
                 

 

    ประมวลพระราชด ารัส และพระราโชวาท   
                 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ               
พระราชทานในพิธีพระราชทาน ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์และอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย 
                 ~~~~~~~~ 

       รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ  ทวีบูรณ์  รวบรวม 

 

       เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ ์ พระบรมราชนิีนาถ  ในโอกาสมหามงคล
 พระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานประกาศนียบัตรผดงุครรภ์
 และอนุปรญิญาพยาบาลและอนามัยอย่างต่อเนื่อง  ณ หอประชุมราชแพทยาลยั มหาวิทยาลัย-
 แพทยศาสตร์ ปัจจบุันมหาวทิยาลัยมหดิล  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่วชิาชีพการพยาบาลอย่าง
 หาที่สุดมิได้   โดยเฉพาะพยาบาลศริิราช  ตั้งแตป่ี พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๑๕  และ พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘
 และทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี เสดจ็แทนพระองคม์า
 พระราชทานประกาศนียบัตรผดุงครรภแ์ละอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย ใน พ.ศ. ๒๕๑๖ และ
 ๒๕๒๐-๒๕๒๒ ซึ่งต่อมาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับหลกัสูตรเปน็
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังนั้นบณัฑิตพยาบาลจึงเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรของ
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



            ๒ 

 

 

          พระราชด ารัส      
 ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ และอนุปริญญาบัตรพยาบาลและอนามัย
         ณ  หอประชุมราชแพทยาลัย           
           วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๐๔ 
               ~~~~~~~ 

 
 

    ข้าพเจ้ามีความยินดีมากที่ได้มาในพธิีประสาทอนุปริญญาบตัรแก่อนุปรญิญา
 พยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามัยในวันนี้  ตามรายงานเกี่ยวดว้ยความเป็นมาของโรงเรียนพยาบาล
 ผดุงครรภ์และอนามัย  แห่งคณะแพทยศาสตร์และศิรริาชพยาบาลของอธิการบดมีหาวิทยาลัย
 แพทยศาสตร์นัน้  นับว่า มหาวิทยาลัยนี ้ ได้ด าเนนิการอบรมให้การศึกษาพรอ้มทั้งได้ปรับปรุงให้
 มาตรฐานวิชาพยาบาลสูงขึน้   เพื่อชว่ยให้สุขภาพของประชาชนดียิง่ ๆ ขึน้  ข้าพเจา้ขอแสดง
 ความปิติยนิดดีว้ยเป็นอย่างมาก   ทีไ่ดเ้หน็คณะกรรมการ อาจารย์  พยาบาล  และเจา้หน้าที่ทุก
 ฝ่ายได้พยายามตั้งใจปฏบิัตหิน้าทีเ่ป็นผลส าเร็จดตีลอดมา   ซึ่งทัง้นี้ท าให้ชื่อเสียงของสถาบันนี้เปน็ที่
 นิยมและเปน็ที่ไว้วางใจของประชาชนทัว่ไป  ส าหรับผู้ที่ไดร้ับอนุปรญิญาบัตรในวันอนัเปน็มงคลนี ้ 
 ข้าพเจ้าเข้าใจว่าทกุๆ คนคงจะบันทกึไว้ในความทรงจ าไปตลอดชีวติ ถึงผลงานทีท่่านได้บาก บั่น
 สร้างมาจนบรรลคุวามส าเรจ็   พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพเพ่ือช่วยบ าบดัทกุข์ บ ารงุสุขให้
 แก่ประชาชนด้วยอดุมคตแิละคุณธรรมอันสูงส่งเปน็สัญญลักษณ์ของวิชาพยาบาล  ทา่นจะได้มี
 โอกาสประกอบการกศุลซึง่จะท าให้ชวีิตของทา่นประสบความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น 

   ผู้ที่เป็นพยาบาลที่ดนีั้น   จะต้องเปน็ผู้ที่ด ารงชีวติให้เปน็ที่นบัถือและเหมาะสม   
 ท่านจะต้องรักษาค าปฏิญาณที่ไดป้ฏิญาณไวโ้ดยเคร่งครัด  ท่านจะต้องรกัษาชื่อเสยีง  จะต้องรักษา
 มารยาท  กอรปดว้ยมีเมตตากรุณา  ตลอดจนรู้จักการเสียสละในโอกาสอันควร  ผูป้่วยตอ้งการให้
 ท่านชว่ยทั้งกาย และทางจิตใจด้วยความเหน็อกเหน็ใจ    อนึง่ท่านควรสนใจและมีความรอบคอบ  
 พร้อมทั้งรู้จกักาลเทศะ และมคีวามซือ่สัตย์สุจรติ  เหล่านี้เปน็สิ่งส าคัญย่ิงในการเป็นพยาบาล     
 ขอท่านจงหมั่นระลึกถึงขอ้ความเหล่านี้ไว้เปน็แนวทางปฏิบัติอยู่เสมอ 

 

 

 



            ๓ 

 

 

          พระราชด ารัส      
  ในพิธีพระราชทานอนุปริญญาบัตรพยาบาล – ผดุงครรภ์และอนามัย   
         ณ  หอประชุมราชแพทยาลัย           
           วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๕ 
                ~~~~~~~ 

 

   ก่อนอืน่ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีแกทุ่ก ๆ คนที่ส าเรจ็การศกึษาปนีี้   ข้าพเจ้าดี
 ใจมากที่ได้มาในงานมงคลนี ้  และที่ได้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ์ 
 และจ านวนของพยาบาลที่ส าเร็จออกมาว่าดขีึ้นเป็นล าดบั   ข้าพเจ้าหวงัว่าจะเปน็เช่นนี้ตลอดไป
   พยาบาลทุกคนควรจะภูมิใจในความไว้วางใจที่ประชาชนได้มอบไวก้ับท่าน  ความ
 ปลอดภัยของคนไขข้ึ้นอยู่กบัพยาบาลมากเกือบจะเทา่กับที่ขึน้อยู่กับแพทย์  การรักษาของแพทย์
 ถึงแม้จะเป็นของส าคัญอยา่งยิ่งก็ตอ้งอาศัยความสามารถ   และความอ่อนโยนละมนุละไมของ
 พยาบาลดว้ย  เครื่องแบบขาวของพยาบาลนัน้เป็นเสมือนแสงสว่างส าหรบัผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์
 ทรมานดว้ยโรคร้าย  พยาบาลทั้งหลายควรจะชื่นชมในเกียรติที่ได้รบันี้  และปฏบิัติหน้าที่ให้ส่วน
 รวมโดยไม่ค านึงถึงความรู้สกึส่วนตวั        
   ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทกุคนจงมีความสขุความเจริญทัง้  ในด้านสว่นตัวและการ
 งาน  ขอให้ท างานอย่างเขม้แข็งเพ่ือใช้วิชาทีไ่ดเ้รียนมาให้เปน็ประโยชน์แก่ ส่วนรวม  และวางตัวให้
 สมกับที่ประชาชนไดม้ีความเชื่อมั่นในตวัท่าน. 

    

 

 

 

 

 

 

 



            ๔ 

 

 

               พระราชด ารัส      
          ในพิธีพระราชทานอนุปริญญาบัตรพยาบาล – ผดุงครรภ์และอนามัย   
         ณ  หอประชุมราชแพทยาลัย           
           วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๖ 
                 ~~~~~~~ 

 

   ข้าพเจ้ามีความยินดี  ที่ได้มามอบอนุปริญญาบตัรและประกาศนียบตัร  แก่ผู้ส าเร็จ
 วิชาพยาบาลอนามัย และวชิาผดุงครรภ์ในวันนี้    

   ตามรายงานที่อธิการบดมีหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แถลงถึงการจดัตัง้โรงเรียน
 พยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามัย   ตัง้แต่เริม่แรกมาจนถงึปัจจุบนันี ้  เห็นไดว้่า  ไดพ้ยายามปรับปรุง
 การศกึษาในด้านนี้ให้เจริญก้าวหน้าเป็นล าดบัมา   มีผูส้นใจเข้ารับการศึกษาเพิ่มจ านวนขึน้ทุก ๆ ป ี 
 กิจการด าเนินมาทั้งนี้กด็้วยความสามารถของคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีข่องมหาวิทยาลัยทุกฝ่าย  
 ได้รว่มมือกนัปฏิบตัิหน้าที่มาด้วยความตัง้ใจดี  เปน็ที่นา่ชื่นชมมาก 

  ส าหรบัผู้ส าเร็จการศึกษาไดร้ับอนปุรญิญาและประกาศนียบัตรในวนันี ้  ข้าพเจ้าขอแสดง
 ความยนิดีในความอตุสาหะพากเพียรของทกุ ๆ ท่าน   หวังว่า  จะได้น าวิชาความรู้ที่ได้รบั  ไป
 ประกอบการงานบ าบดัทุกข ์  บ ารุงสขุของคนไข้  ใหไ้ด้รบัผลดทีี่สุด  ด้วยน้ าใจอันเมตตาปราน ี 
 และพร้อมอยู่เสมอที่จะเสียสละในโอกาสอนัควร  ถ้าท่านปฏิบตัิได้ดงันี้ก็ย่อมจะไดร้ับความนิยม
 สรรเสรญิจากคนทัว่ไป  เป็นทางให้เกิดความเจรญิแก่ตัวเราเองตลอดจนชื่อเสียงของสถานศกึษา
 อันเปน็ที่รกัของเราดว้ย 

   ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรรีัตนตรัย  ได้คุม้ครองให้บรรดาผู้เกี่ยวข้องกับกิจ
 การของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และนักศึกษาทัง้หลาย  ตลอดจนผู้ทีม่ารว่มชมุนุม  ณ  ที่นี้มี
 ความสขุสวัสดิ์ทัว่กนั. 

 

 

 

 



            ๕ 

 

               พระราชด ารัส      
                ในพิธีพระราชทานอนุปริญญาบัตรพยาบาลและอนามัย    
                ณ  หอประชุมราชแพทยาลัย           
                 วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๐๗ 
                ~~~~~~~ 

 

   ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาในพิธีประสาทอนุปริญญาบตัร  และประกาศนียบัตร
 แก่นกัศึกษาที่ส าเร็จวิชาตามหลักสตูรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย  และผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
 หลักสูตรวชิาผดงุครรภ์  

   ตามรายงานของอธกิารบดมีหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  กล่าวถึงความเปน็มาของ
 โรงเรียนพยาบาลผดงุครรภ์และอนามัย  แห่งคณะแพทยศาสตรแ์ละศิริราชพยาบาล  เหน็วา่
 มหาวิทยาลัยนี ้  ได้พยายามปรบัปรุงการศึกษาอบรมให้มาตรฐานวิชาพยาบาลสูงขึ้นเป็นล าดบั   
 นับวา่คณะกรรมการ  อาจารย์  พยาบาล  และเจ้าหนา้ที่ทุกฝ่าย  ไดต้ั้งใจปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็นอย่างดี
 ตลอดมา   จงึท าให้ชื่อเสียงของสถาบนันี้เป็นทีน่ิยม  และเปน็ที่ไว้วางใจของประชาชนทั่วไป 

   ส าหรบัผู้ที่ได้รับอนุปริญญาบัตร  และประกาศนียบตัรในวนันี้  ข้าพเจ้าทราบว่าทุก
 คนได้พากเพียร   บากบั่นในการศึกษามาแลว้ไม่น้อย  บดันี้พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ  จงึ
 ขอให้ความตั้งใจบากบัน่ในการปฏิบตัิหน้าที่  ซึ่งบางขณะท่านอาจเหนด็เหนื่อยจนรู้สึกว่าไม่ได้รบั
 การตอบแทนทีคุ่้มคา่กับความเหนื่อยอ่อนเสียเลย  ขอเตอืนว่า เมื่อใดมีความรู้สึกเชน่นี้เกิดขึน้   
 เมื่อนัน้ ให้ส านึกว่าท่านได้ท าหน้าที่เป็นก าลงัส าคญัในการท าใหป้ระเทศบ้านเมอืงเราเจรญิ  โดยที่
 ท่านชว่ยท าให้สุขภาพของประชาชนดขีึ้น 

   ข้าพเจ้าขอฝากขอ้คดิอีกอยา่งหนึ่งวา่  ทา่นได้เลอืกอาชีพซึ่งทั่วโลกยกย่องเปน็
 อย่างมาก   ดังนัน้ ขอให้ประพฤติและปฏิบัติให้สมกับทีไ่ดร้ับการยกย่องถึงเพียงนั้น  พยาบาล
 ที่ดีต้องรกัษาค าปฏิญญาที่กล่าวไว้โดยเคร่งครัด  ต้องเสียสละในโอกาสอันควร  ทั้งต้องรักษาชื่อ
 เสียงไวเ้สมอเป็นนิตย ์

   ในที่สุดนี ้   ข้าพเจา้ขออวยพรให้คณะกรรมการ  อาจารย์  เจ้าหน้าทีต่่าง ๆ และ
 ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม ่  ตลอดจนนักศกึษาพยาบาลผดงุครรภแ์ละอนามัยทกุคน  จงประสบความ
 ส าเร็จ  และมีความสขุความเจริญโดยทัว่กัน. 

 



            ๖ 

 

               พระราชด ารัส      
                ในพิธีพระราชทานอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร     
   แก่นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาพยาบาล    
                ณ  หอประชุมราชแพทยาลัย           
                 วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๘ 
                    ~~~~~~~ 

 

   ข้าพเจ้าขอแสดงความยนิดกีับนักศึกษาวิชาพยาบาลทกุคนทีไ่ดม้านะพากเพียร
 ศึกษา  จนได้รับอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบตัรตามหลักสตูรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย
 ตลอดจนหลกัสูตรวิชาผดงุครรภ์ในวนันี ้    

   ข้าพเจ้าพอใจมากทีม่หาวิทยาลัยนี้  ได้พยายามปรบัปรงุ การศกึษาอบรมใหม้าตร
 ฐานวิชาพยาบาลสงูขึน้เปน็ล าดับ จนเป็นทีน่ับถือของตา่งประเทศ ตามขา่วที่ข้าพเจ้าได ้ ทราบว่า   
 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศสวีเด็น  ซึง่เปน็ประเทศที่การแพทย์เจริญสงูสุดประเทศหนึ่งของโลก 
 ได้เชญิพยาบาลจากสถาบันนี้  ไปช่วยปฏบิัตกิารในห้องผ่าตดัของโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงใน
 ประเทศสวเีดน็  พยาบาลทีไ่ด้รบัเชญิได้ไปท าคุณงามความดไีว้มาก    ซึ่งเป็นข่าวทีน่่าภูมิใจและเปน็
 ก าลังใจแก่ทุกคน เพราะชาวต่างประเทศพากันสรรเสริญพยาบาลไทยว่าเป็นผูม้ีความสามารถ
 ดีเยี่ยมในวิชาการ  รู้จกัเสยีสละ  อดทนปฏิบตัิงานแข็งขนั และสุภาพอ่อนโยน  นับวา่เขาเปน็ผู้
 แทนทีด่ี  โดยท าคุณประโยชน์ให้แกบ่้านเมือง  มีส่วนช่วยเหลือเผยแพร่ชื่อเสียงของพยาบาล
 ไทย  ตลอดจนชาวไทยทั่ว ๆ ไป 

   ทั้งนี้  ขอให้พยาบาลทุกคนยึดตวัอย่างทีด่ีนีไ้วแ้ละเจรญิรอยตาม  ขา้พเจ้ามัน่ใจว่า
 ต่อไปภายหนา้คงจะมีผูห้นึ่งผู้ใดในที่นี ้  ได้รับทนุหรือได้รบัเชญิไปศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมต่อ ณ 
 ต่างประเทศด้วยเชน่เดียวกนั 

   การพยาบาลนั้นเมื่อเทียบกบัอาชีพอื่น ๆ แล้ว  นับวา่เป็นงานทีห่นัก พยาบาลย่อม
 ต้องเหนด็เหนื่อย  และต้องพบเห็นความทุกข์ยากของผูเ้จ็บไขด้ว้ยโรคนานาชนิด  ขา้พเจ้าขอชมเชย
 ว่า    การที่พยาบาลทุกคนอุทิศตนเองแกง่านช่วยบรรเทาทุกข์ผู้อืน่  ย่อมแสดงให้เห็นน้ าใจอันดีงาม  
 ฉะนั้น ผู้ที่เลือกเปน็พยาบาลจึงเป็นผูท้ี่ต้องปรบัปรุงตนเองให้เหมาะแกค่วามมุ่งหวังของโลกปัจจุบนั  
 คือท าตนให้เป็นประโยชนแ์ก่ส่วนรวม   ให้สมกบัผู้ท างานเปน็ก าลงัส าคญัของชาติ  ในฐานะผูร้ักษา
 และส่งเสริมการอนามัยของประชาชน 

   ในที่สุดนี ้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้คณะกรรมการ อาจารย ์และเจ้าหน้าทีต่่าง ๆ และ
 ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม ่    ตลอดจนนักศกึษาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยทุกคน  จงประสบความ
 ส าเร็จและมคีวามสุขความเจริญโดยทั่วกัน. 

 



            ๗ 

 

 

 

               พระราชด ารัส      
    ในพิธีพระราชทานอนุปริญญาบัตรพยาบาลและอนามัย และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
            ณ  หอประชุมราชแพทยาลัย           
                    วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๙ 
                 ~~~~~~~ 

 

   ข้าพเจ้ามีความยินดีมาก ที่ได้มีโอกาสมามอบอนปุริญญาบัตร และประกาศนียบตัร
 แก่ผู้ส าเร็จวชิาพยาบาลและอนามัย  ตลอดจนหลกัสูตรวิชาผดุงครรภ์ในวันนี้                       

   ผู้ที่ส าเร็จการศกึษาจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามัย คณะแพทยศาสตร ์
 และศริิราชพยาบาลทุกคน  ควรจะภูมิใจในสถาบันการศกึษาของตน  เพราะเปน็โรงเรียนผลติ
 พยาบาลแหง่แรกในประเทศไทย  ซึ่งท าการสอนได้ผลดีมาแล้วถึง ๗๐ ป ี  โดยพยายามปรับปรุง
 การศกึษาอบรมใหม้าตรฐานวิชาสงูขึน้เปน็ล าดับ  และทุกวันนี้  ช่วยด าเนินงานผลติพยาบาลใหก้ับ
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดดี้วย 

   ดังนัน้  ขอใหน้ักศกึษาพยาบาลทุกคนที่ส าเร็จวันนี้   ช่วยกันรกัษาชื่อเสียงอันดี 
 ของสถานศกึษาและของอาชีพที่ท่านเลือก  พยาบาลที่ประกอบด้วยความสามารถดา้นวิชาความ   
 รู้  มีจิตใจเมตตากรุณา และกิริยา วาจา สุภาพอ่อนโยน  เปน็บุคคลที่น่าสรรเสริญและเปน็ก าลัง
 ส าคัญในการบ ารงุรักษาอนามัยของประชาชน  ซึง่ถ้าพลเมืองของประเทศส่วนใหญม่ีสุขภาพอนามัย
 ดี  ย่อมเป็นเครือ่งแสดงให้เห็นว่า  การแพทย์และพยาบาลของเราเจรญิก้าวหน้าสมความปรารถนา
 ของคนไทยทกุคน            
   ในที่สุดนี ้  ข้าพเจ้าขออวยพรให้คณะกรรมการ  อาจารย์  และเจา้หน้าทีต่่าง ๆ 
 และผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่  ตลอดจนนักศกึษาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยทุกคน  จงประสบ
 ความส าเร็จ  และความสุขความเจริญ  ทั้งในด้านสว่นตวั  และการงานโดยทัว่กนั. 

 

 

 



            ๘ 

                 พระราชด ารัส                     
   ในพิธีพระราชทานอนุปริญญาบัตรการศึกษาวิชาพยาบาล    
             ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ และอนุปริญญาบัตรพยาบาลและอนามัย  
                    ณ  หอประชุมราชแพทยาลัย           
                          วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๐ 
                     ~~~~~~~ 

 

   ข้าพเจ้าพอใจมากเมื่อได้ทราบถึงความเจรญิก้าวหน้าทางด้านวิชาการของโรงเรียน
พยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามัย คณะแพทยศาสตรแ์ละศิริราชพยาบาลตามรายงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  เช่นมกีารเพิ่มหลักสตูรการศึกษาอนปุรญิญาการศึกษาวิชาพยาบาลเป็นตน้  ซึง่
จะน าความก้าวหน้ามาสูอ่าชีพพยาบาลต่อไป 

         ทุกคนทราบดีแลว้วา่  ความเจรญิทางด้านวตัถุท าให้โลกของเรามคีวามก้าวหน้าและ
สะดวกสบายขึ้นอย่างยิ่ง  จงึต้องนับว่า ความเจริญทางวัตถุนี้เป็นสิง่จ าเปน็และส าคญัมากส าหรบัชวีิต  แต่
ชีวิตของเรายังต้องการความเจริญอย่างอื่นดว้ย คอื ความเจรญิทางด้านจิตใจ  ซึ่งส าคัญและจ าเป็นไมน่้อย
กว่าความเจรญิทางวัตถุเลย  เมื่อตามเสด็จฯ ไปต่างประเทศเป็นทางการคราวทีแ่ลว้ ข้าพเจ้ามโีอกาสพบปะ 
สนทนากับชาวต่างประเทศหลายคนเกดิความยินดีมาก เพราะเขาเหลา่นัน้ต่างมีความเห็นสอดคลอ้งต้องกนั
ว่า  นา่เสียดายทีค่วามเจรญิทางวัตถุก้าวล้ าหน้าเกินกว่าความเจริญทางจติใจไปไกล    เป็นเหตทุ าให้คนทุก
วันนี้มีความเร่าร้อนกระวนกระวายใจ  เกดิความเดือดรอ้นระส่ าระสายทั่วไปในโลก  เพราะมนุษย์สว่นมาก
สมัยนี้หลงใหลในทางวตัถมุากเกนิไป  ไม่สนใจในสิ่งทีเ่ป็นความสุขทางนามธรรม  มวัตดิอยู่กบัวตัถซุึ่งคน
ส่วนมากเห็นว่าบนัดาลความมั่งมีสะดวกสบายให้  จึงมุ่งแต่จะแสวงหาและสะสมวัตถุเพ่ือประกอบและเพิม่ 
พูนความผาสุกของตัว  พากันทอดทิ้งหลงลืมผูอ้ื่น  คอืเพื่อนมนุษย์ที่ก าลังทกุขร์้อนและต้องการความชว่ย 
เหลือ   การอนุเคราะห์ผู้ตกทุกขไ์ด้ยากนัน้หลายคนคดิเสียวา่เปน็เรื่องมาภายหลัง   เมื่อตนร่ ารวยเหลือใช้
เหลือสอยแล้ว  จึงค่อยคดิความจริงการชว่ยเหลอืผู้อื่นนั้นไม่ใช่ของยาก  ไม่ต้องเลือกโอกาสมากมายอะไร
เลย  ถ้าตั้งใจจะช่วยแล้วก็มโีอกาสอยู่เสมอ  ดงัเมื่อเร็ว ๆ นี ้  มีคณะผู้แทนกรรมการสามล้อเครื่อง  ไดร้่วม
ใจกับบริจาคโลหิตและทนุซือ้อุปกรณ์ให้แก่ศูนยบ์ริการโลหิตของสภากาชาดไทย  ก็ท าได้โดยสะดวกและ
พร้อมเพรียงดี ที่เปน็เชน่นีก้เ็พราะกรรมกรสามล้อเครื่องเหล่านั้นมีความเจริญ คือความสว่างในจติใจ ท าให้
คิดถงึผู้อื่น  และอยากแบ่งปันความสขุให้ผู้อืน่บ้าง  ข้าพเจ้าได้ยกตวัอย่างนี้สอนลกูชาย  เพราะเห็นว่า  เขา
เหล่านัน้แม้เป็นผู้ทีข่าดความมั่งคัง่ทางวัตถ ุ  แต่ร่ ารวยยิ่งนักในด้านคุณธรรม  มีความรกัและความห่วงใยใน
เพื่อนร่วมชาติ  ต้องนับว่าเป็นผู้ที่ทางพระพุทธศาสนายกย่องแลว้ว่าเจรญิแท้  อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าความ
เจริญทางวตัถนุั้นจ าต้องควบคู่กันไปกับความเจริญทางจิตใจ  จึงจะท าใหช้ีวติมนุษย์สมบูรณแ์ละมคี่า   



 

            ๙ 

 

 

   ข้าพเจ้าขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่ได้พบมาในการตามเสด็จฯ  ต่างประเทศทุกแหง่ที่
เสด็จฯ ถึง  ต้องมีนักเรียนไทยมาเฝ้าฯ กันอย่างพรักพรอ้มแน่นขนดั  แสดงให้เหน็ว่าทุกคนถอืตนว่าเปน็คน
ไทย   จึงมาเฝ้าฯ กันด้วยความภาคภมูิใจ  ท าให้ชาวตา่งประเทศทีไ่ด้เหน็เกดิความศรัทธาวา่ คนไทยมีความ
สามัคคกีันดี  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่ได้พระราชทานพระราชด ารัสแก่นกัเรียนไทยว่า  การทีไ่ดม้ีโอกาส
มาศึกษาในต่างประเทศ  นับว่าเป็นโชคดียิ่ง  แต่เมื่อศึกษาส าเร็จแล้ว  ขอให้นึกถึงประเทศชาติบ้าง  
ประเทศไทยก าลังต้องการความชว่ยเหลอืจากคนไทยทกุคน  ขอให้กลบัไปท างานให้ชาติบ้านเมอืง  มี
นักเรียนหญิงทนุส่วนตวัผู้หนึ่งที่เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทลูว่า  เดิมตั้งใจจะอยู่ท างานในต่างประเทศ  แต่เมื่อได้
ฟังพระราชด ารสัแลว้  ก็เปลี่ยนใจ  เขามีความเห็นว่า  ควรกลับไปท างานใหแ้ก่ชาต ิ รู้สึกวา่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัทรงยินดีมาก  เพราะเคยทรงมีพระราชปรารภวา่ “เรามาครั้งน้ีเหน่ือยเหลอืเกิน นอนก็น้อย 
บางครั้งแทบทรงตวัไม่อยู”่  แต่เมื่อได้ทรงฟังนกัเรียนไทยผู้นั้นกราบบังคมทูล  ก็ทรงมีพระทัยปิต ิ  เพราะ
พระราชด ารัสนั้นได้ผลสมพระราชหฤทัย   ขา้พเจ้าเองก็ประสบเหตุการณ์ที่ชวนคดิเหมือนกัน  ผู้หญงิไทย
คนหนึ่งตั้งรกรากอยู่ในต่างประเทศ  ข้าพเจ้าถามเขาวา่อยู่สบายดหีรือ เขาร้องไห ้ ตอบว่าอยู่สบายแต่ใจ
ว้าเหว่  เพราะขาดอะไรกไ็มท่ราบ  ข้าพเจ้าเข้าใจว่า  สิง่นั้นคือบ้านเกดิเมืองนอนนัน่เอง  เราคนไทยทุกคน
ภูมิใจที่เรามีประเทศมาตุภูมทิี่เป็นอิสระ  เราไปไหน  เราก็เป็นตัวของตวัเอง  เพราะเรามีชาตบิ้านเมืองที่
เป็นของเรา  ถงึแม้จะเล็กไมเ่จริญเทา่  เราก็รักและร่วมกันด ารงรักษาไวไ้ดม้าช้านานแลว้ 

  นักเรียนพยาบาลที่จบในวนันี้ทุกคน  มีโอกาสดีเท่าหรืออาจดีกว่าสตรีทีม่ีอาชีพอื่น ๆ 
ในทางที่จะสนองความตอ้งการของชาติและโลก   แตล่ะคนไดศ้ึกษาวิชาการที่เปน็ประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์
และต่อชาติ   การศึกษาที่ท่านได้รบัจากสถาบนันีแ้ลว้นัน้อาจเป็นทางน าไปสูโ่อกาสท่ีจะศึกษาหรอืท างาน
ต่อไปในตา่งประเทศ  อยา่งไรก็ตามอย่าลืมว่า  ความเจรญิทางด้านการงานจะต้องควบคู่กันไปกับความ
เจริญทางจิตใจ   ชาติบา้นเมืองยังตอ้งการทั้งแรงงานและความรู้ของท่านอยู่เสมอ  บคุคลใดต่อใหม้ั่งคัง่
ร่ ารวยมีความรู้ด ี  ถงึแม้จะท างานเจรญิอยู่ในต่างประเทศแต่ถา้ไมม่ีชาติบ้านเมืองของตนก็จะมองดหูน้าคน
ชาติอืน่ได้ยาก 

  ในที่สุดนี ้   ข้าพเจ้าขอแสดงความยนิดกีับผู้ที่จบหลกัสูตร  และได้รบัอนปุริญญาบตัร
ประกาศนียบัตรในวนันีทุ้กคน  ขอให้ประสบความสขุความเจรญิดว้ยประการทั้งปวง. 

 

 



            ๑๐ 

 

            พระราชด ารัส                     
   ในพิธีพระราชทานอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร    
     แก่นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  
                    ณ  หอประชุมราชแพทยาลัย           
                          วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๑ 
                     ~~~~~~~ 

 

   ข้าพเจ้าพอใจมาก ที่ได้มาแจกอนุปรญิญาบัตร และประกาศนียบัตรแก่ผู้เรียนจบ
 หลักสูตรการศึกษาวิชาพยาบาล วิชาผดุงครรภ์ วิชาพยาบาลและอนามัย ในวนันี้ 

   ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนไทยทั้งหลาย  คงมคีวามรู้สึกภมูิใจเช่นเดียวกับขา้พเจ้าที่ได้
 เห็นสตรไีทยในปัจจบุันมคีวามสามารถศึกษาเลา่เรียนวชิาการทกุดา้น  ทดัเทียมกบัสตรีทกุประเทศ
 ในโลก  จนปรากฏวา่  ได้มีสตรีไทยด ารงต าแหนง่ส าคญัๆ ในอาชีพเกือบทกุแขนงด้วยความสามารถ
 อย่างน่าชมเชย 

   ถ้าเราพิจารณาด้วยความเปน็ธรรมอย่างละเอียดถี่ถว้นแล้ว  จะเห็นไดว้่าสตรไีทย
 ในอดตีมีบทบาทส าคัญตลอดมา   เป็นผูค้วบคุมดแูลกจิการบา้นเรือน   ไมบ่กพรอ่งต่อหนา้ที่โดย
 เฉพาะมคีวามรบัผิดชอบในการเลี้ยงดูอบรมลกู  ใหเ้จริญเติบโตเป็นผูด้ ารงชีวติในทางทีถู่กทีด่ีงาม
 เพราะวา่เด็กๆ ก็คืออนาคตของชาติ  มีอยู่สมัยหนึ่งท่ีสตรีทัว่โลกพากันคิดว่าการอยู่บ้านเลี้ยงลูก
 เป็นการกระท าที่ล้าสมัย  และไม่ส าคัญ  จึงเป็นเหตุให้โลกเราทกุวนันี้ประสบปัญหาเรื่องอาชญากร
 วัยรุ่น  และคนทีข่มขื่นเกลียดโลก       ถา้ผู้เปน็มารดาของแต่ละครอบครัวเห็นว่าการอบรมลกูให้มี
 สุขภาพจิตที่สมบูรณน์ั้นส าคญั  เด็กเหล่านั้นเมื่อเติบโตขึ้นก็จะเปน็พลเมืองด ี  เปน็ก าลังทีเ่ขม้แข็ง
 ของประเทศชาติตอ่ไป  ตลอดเวลาสตรีไทยเราตระหนกัดีในความรับผดิชอบที่ส าคญัยิ่งข้อนี้  จึงไม่
 ขวนขวายท่ีจะเรียกร้องสิทธเิสมอกับบุรุษ  โดยถอืว่า  คนมีส่วนรว่มในการสร้างความเจริญก้าวหน้า
 ให้แก่ชาติบา้นเมืองอยูต่ลอดเวลา 

   ข้าพเจ้าขอยกย่องชมเชยสตรีไทยทุกท่าน  ที่สามารถแสวงหาวิชาความรู้ใหม่
 เพื่อให้ทันกบัความเจริญทางด้านเทคนิคของโลก  แต่ในเวลาเดียวกนั  ข้าพเจ้าขอร้องอย่าละเลย 
 ต่อหน้าที่ส าคัญที่เคยปฏิบตักิันมาแลว้ในอดีต คือ การอบรมและสร้างพลเมอืงใหแ้กช่าติ 

   ในที่สุดนี ้  ข้าพเจา้ขอใหผู้้ส าเร็จการศึกษาในปนีี้  จงประสบความส าเร็จทั้งใน
 หน้าทีก่ารงาน  และทางส่วนตวั  เพ่ือความเจริญของบา้นเมืองสืบไป 



            
            ๑๑ 

 

 

      พระราชด ารัส                     
      ในพิธีพระราชทานอนุปริญญาบัตรวิชาการศึกษาพยาบาล         
       ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์  และอนุปริญญาบัตรพยาบาลและอนามัย  
                            ณ  หอประชุมราชแพทยาลัย           
                           วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๒    
                   ~~~~~~~~ 

 

   ข้าพเจ้าได้เห็นด้วยความยินดีว่า  รวมเวลา ๘ ปแีลว้   ที่มีผู้ส าเร็จอนปุรญิญาบัตร
 วิชาการศึกษาพยาบาล  ประกาศนียบตัรผดุงครรภ ์  และอนุปรญิญาบตัรพยาบาลและอนามัยจาก
 มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อครัง้ยังมีชื่อว่า  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ์ เพิ่มจ านวนขึน้เรื่อยๆ แสดงให้
 เห็นว่า  วิชาการพยาบาลยิง่เจริญก้าวหน้าเท่าไร  ก็ยิ่งมีผู้สนใจศึกษา เพื่อประกอบอาชีพทางการ
 พยาบาลมากขึ้นเท่านัน้ 

   เมื่อกล่าวถงึอาชีพพยาบาลแล้ว  ยอ่มเปน็ที่ยอมรับว่า  เป็นอาชีพที่คนสว่นรวมยก
 ย่องว่าเป็นอาชีพที่เสียสละ  การสละนีน้ับว่าสูง  เพราะท างานไม่เลอืกคนไข้ว่า จะเป็นคนมี  คนจน  
 หรือเชือ้ชาติศาสนาใด  การท่ีสละได้  ก็เพราะมคีวามเมตตา     ซึง่ตามปรกติคนมกัจะใหแ้ก่ตวัเอง  
 และผู้ที่อยู่ใกล้ชดิเทา่นัน้  การเสียสละเพราะเมตตาผู้อืน่ซึ่งไมรู่้จักมกัคุ้นกัน  แปลว่าผู้เสียสละนั้นมี
 ใจเจริญ คนทีม่ีใจเจริญนีแ้หละ  จะชว่ยให้ชาวโลกอยู่กนัได้ดว้ยความดีและความผาสุก  ถ้าคนสว่น
 รวมอยูก่ันไดด้้วยความสุข   ก็เทา่กับเป็นผลสะท้อนส่งให้ชีวติส่วนตัวของแต่ละคนที่เสียสละนั้นดี
 ตามไปด้วย 

   ในที่สุดนี ้  ข้าพเจ้าขออวยพรให้คณะกรรมการ  อาจารย์  และเจา้หน้าที่ต่าง ๆ  
 ของมหาวิทยาลัยมหดิล  และผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ทุกคน  ประสบความส าเร็จ  ทัง้ในด้านการงาน 
 และสว่นตัว  ทัว่กัน 

 

 

 



            ๑๒ 

        พระราชด ารัส                              
 ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรผดุงครรภ์และอนุปริญญาบัตรพยาบาลและอนามัย  
                ณ  หอประชุมราชแพทยาลัย           
                       วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๓                   
              ~~~~~~~~ 

 

   ข้าพเจ้าขอแสดงความยนิดกีับผู้ที่ส าเร็จหลกัสูตรประกาศนียบตัรผดุงครรภ ์ และ 
 ผู้ส าเร็จหลกัสูตรอนปุรญิญาพยาบาลและอนามัย ปีการศึกษา ๒๕๑๒-๒๕๑๓ นี ้ ขอชมเชยทุกคนที่
 สามารถรับความรู้ทีค่รูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้จนเปน็ผลส าเร็จสอบไล่ได ้ เปน็ผู้เชีย่วชาญในแขนง
 ต่างๆ ของวิชาชีพที่ตนเลือกเรียนสมความปรารถนาทกุประการ 

   การที่คนเรารอบรูว้ิทยาการจนได้รับค ายกย่องว่าเป็นผูเ้ชี่ยวชาญนั้น ย่อมท าให้ใกล้
 ความหมายของค าวา่ “เปน็มนุษย์ที่สมบูรณ์” ที่สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าประทานแนวคดิไว้
 เมื่อ ๒,๐๐๐ ปีกว่าแล้วและซึ่งชาวตะวันตกมาคดิขึน้ตรงกันว่า มนุษย์เป็นแต่เพียงสัตว์ที่สอนได ้ 
 ตอ่เมือ่ได้รับการศึกษาอบรม  ประกอบกบัขวยขวายหาความรู้รอบตวัอยู่เนอืงนติย์ และใช้ความ
 ฉลาดของตนน าความรูน้ั้นๆ มาพินิจพิจารณาอยู่เสมอไม่ว่าจะท าอะไร จึงจะเขา้หลักเกณฑ์ว่าเปน็
 มนุษย์ที ่สมบูรณ์ มีสติ ปญัญา ปัญญาเปรียบเสมือนแกว้อันมีคา่ประจ าตวัมนุษย์ที่สมบรูณ ์ ปัญญา
 เกิดได้จากการฟังครูสอน   ได้อา่นประกอบแล้วน ามาคิดพิจารณาใหถ้ี่ถว้นตามค าที่พระท่านวา่  
 “ปัญญาย่อมเกดิเพราะความฝึกฝน” ผู้เปน็มนุษย์ที่สมบูรณแ์ล้วจะท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้
 ก็โดยใช้ปญัญา เพ่งพินิจพิจารณาว่า  อะไรเป็นประโยชนแ์ละอะไรเปน็ภัยแก่ตนเอง และแก่สงัคม  
 ผู้รู้จักใช้ปัญญา  ย่อมจะตอ้งรูต้ัวเสมอว่าตัวก าลังจะท าอะไรลงไป และอะไรจะเปน็ผลจากการ
 กระท าอันนี ้

   ถ้าแต่ละครอบครวั โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย  สามารถอบรมสั่งสอนฝึกฝน
 คนให้เป็นผูรู้้จักใช้ความคดิ ใช้สติปญัญาของตนประกอบวิชาการให้สมกบัค ายกยอ่งว่าเป็นมนุษย์ที่
 สมบูรณ์ เมื่อรวมกันเข้าแล้วก็จะเปน็ก าลงัส าคญัให้ชาติเจริญ   เพราะชาติประกอบด้วยสังคมต่างๆ 
 นั่นเอง เมื่อแต่ละชาติประกอบดว้ยบุคคลซึง่รู้จักใช้ปญัญา   เมื่อพินิจพิเคราะหแ์ลว้ก็ย่อมจะช่วยให้
 โลกบรรลุสันติสขุได ้

   ในที่สุดนี ้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้ผู้ส าเรจ็การศึกษาในปี ๒๕๑๓ นี ้ ตลอดจนครูบา
 อาจารย์ผู้ประสาทวิชาทกุทา่น  จงมีพลังเข้มแขง็ ทั้งกายและใจ เพ่ือความก้าวหน้าของตนเองและ
 เพื่อประโยชนข์องชาตบิ้านเมือง 

 



            ๑๓ 

         พระราชด ารัส                              
 ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรผดุงครรภ์และอนุปริญญาบัตรพยาบาลและอนามัย   

                ณ  หอประชุมราชแพทยาลัย           
                       วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๔                   
                ~~~~~~~ 

 

   ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้รับทราบถึงความเจริญก้าวหนา้ ของโรงเรียนพยาบาล
 ผดุงครรภ์และอนามัย   ในระยะ ๗๕ ปี   นบัตัง้แต่เปดิการอบรมศกึษาวชิาพยาบาลผดงุครรภ ์ 
 จนกระทั่งมารวมอยู่กบัคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ของมหาวิทยาลัยมหดิล ทุกวันนี้ 

   ความก้าวหน้าในด้านสว่นตวั  เปน็จุดมุง่หมายของทุกคน   สัญชาตญิาณแสวงหา
 ประโยชน์สว่นตัวย่อมมาก่อนอื่นเป็นธรรมดา เมื่อได้รบัผลสมประสงค์ตามสภาพที่สมควรแลว้ ผูม้ี
 สติย่อมหันเข้าชว่ยส่วนรวม   ในการก่อสร้างความเจริญก้าวหน้าใหแ้ก่สงัคมสว่นใหญ่  คือ ชาติ
 บ้านเมือง  ผู้มีสติย่อมพินิจพิเคราะห์วา่  ถา้มัวแต่สะสมความเจรญิทางด้านวตัถอุย่างเดียวแลว้ จะ
 ไม่มโีอกาสหลุดพ้นจากความหิวกระหาย  เมื่อคนตกเป็นทาสของวัตถุ  ก็จะมแีตก่ารชิงดีชงิเดน่กนั  
 ดังที่ปรากฏชดัในโลกปัจจบุนั  ความยุ่งยากของมนุษยท์ี่เกิดขึ้นเป็นประจ านัน้   มีเหตุเนือ่งมาจาก
 ความลุม่หลงในวตัถอุย่างไมม่ีขอบเขต 

   ดังนัน้  จะเห็นไดว้่า  มีบคุคลบางจ าพวก  เข้าใจในเรื่องนี้ด ี และมีความปรารถนา  
 อย่างแรงกลา้ที่จะแก้ไขวกิฤตกาลนี้ โดยร่วมกันท าการประทว้งใหค้นยตุิความโลภ    ซึ่งเปน็บอ่เกดิ
 แห่งความหายนะ วิธกีารของคนพวกนีไ้ม่เหมือนกนั บ้างก็มุ่งหันเหไปในทางที่รนุแรง  ใช้วิธีท าลาย
 เผาผลาญสิง่ซึง่เขาถือว่าเปน็สัญลักษณ์ของความเจริญทางวตัถ ุ อกีพวกหนึ่งก็ใช้วิธแีตง่ตวัขมุก-
 ขมอมประหลาดๆ   เพื่อแสดงว่ามีความเปน็อยู่อย่างยากจนทางวตัถ ุ   ดีกว่ายากจนทางจติใจเปน็
 การประทว้งสังคมที่ลุม่หลงในวตัถุ   แตน่่าเสียดายที่ส่วนมาก  ยงัไมเ่ข้าใจวตัถุประสงค์ของผู้ริเริ่ม
 การประทว้งเหล่านี้  ไปเข้าใจเพียงผิวเผินไม่ลึกซึ้ง  ว่าเป็นการกระท าที่สมัยใหม ่ น่าเอาอย่าง  ถา้
 ไม่ท าจะเปน็คนลา้สมัย  เลยพากันประพฤตปิฏิบตัิแต่ในส่วนที่วุน่วายและท าลาย   จึงท าให้สถาน-
 การณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น 

   ฉะนั้น   เราจะถืออะไรเปน็เครือ่งวดัความเจรญิของชาติบ้านเมอืง  จะวดักันดว้ย
 สิ่งก่อสร้าง  หรอืเทคนิควิชาการ   หรือพฤติการของคนชาตนิั้นๆ  ข้าพเจา้ยังจับใจในถ้อยความที่
 พระท่านสอนไว้วา่ ชุมชนใดที่มนุษย์รู้จักแผ่เมตตาต่อกนั ชุมนุมชนนัน้เปน็แหล่งที่เจริญ ถา้ราษฎร
 ของชาติมุง่ประกอบกรรมด ี  เปน็น้ าหนึง่ใจเดียวกนั  รูจ้ักรับผดิชอบในสังคมใหญ ่  ก็นบัได้วา่ชาติ
 นั้นเจริญแล้ว  และจะก้าวหน้าสืบไป  สันติภาพอันแท้จริงจะเกิดขึ้นได ้ กต็่อเมื่อมนษุย์เรามีความ 



            
            ๑๔ 

 

           

 อิ่มทางจติใจ  จากการสร้างแตค่วามด ีและประกอบแตก่รรมด ี  การสะสมกอบโกยความดีไว้มากๆ 
 โดยไม่มีขอบเขต  จะเปน็หลักในการสร้างสนัติภาพอันถาวรยั่งยืน  และโลกจะบรรลุถึงความสงบที่
 ใฝ่หากัน 

   ข้าพเจ้าขอฝากขอ้คดิไว้กับท่านทั้งหลายวา่       ไทยเรามีของดีประจ าชาติที่จะยดึ
 เหนี่ยวจิตใจอยูแ่ล้ว คือ พระธรรม  ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  ขอให้พวกเราเริ่มสนใจพิจารณาใน
 ค าสอนอนัวเิศษสดุขององคพ์ระสัมมาสมัพุทธเจา้ให้มากขึ้น   เพื่อประเทศเราจะได้เปน็ประเทศที่มี
 สันติสขุอย่างแท้จรงิ  ขออยา่ไดเ้ปรียบความเจริญของประเทศเรากับประเทศอื่นๆ  ในทางดา้นวัตถุ
 แต่อย่างเดียวเลย 

   ข้าพเจ้าขอชมเชยผู้ที่ส าเร็จวิชาในวันนี้   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผดงุครรภ์
 และอนุปรญิญาพยาบาลอนามัย   ที่มุง่ปฏิบตัิถูกหลกัของความเมตตา  และของผู้ที่เจรญิแลว้  
 โดยถอือาชีพที่เสียสละ  คือการรักษาพยาบาลคนเจบ็ไขไ้ดป้่วย  ขอให้ทกุคนประสบแต่ความ
 เจริญกา้วหน้า  ประสบผลส าเร็จทุกประการตามความตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            ๑๕ 

        พระราชด ารัส                              
 ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรผดุงครรภ์และอนุปริญญาบัตรพยาบาลและอนามัย  
                ณ  หอประชุมราชแพทยาลัย         
                        วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๕       
                ~~~~~~~ 

 

   ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาแจกประกาศนียบัตร   แก่ผู้ที่จบหลักสตูรผดุง
 ครรภ์ และอนุปริญญาบตัรพยาบาลและอนามัย ของมหาวิทยาลัยมหดิล    ในวนันี ้ ข้าพเจ้าถือว่า
 วิชาชีพพยาบาลนี้  เปน็อาชีพที่ให้ประโยชนแ์ก่คนทัว่ไปอย่างใหญ่หลวง จงึมีความพอใจอย่างยิ่งท่ี
 ได้รบัทราบวา่     ภาควิชาโรงเรียนพยาบาลผดงุครรภ์และอนามัยได้เลื่อนวทิยะฐานะขึ้นเปน็คณะ
 พยาบาลศาสตร์   นับว่าเปน็การก้าวหน้าอันส าคัญในประวตัิวชิาการพยาบาลของประเทศไทย 

   ดังที่ได้กลา่วแล้วว่า  วิชาพยาบาลเปน็วชิาที่ให้คุณประโยชนแ์ก่ประชาชน   เพราะ
 มุ่งในทางบ าบัดทกุข์ผู้อืน่   ต้องการเสียสละอย่างมาก   ชั่วโมงท างานเป็นระยะเวลาที่ยาวนานต้อง
 อุทิศก าลังกายก าลงัใจ ดว้ยความเหนื่อยยากทกุประการ  สรปุแลว้ อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพทีต่้อง
 มีเมตตาธรรมสูง    แตด่้วยเหตุทีเ่ปน็งานผจญต่อความเหนด็เหนื่อย  และการเสียสละ    ท าให้คน
 ส่วนใหญ่เสื่อมคลายความนยิมที่จะเลือกอาชีพนีต้่อไป  จึงท าให้มีปญัหาการขาดแคลนพยาบาลขึ้น
 ทั่วโลก  แมว้่าในปัจจบุันนีจ้ะมีอุปกรณ์สมัยใหม่เปน็เครื่องทุ่นแรง เชน่ โรงพยาบาลในบางประเทศ
 ที่ร่ ารวย  มีการตดิตั้งโทรทศัน์ระบบวงจรปดิ (Close circuit T.V.)   ซึ่งใชต้ิดตั้งในห้องท างานของ
 หัวหน้าตึกตามโรงพยาบาลต่างๆ  สามารถมองเห็นความเปน็ไปของคนปว่ยไดท้ั่วถึงอย่างสะดวก
 สบาย     โดยใช้พยาบาลจ านวนน้อย   แต่เครื่องมือเหล่านีก้็แกป้ัญหาได้เพียงบางส่วนเท่านัน้  ไม่
 สามารถแก้ไขชดเชยในเรื่องความอบอุน่สบายใจ     ที่คนไข้ควรจะไดร้ับจากการเอาใจใส่ดูแลจาก
 พยาบาลที่ทรงคุณความรูไ้ด ้   คนป่วยไขต้ามโรงพยาบาลนั้น   จึงคงมีสภาพหงอยเหงาและว้าเหว่
 อยู่มาก  ดังนั้น โรงพยาบาลต่างๆ  ในประเทศทีร่่ ารวย  จึงนิยมจ้างพยาบาลต่างชาติจากประเทศ
 ที่ยากจน   ที่ยังมกีิจการอตุสาหกรรมน้อยอยูแ่ละคนในประเทศยงันิยมเรียนวิชาชพีนี้    เอาไปใช ้ 
 จึงแสดงให้เห็นว่า เครื่องมอืก้าวหน้าทางวิทยาศาสตรส์มัยใหม ่  ยังทดแทนเมตตาจิตที่มนุษย์จะพึง
 มีต่อกนัไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึงขอกล่าววา่ ผู้ที่ถอือาชีพพยาบาล  จงึมีสว่นช่วยเหลอืในการ
 แผ่ความเมตตาไปในโลก   ซึ่งขณะนีก้ าลังอยู่ในสภาพยุ่งเหยิง อลเวง ให้กลับฟืน้คืนสู่สันติสขุได้บ้าง 

   ถ้าเราอ่านหนงัสือพิมพ์ในปจัจุบันนี ้  จะเหน็ว่ามักปรากฏข่าวความรนุแรงโหดร้าย
 แทบไม่เว้นแต่ละวนั  เชน่ การโจรกรรม อาชญากรรมทางเพศ มาตกรรม การยดึเครื่องบินและกอ่
 วินาศกรรมการต่างๆ   แมแ้ต่ในงานกีฬาโอลมิปิคซึ่งถอืกันว่าเปน็งานที่สนับสนนุความสามัคคกีลม
 เกลียวระหว่างชาต ิ  ก็ยังเกดิการฆ่ากนัอย่างรุนแรงจนเป็นขา่วสะเทือนใจแก่ชาวโลก   สิ่งเหล่านีถ้้า 



            ๑๖ 

 

 

 เราจะพิจารณาใหด้ีแลว้  จะเหน็ว่าเปน็ผลของสังคมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  ประชากรของโลกเพิ่ม
 ขึ้น  แยง่กันท ามาหากนิ  ต่างคนต่างมีผลประโยชนข์ัดกนั   ประกอบกับความเจรญิก้าวหน้า
 ทางวิทยาศาสตร์   ท าให้สามารถแพร่ขา่วออกไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว   จนบางครัง้ท าให้ทวีความ
 เดือดร้อนโดยการแพรต่ัวอยา่งที่ไมด่ีออกไป  เกดิการเอาอย่างกนัขึน้  คนทั่วโลกวิจารณ์กันว่า  จะ
 ท าอย่างไรจึงจะให้โลกอยู่กนัเปน็ปกติสุขไดเ้หมอืนเดิม  หรือเหมือนกลับไปเมื่อร้อยปีล่วงมาแลว้ 

   เยาวชนทั่วโลกเป็นจ านวนมาก ไมรู่้สึกยนิดีในความเจรญิก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร ์
 กลับพากันเรียกร้องหาสันตสิุข  กล่าวโทษผู้ใหญว่่าลุ่มหลงและมุ่งหวังแต่ความเจริญทางด้านวัตถุกัน  
 จึงเกดิความรุม่ร้อนขึน้ พวกรุ่นเด็กต่างกลุ่มตา่งหาทางบรรลุความสงบสุขตามทรรศนะของตน  โดย
 ไม่ทราบแน่วา่จะได้มาจากไหน   แตถ่้าเราคนไทยจะหนัหนา้เขา้ลองศึกษาพระธรรมของสมเดจ็พระ
 สัมมาสัมพุทธเจ้า   ซึง่เปรียบเสมือนเรามีดวงแกว้อยู่ในมือของเราแล้ว  ก็จะทราบวา่  ความสงบสุข
 จะเกดิขึน้ได้ก็ตอ่เมื่อมนุษย์พากันตัง้อยู่ในศีลธรรม  บัณฑิตชาวต่างประเทศที่เคยมาเฝ้าพระบาท-
 สมเด็จพระเจ้าอยู ่ ถึงจะเปน็คนต่างศาสนากับเราแต่เมือ่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี ้ ก็สรุปความเห็นเปน็ 
 อย่างเดียวกนัว่า    สนัตสิุขที่ทุกคนเรียกร้องหากันนกัหนานัน้   จะมีขึน้ได้กต็อ่เมื่อคนส่วนมาก
 ประพฤติตนอยู่ในสุจริตธรรมตราบใดทีค่นเราเรียกร้องหาสันติสุขกันแตป่าก   แต่กระท าทุกสิง่ทุก
 อย่างตามอ าเภอใจของตนไม่ค านงึถงึประโยชน์ส่วนรวมกันเลย   จะเกดิความสงบสขุไดอ้ย่างไร 

    เราทุกคนในทีน่ี้พอจะบรรเทาแกไ้ขสถานการณ์อนัยุ่งยากนี้ได้  ก็โดยที่ทุกคนจะยดึ
 แนวความพอประมาณ หรอืทางสายกลางของพระพุทธองค ์  คือประโยชนส์ุขของตวัเองกึ่งหนึง่ 
 และประโยชนข์องผู้อืน่อีกกึง่หนึง่ การกระท าเช่นนี้ จะท าให้ต่างฝ่ายตา่งมคีวามสุขและผลประโยชน์
 ร่วมกัน  ความแก่งแย่งขดัแย้งต่างๆ  ก็จะคอ่ยทุเลาเบาบางลง  ฉะนัน้ เรามาร่วมกนัพยายามฝึกจติ   
 เอาชนะจิตใจตนเองใหน้ึกถงึแต่ความพอประมาณ  กค็งจะชว่ยให้อย่างน้อยมมุหนึ่งของโลกมีความ
 สงบสุขได ้

   ในที่สุด   ขา้พเจ้าขออ านวยพรให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในวนันี้ทุกคน  จงประสบแต่
 ความสขุความเจริญโดยทัว่กนั. 

 

 

 

 



  (พ.ศ. 2516 ไม่มี)        
            ๑๗ 

             พระราโชวาท    

  ในโอกาสเสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ และอนุปริญญาบัตร 
  ผดุงครรภ์และอนามัย  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผดุงครรภ์และอนามัย
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    
       ณ  หอประชุมราชแพทยาลัย  โรงพยาบาลศิริราช                   
            วันศุกร์ท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๗                  
                                    ~~~~~~~ 

 

   ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบประกาศนียบัตรผดงุครรภ์    และอนปุรญิญาบัตร
 พยาบาลและอนามัย     แก่นักศกึษาพยาบาลที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนพยาบาลผดุง
 ครรภ์และอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวนันี้  ขอให้ทกุท่านยึดมัน่ในเมตตา
 จิต  ความอดทน  และความเสียสละใหต้รงตามหน้าทีท่ี่ท่านได้ปฏญิาณทุกประการ  และผลบุญนั้น
 ขออวยพรใหทุ้กคนประสบความสขุความเจริญในสิ่งอนัพึงปรารถนา  นี่เปน็ค าใหพ้รและก็พดูตาม
 หน้าที ่  ตอ่ไปนี้ก็อยากจะขอคุยดว้ย  อย่างไม่เป็นทางการ  เพราะว่าหลังจากหายหน้าไปตั้งเดือน
 ครึ่งไปอยู่ภาคใต้  ไดร้ับความรู้หลายอย่างว่า  โอวาทค าสั่งสอนทุกคนต้องปฏิบตัิให้ได้เสียก่อนจึงจะ
 สอนได้และได้รบัเรียนรู้วา่ไม่ใช่ผู้ที่มีความรูเ้หนือกว่าหรอืมีอายุมากกว่าเท่านั้นที่จะสั่งสอนได ้  ผู้ที่มี
 ความรู้น้อย หมายถึง ไดร้ับการศกึษาน้อย  เพราะว่าไม่มีโอกาสในชวีิต  แต่มีความช านาญในการ
 ประกอบอาชีพในการด าเนนิชีวติไปวนัๆ ก็สามารถให้โอวาทและให้สติแก่ผู้ที่มคีวามรู้กว่าได้ เมื่อไป
 ท่ีภาคใต้นี้  ประชาชนทั้งหลายที่ได้พบได้ให้โอวาท   ได้ใหค้ าแนะน าสั่งสอนแก่เราทัง้ครอบครัว   
 หลายแห่ง เชน่ ที่สุราษฎร์ธานี  ที่เวียงสระ   ซึ่งเป็นทีล่ึกมาก  ไปมาล าบากเหลอืเกินและอนัตราย  
 ประชาชนถามว่า  ท่านชอบมาเยี่ยมประชาชนหรอืเปล่า  บอกชอบ เขาบอกว่าด ี   และเขาถามวา่  
 ลูกๆ ชอบหรือเปลา่ มาเยี่ยมประชาชน บอกชอบ  บอกว่าดี  คนที่พูดอายุราวๆ ๓๐ เป็นผูห้ญงิ  
 เขาบอกท่านรู้หรือเปล่าวา่กรุงเทพฯ   นีก่็ดหีรอก เจรญิหรอก   แต่ว่าทีอ่ื่นนี่ถ้าทา่นได้มาเหน็เปน็
 การเปิดหู เปดิตา และไดรู้้จกัคนสว่นมาก จะไดป้ฏิบัตติวัถูกต้อง นี่ก็เป็นโอวาทเปน็การให้สติอย่างดี
 มาก และก็อกีพวกหนึ่งที่จงัหวดันราธวิาส  เขาก็ใหโ้อวาทว่าชาวกรุงเทพฯ สขุสบายแล้ว  ท่านเปน็
 ประมขุ  ท่านไม่ควรจะต้องอยู่กับเขานาน  ทางเรานี่ไม่สุขสบาย  มีอันตรายทุกรอบดา้น  ท่านเปน็
 ประมขุ  ท่านควรจะเสียสละมาอยู่กบัเรานานๆ  ก็ตกลงว่าได้ความรู้ในแง่อกีแง่หนึ่งวา่ ไม่จ าเป็นต้อง
 คนมีความรู้สูง ปริญญาสูง ถึงจะเป็นคนใหโ้อวาทได ้คนที่สามารถรับฟังโอวาทจากคนทกุเพศทุกวัน
 ทุกความรูว้ิทยฐานะ  นี่จึงเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนทีม่ีปญัญาแท้ รู้จักสดับตรับฟัง  และประชาชน
 กล่าวว่า  เจ้าฟ้าหญิงอีกคนหนึ่งและก็เจ้าฟ้าชายไปไหนก็บอกว่าไปเมืองนอก  ไปศกึษาต่างประเทศ 



            ๑๘ 

 

 

 ประชาชนสัง่บอกอีกสองคนนี่อย่าให้ไปนะให้รู้จกัอยู่บ้าน    รู้จกัเอาบ้านเอาเมืองเสยีบ้าง    เยี่ยม
 ประชาชนอย่างนีด้แีล้วอย่าไปเลยนี่ที่ราชบรุีและไปภาคใต้ครัง้นี ้ ได้ไปเห็นความเสียสละ   เมื่อได้
 ยินท่านทัง้หลายปฏิญาณกร็ูส้ึกมั่นใจและดีใจว่าท่านทุกคนคงจะปฏิบตัติามค าที่ตวัปฏิญาณ ได้    
 เพราะเราเองไปภาคใต้    ได้ไปเหน็ความเสียสละของหมอพยาบาลที่โรงพยาบาลนราธวิาส   เพราะ
 ไปอยู่ที่นัน่นาน  รู้สึกว่าการเปน็หมอและพยาบาลทีน่ราธวิาสไม่ใช่ของง่าย   เครื่องมือเครื่อง
 ไม้กไ็ม่สมัยใหม่  โจรผู้ร้ายกช็ุกชุมนา่กลวัอันตราย  อย่างราวๆ   สักหกโมงเย็นทุกคนก็ตอ้งเข้าบ้าน
 หมดแลว้   หรือว่าการเข้าไปยงิ  บุกยิงคนไขต้ายคาที่ที่ตามเตียงต่างๆ  นัน้เปน็ของธรรมดา  
 เพราะวา่ต ารวจไม่พอ   ไม่สามารถที่จะขยายก าลงัต ารวจ    เนื่องจากการเงนิของรฐับาลจ ากดั  
 เพราะฉะนัน้หมอและพยาบาลที่จังหวัดนราธวิาสเสียสละอย่างมากและมปีระสาทที่เข้มแข็ง   ไดไ้ป
 เห็นอกีพวกหนึง่ที่เสียสละเหลือเกนิ คือ ชาวอเมริกนั ชาวแคนาดา  ชาวออสเตรเลีย หนุ่มๆ  สาวๆ 
 เสียสละกัน  ชว่ยกันไปตั้งโรงพยาบาลที่สายบุร ี สายบรุีนี่ธรรมดา  คนธรรมดาพอห้าโมงกไ็ม่อยาก
 ไปกนัแลว้  เพราะน่ากลวัทีสุ่ด  เรากเ็ลยได้ถือโอกาสไปเยี่ยมโรงพยาบาล   ได้เหน็หมอหนุ่มๆ ชาว
 อเมริกนั ชาวแคนาดา  และพยาบาลสาวๆ  หน้าตาสวยๆ  ปฏิบตัติ่อคนไขอ้ย่างนุ่มนวลที่สดุ  เปน็
 พวกมิชชัน่นารี ถงึแม้เราจะพูดว่าเอ้า เขาก็ท าเพื่อศาสนาของเขา  ทุกคนที่ท าเพ่ือประโยชน์สว่น
 หนึ่งสว่นใดจะเป็นของอดุมการณ์ของตนหรือของหมู่คณะตนก็ท าเพื่ออยา่งนัน้ทั้งนั้น         แต่ถา้
 ประกอบความดแีล้วน่านบัถอืทั้งนัน้ เหน็คนเปน็โรคเรือ้นมาก และเหน็พยาบาลฝรัง่สาวๆ นี่ช าระ
 แผลเอาใจใส่  เรียนภาษาพืน้เมือง  คือภาษามลายู และเอาใจใส่กับคนไข้อย่างน่าปลื้มใจที่สุด จน
 กระทัง่มีพวกหนึง่ที่โดนลกัพาไปเรียกค่าไถ่  แต่พวกทีเ่หลือก็ไม่ได้หวาดหวั่น  เขาไม่ได้แก่กว่าท่าน
 ทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นี่เลย  สาว ๆ  หน้าตาดี ๆ ทัง้นัน้  แต่เป็นผูเ้สียสละและรูค้่าวา่คนเราเกดิมาทกุ
 คนตอ้งตาย นัน่เปน็ของธรรมดา  แต่ระหว่างที่อยูถ่้าได้ท าประโยชน์ใหค้นสว่นมากย่อมเปน็การใช้
 ชีวิตที่สมบูรณ์ทุกประการ  เพราะฉะนัน้  ข้าพเจ้ามีความชื่นชมที่เห็นท่านทั้งหลายส าเร็จดว้ยความ
 ดีทุกประการ  ขอให้ค าปฏิญาณของท่านนี้  จงเป็นสิง่ที่เกดิผลขึน้มาจริงสมกับทีป่ฏิญาณ  และ
 ขอให้ทุกคนมคีวามสุขความเจริญ. 

    

 

 

 



            ๑๙ 

 

             พระราโชวาท    

   ในโอกาสเสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ อนุปริญญาพยาบาล 
 และอนามัย  อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์  และอนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
   แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

      ณ  หอประชุมราชแพทยาลัย  โรงพยาบาลศิริราช                   
     วันพฤหัสบดีท่ี  ๙  ตุลาคม  ๒๕๑๘   
                    ~~~~~~~ 

 

   ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบประกาศนียบัตรผดงุครรภ์  อนปุรญิญาบัตร
 พยาบาลและอนามัย  และอนุปรญิญาบตัรพยาบาลสาธารณสขุศาสตร์ในวันนี้  เปน็ที่น่าชืน่ชมท่ีได้
 ทราบว่าโรงเรียนพยาบาลสาธารณสขุ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ผลติ
 ผู้ส าเร็จหลกัสูตรอนปุรญิญาบัตรพยาบาลสาธารณสขุเปน็ปีแรก  พยาบาลสาธารณสุขนี ้  มบีทบาท
 ส าคัญเกี่ยวกบังานดา้นการสาธารณสขุเกอืบทุกอย่าง  เพราะได้เข้าถึงประชาชนจริงๆ เพื่อให้การ
 รักษาพยาบาล ปอ้งกนัโรค ส่งเสริมสขุภาพอย่างใกล้ชดิทั่วถึง  จึงเป็นทีต่้องการของหน่วยราชการ
 ต่างๆ มาก   

   ในปัจจุบัน  การได้เข้าใกลช้ดิประชาชนเปน็สิ่งส าคัญยิง่  เพราะท าให้ได้รู้ได้เห็นถึง
 ชีวิตความเปน็อยู่ทุกข์สุขของเขา  ที่อาจเปน็อีกอยา่งหนึง่ซึ่งคนในเมืองเช่นเรานึกไปไม่ถงึ   ขา้พเจ้า
 ไดต้ามเสด็จฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ไปเย่ียมราษฎรมาทั่วทกุภาค  มโีอกาสได้ทราบวา่  
 ความทุกข์ยากอย่างหนึง่ของประชาชนคือความเจ็บไข้ได้ปว่ย  ข้าพเจ้าได้เห็นคนเจ็บดว้ยโรคต่างๆ  
 เป็นอนัมากอย่างทีไ่ม่เคยเหน็มากอ่น  บางครัง้บางคราวก็ได้เห็นคนที่มรี่างกายและอวัยวะพิกล
 พิการมากอย่างทีไ่ม่เคยคาดคิดวา่จะเป็นไปไดถ้ึงเพียงนัน้  มอียู่รายหนึ่ง  ขา้พเจ้าถามพ่อแมข่องคน
 พิการว่า  ลูกอายุเท่าไร  เขาตอบว่า ๒๐ ปี  มองดเูหมอืนเด็กเล็กๆ  ที่ศีรษะใหญม่าก  แสดงวา่พ่อ
 แม่จะเป็นผูด้้อยการศกึษาในด้านทฤษฎี  แต่มีจิตใจทีไ่ด้รบัการฝึกฝนจนเจริญและสูงไปดว้ยเมตตา
 กรุณา  รู้จักหนา้ที่ความรบัผิดชอบ  อตุส่าห์อุ้มชปูระคับประคองเลี้ยงดบูุตรพิการของตนให้รอด
 ชีวิตอยูไ่ด้ยาวนาน  ทั้งที่คนทั่วไปอาจจะเหน็ว่า  เด็กคนนีไ้ม่มปีระโยชน์แก่สงัคมอย่างหนึ่งอย่างไร
 เลย   ทั้งนี้ก็เพราะคนส่วนมากมักจะคิดชั่งตวงทกุสิ่งทุกอย่างไปในดา้นเลง็ผลก าไรในด้านวตัถุ
 สิ่งของ  ไม่ค่อยสนใจถึงความมีค่าสงูที่จะได้ทางดา้นจติใจ  ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัที่สดุ  อย่างที่มีค ากล่าว
 ว่า  “เมตตาเป็นเครื่องค้า้จุนโลก”  



            
            ๒๐ 

   ผู้เชี่ยวชาญองค์การอาหารและเกษตรกรรมแหง่สหประชาชาต ิ  คือ FAO (Food 
 and Agricultural Organization)  ซึ่งเป็นผูท้ี่มีคนรู้จกัชื่อเสียงทัว่โลก  กล่าววา่ต่อไปนี้คนเราจะ
 อยู่ได้อย่างสันติสุข  ก็ดว้ยการพฒันาทางด้านจติใจ  ข้าพเจ้าขอสนับสนุนให้ท่านผู้ส าเร็จวิชา
 พยาบาล  ซึง่ล้วนแลว้แต่เปน็ผู้มีสตปิัญญา  มีวิทยาการมากหลาย  ได้แผค่วามรกั  ความเมตตาแก่
 เพื่อนมนุษย์ใหม้ากที่สดุ  เพราะเป็นโอกาสเดียวที่จะชว่ยให้เมืองไทยเรามีสันติสุขมากขึ้น 

   อีกประการหนึ่ง  ผู้ส าเร็จการศึกษาในวนันี้ควรรับรู้ว่า ก่อนที่ทัว่โลกจะทราบแน่ชดั
 ถึงเรือ่งขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ     คนทางยุโรปและอเมริกาถือว่าอาชีพแพทย์และพยาบาล
 เป็นอาชีพหรือวิชาทีเ่หนื่อยยาก  ไมร่่ ารวยได้รวดเรว็   เท่ากับอาชีพด้านธรุกิจ   และอตุสาหกรรม  
 จึงไม่คอ่ยมีใครนิยมประกอบอาชีพนีน้ัก    ปล่อยให้คนต่างชาติเขา้ไปเป็นแพทย์และพยาบาลอย่าง
 เสรี  แต่ในปัจจุบนักลบัเปลีย่นไป เมื่อภาวะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติเกดิขึน้ ท าให้กิจการดา้น
 อุตสาหกรรมซึ่งเคยเจริญเตบิโตอย่างรวดเรว็   ชะงักงนัลง   โรงงานกิจการต่างๆ ทั่วโลกหลายแห่ง
 ต้องปดิ   และเลกิล้มกิจการ  จนเกดิปญัหาคนว่างงานขึ้นทุกหนทกุแห่งในโลกนี้     คนหนุ่มสาวใน
 ปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศที่ประกอบการอุตสาหกรรม  จึงจ าเป็นต้องปรับปรงุตนเองให้เข้ากบั
 ภาวการณ์ตามความเป็นจรงิของโลก  อาชีพต่างๆ ทีไ่มเ่คยมีความส าคัญ  จงึกลับส าคัญขึน้    โดย
 โดยเฉพาะอาชีพแพทย์และพยาบาล  ถึงกบัมีค าแนะน าให้สงวนอาชีพไว้ส าหรับประชาชนใน
 ประเทศของเขาเท่านั้น 

   ส าหรบัประเทศไทยของเรา  วกิฤตการณ์ตา่งๆ  ที่มาจากความขาดแคลน
 ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น น้ ามนัและแร่ธาตตุ่างๆ ยังไม่รุนแรงอย่างใดนัก  ถ้าเปรยีบเทียบกับที่อื่น  
 เพราะประเทศเรามิใช่ประเทศอุตสาหกรรม  เรายังมผีืนแผน่ดนิอันอุดมสมบรูณส์ าหรบัการเกษตร
 และอืน่ๆ ว่างเปล่าอกีมาก    สามารถจะอาศัยรายไดท้างด้านเกษตรเปน็หลักและพื้นฐานทางด้าน
 เศรษฐกิจของเราได ้   จึงนับวา่เปน็โชคดขีองคนไทย  ทีม่ีอาชีพทางอืน่นอกเหนือจากทาง
 อุตสาหกรรมเหลืออยู่ให้เราท ามาหากินเลี้ยงตัวอกีมาก  โดยเฉพาะอาชีพแพทย์และพยาบาลนั้น  
 ซึ่งต้องการความเสียสละความอดทนและความมุ่งมัน่ที่จะประกอบประโยชน์ให้ผู้อื่น  ยงัเปน็อาชีพ
 ที่รุ่งเรอืงและอยู่ในความต้องการเป็นอันดับต้นๆ  จึงใคร่ขอให้ผู้ส าเร็จการศกึษาทุกคน  ไตรต่รองดู
 ให้เห็นจริงถึงความส าคัญของงานและหนา้ที่ของตนเอง  แล้วอุตส่าห์พยายามปฏิบัตหิน้าทีด่ว้ย
 ความมั่นใจให้สดุความสามารถ  ถ้าเราท าดว้ยความเมตตากรณุา  ความบริสทุธิ์ใจ  เพื่อให้
 ประชาชนมีความผาสกุ และให้บ้านเมืองของเรามีความมั่นคงอยู่ตลอดไป  ชวีิตของเราจงึจะอดุม
 สมบูรณ์อย่างแท้จริง 

   ขออวยพรให้ผูส้ าเร็จการศึกษาทุกคนประสบแต่ความสขุ  ความส าเร็จ  ความสม
 ประสงค์ในสิ่งอันพึงปรารถนา  และมีความรุ่งเรืองกา้วหน้าในชีวติและการงานโดยทั่วกัน. 



 

เอกสารอ้างอิง 

ประมวลพระราชด ารัสที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พิมพ์ขึ้นในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๖. กรุงเทพฯ พิมพ์ที่กราฟฟิกอาชีพจ ากัด. ๒๕๑๖. 

ประมวลพระราชด ารัสและพระราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต่างๆ พิมพ์ขึ้นใน โอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๙. กรุงเทพฯ พิมพ์โดยส านักราชเลขาธิการ. ๒๕๑๙. 

ลานพิกุล ฉบับวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย- ธรรมศาสตร์. 
๒๕๑๗. 

  

 



 
     

                     

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชปูถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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โครงการประชมุวิชาการ ครัง้ท่ี 24 
สมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลศิริราชฯ  

เรือ่ง การดแูลผูส้งูวยัในทศวรรษหน้า: ประเดน็ท้าทายสาํหรบัพยาบาล 
~~~~~~~~~~~~ 

 
หลกัการและเหตผุล 
 ประเทศไทยไดก้า้วเขา้สูก่ารเป็นสงัคมผูส้งูอายตุัง้แตปี่ พ.ศ. 2543 โดยมสีดัสว่นประชากรอาย ุ60 ปีขึน้
ไปเกนิรอ้ยละ 10 ของประชากรทัง้ประเทศ และเพิม่เป็นรอ้ยละ 13 ในปี พ.ศ. 2553   คาดวา่สดัสว่นนี้จะเพิม่สงู 
ขึน้ถงึรอ้ยละ 20 ในอกี 16 ปีขา้งหน้าประเทศไทยจะเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายใุนระดบัสดุยอด  การเปลีย่นแปลงโครง 
สรา้งประชากรกอ่ใหเ้กดิผลกระทบในดา้นต่างๆ  ทัง้ทางเศรษฐกจิสงัคม และการบรกิารสขุภาพการเพิม่จาํนวน
ประชากรผูส้งูอายเุป็นประเดน็ทีท่ ัว่โลกใหค้วามสนใจในการเพิม่ระยะเวลาของการมภีาวะสขุภาพทีด่ ี  จากการ
สาํรวจภาวะสขุภาพผูส้งูอายไุทย ปี 2556 พบวา่รอ้ยละ 95 มกีารเจบ็ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงั เชน่ โรคความดนัโลหติ
สงู โรคเบาหวาน ขอ้เขา่เสือ่ม และมคีวามรนุแรงของโรคสงูมากกวา่กลุ่มวยัอื่นในการเกดิภาวะแทรกซอ้นและมี
ความพกิาร   แต่การเขา้ถงึระบบบรกิารสขุภาพไดเ้พยีงรอ้ยละ 57  เป็นผลทาํใหก้ารดแูลสขุภาพมคีวามยุง่ยาก
ซบัซอ้นและมคีวามตอ้งการในการใชบ้รกิารสขุภาพอยา่งต่อเน่ืองเพิม่มากขึน้  

ปัจจบุนัรัฐบาลให้ความสาํคญัในการเตรียมการเพ่ือรองรับสงัคมผู้สงูวยัในอนาคตโดยการวิเคราะห์ภาพ
อนาคตและจดัทํายทุธศาสตร์ระบบการดแูลผู้สงูอายรุะยะยาวขึน้เพ่ือจดัระบบการดแูลและการเข้าถึงบริการ
สขุภาพอยา่งเหมาะสมทัง้ในระดบัสถานบริการและในชมุชน โดยเฉพาะในกลุม่ผู้สงูอายท่ีุอยูใ่นภาวะพึง่พิง เพือ่
สนบัสนนุให้บคุคล     ครอบครัวและชมุชนได้พฒันาขีดความสามารถในการดแูลผู้สงูอายใุห้ดํารงชีวิตได้อยา่งมี
ศกัด์ิศรี   โดยการเช่ือมโยงระบบบริการสขุภาพและการบริการทางสงัคมอยา่งมีประสทิธิภาพ    นอกจาก นีย้งัมี
เปา้หมายให้ผู้สงูอายทุกุคนมีพฤติกรรมสขุภาพท่ีพงึประสงค์ โดยได้รับการคดักรอง และมีระบบสง่เสริม ปอ้งกนั 
ฟืน้ฟแูละการดแูลระยะยาวในชมุชนที่มีระบบการเงินการคลงัสนบัสนนุการดแูลผู้สงูอายไุด้อยา่งครบวงจร  

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ตระหนกัถงึความ 
สาํคญัในปัญหาสขุภาพของผู้สงูอาย ุ    จงึได้จดัประชมุวิชาการสาํหรับบคุลากรในสาขาวิชาชีพพยาบาลและ
บคุลากรทีมสขุภาพท่ีสนใจ   เพือ่นําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาคณุภาพการบริการและร่วมกนัแลกเปลีย่น
เรียนรู้งานวิจยัตา่งๆและนวตักรรมการดแูลสขุภาพเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของผู้สงูอายไุทย 

 
วตัถปุระสงค ์ เพ่ือให้ผูเ้ขา้รว่มประชมุ  

1. เขา้ใจนโยบายและแนวทางของประเทศไทยในการจดัระบบบรกิารสขุภาพระยะยาว 
2. เพิม่พนูองคค์วามรูด้า้นการแพทย ์การพยาบาลและสงัคมศาสตร ์รวมทัง้เรยีนรูต้น้แบบและ 
    ประสบการณ์การดแูลผูส้งูวยัและครอบครวั 
3. สง่เสรมิใหเ้กดิความตระหนกัและการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูจ้ากผลการศกึษาวจิยัประสบการณ์จาก 
   เครอืขา่ยในการปรบัปรงุบรกิารพยาบาลและสรา้งนวตักรรมสง่เสรมิคณุภาพชวีติผูส้งูวยั 
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ผูเ้ข้ารว่มประชมุ: 
 พยาบาลผูบ้รหิารการพยาบาล อาจารยพ์ยาบาลและผูส้นใจทัง้ภาครฐัและเอกชน ประมาณ 300 คน 
 
วนัเวลาและสถานท่ี: 
 วนัที ่18-19 กุมภาพนัธ ์2559 ณ โรงแรมปริน๊พาเลซ มหานาค กรงุเทพฯ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั: 

1. พยาบาลผูป้ฏบิตังิานและนกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายไุดม้โีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูค้วามรู้
ทางวชิาการเวชศาสตรผ์ูส้งูอายรุปูแบบการดแูลและผลงานวจิยั 

2. สรา้งโอกาสในการพฒันาเครอืขา่ยการปฏบิตังิานพยาบาล งานวชิาการและงานวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
กําหนดการประชุมวิชาการ คร้ังที่ 24 

เรื่อง การดูแลผู้สูงวยัในทศวรรษหนา้: ประเด็นทา้ทายสําหรบัพยาบาล 
 วันท่ี 18 – 19  กุมภาพันธ ์ 2559 

ณ ห้องราชาบอลรูม อาคาร 2 ชัน้ 11 โรงแรมปร๊ินพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 
~~~~~~~~~~~~ 

 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 
8.00 – 8.30 น.   ลงทะเบียน 
8.30 – 9.00 น.   พิธีอาศิรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ 
    พิธีเปิดการประชุมวิชาการ 

 
9.00 – 10.00 น.   บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของพยาบาลกับความท้าทาย 
     ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ 
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง  นายกสภาการพยาบาล 
 
10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 
10.15 – 12.00 น.  อภิปรายเรื่อง ระบบบริการสุขภาพระยะยาวควรเป็นอย่างไรในการเตรียม 
    เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
    โดย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา  
          ผู้อํานวยการสํานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
                             ดร.ภัทรพล จําปารัตน์     นายก อบต. บางแก้ว จ.สมุทรปราการ   
          รศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
          ผศ.ดร.นันทวัน สุวรรณรูป  ผู้ดําเนินการอภิปราย 
 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  บรรยายเรื่อง องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและรูปแบบใหม่ของ 
    การดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงวัยแบบบูรณาการ 
    โดย นพ.ธงธน เพ่ิมบถศรี  รองผู้อํานวยการสถาบันเวชศาสตร ์
          ผู้สูงอายุสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ กรมการแพทย์  
          กระทรวงสาธารณสุข  
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
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14.45 – 16.00 น.  บรรยายเรื่อง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ : จากแนวคิดและหลักการ 
    สู่การปฏิบัติพยาบาล      
    โดย ผศ.ดร.วริาพรรณ วิโรจน์รัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
          พว.สุทิศา เรืองรัศมี APN การพยาบาลผู้ใหญ่ งานการพยาบาลอายุร- 
          ศาสตร์ฯ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

วันศุกร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 
8.30 – 10.15 น. อภิปรายเรื่อง ประสบการณ์และรูปแบบการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและ

ผู้ดูแล: บทเรยีนภาครัฐและภาคเอกชน 
    โดย พว.ดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ  หัวหน้าพยาบาลคลินิกผู้สูงอายุ 
                                             คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
          พว.จีรนัทธ์ิ โพธิพฤกษ์  APN การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
          โรงพยาบาลทัพทัน จ.อุทัยธานี 
          ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ นายกสมาคมส่งเสริมธรุกิจบริการผู้สูงอายุไทย  
          รศ.ดร.วนัเพ็ญ ภิญโญภาสกุล  ผู้ดําเนินการอภิปราย 
 
10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 
10.30 – 12.00 น.  บรรยายเรื่องการส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและจิตวญิญาณ 
    ของผู้สูงวัย  
    โดย ผศ.ดร.รุง้นภา ผาณิตรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00 – 16.00 น.  นําเสนอ งานวิจัยและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ 
 
    ปิดประชุม 
 

           



กําหนดการ 
เรื่อง “ การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในทศวรรษหน้า: 

ประเด็น ท้าทายสําหรับพยาบาล ” 
วันที่ 18 - 19  กุมภาพันธ์  2559 

ณ ห้องราชาบอลรมู อาคาร 2  ชั้น 11  โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพฯ 
                                        ~~~~~~~~~~~~~ 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น.  พิธีอาศิรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ 
                        พิธีเปดิการประชุมวิชาการ 
09.00 – 10.00 น.  บรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมของพยาบาลกับ        
                        ความท้าทายในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุอย่างบูรณาการ 
                            โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บญุทอง                    
                                   นายกสภาการพยาบาล     
10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง    
10.15 – 12.00 น.  อภิปรายเรือ่ง ระบบบริการสุขภาพระยะยาวควรเป็น  
                         อย่างไรในการเตรียมเข้าสู่สงัคมผูสู้งวัย 
                            โดย  นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา                          
                                   ผู้อาํนวยการสํานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

         กระทรวงสาธารณสุข 
                                   ดร.ภัทรพล จาํปารัตน์   
                                   นายก อบต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ 
                                   รศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร  
                                   คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
                                   ผศ.ดร.นันทวัน สุวรรณรปู ผู้ดาํเนินการอภิปราย 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  บรรยายเรือ่ง  องค์ความรู้ดา้นเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและ 
                        รูปแบบใหมข่องการดแูลรกัษาพยาบาลผู้สงูวัยแบบบรูณาการ   
                            โดย นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี  
                                  รองผู้อาํนวยการสถาบันเวชศาสตรผ์ู้สงูอายุ 
                                  สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ  
                                  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข     
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 

14.45–16.00 น.  บรรยายเรื่อง  การดูแลสุขภาพผู้สงูอายุ : จากแนวคิด 
                       และหลักการสู่การปฏิบตัิพยาบาล 
                            โดย ผศ.ดร.วิราพรรณ  วิโรจน์รัตน์  
                                  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                  พว.สุทิศา  เรืองรัศมี    
                                  APN การพยาบาลผูใ้หญ่ งานการพยาบาล  
                                  อายุรศาสตร์ฯ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช- 
                                  พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 08.30-10.15 น.  อภิปรายเรือ่ง ประสบการณ์และรูปแบบการดแูล           

สุขภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแล : บทเรียนภาครัฐและเอกชน 
                            โดย  พว.ดจุปรารถนา พิศาลสารกจิ   
                                   หวัหน้าพยาบาลคลินิกผูสู้งอายุ คณะแพทย-     
                                   ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                   พว.จีรนัทธิ์ โพธิพฤกษ์  
                                   APN การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
                                   โรงพยาบาลทัพทัน จ.อทุัยธานี 
                                   ดร.รัชฎา ฟองธนกจิ   
                                   นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบรกิารผู้สงูอายุไทย 
                                  รศ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล  
                                   ผูด้ําเนินการอภิปราย 
10.15-10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง                        
10.30-12.00 น.  บรรยายเรื่อง การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
                      ทางจติใจและจิตวิญญาณของผูสู้งวยั                          
                            โดย. ผศ.ดร.รุ้งนภา ผาณิตรัตน์ 
                                  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน    
13.00-16.00 น.  นําเสนอ งานวิจัยและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 
                      เพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ   
                      ปิดประชุม 
                           

 
 
 
                      
 
 
 
 

สมาคมศิษย์เกา่พยาบาลศิริราช 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                              



ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
                   เรื่อง “ การดแูลสขุภาพผูสู้งวัยในทศวรรษหน้า :  
                            ประเด็น ท้าทายสําหรับพยาบาล ” 
                               วันที่ 18 - 19  กุมภาพันธ์  2559 
        ณ ห้องราชาบอลรูม อาคาร 2 ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรงุเทพฯ 
                                         ~~~~~~~~~~~~~ 
1. นาย/นาง/นางสาว.................................. นามสกุล................................... 
                      (กรุณาเขียนตัวบรรจงและตัวอักษรขนาดใหญ่ ) 
สถานที่ตดิต่อไดส้ะดวก....................................................................................... 
   ........................................................................................................................ 
  ถนน........................................... ตําบล/แขวง..................................................     
  อําเภอ/เขต.........................จังหวัด................................ รหัส........................... 
  มือถือ.........................................โทรสาร.......................................................... 
  E-mail............................................................................................................. 
 2. เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ...../...../....../...../...../...../...../....../...../..... 
 3. การสมัคร ผูส้มัครสามารถ   
    สง่หลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์  โดยชําระ 
        ธนาณัตอิอนไลน์ เลขที่..................................................................... 
                (สั่งจ่าย ณ ปณฝ.ศิริราช 10702 เท่านั้น)   
                 ในนาม :  นาง อติรัตน์ วัฒนไพลิน  
       โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ /สาขาศิรริาช / ออมทรัพย์              
            เลชที่ 016-443590-1 
  ชื่อบัญชี. นาง อติรัตน์ วัฒนไพลิน และนางสาว หัทยา เจรญิรัตน์ 
       
  หมายเหตุ :   โอนเงินเข้าบญัชีแลว้กรุณาส่งสําเนาโอนเงินพร้อมใบสมัคร 
  แฟกซ์มาที่ 02-866-2585 เมื่อสง่แฟกซ ์เรียบร้อยแล้วกรุณาโทรตรวจสอบ 
  รายชื่อได้ที่ นางสาวญาณิน พนูปาน   สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 
  เลขที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ถนนวงัหลงั แขวงศิริราช  
  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  โทร.02-411-0329,  
  02-419-7466-80 ต่อ 1105  
  และนําสลิปการโอนเงินฉบบัจริงมาในวันประชุม        
  
 หมายเหต ุ: ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.ns.mahidol.ac.th 
                คลิกสมาคมฯ 

                           โครงการประชุมวิชาการ  
ชื่อโครงการ :  การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 24  
เรื่อง   การดูแลสขุภาพผูสู้งวัยในทศวรรษหน้า: ประเด็นท้าทาย 
         สําหรับพยาบาล ” 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิรริาชในพระราชูปถัมภ์ 
                               สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
หลกัการและเหตผุล   

 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2559 สมาคม
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพ
การพยาบาลอย่างหาที่สุดมิ ได้ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชใน      
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จึงได้กําหนดให้มีการ
จัดประชุมวิชาการขึ้นเพื่อเฉลมิพระเกียรติพระองค์ท่าน   โดยกําหนดหัวข้อ
การประชุม เรื่อง “การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในทศวรรษหน้า:ประเด็น     
ท้าทายสําหรับพยาบาล” 

สืบเนื่องจากประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ13 ในปี 2553 และคาดว่าจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 20 ในอีก  
16 ปีข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรก่อให้เกิดผลกระทบใน 
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม บริการสุขภาพและอื่นๆ  จึงมีความจําเป็นที่พยาบาล
ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการการดูแลผู้สูงวัยให้ครบวงจร  
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ตระหนักถึงความสําคัญใน
ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงได้จัดประชุมวิชาการสาํหรับบคุลากรในสาขา
วิชาชีพพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพที่สนใจ เพื่ อนําความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
งานวิจัยและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุไทยต่อไป 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม  
      1. เข้าใจนโยบายและแนวทางในการจัดระบบบรกิารสุขภาพระยะยาว
ของประเทศไทย 
      2. เพิ่มพูนองค์ความรูด้้านการแพทย์ การพยาบาลและสงัคมศาสตร์         
เปิดวิสัยทัศน์และเรียนรู้ต้นแบบและประสบการณ์การดูแลผู้สูงวัยและ
ครอบครัว  
      3. ประยุกตใ์ช้องค์ความรูจ้ากผลการศึกษาวิจัยประสบการณ์จาก
เครือข่ายเพื่อการปรับปรงุบริการพยาบาล และสร้างนวัตกรรมสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตผู้สูงวยั

ผู้เข้าร่วมประชุม
       พยาบาล  ผูบ้ริหารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล  และผู้สนใจทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน 300 คน 

ระยะเวลาของการประชุม :  2 วัน 

วัน เวลา และสถานที่ :  วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ ห้องราชาบอลรมู อาคาร 2  ชั้น 11  โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพฯ 

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม: 
 ผู้ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 
     - สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ คนละ 2,200 บาท  
     - พยาบาลวิชาชีพทั่วไป คนละ 2,500 บาท 
ลงทะเบียนหลงัวนัที่ 15 มกราคม 2559 
     - สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ คนละ 2,500 บาท  
     - พยาบาลวิชาชีพทั่วไป คนละ 2,800 บาท 
       
 ผู้รับผิดชอบโครงการ:  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์ 
                               สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    

---------------------------------------------------------------- 
 โรงแรมปริ๊นพาเลซ  กรุณาติดต่อหอ้งพักที่ ** คุณจุฑารัตน์  สีเมฆ ** 
 โทร. 02-628-1111 ต่อ 1340,1342-3  แฟกซ์ 02-628-1000  
 E-mail: reservation@princepalace.co.th 
 กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานขาว  
 เลขที่ 109-0-479633 
 และแฟ็กซ์สําเนาใบโอนเงินค่าห้องพักมาที่ 02-628-1000 

 สํารองหอ้ง 1 – 7 วันก่อนวันเข้าพกั  (ราคาห้องพักรวมอาหารเช้า) 
  จองห้องพกั..    ๐ ห้องพัก เดี่ยว  ราคา 1,400 บาท  
                     ๐ ห้องพัก คู่       ราคา 1,600 บาท 
    โปรดระบุอาหารเฉพาะ   มังสวิรัติ  อิสลาม  ธรรมดา 
============================================= 

** กรุณาแจ้งมารว่มประชุมวิชาการ ** 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ จะได้ในราคาตามนี้ 

============================================= 
ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้  


