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Update  

สิทธิประโยชนสำหรับสมาชิกศิษยเกาของเราคะ !! 

เชิญมาพบกับเราที่ http://www.snc.ac.th  นะคะพวกเรารอคุณอยูคะ 

 

 

 

สารจากประธานชมรมศษิยเกาฯ  
วันและเวลาเดินไปขางหนาอยูเสมอ พวกเราพยาบาลวิชาชีพก็เชนกัน
ยังคงเดินหนาในการรักษาพยาบาล ดูแลผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษย 
ใกลจะถึงงานวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลสุพรรณบุรีเน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 20 ปของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสพุรรณบุรรีว่มกบัชมรม

ศษิยเ์ก่าวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสพุรรณบุรขีอเชิญชวนศิษยเกาพ่ีๆ

นองๆเพ่ือนๆเขารวมประชุมวิชาการประจําป ๒๕๕๘เรื่อง “Update 
Wound Care Management” วันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๘และ
มารวมรําลึกความหลังดวยกันภายใตรั้วสุพรรณิการแหงน้ีกันนะคะ 
 
“มาสวัสดีอาจารย  คืนสูเหยา มาทบทวนภาพเกา  ในวันกอน 
มาเก็บตกอดีต บางชวงตอน เลาเรื่องยอนความหลัง  ครั้งวัยเยาวเปน
เรื่องราวศิษยเกา  ชาวแดง-ขาว เปนเศษเสี้ยวเวลา  ครา สุข-เศรา เปน
วันวัยคะนอง  แหงผองเรา เปนทางผานสายหงอยเหงา และรื่นรมยยิ้ม
ทักทายเพ่ือนพอง  และนองพ่ี สุขเกษมเปรมปรีด์ิ  คลายขื่นขม ผานชีวิต
แกแดด  และกรานลม มาช่ืนชมหลังจากไกล  หลายเดือนป แดง-ขาว ยัง
เปนบาน  ครอบครัวใหญ คนผานมาผานไป  -ไมหนายหนี พรอมตอนรับ
ทุกชีวิต  ดวยยินดี สุพรรณิการหลังน้ียังรําพึง  คิดถึงเธอ” 
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รางวัลที่นาภาคภูมิใจของเราชาวสุพรรณิการ 

อ.ลัดดาวัลย ไวยสุระสิงห ผอ.วพบ.สุพรรณบุรี ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ  

จากสมาคมศิษยเกาพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  

สาขาผูบริหารการศึกษา  

 

 

11 มิ.ย. 58 วพบ.สุพรรณบุรี เขารวมประชุมวิชาการประจําป เรื่อง การบันทึกทางการ
พยาบาลแบบชี้เฉพาะ ( Focus Charting) สูอนาคตที่ดีของประเทศไทย ซ่ึงจัดโดยความ
รวมมือของ วพบ.ราชบุรี และสมาคมศิษยเกาพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ อ.
ลัดดาวัลย ไวยสุระสิงห ผอ.วพบ.สุพรรณบุรี ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสมาคมศิษยเกา
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข สาขาผูบริหารการศึกษา อีกดวย ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา 
จ.เพชรบุรี  
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ศิษยปจจุบันคนเกงของเรา 

นายแสนภูมิ พงษสวัสด์ิ นศ.พยาบาลศาสตรชั้นปที่๔ ไดรับคัดเลือกเปนอันดับ ๑  

ของจังหวัดสุพรรณบุรี ใหเปนเยาวชนคนเกง รุนที่ ๗ /๒๕๕๘  
 

 

 

๒ เม.ย.๒๕๕๘ วพบ.สุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดี กับนายแสนภูมิ พงษสวัสด์ิ นศ.
พยาบาลศาสตรช้ันปที่๔ ไดรับคัดเลือกเปนอันดับ ๑ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ใหเปนเยาวชนคนเกง 
รุนที่ ๗ /๒๕๕๘ และไดรับพระราชทานพระราชวโรกาสเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือรับพระราชทานเข็ม เยาวชนคนเกง เกียรติบัตร เงินทุนรางวัล พรอมทั้ง
รวมกิจกรรมคายสัมมนา ในโอกาสตอไป ซึ่งการไดรับรางวัลดังกลาวถือเปนเกียรติภูมิแกตัวนาย
แสนภูมิ พงษสวัสด์ิ และวิทยาลัยฯ เปนอยางมาก  
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เตือนความจํากันหนอยนะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุร ีครบรอบ 20 ป 

ประวัติความเปนมาของวิทยาลัย  

 

          วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เป็นสถาบนัอุดมศึกษา สงักดัสถาบนัพระ

บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างข้ึนโดยดาํริของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรีคนท่ี ๒๑ ท่ีเห็นวา่จงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นจงัหวดัทางภาคตะวนัตกท่ีมีโรงพยาบาล

ศูนย ์ โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลชุมชน รวม ๑๐ แห่ง แต่ยงัไม่มีสถานศึกษาทางดา้นการ

พยาบาลและสาธารณสุข สมควรใหมี้การก่อตั้งสถานศึกษาทางดา้นการพยาบาลและสาธารณสุข 

เพื่อใหเ้ยาวชนในเขตภูมิภาคน้ีไดมี้สถานศึกษาทางวิชาชีพดา้นการพยาบาลและสาธารณสุข ไม่

ตอ้งเดินทางไปเรียนห่างไกลภูมิลาํเนา    ดว้ยการประสานงาน ของ  ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา 

ดงักล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงไดอ้นุมติัใหก่้อตั้งวิทยาลยัพยาบาลข้ึนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี ตั้งแต่

ปีงบประมาณ ๒๕๓๔ เป็นตน้มา โดยฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ไดมี้ส่วนสาํคญัในการผลกัดนั

และติดตามงบประมาณการก่อสร้างมาโดยตลอดและไดรั้บงบประมาณเพื่อดาํเนิน การก่อสร้างใน

ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี๒๕๓๘ และไดเ้ร่ิมรับนกัศึกษาพยาบาล รุ่นท่ี ๑ เม่ือ

เดือนมิถุนายน ๒๕๓๘  โดยฝากเรียนท่ีวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  เม่ือวิทยาลยั

ก่อสร้างแลว้เสร็จจึงไดย้า้ยนกัศึกษารุ่นท่ี ๑ มาจากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีและ

เปิดรับนกัศึกษาพยาบาล  รุ่นท่ี ๒ โดยวิทยาลยัไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินการในเดือนมิถุนายน ๒๕๓๙  

                ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๔๐ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีไดรั้บการ

จดัสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างหอพกันกัศึกษาท่ีโรงพยาบาลเจา้พระยายมราช โดยเป็นอาคาร

หอพกั ๖ ชั้น สาํหรับเป็นท่ีพกัของนกัศึกษาในขณะฝึกภาคปฏิบติั เน่ืองจากวิทยาลยัตั้งอยูห่่างจาก

โรงพยาบาลเจา้พระยายมราชประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ในวนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐ วิทยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ไดเ้ขา้เป็นสถาบนัสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดลและ  วนัท่ี ๔ กนัยายน ๒๕๔๓ ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชดาํเนินมาทรงเป็นองคป์ระธานเปิดวิทยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จึงถือวนัน้ีเป็นวนัสถาปนาวิทยาลยัฯ  
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ตราประจาํวทิยาลยั  

ตราอกัษรพระนามยอ่ สว รูปดอกบวัของสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

สีประจาํวทิยาลยั  

                สีแดง – ขาว    สีแดงเป็นสีประจาํองคส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสี

ขาวเป็นสีสญัลกัษณ์ของพยาบาล  

ดอกไม้ประจาํวทิยาลยั       

ดอกสุพรรณิการ์ เป็นดอกไมท่ี้มีสีเหลืองสด ซ่ึงเป็นสีแห่ง

ธรรม และคุณธรรม ซ่ึงมีช่ือพอ้งกบัจงัหวดัสุพรรณบุรี   

 
 
 

ปรัชญา  

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเช่ือวา่การจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้มชน

เป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทาํใหบ้ณัฑิตพยาบาลท่ีสาํเร็จการศึกษามีความเอ้ืออาทร เป็นผูน้าํทาง

วิชาการ มีความรับผดิชอบ          ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีจิตอาสา  

ปณิธาน  
วิทยาการกา้วลํ้า                     คุณธรรมนาํหนา้  

                เลิศดว้ยปัญญา                       สมคุณค่าพยาบาล  
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ระบบสงเสริมการเรียนร ู 
 

 
 

 
 

*******************************  
 
 
 
 

"วิชาพยาบาลนี้ เปนที่รูจักวาเปนประโยชนแกประเทศชาติและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการปรับปรุง

สนับสนุนเชนเดียวกับวิทยาศาสตรแขนงอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะเปนที่รูกันแลววาการรักษา การพยาบาลและการ

ปองกันโรคนั้น ตองมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด และงานทั้งสามแขนงนี้จะตองเจริญทัดเทียมและอาศัย

ซึ่งกันและกันจึงจะบังเกิดผลเปนอยางดี ผูที่สมัครใจเลือกวิชาชีพพยาบาล เปนผูที่สมควรไดรับการยกยอง

เพราะเปนผูที่มิใชเพียงแตประกอบอาชีพโดยใชกําลังแรงและกําลังกายเทานั้น แตตองใชกําลังใจอยางแรง

กลาในการปฏิบัติงานดวยความกลาหาญ อดทนพรอมทั้งรักษาความซื่อสัตย สุจริตและมีเมตตากรุณา

คุณสมบัติตางๆ เหลานี้เปนสิ่งจําเปนยิ่งสําหรับพยาบาล" 

                                                            พระราชดํารัส ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
 

ความเปนมาของวันพยาบาลแหงชาติ 
วันที่ 21 ตุลาคม เปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค
ทานทรงสําเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนมชีพของพระองคทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการ
พัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนเปยมลนดวยพระเมตตา และดวยพระวิริยะอุตสาหะ นํา
สิริสุขแกปวงชนทุกกาวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเปนแบบอยางแกผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให
ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแหงตนวาเปนงานบริการสุขภาพที่มีความสําคัญ และมีคุณคาแกสังคม ดวยสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณดังกลาวแลวน้ี กระทรวงสาธารณสุข ไดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี ใหวันที่ 
21 ตุลาคม ของทุกปเปนวันพยาบาลแหงชาติ ต้ังแตปพุทธศักราช 2533 สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ในนามของพยาบาลและผดุงครรภทั้งประเทศถือเปนสิริมงคลอันสูงย่ิง 
และไดรวมกันจัดงานวันพยาบาลแหงชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปนับแตน้ันเปนตนมา 

การจัดงานวันพยาบาลแหงชาติ ไดจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 21 ตุลาคม 2533 โดย สภาการพยาบาล รวมกับ
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ฯ ในฐานะตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภใน
ประเทศไทยทุกคน เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การจัดงานวันพยาบาล
แหงชาติในครั้งน้ัน สภาการพยาบาลไดจัดทํากิจกรรมตางๆ ประกอบดวย การจัดเดินเทิดพระเกียรติ การ
ใหบริการตรวจสุขภาพ และใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกประชาชน การประชุมวิชาการ และพิจารณาคัดเลือกผู
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ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ใหไดรับรางวัลพยาบาลดีเดนในสาขาตางๆ และไดจัดงาน
ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลพยาบาลดีเดน เปนประจําตอเน่ืองกันมาทุกป จนถึงปจจุบัน 

นับแตป 2543 เปนตนมา สภาการพยาบาลไดจัดต้ังรางวัลสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนีขึ้น เพ่ือมอบ
ใหกับพยาบาลวิชาชีพ ผดุงครรภ ในประเทศเอเชียใต เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีผลงานดีเดน
เปนที่ประจักษทั้งในระดับชาติ และนานาชาติในดานการปฏิบัติงาน การวิจัย การศึกษา การบริหารทางการ
พยาบาล ที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยผูไดรับการพิจารณารับพระราชทานรางวัล
ประจําป 2547 ไดแก ดร.ฮิโรมิ มินามิ พยาบาลจากประเทศญี่ปุน 

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงเปนพระอนุสรณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผูทรงมี
คุณูปการลนพนตอการพยาบาลและการสาธารณสุขของไทย 

ดอกปบสัญลักษณพยาบาลไทย 
สภาการพยาบาลไดกําหนดใหใช “ดอกปบ” เปนสัญลักษณของพยาบาลไทย ต้ังแตป พ.ศ . 2534 เปนตนมา 
เน่ืองจาก “ดอกปบ” เปนดอกไมสีขาวที่มีกลิ่นหอม ตนปบเปนไมยืนตน ขึ้นไดในที่ดินแหงแลง ราก ลําตน และ
ดอกใชเปนสมุนไพรได เปรียบกับพยาบาลในชุดสีขาวผูพรอมที่จะประกอบคุณงามความดี ประดุจกลิ่นหอมของ
ดอกปบ และพรอมที่สรางประโยชนเชนเดียวกับการเปนสมุนไพรของ “ดอกปบ” 

กิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติ 
1. การเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
2. จัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เน่ืองในวันพยาบาล

แหงชาติ ใน 
การจัดกิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติของทุกป ไดรับความรวมมือและความสนับสนุนเปนอยางดีย่ิงจากสมาชิก
พยาบาลและผดุง ครรภทั่วประเทศ เน่ืองเพราะพยาบาลทุกคนตางรวมกันต้ังปณิธานที่จะปฏิบัติภารกิจตามรอย 
เบ้ืองพระยุคลบาทตลอดไปสมกับคําขวัญ วันพยาบาลแหงชาติที่วา 

“การพยาบาลกาวไกล เพราะนํ้าใจเหลาพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี” 

วัตถุประสงคหลักการจัดงานวันพยาบาลแหงชาติ 
1. เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองคทานทรงมีพระมหา

กรุณาธิคุณตอวิชาชีพการพยาบาล 
2. เพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลไดตระหนักและสํานึกในหนาที่ เย่ียงพระกรณียกิจที่พระองคทรง

ปฏิบัติเสมอมา 
3. เพ่ือเปนการเดินตามรอยพระบาทในการสรางสรรคสุขภาพดีถวนหนาใหแกประชาชน 
4. เพ่ือเปนศูนยรวมความสามัคคีของพยาบาลทั่วประเทศ 

 
 

 

ขาวสารประชาสัมพันธ  

• วันคืนสูเหยาสุพรรณิการปใหมน้ี นัดพบกันในวันสถาปนาวิทยาลัย วันศุกรที่ 4 กันยายน  
2558โดยจะมีการจัดประชุมวิชาการศิษยเกาประจำป 2558ในวันที่ 3-4กันยายน 2558ซึ่งในวันดังกลาวมี พิธี
ทำบุญเพ่ือความเปนสิริมงคลแกผูรวมงาน จึงขอเรียนเชิญศิษยเกาเพ่ือความเปนสิริมงคลแกตัวทาน และรับ ฟง
การประชุมอบรมวิชาการประจำป   
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กําหนดการประชุมวิชาการประจําป ๒๕๕๘ 

เรื่อง “Update Wound Care Management” วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐น.  ลงทะเบียน  

๐๘.๓๙ - ๐๙.๐๐น. พิธีเปดการประชุมโดยนางลัดดาวัลย ไวยสุระสิงห 

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐น. การบรรยายเรื่อง Physiology of Wound Healing: Acute and Chronic  

woundsวิทยากรจากคณะแพทยศาสตรรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. อาหารวาง  

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐น. การบรรยายเรื่อง Wound Bed Preparation and Wound Care products 
วิทยากรจากคณะแพทยศาสตรรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.การบรรยายเรื่อง Compression therapy วิทยากรจากคณะแพทยศาสตรรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.อาหารวาง 

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.การบรรยายเรื่อง A Practical Approach to Complex Wound วิทยากรจาก 

   คณะแพทยศาสตรรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  

 

เรื่อง “Update Wound Care Management” วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ 

๐๘๐๐ – ๑๒.๐๐น. Sharing Experience: How Can We Manage ?and Complex Wound Care :  

Technique, Experience, Case Presentation โดย นางสาวจิราภา แกวใหญ 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการโรงพยาบาลศูนยเจาพระยายมราชนางขวัญฤทัย พันธุ 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีผูดําเนิน 

รายการนางปวิดา โพธ์ิทองพยาบาลวิชาชีพชํานาญการวิทยาลัยพยาบาลบรมราช 

ชนนี สุพรรณบุร ี

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐น.  Workshop :การดูแลและตกแตงบาดแผลโดย ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลพระ
มงกุฎและ นางสาวสินีพร ยืนยงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนางสาววาสนา อูปปอ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

 

• ขอใหศิษยเกาทุกทานเขาไปเยี่ยมชม  website ของชมรมศิษยเกา ไดที่เว็บไซดของวิทยาลัย  
www.snc.ac.thซึ่งในwebsite จะมีขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา  นอกจากน้ันเรายังมี 
webboardของชมรม และ face book ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาล สุพรรณบุรีที่สามารถเขาไปใช บริการ
และสงขาวสารถึงกันไดนะคะชวงน้ีอากาศเปลี่ยนแปลงบอยขอใหศิษยเกาทุกทานดูแลตัวเองและอยาลืมดูแลคน
รอบขางที่ทานรักดวยนะคะ พบกันใหมฉบับหนาคะ      
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บก. สุพรรณิการ   
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