม่รู้วัน	เวลา	จ�าคนได้บ้างไม่ได้บ้าง	แขนขาเริ่มอ่อนก�าลัง	

น่ังไม่อยู่	 ได้แต่นอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียง	 เวลา 

รับประทานอาหารยังรับประทานเอง	แต่ต้องพยุงไว ้

ไม่ให้ล้ม	จับช้อนเองแต่อิ่มแล้วต้องแกะมือเอาช้อนออก	

เอาลูกบอลนิ่มๆ	ให้หัดก�า	แต่ก�าแล้วแบไม่ได้และไม่ยอม

ท�าอีก	ต่อมารับประทานอาหารแล้วไม่ยอมกลืนพ่นทิ้ง	

พยายามกลนืแต่ยา	เวลานอนเริม่มนี�า้ลายไหลออกมมุปาก

	 วันอาทิตย์ที่	๘	กรกฎาคม	๒๕๖๑	หลังจากนาย	

ข.	รับประทานอาหารเสร็จ	นอน	ตะแคงอยู ่บนเตียง	 

มีน�้าลายไหลจึงเตรียมท�าความสะอาดให้	แต่เมื่อเอา 

ส�าลีพันปลายไม้ชุบน�้าอุ่นเช็ดออกมีเลือดติดออกมาด้วย

และไม่หยุด	 จึงโทรตามหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	๑๖๖๙	 

มีบุคลากรประจ�ารถ	๒	คนๆ	หนึ่งซักประวัติและถามว่า

ถ้าต้องไปโรงพยาบาล	จะไปโรงพยาบาลใด	ผู้เขียนตอบ

ว่า	ขอไปโรงพยาบาล	ก.	มีสิทธิเบิกจ่ายของราชการ	 

อีกคนให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาล	แต่อาการไม่ดีขึ้น	

ขอตามรถที่มีหมอประจ�ามาช่วย	ซึ่งก็มาโดยเร็วแต ่

ไม่สามารถช่วยได้	ความดันโลหิตลดลงเร่ือยๆ	ขอส่ง 

โรงพยาบาลท่ีใกล้ที่สุดเพราะกลัวไปไม่ถึงโรงพยาบาล 

ท่ีผู้เขียนแจ้งความจ�านง	ใกล้บ้านท่ีสุดเป็นโรงพยาบาล

ของ	กทม.	แต่ผู้เขียนขอไปโรงพยาบาล	ค.	เพราะเพิ่ง 

ไปรักษาเย็บแผลหกล้มศีรษะแตกมาไม่นาน	เมื่อไปถึง

ห้องฉุกเฉิน	แพทย์ได้	รับทราบอาการและการรักษา 

ที่ได้รับมาแล้ว	ให้น�าส่งห้องไอซียูเลย	ซ่ึงได้รับการดูแล 

ในเรือ่งของสญัญาณชพีก่อนแล้วจงึส่องกล้องดกูระเพาะ

อาหาร	แพทย์	พบว่ามีแผลเล็กๆ	ที่กระเพาะอาหาร 

ส่วนบนประมาณ	๑๐	แผล	ได้มาบอกให้ทราบและ 

จะให้การรักษาตามอาการ	ถ้ายาถูกกับเชื้อก็คงจะดีขึ้น 

ในเร็ววัน	 ซ่ึงพอครบ	๒	วัน	แพทย์มาบอกว่า	นาย	ข.	 

พ้นวิกฤตแล้ว	แต่โรงพยาบาล	ก.ที่แจ้งไว้แต่แรกยัง 

ไม่สามารถรับย้ายไว้	เนื่องจากยังไม่มีเตียงว่าง	ผู้เขียน 

ขอให้นาย	ข.	รักษาที่นี่ต่อไปจนกว่าโรงพยาบาล	ก.	จะมี

เตียงว่าง	ยินดีจะจ่ายเงินเอง

	 นี่เป็นที่มาของ	UCEP	(Universal	Coverage	

for	Emergency	Patients):-	จากเอกสารหน้าแรก	 

ผู้ใช้สิทธิ	UCEP	เป็นผู้ด�าเนินการเอง	ซึ่งไม่เป็นความจริง

เสมอไป	จงึได้น�ามาเขยีนว่า	ทัง้นีแ้ล้วแต่ความรบัผิดชอบ

ของโรงพยาบาล	ค.	แต่ละแห่ง	ประสบการณ์ที่ผู้เขียน

ประสบจากโรงพยาบาล	ค.	ที่

	 นาย	ข.	รับการรักษาอยู่	มีหน่วยประสานงาน 

ท่ีดีมาก	ประสานให้ท้ังหน่วยงาน	UCEP	และโรงพยาบาล	

ก.	ท่ีผู้เขียนเลือกพานาย	ข.	ไปต้ังแต่แรก	ผู้รับผิดชอบ 

มาอธิบายให้ฟังว่า	นาย	ข.	ได้รับสิทธิ์รักษาฉุกเฉิน	๒	วัน	

ซ่ึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย	และเมื่อยังย้ายไป 

โรงพยาบาล	ก.	ไม่ได้เพราะยังไม่มีเตียงว่าง	ผู ้เขียน 

ต้องจ้างเอง	และเบิกได้ตามที่ราชการก�าหนด	คือไม่เกิน	

๘,๐๐๐.๐๐	บาท	(แปดพันบาทถ้วน)	กับค่าเตียงอีก 

วันละ	๑,๐๐๐.๐๐	บาท	(หนึ่งพันบาทถ้วน)	ผู ้เขียน

ยอมรบัข้อตกลง	และตอนเยน็จะมผีูม้าแจ้งว่าโรงพยาบาล

ที่ผู้เขียนจะย้ายไปมีเตียงว่างหรือไม่
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	 ตอนค�่า	แพทย์จากโรงพยาบาล	ก.	 โทรมา 

บอกว่า	ถ้าคืนน้ีเตียงว่างจะย้ายนาย	ข.	ไปแต่ผู้เขียน 

เรียนว่า	โรงพยาบาลนี้สามารถจะอยู่ได้ถึงเที่ยงพรุ่งนี้	 

ขออนุญาตย้ายไปกลางวันวันรุ่งข้ึน	เมื่อช�าระค่าใช้จ่าย

เรียบร้อยแล้ว	 โรงพยาบาล	ค.	ก็น�านาย	ข.	 ไปส่งท่ี 

โรงพยาบาล	ก.	และด�าเนินกระบวนการเข้าเป็นผู้ป่วย 

ในให้เรียบร้อย	ส่งถึงเตียงที่ผู้ป่วยพักซึ่งเป็นที่ประทับใจ

มากและโรงพยาบาล	ค.	ได้แยกใบเสร็จการช�าระเงิน 

เป็นสองส่วนชัดเจน	ชุดหนึ่งคือที่	UCEP	จ่าย	๒	วัน	และ

อีกชุดหนึ่งที่ผู้เขียนจ่ายเอง	๑	วัน

	 ปัญหาที่ตามมาคือ	เมื่อผู้เขียนน�าเอกสารการ

จ่ายเงนิ	๑	วนัทีจ่่ายเองไปยืน่เบกิทีห่น่วยงานของนาย	ข.	

(ยื่นชุดที่	UCEP	จ่าย	๒	วันประกอบด้วย)	ในใบประเมิน

ฉกุเฉนิ	แพทย์เขยีนค�าเดยีวว่า	“เข้าเกณฑ์”	ทางผูรั้บเร่ือง

การเบิกจ่ายแจ้งว่าเบิกไม่ได้	เพราะอยู่โรงพยาบาล	ค.	 

๓	วัน	และคืน	 เรื่องการเบิกจ่าย	ได้มีผู ้แนะน�าว่าให้ 

โทรไปถามกองสวัสดิการ	การรักษาพยาบาลกลุ่มตาม

กฎหมาย	กรมบัญชีกลาง	(หมายเลข	๐๒-๑๒๗-๗๓๙๘)	

เจ้าหน้าที่ถามว่าโรงพยาบาล	ค.	มีการประสานงาน 

กับ	UCEP	และโรงพยาบาล	ก.	หรือไม่	ซึ่งผู้เขียนตอบว่า

มแีละแจ้งให้ผูเ้ขียนทราบผลทกุวัน	จงึได้รบัค�าแนะน�าว่า	

ให้ขอหลกัฐานการตดิต่อท่ีโรงพยาบาล	ค.	บันทึกไว้	ส�าเนา 

จากต้นฉบับ	เซ็นรับรองและประทับตราโรงพยาบาล	ค.	 

ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล	ค.	

ดีมาก	เพียงวันรุ่งข้ึนได้รับแจ้งว่าให้ไปรับเอกสารได	้ 

จึงน�าไปยื่นเรื่องเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดนาย	ข.	 

อีกครั้ง	และได้บอกให้ทราบตามค�าชี้แจงของกรมบัญชี

กลางว่า	ผู้ป่วยวิกฤตไม่จ�าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ	

๓	วันเสมอไป	แล้วแต่การวินิจฉัยของแพทย์	จึงได้แยก 

ใบเสร็จรับเงินชัดเจน	บังเอิญนาย	ข.	อยู่โรงพยาบาล	 

ค.	๓	วัน	ท�าให้ผู้ไม่ศึกษาเกิดความเข้าใจผิดในกรณีที ่

ย้ายไม่ได้

	 (๑)		 ถ้าครบ	๓	วัน	คนไข้วิกฤตอยู่	ต้องตกลง 

กับกรมบัญชีกลาง

	 (๒)		 ถ ้าญาติไม ่ต ้องการย ้าย	 ขอรักษาที่ 

โรงพยาบาล	ค.	ต่อไป	กรณีนี้ต้องจ่ายเองและเบิกไม่ได้		

	 (๓)		 โรงพยาบาล	ก.	ไม่มเีตียงว่าง	ให้ญาติทดรอง

จ่ายไปก่อน	แนะน�ามาเบกิราชการได้ตามทีก่ฎหมายก�าหนด

	 ซ่ึงจะศึกษารายละเอียดได้จาก	หนังสือเวียน 

กรมบัญชีกลาง	ด่วนที่สุด	ที่	กค	๐๔๑๖.๘/ว	๓๓๓

	 ผูเ้ขยีนมองว่า	เรือ่งของนาย	ข.	นี	้ทกุเรือ่งเกีย่วพนั

กันโดยบังเอิญที่น่าจะน�ามาเป็น	 กรณีศึกษาได ้ขอให ้ 

ท่านผู้อ่านพิจารณาเองอย่างในหน้าแรก	ญาติต้องเป็น 

ผู้ด�าเนนิการเอง	หรือโรงพยาบาล	ค.บางแห่ง	จะให้คนไข้

หรือญาติเซ็นไว้เลยว่า	“ไม่ขอรับสิทธิ์	UCEP”	ก็ไม่

สามารถน�าไปเบิกได้แม้จะมีสิทธิ	ส�าหรับรายนาย	ข.	 

นับว่าเป็นผู ้โชคดีที่โรงพยาบาล	ค.	ที่ผู ้เขียนเลือกไป 

รบัการรกัษา	มหีน่วยงานด�าเนนิการเฉพาะ	ท�าให้ทกุอย่าง	

จนได้ย้ายไปรักษาโรงพยาบาล	ก.	ตามที่ระบุไว้ตั้งแต ่

เริ่มต้น	
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รายงานการตรวจงบการเงิน ประจ�าปี ๒๕๖๓
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล
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ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ�าปี ๒๕๖๔

 
 

      
     

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
         
ก) ประมาณการรายรับ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ล าดบั 
ที ่

  หมวดรายการ                                  

 
 

 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

  เหตผุล 
 
๑. 

 
เงนิบริจาค 

 
 

 
    ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
  - เพื่อน าดอกผลใช้จ่ายตามวตัถปุระสงค์ 

  ๑.๑ ตัง้เป็นกองทนุตามวตัถปุระสงค์       ของเงินกองทนุ 
      - เพื่อสนบัสนนุดอกผลของเงินกองทนุตา่งๆ 
  ๑.๒ สนบัสนนุกองทนุตา่งๆ ในข้อ ๑.๑       ให้มีจ านวนเพียงพอกบัรายจ่ายของแตล่ะ 
        กองทนุ 
     
๒. เงนิค่าบ ารุง  ๓๕๒,๐๐๐.๐๐   สมคัรเป็นสมาชิกสามญั และสมาชิก 

      สมทบคนละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
     
๓. ดอกเบีย้/ผลประโยชน์จากเงนิกองทุน  ๒๓๕,๐๐๐.๐๐  
     - บ้านศรีนครินทร์    - เงินฝากธนาคาร 

     - สมาคมฯ    -  เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลยั- 
        มหิดล จ ากดั 

     - สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.“ชดุเกษตรมัง่คัง่ ๕” 
     
๔. เงนิรายได้  ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐    - รายได้จากการจดักิจกรรมตา่งๆ 
 - งานวิชาการ           (ภายหลงัการหกัคา่ใช้จ่าย) 
 - งานเดิน-ว่ิง     - สนบัสนนุการจดัพิมพ์หนงัสอืลานพิกลุ 
 - สนบัสนนุลานพิกลุ    
     
       
     
                  รวมประมาณการรายรับ  ๒,๓๓๗,๐๐๐.๐๐  
     

 
 
 

 
 
         

ก) ประมาณการรายรับ ประจ�าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

ข) ประมาณการรายจ่าย ประจ�าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔

 
 

 
 ๒ 

 
ข) งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

ล าดบั 
   ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
  ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ขอตัง้ 
(บาท) 

   
ท่ี 

 
หมวดรายการ  

    งบประมาณ 
  ๓๐ ธ.ค.๒๕๖๓ 
       จ่ายจริง 
        (บาท) 

เหตผุล 

 
๑. 

 
ทุนใช้ในกิจการสมาคมฯ 

    

 ๑.๑  ถวายบรมวงศานวุงศ์ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐  - วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
      - วนัพระราชสมภพ และในวโรกาสตา่งๆ 
 ๑.๒  การกศุล ๑๒๐,๐๐๐.๐๐        ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  - สมทบทนุ “ทนุการกศุลสมเด็จยา่” 
      - สมทบทนุ “ทนุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ” 
      - บริจาควนัมหิดล/พวงมาลา 
      - บริจาคงานกาชาด 
      - บริจาคงานคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล    
      - ร่วมจดั/สนบัสนนุพิธีการทางศาสนา 
      - สนบัสนนุกิจกรรมด้านสงัคมสงเคราะห์ 
            ชว่ยเหลือเด็กก าพร้า 
            ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ 
      - สนบัสนนุกิจกรรมด้านอ่ืนๆ 
             องค์กรในมหาวิทยาลยัมหิดล 
             องค์กรนอกมหาวิทยาลยัมหิดล 
 ๑.๓  คา่ตอบแทน     ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๓๔,๓๒๙.๐๐ ๗๑๒,๐๐๐.๐๐  - ปรับอตัราเงินเดือนประจ าปีเจ้าหน้าที่   
         อยา่งน้อยไมเ่กิน 3  คน 
      - คา่ลว่งเวลา 
      - ผู้ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 
      - สมทบเงินกองทนุประกนัสงัคม 
 ๑.๔  คา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษา ๕,๐๐๐.๐๐          ๒,๙๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐  - คา่ซอ่มแซมและอปุกรณ์ 
 ๑.๕  คา่สาธารณปูโภค ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๙๑๕.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐  - คา่ไปรษณีย์ /คา่โทรศพัท์ 
 ๑.๖ คา่ธรรมเนียม/คา่สมคัร ๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๔๙.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐  - สภาสตรีแหง่ชาติ 
         เป็นสมาชิกองค์กรอื่น     - สถาบนัสมทบสภาการพยาบาล 
      - ตอ่อาย ุInternet 
 ๑.๗ หนงัสอืลานพิกลุ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐  - คา่จดัพิมพ์ 
      - คา่จดัสง่ (ซอง-แสตมป์) 
 ๑.๘ วสัด ุ  - งานบ้าน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๔๙๙.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐  - หมกึตา่งๆ 
                  - ส านกังาน     - ถ่ายเอกสาร 

      - กระดาษ 
      - คา่พิมพ์หวักระดาษ/ซอง 

      - เคร่ืองเขียน 
      

 
                                                                    

 
 

 
 ๒ 

 
ข) งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

ล าดบั 
   ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
  ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ขอตัง้ 
(บาท) 

   
ท่ี 

 
หมวดรายการ  

    งบประมาณ 
  ๓๐ ธ.ค.๒๕๖๓ 
       จ่ายจริง 
        (บาท) 

เหตผุล 

 
๑. 

 
ทุนใช้ในกิจการสมาคมฯ 

    

 ๑.๑  ถวายบรมวงศานวุงศ์ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐  - วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
      - วนัพระราชสมภพ และในวโรกาสตา่งๆ 
 ๑.๒  การกศุล ๑๒๐,๐๐๐.๐๐        ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  - สมทบทนุ “ทนุการกศุลสมเด็จยา่” 
      - สมทบทนุ “ทนุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ” 
      - บริจาควนัมหิดล/พวงมาลา 
      - บริจาคงานกาชาด 
      - บริจาคงานคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล    
      - ร่วมจดั/สนบัสนนุพิธีการทางศาสนา 
      - สนบัสนนุกิจกรรมด้านสงัคมสงเคราะห์ 
            ชว่ยเหลือเด็กก าพร้า 
            ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ 
      - สนบัสนนุกิจกรรมด้านอ่ืนๆ 
             องค์กรในมหาวิทยาลยัมหิดล 
             องค์กรนอกมหาวิทยาลยัมหิดล 
 ๑.๓  คา่ตอบแทน     ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๓๔,๓๒๙.๐๐ ๗๑๒,๐๐๐.๐๐  - ปรับอตัราเงินเดือนประจ าปีเจ้าหน้าที่   
         อยา่งน้อยไมเ่กิน 3  คน 
      - คา่ลว่งเวลา 
      - ผู้ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 
      - สมทบเงินกองทนุประกนัสงัคม 
 ๑.๔  คา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษา ๕,๐๐๐.๐๐          ๒,๙๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐  - คา่ซอ่มแซมและอปุกรณ์ 
 ๑.๕  คา่สาธารณปูโภค ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๙๑๕.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐  - คา่ไปรษณีย์ /คา่โทรศพัท์ 
 ๑.๖ คา่ธรรมเนียม/คา่สมคัร ๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๔๙.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐  - สภาสตรีแหง่ชาติ 
         เป็นสมาชิกองค์กรอื่น     - สถาบนัสมทบสภาการพยาบาล 
      - ตอ่อาย ุInternet 
 ๑.๗ หนงัสอืลานพิกลุ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐  - คา่จดัพิมพ์ 
      - คา่จดัสง่ (ซอง-แสตมป์) 
 ๑.๘ วสัด ุ  - งานบ้าน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๔๙๙.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐  - หมกึตา่งๆ 
                  - ส านกังาน     - ถ่ายเอกสาร 

      - กระดาษ 
      - คา่พิมพ์หวักระดาษ/ซอง 

      - เคร่ืองเขียน 
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   ๓       

                                  
ข. งบประมาณจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔    

 
 

ล าดบั 
   ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ขอตัง้ 
(บาท) 

   
ท่ี 
 

หมวดรายการ 
 

 
      งบประมาณ  

   ๓๐ ธ.ค.๒๕๖๓ 
        จ่ายจริง 
          (บาท) 

เหตผุล 

 
 

 
๑.๙  ครุภณัฑ์ 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๑๘,๔๕๐ 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 - เคร่ืองปรับอากาศ 

      - อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
                 
 ๑.๑๐ คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๓๗,๐๕๘.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐  - งานรดน า้ขอพรผู้อาวโุส /มทุติาจิต 
      - แสดงความยินดีในโอกาสตา่งๆ 
      - ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี /ชมุนมุศิษย์เก่า   
      - งานเดนิ-วิง่เฉลิมพระเกียรต ิ
      - ประชมุวชิาการ 
      - อาหารวา่งการประชมุฝ่ายตา่งๆ 
      - ภาษีท่ีดนิ (พทุธมณฑล)/ภาษีเงินได้ 
      - เข็มสมาคมฯ 
      - งานวนัก่อตัง้สมาคมฯ 
      - คา่พาหนะ 
      - ดงูานบ้านพกัผู้สงูอาย ุ
 ๑.๑๑ ดอกผลจากเงินทนุ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๙๙๑.๗๘ ๑๐,๐๐๐.๐๐ - รางวลันกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร 
    อาจารย์นพรัตน์ สรุพิพิธ       บณัฑติ ที่ได้คะแนนยอดเย่ียม 
        ในวชิาตา่งๆ ๔ วชิา ของภาควชิาสตู ิ

   ศาสตร์-นรีเวชวทิยา (๓๐%) 
      - สนบัสนนุการศกึษาภาควชิาสตูศิาสตร์ฯ 
        (๒๐%) 
      - กิจกรรมสมาคมฯ (๓๐%) 
      - สมทบทนุเดมิ (๒๐%) 
      
  รวมเป็นเงนิ (๑.๑-๑.๑๑) ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๙๓,๑๙๑.๗๘ ๑,๖๗๗,๐๐๐.๐๐  
 
๒. 

 
ทุนเพื่อการศึกษา 

 
๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๑๖๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 - ให้ทนุตอ่เน่ืองแก่นกัศกึษาเร่ิมจากปีการ 

         ศกึษาท่ี ๒ ถงึ ๔ ท่ีเรียนดี ขาดแคลนทนุ-     
         ทรัพย์ ปีละ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาทตอ่คน 
         ตอ่ปี รวม ๓ ปี จ านวน  ๔ ทนุ          
         เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
      -  สมทบเงินกองทนุสะสมถาวร 
        “มลูนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพ่ือเยาวชน” 
         เป็นคา่เล่าเรียนของนกัเรียน ปีละ ๑ ทนุ 
       -  แสดงความยินดีวนัส าเร็จการศกึษาหลกั 
          สตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
      

ข) ประมาณการรายจ่าย ประจ�าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

 
 

         
 

 
            ๔ 
 

 
ข. งบประมาณจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 ล าดบั 

   ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขอตัง้ 
(บาท) 

   
ที ่

 
หมวดรายการ  

    งบประมาณ 
  

      ๓๐ ธ.ค.๖๓ 
         จ่ายจริง 
          (บาท) 

เหตผุล 

 
๓. 

 
ทุนเพื่อสวัสดกิารพยาบาล 

 
    ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๔๘,๓๐๘.๐๐ 

 
    ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 - สมาชิกเจ็บป่วย 

      - พวงหรีด 
      - ร่วมท าบญุสมาชิกถงึแก่กรรม 
      
 

๔. 
 
ทุนเพื่อโรงเรียนศิษย์เก่า- 

 
   ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 
  ๓๑๖,๑๐๐.๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
- รับรองกิจการของคณะท างาน 

 พยาบาลศิริราชบ้านดง       และผู้ ร่วมกิจกรรม 
     -  สร้างห้องน า้ 
      
      
 

๕. 
 
ทุนรางวัลศิษย์เก่าพยาบาล- 

 
    ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

 
    ๓๑,๒๑๐.๐๐ 

 
   ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

  
-  โล่ประกาศเกียรตคิณุ 

 ศิริราชดีเด่น    -  เข็มเชิดชเูกียรต ิ
     -  ช่อดอกไม้ 
      -  ช่อบเูก้ 
      -  โปสเตอร์ 
      

๖. ทุนเพ่ือบ้านพักผู้สูงอายุ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๔๔.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ -  สร้างรัว้ลวดหนาม 
 (บ้านศรีนครินทร์)    -  ภาษีท่ีดนิ 
      
 

๗. 
 
ทุนบ้านบ่อฝ้าย 

 
๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๗,๗๖๕.๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 
- ภาษีท่ีดนิ 

      
      
      
                รวมทัง้สิน้ (๒-๗) ๕๓๐,๐๐๐.๐๐   ๕๒๕,๓๒๗.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐  
      
                                    
 รวมประมาณการรายจ่าย 

(๑-๗) 
๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐  ๑,๙๑๘,๕๑๘.๗๘ ๒,๓๓๗,๐๐๐.๐๐  

                               
 
 

ข) ประมาณการรายจ่าย ประจ�าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔
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รายช่ือผู้ตั้งทุนที่ใช้ดอกผลตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
สรุปยอดเงิน ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๑.๑. คุณหญิงทวี	เนตรโรจน์	 ถึงแก่กรรม ๓๐/๑๑/๑๗ ๔๐,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐

๑.๒. จ�านวน	ปิติวรรณ		 ถึงแก่กรรม ๓๐/๑๑/๑๗ ๒,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐

๑.๓. คุณหญิงร�าพึงพัธน์	โมกขะเวส	 ถึงแก่กรรม ๓๐/๑๐/๑๓ ๒๕,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐

๑.๔. สุมาลี	แดงประไพ	 ถึงแก่กรรม …./…./๑๖ ๓,๔๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๕. ลมุล	สัตยสงวน		 ถึงแก่กรรม ๖/๑๑/๑๔ ๓,๘๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

๑.๖. เจนตา	ประทัตสุนทรสาร	 ถึงแก่กรรม ๖/๑๑/๑๔ ๘,๐๐๐ ๔๐,๐๒๗.๑๕

๑.๗. เฉลา	สุ่มสวัสดิ์		 ถึงแก่กรรม ๓๐/๑๑/๑๗ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐

๑.๘. จ�านงค์	ไรวา ถึงแก่กรรม ๖/๑๑/๑๔ ๓,๐๐๐ ๖๑,๓๓๐.๐๐

๑.๙. ศิษย์เก่ารุ่น	พ.ศ.	๒๔๙๑/	

พ.ท.หญิงผ่องใส	ครุฑางคะ

ถึงแก่กรรม	 ๓๐/๑๑/๑๗ ๕,๐๐๐ ๑๑๑,๕๒๐.๐๐

๑.๑๐. ประณิธิ	วิมุกตะนันทน์ - ๓๐/๑๑/๑๗ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐

๑.๑๑. พยุง	การสุทธิ์		 ถึงแก่กรรม ๓๐/๑๑/๑๗ ๑,๒๐๐ ๑๓๓,๘๐๐.๐๐

๑.๑๒. วาณี	เอกะจัมปกะ	 ถึงแก่กรรม ๓๐/๑๑/๑๗ ๔,๐๐๐ ๕,๐๑๖.๖๘

๑.๑๓. พยาบาล	&	อาจารย์แผนกสูติศาสตร์ - ๑๔/๑๒/๓๐ ๓๗,๕๕๓ ๓๗,๕๕๓.๐๐

๑.๑๔. อาจารย์นพรัตน์	สุรพิพิธ		 ถึงแก่กรรม ๑๗/๑๑/๑๘ ๒๒,๔๐๐ ๕๓๓,๙๓๐.๐๐

๑.๑๕. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๗๓ - ๓๐/๑๑/๑๗ ๗,๘๐๐ ๑๒,๐๒๐.๐๐

๑.๑๖. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๙๐ - ๓๐/๑๑/๑๗ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๙๒๐.๐๐

๑.๑๗. กระสินธ์	แสดงหาญ - ๓๐/๔/๑๙ ๕,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐

๑.๑๘. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๘๔ - ๓๑/๑๒/๑๙ ๑๘,๐๐๐ ๓๐,๔๖๗.๐๘

๑.๑๙. ฉายภมร	วัฒนะโชติ - ๐๓/๑๑/๑๖ ๑,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๒๐. ลมัย	เนียวกุล	 ถึงแก่กรรม ๒๐/๐๕/๒๙ ๑,๘๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

๑.๒๑. ผาณิต	ตุลวรรธนะ	 ถึงแก่กรรม ๒๗/๑๐/๒๐ ๓,๐๐๐ ๑๘,๘๐๐.๐๐

๑. ทุนทั่วไปใช้ดอกผลเพื่อกิจการของสมาคมฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๒๘๗,๖๕๖.๖๑ บาท
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๑.๒๒. ส�าอางค์		ยมนาค	 ถึงแก่กรรม ๐๓/๐๗/๒๒ ๑๒,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐.๐๐

๑.๒๓. คุณหญิงพรรณางค์		ปาณิกบุตร - ๑๐/๐๙/๒๒ ๒,๐๐๐ ๑๘,๒๐๐.๐๐

๑.๒๔. สุธีรา	บุรารักษ์ - ๑๕/๑๒/๒๒ ๕,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐

๑.๒๕. เฉลา	สวัสดิไชย - ๓๑/๑๒/๑๙ ๑๗,๙๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๒๖. ทัศนา	ประภัส - ๑๕/๑๒/๒๒ ๕,๐๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐

๑.๒๗. สดี	เปลี่ยนประสิทธิ์ - ๑๕/๑๒/๒๒ ๑,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐

๑.๒๘. ศรี–เดชา	ศรีจันทร์งาม - ๑๕/๑๒/๒๒ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๑.๒๙. มาลี	ธเนศวร - ๑๕/๑๒/๒๒ ๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๑.๓๐. คุณแม่ทองใบ	ศิริเสรี - ๑๕/๑๒/๒๒ ๔,๐๐๐ ๕๑,๒๐๐.๐๐

๑.๓๑. อุมาอร	ยะสารวรรณ - ๑๕/๑๒/๒๒ ๑,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐

๑.๓๒. สมศรี	วิภาตะวณิช ถึงแก่กรรม ๑๕/๑๒/๒๒ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

๑.๓๓. เพ็ญจันทร์	อักษรานุเคราะห์ - ๑๕/๑๒/๒๒ ๑,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐

๑.๓๔. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๗๘ - ๒๒/๐๒/๒๙ ๔,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐

๑.๓๕. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๗๙ - ๒๗/๑๑/๒๙ ๑,๓๐๐ ๑๕,๔๐๐.๐๐

๑.๓๖. คุณหญิงดวงใจ	สิงหเสนี ถึงแก่กรรม ๑๕/๑๒/๒๒ ๑๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐

๑.๓๗. กาญจนา	ศรีวณิช ถึงแก่กรรม ๒๑/๐๒/๒๓ ๖,๓๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐

๑.๓๘. ชัชรี	ลิ้มทจิตต์ - ๑๕/๑๒/๒๒ ๒,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐

๑.๓๙. พาณี	ช�านาญเวช ถึงแก่กรรม ๑๕/๑๒/๒๒ ๑,๐๐๐ ๒๕,๗๙๓.๕๓

๑.๔๐. ปทุม	ดิสปัญญา - ๑๕/๑๒/๒๒ ๑,๒๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

๑.๔๑. ม.ร.ว.อัมพาลิกา	ศิริสัมพันธ์ - ๑๕/๑๒/๒๒ ๑,๒๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

๑.๔๒. วงพักตร์	สุขทวี ถึงแก่กรรม ๒๗/๐๓/๒๓ ๖,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐

๑.๔๓. อบทิพย์	แดงสว่าง ถึงแก่กรรม ๒๗/๐๓/๒๓ ๑,๖๐๐ ๑๖,๙๐๐.๐๐

๑.๔๔. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๘๕ - ๒๙/๑๑/๒๓ ๑,๕๐๐ ๑๑๘,๙๕๐.๐๐

๑.๔๕. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๙๒/	สดี	เปลี่ยนประสิทธิ์ - ๑๓/๑๒/๒๘ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๔๖. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๕๑๐/	ภาวิณี		สิมะโรจน์ ถึงแก่กรรม ๐๓/๑๒/๒๔ ๑,๐๐๐ ๑๓๓,๕๐๕.๐๐

๑.๔๗. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๘๐/	ปรียา		รามณรงค์ ถึงแก่กรรม ๑๗/๑๑/๒๓ ๒,๓๐๐ ๖๕,๕๗๖.๕๐

๑.๔๘. แฉล้ม	ปิยะเกศิน		 ถึงแก่กรรม ๑๗/๑๑/๒๓ ๑,๐๐๐ ๑๑,๘๐๐.๐๐

๑.๔๙. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๗๔		 - ๑๕/๑๑/๒๓ ๙,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐

๑.๕๐. เกษร	สุทธิรัตน์ ถึงแก่กรรม ๑๕/๑๑/๒๓ ๒,๐๐๐ ๑๙,๙๐๐.๐๐

๑.๕๑. นิภา	ขจรบุตร ถึงแก่กรรม ๑๕/๑๑/๒๓ ๑,๐๐๐ ๑๔,๕๒๖.๖๘

๑. ทุนทั่วไปใช้ดอกผลเพื่อกิจการของสมาคมฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๒๘๗,๖๕๖.๖๑ บาท (ต่อ)
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ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๑.๕๒. ศิษย์เก่า	รุน่	พ.ศ.	๒๔๙๓/๑/	จ�าเรียง	กรูมะสวุรรณ - ๑๐/๐๑/๒๙ ๕,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐.๐๐

๑.๕๓. สมถวิล	ตู้จินดา	 ถึงแก่กรรม ๑๐/๐๔/๒๕ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐

๑.๕๔. นิภาพรรณ	สมรรคจันทร์	 ถึงแก่กรรม ๓๐/๐๖/๒๙ ๑๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๕๕. จรีย์	นุ่มสุวรรณ				 ถึงแก่กรรม ๒๘/๐๑/๒๕ ๗,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐

๑.๕๖. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๕๐๗/	

จิตอนงค์	อรรถเวทย์วรวุฒิ

- ๒๕/๐๘/๒๕ ๕,๖๐๐ ๒๑,๕๐๐.๐๐

๑.๕๗. เฉลียว	หิรัญเนตร ถึงแก่กรรม ๐๙/๑๒/๒๙ ๖,๘๙๓ ๓๕,๐๐๐.๔๗

๑.๕๘. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๗๗/	ฉลัย		ปุณโสนี - ๑๓/๐๗/๒๙ ๑๙,๐๐๐ ๔๐,๙๓๐.๐๐

๑.๕๙. พ.ศ.๒๔๗๓/	อุษา	วราห์สิน - ๑๙/๐๘/๒๖ ๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๖๐. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.๒๔๘๓/	ประไพ	วัชรเสถียร - ๒๘/๐๑/๒๙ ๖,๓๐๐ ๒๗,๖๐๐.๐๐

๑.๖๑. คุณหญิงยี่ภู่	แก้วกาญจน์ - ๑๓/๑๒/๒๖ ๑,๐๐๐ ๑๐,๔๐๐.๐๐

๑.๖๒. เดือนเพ็ญ	บุญยสิทธิ์ ถึงแก่กรรม ๑๐/๐๑/๒๗ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

๑.๖๓. เจียรนัย		บุญศิริ ถึงแก่กรรม ๑๓/๐๑/๒๙ ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๑.๖๔. พรรณวิการ์	บุญช่วยเสริม - ๑๕/๑๒/๒๘ ๑,๐๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐

๑.๖๕. วัจนา	จารุวัฒนะ		 ถึงแก่กรรม ๒๗/๐๒/๒๗ ๓,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐.๐๐

๑.๖๖. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๙๗/	อารีย์		พฤกษราช	 ๑๒/๐๗/๒๙ ๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐

๑.๖๗. อุดมวาสน์	กาญจนะโหติ - ๒๓/๑๑/๒๗ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑.๖๘. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๙๔/	พเยาว์	เกิดสุขทิพย์ ถึงแก่กรรม ๒๘/๑๒/๒๗ ๓,๐๐๐ ๓๘,๕๓๐.๐๐

๑.๖๙. ศษิย์เก่า	รุน่	พ.ศ.	๒๕๑๔/๑	/	ปรดีาภรณ์	สีปากดี - ๒๘/๑๒/๒๗ ๕,๒๕๐ ๑๓,๒๕๐.๐๐

๑.๗๐. เจ้าของทุนน�าเงินทั้งหมดไปรวมไว้กับทุน	๑.๔๔

๑.๗๑. เรวดี	ช�านาญ ถึงแก่กรรม ๒๗/๐๒/๒๘ ๑,๐๐๐ ๑,๑๓๐.๐๐

๑.๗๒. คุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท ถึงแก่กรรม ๐๙/๐๙/๒๘ ๒๔,๙๐๐ ๑๘๑,๖๒๐.๐๐

๑.๗๓. ธีระ–บุญศิริ	รัตนฤกษ์สกุล - ๑๔/๐๖/๓๓ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๗๔. สมพ้อง	ศิริวงศ์ - ๐๙/๐๔/๒๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๗๕. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.๒๔๘๑/	วาณี		ธนะสุนทร - ๑๕/๑๑/๒๓ ๘,๐๐๐ ๒๕,๕๐๐.๐๐

๑.๗๖. ม.ร.ว.รสลิน	คัคนางค์ - ๑๔/๐๔/๒๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐

๑.๗๗. พ.ต.หญิงชาดา	อติวรรธนะ - ๑๒/๐๗/๒๙ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๗๘. ศิษย์เก่ารุ่น	พ.ศ.	๒๕๐๕/๒/	ชูพิศ		ศุขกสิกร - ๒๙/๐๕/๒๙ ๑๘,๐๐๐ ๖๗,๑๕๔.๐๐

๑.๗๙. มลุลี	ปิยไกรวุฒิ - ๒๐/๐๘/๓๐ ๕,๐๐๐ ๒๑,๕๐๐.๐๐

๑. ทุนทั่วไปใช้ดอกผลเพื่อกิจการของสมาคมฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๒๘๗,๖๕๖.๖๑  บาท (ต่อ)
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๑.๘๐. อาจารย์ปรียา	รามณรงค์ ถึงแก่กรรม ๑๒/๑๑/๓๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๗๙,๘๘๔.๕๐

๑.๘๑. สันทัด	สุวรรณรัตน์	 ถึงแก่กรรม ๑๖/๐๓/๓๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๘๒. บุญชุบ	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา ถึงแก่กรรม ๑๖/๐๓/๓๑ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐

๑.๘๓. ศิษย์เก่า	รุน่	พ.ศ.	๒๔๙๕	/	มาลรีตัน์		สทุธอิารมณ์ - ๒๕/๐๑/๓๑ ๑,๐๐๐ ๓๖,๒๐๐.๐๐

๑.๘๔. บุบผา	หันสกุล - ๑๗/๐๑/๓๑ ๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐

๑.๘๕. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๕๐๕/๑/	บังอร		ริดใจบุญ - ๓๑/๐๑/๓๒ ๑๐,๐๐๐ ๓๓,๕๐๐.๐๐

๑.๘๖. ศิษย์เก่า	รุ่น		พ.ศ.	๒๕๐๖/	คุณจันทร์ฉาย	ทวี	 - ๒๔/๐๑/๓๑ ๔,๒๐๐ ๕,๗๐๐.๐๐

๑.๘๗. ปรานอม	พลางกูร		 ถึงแก่กรรม ๐๒/๐๓/๓๒ ๒๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐

๑.๘๘. สวาสดิ์	ตัณยุวรรธนะ - ๒๔/๐๕/๓๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐

๑.๘๙. วิเชียร	สุพรรณโรจน์ ถึงแก่กรรม ๒๓/๐๓/๓๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๑.๙๐. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๕๑๑/๑/	สมองค์		วังศรี - ๑๑/๐๑/๓๓ ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

๑.๙๑. นาวาเอกหญิงพิชญศิริ	ลักษณะโกเศศ - ๒๓/๐๒/๓๓ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๙๒. บุบผา	วามะรูป/	ศุขะพัศน์ - ๐๙/๐๓/๓๓ ๓,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๙๓. อังคณา	เหมินทร์ ถึงแก่กรรม ๑๖/๐๔/๓๓ ๑๒,๒๐๐ ๑๒,๒๐๐.๐๐

๑.๙๔. ศษิย์เก่า	รุน่	พ.ศ.	๒๕๑๕/๒	/		พฒันวด	ี	เสรนิทวัฒน์ - ๓๐/๑๑/๓๓ ๑,๐๐๐ ๒๘,๕๐๐.๐๐

๑.๙๕. ศรีศุกร์	สภานนท์ ถึงแก่กรรม ๑๒/๐๑/๓๔ ๑,๕๖๒ ๑,๕๖๒.๐๐

๑.๙๖. ถวิล	พุ่มอิ่มผล	พ.ศ.๒๔๘๗/	ภวะจินดา - ๐๖/๐๓/๓๔ ๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๙๗. อุริษา	บุณยรักษ์	พ.ศ.๒๕๒๑/๑/	พุ่มอิ่มผล - ๐๖/๐๓/๓๔ ๕,๐๐๐ ๑๕,๕๐๐.๐๐

๑.๙๘. ชมพิศ	พจนพริ้ง ถึงแก่กรรม ๓๐/๐๔/๓๔ ๑๐,๐๐๐ ๗๑๑,๐๐๐.๐๐

๑.๙๙. นาวาเอกหญิง	บุญสม	โปษยะจินดา - ๐๕/๐๘/๓๔ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๐๐. รศ.ดร.วิเชียร	ทวีลาภ - ๐๒/๐๒/๓๕ ๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

๑.๑๐๑. ประไพศรี	วัฒนจินดา - ๑๗/๑๑/๓๕ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๑.๑๐๒. ม.ร.ว.เปรมปรีดิ์มาน	เกษมศรี - ๒๗/๑๑/๓๕ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๐๓. ศรีสอางค์	พาชีรัตน์ ถึงแก่กรรม ๑๒/๑๒/๓๔ ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐

๑.๑๐๔. ทองหล่อ	บุณยทรรศนีย์ - ๑๙/๐๑/๓๖ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๐๕. สนาน	จันทนะศิริ - ๐๙/๐๒/๓๖ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๐๖. สอาง		อุปลกะลิน - ๒๔/๑๒/๓๖ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๐๗. ศิษย์เก่า	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๘๖/	โกสุมภ์		นิลพงษ์	 ถึงแก่กรรม ๑๕/๐๑/๓๙ ๒๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐

๑.๑๐๘. อ�านวย	อัมพุช ถึงแก่กรรม ๑๕/๐๑/๓๗ ๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐

๑.๑๐๙. ถนอมนวล	สกุลไทย - ๓๐/๐๖/๓๗ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑. ทุนทั่วไปใช้ดอกผลเพื่อกิจการของสมาคมฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๒๘๗,๖๕๖.๖๑ บาท (ต่อ)
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ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๑.๑๑๐. อุไร	ตันเรืองชาติ - ๑๖/๑๑/๓๗ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๑.๑๑๑. สมบุญ	เศขรฤทธิ์ - ๐๗/๑๒/๓๗ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๑.๑๑๒. สอางโสม	อาศนสถิตย์	 ถึงแก่กรรม ๐๔/๐๑/๓๘ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๑๓. ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๘๗/	

ละออ	หุตางกูร

ถึงแก่กรรม ๐๑/๐๒/๒๘ ๒๐,๐๐๐ ๑๑๔,๔๐๐.๐๐

๑.๑๑๔. สุรีรัตน์	อินทวิเชียร/	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๘๐ - ๐๘/๐๓/๓๘ ๕๐,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐

๑.๑๑๕. พูนพรรณี	กุลพานิช/	รุ่น	พ.ศ.	๒๔๘๐ - ๒๙/๐๘/๓๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๑๖. อนันต์	พันธุ์หงส์ - ๑๙/๐๒/๓๙ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๑.๑๑๗. สุนาฎ	เพ็งศรีทอง	 ถึงแก่กรรม ๒๓/๐๑/๔๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๑๘. กาญจนราช/	วิภาพร	กาญจนราช	 - ๒๖/๑๑/๔๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๑๙. อารี	มัลลิกะมาส - ๒๒/๐๖/๔๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

๑.๑๒๐. จรรยา	เสนะวงษ์ - ๒๒/๐๖/๔๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๒๑. สอิงค์	ทีร์ฆะยศ - ๐๗/๐๘/๔๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๒๒. ศิริยา	โชควิวัฒนวนิช - ๐๙/๑๑/๔๑ ๑,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐

๑.๑๒๓. ปลื้มจิตต์	แสงสิงแก้ว	 ถึงแก่กรรม ๑๑/๐๒/๓๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๒๔. สกล–สุภาพ	อัศเวศน์ - ๑๓/๐๒/๔๕ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๒๕. ปฤศณา	สาตราภัย - ๑๒/๐๑/๔๔ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๒๖. ศิริพร	วงศ์ปัญญาถาวร - ๑๔/๐๒/๔๖ ๑,๒๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐

๑.๑๒๗. สุวรรณ	สัตยวนิช/	พ.ศ.	๒๔๗๙	 ๒๐/๐๑/๔๖ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐

๑.๑๒๘. ราวิน–สุจินต์–ชนกภัทร์–จารุตม์ - ๒๑/๑๑/๔๖ ๑,๐๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๑.๑๒๙. เมธี–เสาวนิต	พิทักษ์สิทธิ์ - ๐๕/๐๒/๔๗ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๓๐. อนงค์	ชโลปถัมภ์	 ถึงแก่กรรม ๒๖/๐๓/๔๗ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๓๑. ฉวี	ดารานนท์ - ๒๔/๐๑/๔๘ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๓๒. ทุน	นิตยา	โสณะมัย - ๐๑/๐๒/๔๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๓๓. ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชจากรัฐ

ILLINOIS	และรัฐใกล้เคียง	

- ๓๑/๐๑/๔๙ ๑๒๑,๔๓๕ ๘๓๐,๐๒๕.๐๐

๑.๑๓๔. ผาณิตา	เงินวิจิตร - ๒๓/๑๑/๔๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๓๕. อุษา	เทียนหอม - ๑๐/๐๘/๔๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๓๖. ประทิน	สุนทโรทก - ๑๓/๐๕/๔๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๓๗. นิตยา	ภาสุนันท์ - ๒๓/๐๓/๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐

๑. ทุนทั่วไปใช้ดอกผลเพื่อกิจการของสมาคมฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๒๘๗,๖๕๖.๖๑  บาท (ต่อ)
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงนิทนุปัจจบุนั

๑.๑๓๘ สุริยา	มงคลเกษม ถึงแก่กรรม ๒๓/๐๕/๕๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐

๑.๑๓๙ ปาจารีย์	สุวรรณสถิตย์	 ถึงแก่กรรม ๑๘/๐๗/๕๐ ๑๖๑,๙๓๕ ๑๖๑,๙๓๕.๐๐

๑.๑๔๐ วีณา	เจตนเสน - ๒๒/๐๘/๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๔๑ พรรณี	หิญชีระนันทน์ - ๑๕/๑๑/๕๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๔๒ สมศรี	บุญชะลักษี - ๑๕/๑๑/๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๔๓ ล�ายอง	นิจจะยะ	 ถึงแก่กรรม ๑๖/๑๑/๕๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๑๔๔ อาจารย์	สสิวัลย์	คินิมาน/

ญาติและศิษย์เม่ชีมาลี	ชลกิจ

ถึงแก่กรรม ๒๑/๑๑/๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๔๕ จรวยพรรณ	นาทะสิริ - ๑๗/๐๑/๕๑ ๑๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๔๖ มาลีรัตน์	สุทธิอารมณ์ - ๑๘/๐๒/๕๑ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๔๗ ฉายเฉิด	สุนทรศิริวิทย์/	ณ	ถลาง - ๒๔/๐๔/๕๑ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๔๘ วีรวรรณ	ฐีระเวช/	วัฒนถนอม - ๒๔/๐๑/๕๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

๑.๑๔๙ จิตต์ถนอม	รัตนพัฒน์ - ๐๗/๐๕/๕๑ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๕๐ อาภา		ใจงาม - ๒๓/๐๖/๕๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐

๑.๑๕๑ เรือเอกหญิงศรีสมบูรณ์	สงวนสินธุ์ ถึงแก่กรรม ๐๕/๐๘/๕๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๕๒ วท.บ.	6	แทนคุณ - ๒๐/๐๑/๕๒ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๕๓ วีกูล–ปราณี		วีรานุวัตติ์ - ๒๗/๐๑/๕๒ ๒๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๕๔ สินี	แสนสุข - ๑๑/๐๒/๕๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๕๕ นิติเกษตรสุนทร - ๑๗/๐๒/๕๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๕๖ นิตยา	อยู่ดี - ๑๑/๑๑/๔๕ ๑,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๕๗ ยุวรรณ	ทิพย์ปรีชา - ๒๒/๐๖/๕๒ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๕๘ ผาสุวรรณ	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา - ๐๓/๑๒/๕๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

๑.๑๕๙ สุมาลี	จิระภานุวัฒน์ - ๓๐/๑๒/๕๒ ๑๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๖๐ สุรีย์	ลี้มงคล/	พ.ศ.	๒๕๒๘ ๐๘/๐๑/๕๓ ๑๑,๑๗๒ ๒๘,๓๐๐.๐๐

๑.๑๖๑ อัมระปาล	รัตนวงศ์ - ๐๒/๐๓/๕๓ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๖๒ ประเทือง	ลัดพลี - ๐๑/๐๓/๕๒ ๑๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐

๑.๑๖๓ พิมพ์ประพันธ์	จงสวัสดิ์ - ๒๔/๐๓/๕๓ ๑๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๖๔ ประทุม	หงษ์พานิช - ๐๓/๐๖/๕๓ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๖๕ จินดา	ถิระพันธ์ - ๒๒/๐๖/๕๓ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐

๑.๑๖๖ ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช	๒๕๑๖/๑ - ๑๔/๑๒/๕๓ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๑. ทุนทั่วไปใช้ดอกผลเพื่อกิจการของสมาคมฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๒๘๗,๖๕๖.๖๑ บาท (ต่อ)
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๑.๑๖๗ วิจิตร	ศรีสุพรรณ - ๑๒/๐๒/๕๔ ๑๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐

๑.๑๖๘ จ�านันท์	พิศกนก - ๒๕/๐๓/๕๔ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๖๙ ละม่อม	ท้วมอุทัย-สุวิมล		(อินชูพงษ์) - ๑๒/๐๔/๕๔ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๗๐ เจ้าของทุนน�ายอดเงินทุนทั้งหมดไปรวมไว้กับทุน	๒.๑๑๒		 (๒๘/๑๑/๕๙)

๑.๑๗๑ ลาวัณย์	สาลี/	สุริยะเพ็ญ - ๐๗/๐๗/๕๔ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๗๒ วีณา	อมรลิลิต ถึงแก่กรรม ๒๖/๐๗/๕๔ ๕๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๗๓ ประหยัด	สวัสดิบุตร	 ถึงแก่กรรม ๑๗/๐๘/๕๔ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

๑.๑๗๔ ศากุณ	แสวงพานิช - ๒๑/๐๒/๕๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๗๕ นภาดล	สีหพันธุ์ - ๐๗/๐๑/๕๖ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๗๖ สุวนีย์	ตันติพัฒนานันต์ - ๑๑/๐๑/๕๖ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๗๗ ผศ.นพ.ไสว–พิมล	ลิมปิษเฐียร - ๐๘/๐๓/๕๖ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๗๘ นอ.หญิงเสาวรส	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา - ๑๑/๐๓/๕๖ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๗๙ เชาวนปรีชา - ๑๐/๐๙/๕๖ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๘๐ เสาวภาคย์	มาแสงชัย - ๑๐/๐๑/๕๗ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๘๑ ม.ล.ปิติ		พนิตตา	เทวกุล - ๐๓/๐๖/๕๗ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๘๒ มณี	กังสดาลย์ - ๒๐/๐๘/๕๗ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๘๓ ศุภมาส	คงคานนท์ - ๑๒/๑๒/๕๗ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๘๔ ประภาวดี	จิรังบุญกุล - ๑๗/๐๒/๕๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑๘๕ อุษา	โลพันธ์ศรี - ๒๖/๐๔/๖๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐๐๐

๒. ใช้ดอกผลเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๖๖๓,๑๒๒.๙๘  บาท

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุน

ปัจจุบัน

๒.๑	 คุณหญิงสลวย	ปาณิกบุตร	 ถึงแก่กรรม ๐๘/๐๓/๑๙ ๕,๐๐๐ ๑๒๓,๙๓๑.๐๐

๒.๒	 ขุนและนางสันทัด		บ�าบัดโรค

(นพ.สิงห์และนางทองอยู่		รัตนมาลัย)

- ๑๒/๐๑/๓๗ ๑,๐๐๐ ๑๐๑,๐๐๐.๐๐

๒.๓	 เอือ้นอรรถ	พานชิและสกาวรตัน์	พิทกัษ์กลุ - ๑๘/๐๓/๑๙ ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐

๒.๔	 นิตยา		สุมนะเศรณี - ๑๙/๑๒/๒๓ ๑,๐๐๐ ๓,๔๙๘.๐๐

๒.๕	 สุรีย์		ตั้งตระกูล - ๑๙/๑๒/๒๓ ๑,๐๐๐ ๑,๙๙๘.๐๐

๒.๖	 ศษิย์เก่ารุน่	พ.ศ.	๒๕๐๐/	จันทร์เพญ็		พงศ์พยคัฆ์ - ๓๐/๐๓/๒๕ ๖,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑. ทุนทั่วไปใช้ดอกผลเพื่อกิจการของสมาคมฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๒๘๗,๖๕๖.๖๑  บาท (ต่อ)
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ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๒.๗	 ศิษย์เก่ารุ่น	พ.ศ.	๒๔๙๖/	สมศรี		ณ	ระนอง	 - ๑๙/๐๒/๒๗ ๑๐,๐๐๐ ๘๕,๒๕๐.๐๐

๒.๘ ศิษย์เก่าที่เข้าเรียน	๕	ม.ค.	๒๔๘๙ - ๒๕/๑๑/๒๖ ๕,๐๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐

๒.๙	 ศิษย์เก่ารุ่น	พ.ศ.	๒๔๙๙/	ชมพูนุท		เอกตาแสง - ๑๐/๐๘/๒๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐.๐๐

๒.๑๐	 นายสละ	วงษ์ศิริ - ๐๘/๐๓/๒๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๑	 ม.ล.ปานยิหวา	สุขสวัสดิ์ - ๑๓/๐๑/๓๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐

๒.๑๒	 ละเอียด	วัจนะสวัสดิ์ - ๒๙/๑๒/๓๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐

๒.๑๓	 ศิษย์เก่ารุ่น	พ.ศ.	๒๕๐๔/	แหวนดี		อุทโท	 - ๑๙/๐๑/๓๑ ๔,๐๐๐ ๘๗,๓๕๓.๐๐

๒.๑๔	 จตุพร	รุทระวณิช	 ถึงแก่กรรม ๒๒/๐๘/๓๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐

๒.๑๕	 กาญจน์–ลมุน	ทิพทัส - ๒๙/๑๒/๓๒ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๖	 ผศ.ปราณี	ผลพันธิน	 ถึงแก่กรรม ๒๖/๑๑/๓๘ ๑๑,๕๐๐ ๒๒๑,๑๒๗.๔๘

๒.๑๗	 ปราณีต	สวัสดิรักษา - ๒๐/๐๑/๓๔ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๘	 ศษิย์เก่ารุน่	พ.ศ.	๒๔๙๘/	ผศ.ทองใบ	ปณุยานนัต์	 ถึงแก่กรรม ๒๖/๑๒/๓๓ ๓๕,๐๐๐ ๑๙๒,๕๐๐.๐๐

๒.๑๙	 สะสม	สรอัครพงศ์ - ๐๕/๐๔/๓๔ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๒๐	 กี	แย้มเกษร - ๓๐/๐๔/๓๔ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

๒.๒๑	 มาลี	สุวิกรม ถึงแก่กรรม ๐๑/๐๗/๒๔ ๒,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๒.๒๒	 ถนอมศรี	ปาลวัฒน์	 ถึงแก่กรรม ๒๐/๐๑/๓๕ ๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

๒.๒๓	 สุดา	นุตประศาสน์		(นิลพงษ์) - ๐๔/๐๓/๓๕ ๒,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐

๒.๒๔	 นายจ�าลอง-นางอ�าไพ-นางสาวปรียา	ปรียาชวีะ - ๑๗/๐๗/๓๕ ๕,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐

๒.๒๕	 เจ้าของทุนน�ายอดเงินทั้งหมดไปรวมไว้กับทุน	๒.๒๔

๒.๒๖	 ภิรมย์–เจตน์	ไม้พุ่ม	 ถึงแก่กรรม ๑๘/๐๖/๓๖ ๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๒.๒๗	 กอบกุล	ศาสตรี	 ถึงแก่กรรม ๑๕/๑๑/๓๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๒๘	 อาจารย์วัฒนะ-พจนีย์		สายพันธ์ - ๓๐/๑๑/๓๗ ๕,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐.๐๐

๒.๒๙	 ทองสุข	รัตตะรังสี - ๒๐/๐๒/๓๘ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

๒.๓๐	 ทุนศิษย์เก่ารุ่น	๖๕	/พ.ศ.	๒๕๐๕/๑

อารมณ์	ชลลัมพี

	- ๑๗/๐๔/๓๘ ๑๐,๐๐๐ ๒๖,๕๐๐.๐๐

๒.๓๑	 ศิษย์เก่ารุ่น	๒๔๗๐/	ตวงพร	(สอิ้ง)	อดิเรกสาร - ๑๓/๑๑/๓๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๓๒	 นเรศน์–บุศรารัตน์	อ่องแตง - ๒๖/๐๔/๓๙ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๒.๓๓	 ลมุล	สัตยสงวน	 ถึงแก่กรรม ๐๓/๐๕/๓๙ ๕,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐

๒.๓๔	 จินดา	ศรีอุดม	(พ.ศ.	๒๔๗๖) - ๐๘/๐๕/๓๙ ๘,๔๐๐ ๘,๔๐๐.๐๐

๒. ใช้ดอกผลเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๖๖๓,๑๒๒.๙๘  บาท (ต่อ)
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๒.๓๕ ศิษย์เก่ารุ่น	๒๔๘๒/	อารี		กรลักษณ์	 - ๑๒/๑๑/๓๙ ๑๙,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐

๒.๓๖ น.ท.ทนิกร-คุณหญงิวิบลูวรรณ	พนัธ์ุกระวี ถึงแก่กรรม ๒๓/๐๑/๔๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๒.๓๗ ฉลวย	สวัสดิพิศาล/	ใจเย็น - ๐๕/๐๓/๔๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๒.๓๘ พัทยา	จันวินิจ/	พ.ศ.	๒๕๐๐	 - ๒๖/๐๒/๔๑ ๑๐,๐๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐

๒.๓๙		 ลมุน–บุญยิ่ง/	พ.ศ.	๒๔๘๕	 - ๑๐/๐๔/๔๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๔๐		 ศิษย์เก่าพยาบาลศริริาช	รุน่	๒๒		(พ.ศ.	๒๕๑๘/๒)/
ประชิต		เตมียะเสน

- ๐๑/๑๒/๔๑ ๕,๖๐๐ ๑๐๒,๑๐๐.๐๐

๒.๔๑		 นพวรรณ	ดิษฐบรรจง/	พ.ศ.๒๔๘๖	 - ๐๑/๐๗/๔๒ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๒.๔๒ มาลินี	บุญมา/	ริมดุสิต		 - ๑๕/๐๘/๔๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๔๓ ปราณี	เพชรกูล - ๒๔/๐๓/๔๔ ๑๐,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐.๐๐

๒.๔๔ เฉลียว	วงษ์แหวน	 ถึงแก่กรรม ๑๒/๐๔/๔๓ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒.๔๕ พันตรีหญิงเจริญ	วีระพันธุ์	 ถึงแก่กรรม ๒๐/๐๙/๔๓ ๑๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐

๒.๔๖ พวง–สุไหง	เชิดเกียรติก�าจร - ๒๐/๐๙/๔๓ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒.๔๗ สุพิน	ธนะวิบูลย์	 ถึงแก่กรรม ๑๘/๐๔/๔๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๔๘ อัมพฤณ	เข็มทอง - ๑๔/๐๖/๔๔ ๓,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๒.๔๙		 อารี	บุญธนวงศ์ - ๐๒/๑๑/๔๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๕๐ อารี	พงษ์สามารถ/	วัฒนวิจารณ์	 - ๐๒/๑๑/๔๔ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๕๑ มาลี	อาณากุล - ๑๒/๑๑/๔๔ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐

๒.๕๒ สุนทราศรี/	ศุภนิตย์	สุนทราศรี ๐๙/๐๑/๔๕ ๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๒.๕๓ กาญจนา	เฮาตะเวสส์ - ๒๕/๐๑/๔๕ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐

๒.๕๔ ไขศรีวิไล	วัชโรทยางกูร - ๓๑/๐๑/๔๕ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒.๕๕ สมทรง	ตันเรืองชาติ - ๐๘/๐๒/๔๕ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒.๕๖ กาญจนา	ณ	ล�าพูน/	มหาแสน	 - ๑๐/๐๔/๔๕ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๒๑.๐๐

๒.๕๗ สุมาลี	แดงประไพ	 ถึงแก่กรรม ๑๖/๐๕/๔๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๕๘ กิติวรรณ	ทังสุบุตร	 ถึงแก่กรรม ๒๗/๐๘/๔๕ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐

๒.๕๙ สุนันทา	คหัฎฐา ถึงแก่กรรม ๒๐/๐๒/๔๖ ๒๐,๐๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐

๒.๖๐		 จิรา	โกศลยุทธสาร - ๐๙/๐๕/๔๖ ๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐

๒.๖๑		 พล.ต.ต.ลอย-นายจรูญ	นิลพงษ์ ถึงแก่กรรม ๐๑/๐๓/๔๖ ๓,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐.๐๐

๒.๖๒ สมบูรณ์	เอกแสงศรี - ๐๑/๐๘/๔๖ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒. ใช้ดอกผลเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๖๖๓,๑๒๒.๙๘  บาท (ต่อ)
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๒.๖๓ พลเรือตรีหญิงทัศนา	สายเสวย - ๑๐/๑๑/๔๘ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒.๖๔ รัชนีกร	โชติช่วงชัชวาล - ๑๒/๑๕/๔๖ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๖๕ เรือเอกหญิงพึงจิตต์	ฌายีเนตร - ๑๕/๑๒/๔๖ ๑๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐

๒.๖๖ สายสนิท	พุกกะเวส	 ถึงแก่กรรม ๒๗/๐๑/๔๗ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๖๗ นพ.สุชัย–ปรียา	จารุดุล - ๐๕/๐๒/๔๗ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๖๘ “มานุ่ม” - ๑๘/๐๒/๔๗ ๑๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐

๒.๖๙ ศิริณา	อัตตบูรณกุล - ๑๘/๐๒/๔๗ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๗๐ วัลลภา	อารีรอบ - ๑๐/๐๓/๔๗ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒.๗๑ โกสุมภ์	นิลพงษ์ ถึงแก่กรรม ๐๖/๐๑/๔๘ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๗๐๐.๐๐

๒.๗๒ ศรีศักดิ์	สมาหาร - ๑๗/๐๑/๔๘ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒.๗๓ จินตนา	ถาวรนันท์ - ๑๗/๐๑/๔๘ ๒๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐

๒.๗๔ จินตนา	พุทธโกษา - ๒๗/๐๑/๔๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๗๕ รศ.อัจฉรา–ชาติชาย	เตชฤทธิพิทักษ์ - ๐๓/๐๒/๔๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๗๖ จันทิรา	ภาวิไล/	ณ	ล�าพูน	 - ๑๘/๐๒/๔๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๗๗ จิตอนงค์	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา - ๒๑/๐๘/๔๙ ๑๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๒.๗๘ พรพิมล	พานิช	 ถึงแก่กรรม ๐๓/๐๑/๕๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๗๙ พันโทหญิง	บรรจง	ผลโภค	 ถึงแก่กรรม ๐๖/๐๓/๕๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๘๐ ศิษย์เก่ารุ่น	๒๕๐๐	เพื่อ	สุนันทา	ปาละนันท์ ถึงแก่กรรม ๓๐/๐๓/๕๐ ๑๗,๘๐๐ ๑๙,๘๐๐.๐๐

๒.๘๑ ศิษย์เก่าพยาบาล	รุ่น	๒๔	พ.ศ.	๒๕๑๙/
สมพิศ		ขันติสมบูรณ์

- ๐๘/๐๖/๕๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐

๒.๘๒ ศิริพร	รณฤทธิวิชัย ถึงแก่กรรม ๒๑/๐๘/๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๘๓ บุญเติม	สัณฑมาศ - ๑๙/๐๙/๓๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒.๘๔ ประไพลักษณ์	พงษ์สามารถ - ๐๓/๑๐/๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๘๕ ประมวล	บูรณศิริ - ๑๐/๑๑/๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๘๖ จริยา	เสรีรัตน/	พจนีย์		อุ่นสมบัติ	 - ๒๒/๐๑/๕๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๘๗ พี่น้องตระกูล	ศศะภูริ - ๑๖/๐๖/๓๒ ๑๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐

๒.๘๘ เสถียร	อินทรสูต - ๐๑/๐๔/๕๑ ๕๐,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐.๐๐

๒.๘๙ วงศา	เลาหศิริวงศ์ - ๐๑/๑๒/๕๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๙๐ เลขา	แพ่งนุเคราะห์	 ถึงแก่กรรม ๑๓/๐๓/๕๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๙๑ สุมาลี	ธาราณัติ - ๐๓/๐๓/๕๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒. ใช้ดอกผลเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๖๖๓,๑๒๒.๙๘  บาท (ต่อ)
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ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๒.๙๒ นพ.วิเชียร-นางยุคลทิพย์	ทิพทัส - ๑๐/๐๖/๕๒ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒.๙๓ นิรมล	วงศ์ปรีดี - ๐๑/๑๐/๕๒ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒.๙๔ คุณหญิงดวงใจ	(มุกดาประกร)	สิงหเสนี ถึงแก่กรรม ๑๖/๑๑/๕๒ ๒๐,๐๐๐ ๒๓,๕๐๐.๐๐

๒.๙๕ รศ.จารุวรรณ	ต.สกุล - ๑๘/๑๒/๕๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๙๖ สิริฉัตร	(อรณี)	อยู่สุข - ๑๕/๐๑/๕๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐

๒.๙๗ สงค์	เทภาสิต ถึงแก่กรรม ๒๘/๐๑/๕๓ ๑๐,๐๐๐ ๙๔,๙๖๖.๐๐

๒.๙๘ ดาวัลย์	(เทภาสิต)	อมรเลิศวิมาน - ๒๘/๐๑/๕๓ ๑๐,๐๐๐ ๔๕,๙๓๒.๐๐

๒.๙๙ ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช

แห่งนครนิวยอร์คและรัฐใกล้เคียง

- ๒๐/๐๑/๕๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๐๐ นิตยา	เจริญพงษ์ - ๐๒/๐๒/๕๓ ๑๐,๐๐๐ ๑๓,๘๐๐.๐๐

๒.๑๐๑ อารี	โลกประดิษฐ์/	ศิริบันเทิง	 - ๑๔/๑๒/๕๓ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๐๒ ครูอุทิศ	ศุขะทัต		 ถึงแก่กรรม ๒๑/๐๑/๕๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๐๓ ผกาพันธ์	แสงเงิน - ๐๘/๐๔/๕๔ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๐๔ พิเชต	จินดาพล - ๑๘/๐๔/๕๔ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๐๕ ลาวัณย์	สาลี/	สุริยะเพ็ญ	 - ๐๗/๐๗/๕๔ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๐๖ คุณแม่ส�าเนียง-คุณพ่อส�าราญ	พิจิตรพงษ์ - ๑๙/๐๗/๕๔ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๐๗ ร�าพึง	ลอประยูร - ๐๙/๐๘/๕๔ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๐๘ คุณพ่อสายัณห์–คุณแม่กมลรัตน์	หุ่นดี - ๒๙/๑๒/๕๔ ๑๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐

๒.๑๐๙ ญาณณี	วงศรานุชิต - ๒๙/๑๒/๕๔ ๑๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐

๒,๑๑๐ รอ.หญิงเชิดฉวี	ฐาปนะดิลก/	ณ	ถลาง - ๐๖/๐๑/๕๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒,๑๑๑ นพ.วิศิษฐ์-อุไรรัตน์	นครชัย - ๑๔/๐๒/๕๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

๒.๑๑๒ รศ.สุปาณี	เสนาดิสัย - ๐๕/๐๔/๕๕ ๑๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๑๓ คนึงนิจ	พงศ์ถาวรกมล - ๐๗/๑๒/๕๕ ๒๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐

๒.๑๑๔ สุภัทรา	ศรีหิรัญ - ๑๓/๑๒/๕๕ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๑๕ คุณพ่อส�าราญ	ข�าเจริญ - ๑๗/๐๑/๕๖ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๑๖ คุณแม่สี	ข�าเจริญ - ๑๗/๐๑/๕๖ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๑๗ พรพเยาว์		ศิริศุภลักษณ์ - ๑๘/๐๒/๕๖ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๑๘ ครอบครัวเข็มพิลาและโรจนพฤกษ์ - ๑๘/๐๒/๕๖ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๑๙ ล�าเจียก	บัวเอี่ยม - ๐๑/๐๔/๕๖ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒. ใช้ดอกผลเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๖๖๓,๑๒๒.๙๘ บาท (ต่อ)
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๒.๑๒๐ พูนสุข	ติวานนท์ - ๐๗/๐๕/๕๖ ๑๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๒๑ รศ.ผจงพร	สุภาวิตา - ๒๘/๐๕/๕๖ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๒๒ เชาวนปรีชา - ๑๐/๐๙/๕๖ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๒๓ กฤษณา	ช่างสุพรรณ - ๑๗/๐๙/๕๖ ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๒๔ ศิษย์เก่าพยาบาลรุ่น	๒๐/	พ.ศ.	๒๕๑๗/๒	 - ๒๙/๑๐/๕๖ ๑๐,๐๐๐ ๔๘,๓๐๐.๐๐

๒.๑๒๕ คณุพ่อชุบ-คณุแม่ศรเีรอืน/	สาลกัษณ์	สริยิานนท์ - ๔/๐๔/๕๗ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐			

๒.๑๒๖ คุณพ่อเบี้ยว–คุณแม่สงวน	ศิริเมธา/	
สมหมาย	ศิริเมธา

- ๑/๐๕/๕๗ ๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๒๗ คุณพ่อสัย		คุณแม่เยื้อน	ณ.บางช้าง/
สายหยุด	ณ	บางช้าง	เหลืองนวล

- ๙/๐๕/๕๗ ๓๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐	

๒.๑๒๘ ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช	๒๕๒๑/๑ - ๒๔/๐๙/๕๗ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๒๙ พยาบาลศิริราช	รุ่น	๑๓ - ๑๒/๑๑/๕๗ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๓๐ คุณแม่สุนันท์	บัณฑิตย์ - ๒๗/๐๒/๕๘ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๒.๑๓๑ สุรัตน์	อุไรสินธว์ - ๒๘/๔/๕๘ ๒๒,๘๑๘ ๒๒,๘๑๘.๐๐

๒.๑๓๒ คุณพัชนี	ชุมสาย	ณ	อยุธยา - ๑๘/๘/๕๘ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๓๓ ฉายภมร	วัฒนะโชติ - ๒๔/๑๑/๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๓๔ นันทกา	พาสุนันท์/	อรัณยะนาค - ๑๐/๑๒/๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๓๕ สุเชาวนี	อิทธิวิทย์ - ๒๓/๑๒/๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐

๒.๑๓๖ คุณแม่ประชุมพร	ชาญสุวิทยานันท์/	งามจริง - ๐๘/๐๑/๕๙ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๓๗ บริษัท	สี่พระยาก่อสร้าง	จ�ากัด - ๑๗/๐๒/๕๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๓๘ พยาบาลศิริราช	รุ่นที่	๒๑/	พ.ศ.๒๕๑๘/๑ - ๒๓/๐๒/๕๙ ๕๐,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐.๐๐

๒.๑๓๙ “ยุพา	๒๔๙๗” - ๒๓/๐๒/๕๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๔๐ ประนอม	มานู/	วงศ์สวรรค์ - ๐๔/๐๓/๕๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๔๑ “สามัคคีศรีสมาน”/	นางประนอม	มานูและ
นางวราภรณ์	คู่อรุณ

- ๐๔/๐๓/๕๙ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๔๒ วราภรณ์	คู่อรุณ - ๐๔/๐๓/๕๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐

๒.๑๔๓ อุบล	ถนัดพจนามาตย์ - ๒๗/๑๐/๕๙ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๔๔ ชนิษฐา	โตธนะโภคา - ๐๒/๐๒/๖๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๔๕ ประไพ	สิงหภักดี - ๒๘/๐๔/๖๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐		

๒.๑๔๖ พยาบาลศิริราช	รุ่น	๒๖	(ป.พ.ส.๑) - ๐๖/๑๒/๖๐ ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐.๐๐

๒.๑๔๗ ผศ.ชนิตา	มณีวรรณ - ๑๐/๐๑/๖๑ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐๐๐

๒. ใช้ดอกผลเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๖,๖๖๓,๑๒๒.๙๘ บาท (ต่อ)
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ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๒.๑๔๘ นงนุช	ผลิคามิน - ๑๒/๐๑/๖๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๔๙ ปราณี	วิประกษิต - ๐๑/๐๓/๖๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๕๐ รศ.ภัคสุภพิชญ์	ศรีกสิพันธ์ - ๑๗/๐๘/๖๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๕๑ นันทิกา	โภคศิริ - ๑๔/๐๑/๖๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๕๒ ประสาท-จินตนา	ยูนิพันธ์ - ๒๐/๐๒/๖๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๕๓ ศรีจันทร์-ชนะ	ศิริวัฒนะ - ๑๐/๐๖/๖๒ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๕๔ สมพิศ	ประสพโชค - ๒๙/๑๑/๖๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๕๕ รศ.วันดี	เศวตมาลย์	 - ๑๑/๑๒/๖๒ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

๒.๑๕๖ รศ.ดร.ประคิน	สุจฉายา - ๒๒/๐๒/๖๓ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๕๗ พล.ท.อนุชิต-สมใจ	อินทรทรัพย์ - ๒๒/๐๒/๖๓ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒.๑๕๘ เตือนตา	แก้วประสิทธิ์	 - ๓๑/๐๓/๖๓ ๑๕๑,๘๒๘.๕๐ ๑๕๒,๘๒๘.๕๐

๓. ใช้ดอกผลเป็นรางวัลนักศึกษาพยาบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่น และมีความประพฤติดี  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๖๐๐.๓๓  บาท

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๓.๑ จันทร์ปรุง	รัตนากร - --/	--/	๒๕๒๘ ๑๓,๐๐๐ ๑๗,๑๑๘.๐๘

๓.๒ เสริม	ทองคง	 ถึงแก่กรรม ๐๙/๐๓/๓๒ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๓.๓ ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช	รุ่น	พ.ศ.	๒๕๔๑ - ๒๒/๐๘/๔๓ ๑๕,๔๘๒ ๑๕,๔๘๒.๒๕

๓.๔ ละม่อม	ช�านาญนิธิอรรถ/	เวชรังษี - ๑๖/๐๕/๔๖ ๓๖,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐.๐๐

๔. ใช้ดอกผลให้นักศึกษาพยาบาลไปต่างประเทศ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๑,๙๗๑.๐๐  บาท

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๔.๑ นายประวัติ-นางขุนทอง	ภูมิคง - ๓๑/๑๐/๑๘ ๑๐,๐๐๐ ๔๑,๙๗๑.๐๐

๒. ใช้ดอกผลเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๖๖๓,๑๒๒.๙๘  บาท (ต่อ)
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

๕. ใช้ดอกผลเพื่อเป็นสวัสดิการพยาบาล  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๙๑๒,๔๗๓.๐๐  บาท 

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๕.๑ ศิษย์เก่ารุ่น	พ.ศ.	๒๔๘๘/	เอินศรี	เกตุสิงห์ - ๐๕/๑๑/๑๙ ๒,๗๕๐ ๓๖๑,๗๐๐.๘๐

๕.๒ จรัส	บุณยะรัตเวช ถึงแก่กรรม ๐๒/๐๙/๒๙ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๕.๓ สวัสดิการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ - ๑๖/๐๗/๓๒ ๓๐,๐๐๐ ๔๑,๗๗๔.๐๐

๕.๔ สุชาดา	เรืองรัตนอัมพร - ๒๖/๑๐/๔๒ ๑๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐

๕.๕ ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชรุ่น	๒๕๑๗/๑	 - ๒๗/๑๑/๔๕ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐

๕.๖ เจ้าของทุนน�ายอดเงินทั้งหมดไปรวมไว้กับทุน	๑.๑๕๖

๕.๗ น.ส.สุจารี	นามเรืองศรี		รุ่น	๒๕๐๕/๒ - ๑๑/๑๑/๔๕ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

๕.๘ ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช	รุ่น	๒๕๐๖/	วิจิตรา	เกาศล														 ๐๘/๐๑/๔๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๗,๐๐๐.๐๐

๕.๙ พริ้มเพรา	ปุญญะยันต์ - ๐๗/๐๒/๔๖ ๓,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐

๕.๑๐ ดรุณี	โกญจนาท	 ถึงแก่กรรม ๑๖/๐๑/๔๗ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๕.๑๑ เมธี-เสาวนิต		พิทักษ์สิทธิ์ - ๐๕/๐๒/๔๗ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๕.๑๒ ศุภลักษณ์-สมบัติ		อยู่ในธรรม - ๒๐/๑๑/๔๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๘,๕๐๐

๕.๑๓ ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช	พ.ศ.	๒๕๑๒/๑/

เสาวนิต	พิทักษ์สิทธิ์

- ๐๖/๐๙/๕๕ ๒๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐

๕.๑๔ พรรณี/	อินทรางกูร	ณ	อยุธยา - - ๐๓/๑๐/๕๗ ๒๐,๐๐๐

๕.๑๕ อารีรัตน์	วัฒนายุทธ - ๒/๐๔/๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๕.๑๖ คุณแม่เพิ่ม	ศุขสมิติ	(ยงใจยุธ)-ผศ.พาณี	

ยงใจยุธ

- ๑๓/๐๑/๕๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐

๕.๑๗ บริษัท	สี่พระยาก่อสร้าง	จ�ากัด - ๑๗/๐๒/๕๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๕.๑๘ รศ.ถนอมขวัญ	ทวีบูรณ์ - ๐๔/๐๓/๕๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐

๕.๑๙ เพ็ญศรี	เลิศก�าลัง - ๐๓/๐๕/๕๙ ๑๕,๐๐๐ ๙๙,๙๙๙.๐๐

๖. ใช้ดอกผลเพื่อโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๕๑,๒๙๗.๗๒  บาท

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๖.๑ ศิษย์เก่ารุ่น	พ.ศ.	๒๔๙๓/๒/	ปราณี	จาติเกตุ ถึงแก่กรรม ๐๒/๐๑/๒๗ ๑๗,๐๐๐ ๓๔,๓๕๒.๗๒

๖.๒ น.ส.มานี	วงศ์สุรวัฒน์ - ๒๐/๐๒/๒๘ ๑,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐

๖.๓ ศษิย์เก่ารุน่	พ.ศ.	๒๕๑๑/๒/	วราภรณ์		ชืน่อารมย์	 - ๐๑/๑๑/๒๘ ๑,๐๐๐ ๖๕,๕๐๐.๐๐

๖.๔ วิเชียร	สุพรรณโรจน์	 ถึงแก่กรรม ๑๐/๐๓/๓๒ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐

๖.๕ วันชัย	รัศมีเทศ - ๑๐/๐๖/๒๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

-
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ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๖.๖ ศิษย์เก่ารุ่น	พ.ศ.	๒๕๑๑/๑/	สมองค์	วังศรี - ๒๔/๐๓/๓๑ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐

๖.๗ จากงานศิษย์เก่า	ประจ�าปี	๒๕๓๕ - ๒๙/๐๑/๓๕ ๒๔,๙๒๕ ๒๔,๙๒๕.๐๐

๖.๘ รองศาสตราจารย์	ละออ	หุตางกูร ถึงแก่กรรม ๒๑/๐๓/๓๔ ๒,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐

๖.๙ ไพฑูรย์	บุณยนิยม/	อนุเขตร์	 - ๑๑/๐๔/๒๔ ๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๖.๑๐ ผศ.ปราณี	จาติเกตุ ถึงแก่กรรม ๓๐/๐๙/๓๔ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

๖.๑๑ สอดศรี	ปิณฑะรุจิ - ๑๗/๑๒/๓๕ ๑๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐

๖.๑๒ สสิวัลย์	คินิมาน - ๒๓/๐๑/๓๕ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

๖.๑๓ อโณทัย	ภัทรพงศ์สันต์ - ๒๗/๑๐/๓๕ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

๖.๑๔ งานศิษย์เก่ารุ่น	พ.ศ.	๒๕๓๖ - ๒๖/๐๗/๔๔ ๓,๐๐๐ ๒๔,๗๕๐.๐๐

๖.๑๕ งานศิษย์เก่ารุ่น	พ.ศ.	๒๕๓๗/	อรดี		โชติเสน	 - ๓๐/๑๑/๓๗ ๔,๗๗๐ ๔,๗๗๐.๐๐

๖.๑๖ พันโทสมพงษ์	ข�าเขียว/	อารีรัตน์	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 สุมนา	พูนสุข - ๑๒/๐๔/๔๗ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๖.๑๙ สร้อยสุดา	โอสถานนท์	และเพื่อนพยาบาล

รุ่น	๒๔๙๔

- ๑๗/๐๑/๔๘ ๒๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐

๖.๒๐ สุพจน์–บัญญัติลักษณ์	ซองกูเลีย - ๐๑/๐๔/๔๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๖.๒๑ คุณแม่ไพลิน	นันทพล - ๐๓/๐๖/๔๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๖.๒๒ มาริษา	สมบัติบูรณ์ - ๑๒/๐๒/๕๑ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๖.๒๓ ประพุทธ–ชื่นจิตต์และเพื่อน - ๐๙/๐๔/๕๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๖.๒๔ ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช	รุ่น	๒๕๑๕/๑ - ๑๕/๐๒/๕๑ ๒,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐

๖.๒๕ หิรัญญ์-สุลักษณ์	มีชูทรัพย์ ถึงแก่กรรม ๒๔/๐๒/๕๒ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๖.๒๖ ทิวา–ลดาวัลย์	สุภีรนันท์ - ๒๖/๐๒/๖๒ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๗. ใช้ดอกผลเป็นรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลดีเด่น   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๙,๑๘๘.๕๐  บาท

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๗.๑ ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่นในชนบท/

นางกิตติวรรณ	ทังสุบุตรเป็นประธานจัดหา

- ๑๙/๐๔/๒๗ ๓๐๐,๐๐๐ ๙๖๙,๑๘๘.๕๐

๖. ใช้ดอกผลเพื่อโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๕๑,๒๙๗.๗๒  บาท (ต่อ)
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๘. ทุนโครงการบ้านพักผู้สูงอายุฯ (บ้านศรีนครินทร์)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๐๒๙,๘๕๐.๙๓   บาท

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๘.๑ โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ - ๒๑/๐๑/๑๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๔๙,๕๖๖.๒๙

๘.๒ นพ.	อุดม-นางประยุดา	ประนิช - ๑๖/๐๓/๓๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๘.๓ แผนกพยาบาล/	นางอารีย์	พฤกษราช	 - ๑๖/๐๒/๓๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๘.๔ ฉันทนา	วิเชียรโชติ	 ถึงแก่กรรม ๒๑/๐๙/๓๓ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

๘.๕ มานิตย์	วิจิตรภัทร/	สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ	 - ๒๕/๐๙/๓๓ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐

๘.๖ น.ส.อินทิรา	วงศ์เสรี - ๑๗/๑๒/๓๓ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

๘.๗ สุรภี	กาญจนกมล	 ถึงแก่กรรม ๐๖/๐๘/๓๓ ๓,๐๐๐ ๘๘,๕๐๐.๐๐

๘.๘ เสนาะ	พันธุมเสน - ๐๗/๐๖/๓๔ ๒๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐

๘.๙ เพ็ญวัน	คุมพ์ประพันธ์/	พ.ศ.	๒๔๗๙		 - ---/	---	/๓๔ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐

๘.๑๐ พอ.ชัยสิทธิ์–สมองค์	วังศรี - ๒๑/๐๑/๓๖ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐

๘.๑๑ ประกอบ	พินทุโยธิน	 ถึงแก่กรรม ๑๖/๐๒/๓๖ ๑๐,๐๐๐ ๒๑,๕๐๐.๐๐

๘.๑๒ คุณทับทิม	โรจนวิสุทธ์	 ถึงแก่กรรม ๐๕/๐๔/๓๗ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐

๘.๑๓ บุญชู	เศวตรุนทร์	 - ๐๙/๐๕/๓๗ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๘.๑๔ ถนอมนวล	สกุลไทย - ๓๐/๐๖/๓๗ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๘.๑๕ ผ้าป่าสามัคคี	๑๒	ส.ค.	๒๕๓๗ - ๑๒/๐๘/๓๗ ๒๕๘,๒๘๔.๖๔ ๒๕๘,๒๘๔.๖๔

๘.๑๖ นายประสพ-นางชุมนุม	โตกะหุต - ๑๕/๑๒/๓๗ ๑,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐

๘.๑๗ หม่อมฉลวย	สวัสดิวัตน์ - ๐๖/๐๒/๓๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๘.๑๘ เลียบ	บุณยรัตพันธ์	 ถึงแก่กรรม ๑๔/๑๒/๔๓ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐

๘.๑๙ ปราณี	วีรานุวัตติ์ - ๐๘/๐๒/๔๕ ๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐.๐๐

๘.๒๐ ปลื้มจิตต์	แสงสิงแก้ว		 ถึงแก่กรรม ๑๑/๐๒/๔๕ ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐

๘.๒๑ ส�าเนียง	มาลีรักษ์		 ถึงแก่กรรม ๑๔/๐๖/๔๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๘.๒๒ สมควร	ดีสุวรรณ - ๐๑/๐๑/๔๖ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๕๐๐.๐๐

๘.๒๓ ส�ารวล	เพชรสันทัด - ๓๑/๐๑/๔๖ ๑๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐

๘.๒๔ น.อ.หญิงขวัญเรือน		สงวนเชื้อ		ร.น. - ๒๗/๐๒/๔๗ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐

๘.๒๕ ประสมศรี	สิงคาลวณิช - ---	/---	/๔๗ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๘.๒๖ สายหยุด	พรายแสง - ๐๖/๐๑/๔๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๘.๒๗ ผศ.จินตนา	บ้านแก่ง - ๑๘/๐๙/๔๙ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๘.๒๘ อังศณา	คณางกูร - ๓๐/๐๕/๕๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐
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๘. ทุนโครงการบ้านพักผู้สูงอายุฯ (บ้านศรีนครินทร์)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๐๒๙,๘๕๐.๙๓   บาท (ต่อ)

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๘.๒๙ ประพันธ์-สุวรรณ	วิสุทธิ์กุล - ๐๘/๐๑/๕๒ ๑๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐

๘.๓๐ ดวงดาว	ฮาวรังษี - ๑๗/๑๒/๕๕ ๑๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐

๘.๓๑ ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช	๒๔๙๐ - ๒๙/๑๐/๔๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๘.๓๒ ม.ล.ปิติ–พนิตตา	เทวกุล - ๐๔/๐๘/๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๘.๓๓ ผศ.อรวรรณ	หุ่นดี - ๑๖/๑๐/๕๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๘.๓๔ บริษัท	สี่พระยาก่อสร้าง	จ�ากัด - ๑๗/๐๒/๕๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๘.๓๕ ประภาวดี	จิรังบุญกุล - ๑๗/๐๒/๕๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๘.๓๖ ประไพ	สิงหภักดี - ๒๘/๐๔/๖๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐

๙.  ทุนโครงการบ้านพักบ่อฝ้าย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๕๒,๕๐๐.๐๐  บาท

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๙.๑ บ้านพักบ่อฝ้าย - ๒๙/๐๑/๓๔ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐

๙.๒ อารี	กรลักษณ์ - ๒๖/๐๑/๓๔ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๙.๓ อารีย์	พฤกษราช - ๒๖/๐๑/๓๔ ๑,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐.๐๐

๑๐.  ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ยืม   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ล�าดับ ชื่อทุน/ชื่อผู้ตั้งทุน สถานภาพ วันที่เริ่มตั้ง เงินทุน ยอดเงินทุนปัจจุบัน

๑๐.๑ คุณกิตติ - ๑๓/๑๐/๔๑ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐
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รายนามสมาชิกกิตติมศักดิ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการท่ีปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

สมาชิกกิตติมศักดิ ์
	 ๑.		 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สวัสดิ์		 หิตะนันท์
	 ๒.		 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมหวัง		 ด่านชัยวิจิตร
	 ๓.		 นายแพทย์ปราเสริฐ	 ปราสาททองโอสถ
	 ๔.		 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ศุภชัย		 ไชยธีระพันธ์
	 ๕.		 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม	 คชินทร
	 ๖.		 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์โชคชัย		 เมธีไตรรัตน์
	 ๗.		 ศาสตราจารย์	ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์		 วัฒนาภา	
	 ๘.		 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุรินทร์		 ธนพิพัฒนศิริ

กรรมการกิตติมศักดิ์
	 ๑.		 ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี	 วัชโรทัย
	 ๒.		 นางอารีย์	 พฤกษราช
	 ๓.		 นางจันทนา	 นิลวรางกูร
	 ๔.		 นางสาวแหวนดี	 อุทโท
	 ๕.		 นางกมลทิพย์	 หิตะนันท์
	 ๖.		 รองศาสตราจารย์	ดร.ทัศนา	 บุญทอง
	 ๗.		 นางมาริษา	 สมบัติบูรณ์
	 ๘.		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ	 นุรักษ์เข
	 ๙.		 นางสาวดวงจันทร์	 ทิพย์ปรีชา	
	 ๑๐.		 รองศาสตราจารย์	ดร.กอบกุล	 พันธ์เจริญวรกุล	

กรรมการที่ปรึกษา ประจ�าปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
	 ๑.		 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 ๒.		 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช
	 ๓.		 นางสาวจงจิตต์	 คณากูล
	 ๔.		 นางสาววรรณศิริ	 ขันไชย
	 ๕.		 นางเสาวนิต	 พิทักษ์สิทธิ์
	 ๖.		 นางสาวฐิติพร	 วัสสระ	
	 ๗.		 รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ	 ทวีบูรณ์
	 ๘.		 นางสาวจีรวรรณ	 พรายมณี
	 ๙.		 นางสาวสุพร	 ลิลิตธรรม
	 ๑๐.		 นางสีดา	 สุจริตกุล
	 ๑๑.		 รองศาสตราจารย์	ดร.ชะนวนทอง	 ธนสุกาญจน์
	 ๑๒.		 รองศาสตราจารย์	ดร.ศิริอร	 สินธุ
	 ๑๓.		 นางมยุรี	 วงษ์สามี
	 ๑๔.		 นางสาลินี	 สมานะวณิชย์
	 ๑๕.		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา	 จิติมา	 	 	
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สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
สํานักงาน :  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที ่๒  ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทร. ๐-๒๔๑๑-๐๓๒๙  โทรสาร. ๐-๒๘๖๖-๒๕๘๕                                   . 
THE S IR IRAJ NURSES ALUMNI  ASSOCIATION THE ROYAL PATRONAGE OF  HER ROYAL H IGHNESS THE 
PR INCESS MOTHER 
Adress : Faculty of Nursing, Mahidol University. 2 Wanglung Road, Bangkok Noi 10700, Thailand. 
Tel. 0-2411-0329  Fax. 0-2866-2585   E-mail: nsalumni@diamond.mahidol.ac.th 

 
คําสั่ง สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

ที่ ๔/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

ประจําปี ๒๕๖๒ –  ๒๕๖๓ 
                  ~~~~~~~~~~~ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๒  
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการเพื่อทําหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ  ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ  ดังมีรายนามต่อไปนี ้

คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. นางสาวประชิด ศราธพันธุ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 
๒. รองศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑ 
๓. นางดารณี พิพัฒนกุลชัย อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒ 
๔. นางสาวปรียาภา สิริเลิศเมฆาสกุล ปฏิคม 
๕. อาจารย์กาญจนา ครองธรรมชาติ ผู้ช่วยปฏิคม 
๖. นางชไมพร เจริญไกรกมล นายทะเบียน 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติรัตน์ วัฒนไพลิน ผู้ช่วยนายทะเบียน  
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร ประธานร่วมฝ่ายวิชาการ 
๑๐. นางสาวภรณี ตันติเสวี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑๑. นางสมจิตร ประภากร ประธานร่วมฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑๒. นางสาวนิตยา อังพานิชเจริญ ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
๑๓. นางสาวสอาด อมิตเดช ประธานร่วมฝ่ายสวัสดิการ 
๑๔. นางสาวศศินันท์ หล้านามวงศ์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ 
๑๕. นางอรสา พลอยพานิชเจริญ     ประธานร่วมฝ่ายหารายได้ 
๑๖. นางสาวศิริวรรณ จูฑะพงษ์ ประธานกรรมการฝ่ายสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น 
๑๗. รองศาสตราจารย์สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี ประธานร่วมฝ่ายสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น 
๑๘. อาจารย์สกุลรัตน์ เตียววานิช ประธานร่วมฝ่ายสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น 
๑๙. นางสาวประชิด ศราธพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์  
๒๐. รองศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ ประธานร่วมฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ 
๒๑. นางดารณี พิพัฒนกุลชัย ประธานร่วมฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ 
๒๒. รองศาสตราจารย์นงนุช เพ็ชรร่วง       ประธานกรรมการฝ่ายโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 
๒๓. อาจารย์นันทกานต์ มณีจักร ประธานร่วมฝ่ายโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 
๒๔. อาจารย์สาธกา พิมพ์รุณ                ประธานร่วมฝ่ายโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 
๒๕. นางสาวพูนศิริ อรุณเนตร เหรัญญิก 
๒๖. นางสาวกนกวรรณ ซิมพัฒนานนท์ ผู้ช่วยเหรัญญิก  
๒๗. นางสาวจงจิตร หงษ์เจริญ   เลขาธิการ 
๒๘. นางสาวธชพร เทศะศิลป์  ผู้ช่วยเลขาธิการ 

    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้อยู่ในวาระจนถึง  ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
      สั่ง   ณ   วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
           (นางสาวประชิด   ศราธพันธุ์) 
         นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
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สถานที่ติดต่อ
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

	 	 	 ส�านักงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ		 	 	 	

	 	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	(ชั้น	๓	ห้อง	๓๑๐)	 	

	 	 	 เลขที่	๒	ถนนวังหลัง	แขวงศิริราช	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐	

	 	 	 โทรศัพท์	:	๐๒-๔๑๑-๐๓๒๙	 	 	 	 	 	

	 	 	 โทรสาร	:	๐๒-๘๖๖-๒๕๘๕	 	 	 	 	 	

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

   

 นางณัฎฐาภรณ์ ยางทอง   นางสาวสายชล ละลอย  

     เจ้าหน้าที่ธุรการ    พนักงานทั่วไป

 	 รับสมัครสมาชิกใหม่	  ดูแลความสะอาดส�านักงาน		 	

 	 ดูแลทะเบียนสมาชิก	  รับ-ส่งเอกสาร	 	 	 	

  ดูแลสวัสดิการสมาชิก	  จัดเลี้ยงอาหาร	และอาหารว่าง	 	

  ดูแล	รักษา	วัสดุครุภัณฑ์	 	 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ		

	 	 		 	 ที่เกี่ยวกับพิธีการต่างๆ



ผู้สนับสนุน

หนังสือลานพิกุล
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นางมยุรี วงษ์สามี
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จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระศร�พัชร�นทรา บรมราชินีนาถ ประวัติ 

การพยาบาลไทย ประวัติคณะพยาบาลศาสตร� และห�องจดหมายเหตุทางการ

พยาบาล เพ�่อเป�นแหล�งศึกษาเร�ยนรู�เกี่ยวกับประวัติการพยาบาลไทยที่สมบูรณ�และ

ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

จัดสร�างข�้นเพ�่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศร�สวร�นทิรา บรมราชเทว� พระพันวัสสาอัยยิกาเจ�า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชว�กรม 

พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศร�นคร�นทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป�นอเนกอนันต�ต�อคณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล และ

ว�ชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย ตลอดจนเพ�่อเผยแผ�พระเกียรติคุณให�เกิดแรงบันดาลใจแก�อนุชนรุ�นหลังในการมีจ�ตว�ญญาณของการเป�น “ผู�ให�” โดย 

ยึดถือประโยชน�ของชาติบ�านเมืองเป�นหลัก

ป�พ�ทธศักราช ๒๕๖๑ เป�นวาระครบรอบ ๑๐ ป�แห�งการสิ�นพระชนม�ของสมเด็จพระเจ�าพ�่นางเธอ เจ�าฟ�า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร�นทร� คณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล จ�งมีโครงการจัด

สร�างห�องนิทรรศการเพ�่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ�าพ�่นางเธอ เจ�าฟ�า 

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร�นทร� ท่ีทรงมีต�อคณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล ว�ชาชีพ

การพยาบาล และการสาธารณสุขไทย รวมท้ังเป�นแหล�งศึกษาเร�ยนรู�ของอนุชนรุ�นหลัง ถึงพระกรณียกิจท่ีทรง

เสียสละเพ�่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีว�ตของปวงชนชาวไทย โดยให�ชื่อห�องว�า “นราธิวาสกัลยาณวัฒน�”

หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ได้ที่ shorturl.at/bgE46

จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระศร�พัชร�นทรา บรมราชินีนาถ ประวัติ 

การพยาบาลไทย ประวัติคณะพยาบาลศาสตร� และห�องจดหมายเหตุทางการ

พยาบาล เพ�่อเป�นแหล�งศึกษาเร�ยนรู�เกี่ยวกับประวัติการพยาบาลไทยที่สมบูรณ�และ

ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

จัดสร�างข�้นเพ�่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศร�สวร�นทิรา บรมราชเทว� พระพันวัสสาอัยยิกาเจ�า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชว�กรม 

พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศร�นคร�นทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป�นอเนกอนันต�ต�อคณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล และ

ว�ชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย ตลอดจนเพ�่อเผยแผ�พระเกียรติคุณให�เกิดแรงบันดาลใจแก�อนุชนรุ�นหลังในการมีจ�ตว�ญญาณของการเป�น “ผู�ให�” โดย 

ยึดถือประโยชน�ของชาติบ�านเมืองเป�นหลัก

ป�พ�ทธศักราช ๒๕๖๑ เป�นวาระครบรอบ ๑๐ ป�แห�งการสิ�นพระชนม�ของสมเด็จพระเจ�าพ�่นางเธอ เจ�าฟ�า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร�นทร� คณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล จ�งมีโครงการจัด

สร�างห�องนิทรรศการเพ�่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ�าพ�่นางเธอ เจ�าฟ�า 

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร�นทร� ท่ีทรงมีต�อคณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล ว�ชาชีพ

การพยาบาล และการสาธารณสุขไทย รวมท้ังเป�นแหล�งศึกษาเร�ยนรู�ของอนุชนรุ�นหลัง ถึงพระกรณียกิจท่ีทรง

เสียสละเพ�่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีว�ตของปวงชนชาวไทย โดยให�ชื่อห�องว�า “นราธิวาสกัลยาณวัฒน�”

หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ได้ที่ shorturl.at/bgE46

จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระศร�พัชร�นทรา บรมราชินีนาถ ประวัติ 

การพยาบาลไทย ประวัติคณะพยาบาลศาสตร� และห�องจดหมายเหตุทางการ

พยาบาล เพ�่อเป�นแหล�งศึกษาเร�ยนรู�เกี่ยวกับประวัติการพยาบาลไทยที่สมบูรณ�และ

ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

จัดสร�างข�้นเพ�่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศร�สวร�นทิรา บรมราชเทว� พระพันวัสสาอัยยิกาเจ�า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชว�กรม 

พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศร�นคร�นทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป�นอเนกอนันต�ต�อคณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล และ

ว�ชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย ตลอดจนเพ�่อเผยแผ�พระเกียรติคุณให�เกิดแรงบันดาลใจแก�อนุชนรุ�นหลังในการมีจ�ตว�ญญาณของการเป�น “ผู�ให�” โดย 

ยึดถือประโยชน�ของชาติบ�านเมืองเป�นหลัก

ป�พ�ทธศักราช ๒๕๖๑ เป�นวาระครบรอบ ๑๐ ป�แห�งการสิ�นพระชนม�ของสมเด็จพระเจ�าพ�่นางเธอ เจ�าฟ�า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร�นทร� คณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล จ�งมีโครงการจัด

สร�างห�องนิทรรศการเพ�่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ�าพ�่นางเธอ เจ�าฟ�า 

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร�นทร� ท่ีทรงมีต�อคณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล ว�ชาชีพ

การพยาบาล และการสาธารณสุขไทย รวมท้ังเป�นแหล�งศึกษาเร�ยนรู�ของอนุชนรุ�นหลัง ถึงพระกรณียกิจท่ีทรง

เสียสละเพ�่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีว�ตของปวงชนชาวไทย โดยให�ชื่อห�องว�า “นราธิวาสกัลยาณวัฒน�”

หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ได้ที่ shorturl.at/bgE46

จดัแสดงเกีย่วกบัพระราชประวตัสิมเดจ็พระศร�พชัร�นทรา บรมราชนินีาถ ประวตั ิ

การพยาบาลไทย ประวตัคิณะพยาบาลศาสตร� และห�องจดหมายเหตทุางการ

พยาบาล เพ�่อเป�นแหล�งศึกษาเร�ยนรู�เกี่ยวกับประวัติการพยาบาลไทยที่สมบูรณ�และ

ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

จดัสร�างข�น้เพ�อ่สำนกึในพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระศร�สวร�นทริา บรมราชเทว� พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ�า สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชว�กรม 

พระบรมราชชนก และสมเดจ็พระศร�นคร�นทราบรมราชชนน ีทีท่รงมพีระมหากรณุาธคิณุเป�นอเนกอนนัต�ต�อคณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลยัมหดิล และ

ว�ชาชพีการพยาบาลในประเทศไทย ตลอดจนเพ�อ่เผยแผ�พระเกยีรตคิณุให�เกดิแรงบนัดาลใจแก�อนชุนรุ�นหลงัในการมจี�ตว�ญญาณของการเป�น “ผู�ให�” โดย 

ยึดถือประโยชน�ของชาติบ�านเมืองเป�นหลัก

ป�พ�ทธศกัราช ๒๕๖๑ เป�นวาระครบรอบ ๑๐ ป�แห�งการสิ�นพระชนม�ของสมเดจ็พระเจ�าพ�น่างเธอ เจ�าฟ�า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร�นทร� คณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล จ�งมีโครงการจัด

สร�างห�องนทิรรศการเพ�อ่เทดิพระเกยีรตแิละสำนกึในพระกรณุาธคิณุของสมเดจ็พระเจ�าพ�น่างเธอ เจ�าฟ�า 

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร�นทร� ที่ทรงมีต�อคณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล ว�ชาชีพ

การพยาบาล และการสาธารณสุขไทย รวมทั้งเป�นแหล�งศึกษาเร�ยนรู�ของอนุชนรุ�นหลัง ถึงพระกรณียกิจที่ทรง

เสียสละเพ�่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีว�ตของปวงชนชาวไทย โดยให�ชื่อห�องว�า “นราธิวาสกัลยาณวัฒน�”

หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ได้ที่ shorturl.at/bgE46

จดัแสดงเกีย่วกบัพระราชประวตัสิมเดจ็พระศร�พชัร�นทรา บรมราชนินีาถ ประวตั ิ

การพยาบาลไทย ประวตัคิณะพยาบาลศาสตร� และห�องจดหมายเหตทุางการ

พยาบาล เพ�่อเป�นแหล�งศึกษาเร�ยนรู�เกี่ยวกับประวัติการพยาบาลไทยที่สมบูรณ�และ

ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

จดัสร�างข�น้เพ�อ่สำนกึในพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระศร�สวร�นทริา บรมราชเทว� พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ�า สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชว�กรม 

พระบรมราชชนก และสมเดจ็พระศร�นคร�นทราบรมราชชนน ีทีท่รงมพีระมหากรณุาธคิณุเป�นอเนกอนนัต�ต�อคณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลยัมหดิล และ

ว�ชาชพีการพยาบาลในประเทศไทย ตลอดจนเพ�อ่เผยแผ�พระเกยีรตคิณุให�เกดิแรงบนัดาลใจแก�อนชุนรุ�นหลงัในการมจี�ตว�ญญาณของการเป�น “ผู�ให�” โดย 

ยึดถือประโยชน�ของชาติบ�านเมืองเป�นหลัก

ป�พ�ทธศกัราช ๒๕๖๑ เป�นวาระครบรอบ ๑๐ ป�แห�งการสิ�นพระชนม�ของสมเดจ็พระเจ�าพ�น่างเธอ เจ�าฟ�า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร�นทร� คณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล จ�งมีโครงการจัด

สร�างห�องนทิรรศการเพ�อ่เทดิพระเกยีรตแิละสำนกึในพระกรณุาธคิณุของสมเดจ็พระเจ�าพ�น่างเธอ เจ�าฟ�า 

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร�นทร� ที่ทรงมีต�อคณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล ว�ชาชีพ

การพยาบาล และการสาธารณสุขไทย รวมทั้งเป�นแหล�งศึกษาเร�ยนรู�ของอนุชนรุ�นหลัง ถึงพระกรณียกิจที่ทรง

เสียสละเพ�่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีว�ตของปวงชนชาวไทย โดยให�ชื่อห�องว�า “นราธิวาสกัลยาณวัฒน�”

หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ได้ที่ shorturl.at/bgE46

จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระศร�พัชร�นทรา บรมราชินีนาถ ประวัติ 

การพยาบาลไทย ประวัติคณะพยาบาลศาสตร� และห�องจดหมายเหตุทางการ

พยาบาล เพ�่อเป�นแหล�งศึกษาเร�ยนรู�เกี่ยวกับประวัติการพยาบาลไทยที่สมบูรณ�และ

ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

จัดสร�างข�้นเพ�่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศร�สวร�นทิรา บรมราชเทว� พระพันวัสสาอัยยิกาเจ�า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชว�กรม 

พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศร�นคร�นทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป�นอเนกอนันต�ต�อคณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล และ

ว�ชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย ตลอดจนเพ�่อเผยแผ�พระเกียรติคุณให�เกิดแรงบันดาลใจแก�อนุชนรุ�นหลังในการมีจ�ตว�ญญาณของการเป�น “ผู�ให�” โดย 

ยึดถือประโยชน�ของชาติบ�านเมืองเป�นหลัก

ป�พ�ทธศักราช ๒๕๖๑ เป�นวาระครบรอบ ๑๐ ป�แห�งการสิ�นพระชนม�ของสมเด็จพระเจ�าพ�่นางเธอ เจ�าฟ�า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร�นทร� คณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล จ�งมีโครงการจัด

สร�างห�องนิทรรศการเพ�่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ�าพ�่นางเธอ เจ�าฟ�า 

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร�นทร� ที่ทรงมีต�อคณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล ว�ชาชีพ

การพยาบาล และการสาธารณสุขไทย รวมทั้งเป�นแหล�งศึกษาเร�ยนรู�ของอนุชนรุ�นหลัง ถึงพระกรณียกิจที่ทรง

เสียสละเพ�่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีว�ตของปวงชนชาวไทย โดยให�ชื่อห�องว�า “นราธิวาสกัลยาณวัฒน�”

หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ได้ที่ shorturl.at/bgE46
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อภินันทนาการจาก

นางวรรณา สอดจันทร์

อภินันทนาการจาก

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามาธิบดี พ.ศ.๒๕๑๓
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อภินันทนาการจาก

นางจันทนา นิลวรางกูร ศิษย์เก่ารุ่น ๖๓ พ.ศ. ๒๕๐๓

อภินันทนาการจาก

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๐๕ รุ่น ๒
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

อภินันทนาการจาก

พยาบาลศิริราช รุ่น BN.2 

อภินันทนาการจาก

คุณสันทนา จักรภีร์ศิริสุข 

รุ่น BN.๒



142

ลา
นพ

ิกุล
   

  ว
ันเ

สา
ร์ท

ี่ ๑
๓ 

มีน
าค

ม 
๒๕
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อภินันทนาการจาก

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๒๑ รุ่น ๒๘
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

อภินันทนาการจาก
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อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย รุ่น ๕๑ จบปี ๒๕๐๐ 
ถ่ายวันรับหมวกหน้าตึกเรียน	วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๔๙๘

อภินันทนาการจาก
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๐๐
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔     ลานพิกุล

อภินันทนาการจาก
รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช

ปี	พ.ศ.	๒๕๑๕/๑

อภินันทนาการจาก
อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย  

(รุ่นที่ ๗๔)

พ.ศ.	๒๕๑๗	กลุ่ม	๑

อภินันทนาการจาก
 ๑.  นางสายหยุด  เหลืองนวล (ณ บางช้าง)   

       	 	 ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๐๕/๑																 บริจาค		๑,๐๐๐		บาท

 ๒.  นางปาณสาร  โภชนพันธ์
										 ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๑๐																			 บริจาค		๒,๐๐๐		บาท

 ๓. นางอารมณ์  ชลลัมพี 
												 ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๐๕/๑																	 บริจาค		๑,๐๐๐		บาท

 ๔. นางสมใจ  อินทรทรัพย์
												 ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๑๕/๒				 	 บริจาค		๑,๐๐๐		บาท

 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  ลิมปนาทร
	 	 ศิษย์เก่าพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๑๓																					 บริจาค		๑,๐๐๐		บาท




