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@ อยู่ทไี่ หนไม่ สําคัญหรอกขวัญจิต..........
“เกษียณจงเกษม ได้ อมิ่ เอมความสุ ขสั นต์ เปี่ ยมสุ ขทุกคืนวัน จํารัสมั่นนิรันดร” เวลาแห่ งการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ
ประจําปี กลับมาอีกครั้ง เมื่อถึงวันที่ 30 กันยายน... ปี นี้ ชมรมสายงานพยาบาลมีสมาชิ กเกษียณอายุราชการ จํานวน 29 คน
ประกอบด้วย นักวิชาการ 3 คน หัวหน้าพยาบาล 8 คน พยาบาลวิชาชีพ 10 คน และเจ้าหน้าที่พยาบาล 8 คน ....ตามมาติดๆสําหรับ
สมาชิกผูเ้ กษียณอายุราชการก่อนกําหนด เป็ นบุคลากรที่น่าเสี ยดายมากของสายงานพยาบาล สํานักอนามัย เฮ้อ...เสี ยดายจัง

@@ ลองมานัง่ คิดเล่นๆ ชีวิตของความเป็ นข้าราชการ 36 ปี หรื อมากกว่านั้น ถ้าคิดเป็ นวัน 13,140 วัน คิดเป็ นชัว่ โมงก็ 315,360
ชัว่ โมง หรื อคิดสนุก ๆ ต่อไปอีกเป็ นนาที รวมแล้วเป็ น 18,921,600 นาที เพียงเท่านี้ ก็มากโขแล้วสําหรับชีวิตของราชการ ...คุม้ จริ ง
จริ ง @@ “ดอกปี ปบานสะพรั่ ง พีอ่ ําลา น้ องอาลัย” วันที่ 10 กันยายน 2554 ณ สโมสรกองทัพบก น้องๆสายงานพยาบาล ร่ วม
แสดงมุ ฑิตาจิ ต รํ าลึ ก ถึ งคุ ณงามความดี ของพี่ ๆอย่างยิ่งใหญ่ แน่ น อน..เพื่อให้สมเกี ย รติ ของท่ า นผูเ้ กษี ยณอายุที่เป็ นบุ คคล
สําคัญ @@ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ญ.มาลินี สุ ขเวชชวรกิจและรองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.พีระพงษ์ สายเชื้ อ
ให้เกียรติมาร่ วมงานครั้งนี้ รู ้สึกปลาบปลื้มดีใจเป็ นที่สุด

@@ คุณชุดาภรณ์ ศิริสนธิ ผ.อ.กองการพยาบาล กล่าวเปิ ดงานประโยคเด็ดโดนใจแห่งปี
...เพราะคุณงามความดีของพี่ๆ จึ งเป็ นแบบอย่ างที่ดีให้กบั น้องๆ... น้องดี เพราะพี่ดีอย่างนี้
นี่เอง ลั้นลา @@ ปี นี้ คุณเยาวนิจ จรัลเวโรจน์ ศิริ พยาบาลอาวุโส ศปง.1.1 เป็ นแม่งานด้าน
การแสดงยกขบวน ฟิ วส์ไกด์ท้ งั ศปง. มารํา 4 ภาค เฉิ ดฉายบนเวที ไม่รู้วา่ ไปล่อลวงแบบ
ไหน แน่มาก @@ สปิ ริ ตแรงกล้า ยกให้ทีมนักบริหารด้ านการพยาบาล รุ่ นที่ 11 ยกขบวน
ขึ้นเวทีท้ งั หมดสมกับชื่อชุดการแสดง “ใหญ่มาจากไหน” เยีย่ มมาก @@ แม่งานใหญ่ คุณ
นิภาวรรณ ชาญกลราวี ศูนย์ฯ 3 บางซื่ อ คุณวาณี รัตน์ รุ่ งเกียรติกุล ศูนย์ฯ 4ดินแดง คุณ
จันทรา คงลําพันธุ์ ศูนย์ฯ 44 ลําผักชี และหัวหน้าพยาบาลอาวุโสทุกท่าน
คุณจิตตานันท์ รอดรักษา ศูนย์ฯ 52 คุณมณฑา บัวเกิด ศูนย์ฯ 51 คุณลัดดา ไตรเทพชนะภัย ศูนย์ฯ39 ราษฎร์ บูรณะ คุณรุ่ งนภา มัน่ ใจอารย์ ศูนย์ฯ10
สุ ขุมวิท คุณสุ ทธิ ดา ณ ระนอง ศูนย์ฯ37 และคณะกรรมการชมรมฯ สถานที่ ดี การจัดงานเยี่ยม อาหารอร่ อยมาก งานนี้ ตอ้ งยกนิ้วให้ผอู้ ยูเ่ บื้องหลัง
ทั้งหมด เป็ นกําลังใจให้พี่ๆ.. สู้ สู้ @@ ขอแสดงความยินดีกบั หัวหน้าพยาบาลคนใหม่ ทั้ง
6 คน ได้แก่ คุณศิริกุล โตเจริ ญ ศูนย์ฯ 17 คุณ
สมคิด พิพฒั น์ปัญญานุกลู ศูนย์ฯ 20 คุณกาญจนา อนุตริ ยะ ศูนย์ฯ 36 คุณนพวรรณ ภัทรวงศา ศูนย์ฯ 46 คุณจิรภา สุ ทธิ กาญจน์ ศูนย์ฯ 58 คุณชณุภา จึง
เจริ ญนรสุ ข ศูนย์ฯ63 ที่ผา่ นด่านอรหันต์มาได้สาํ เร็ จ @@ ตําแหน่งผูช้ ่วยหัวหน้าพยาบาล ลําดับ 1 ก็ใช่ยอ่ ย ผลงานเชิงประจักษ์ เป็ นหลักฐาน คิดออก
หรื อยังจะส่ งอะไร @@ 4 ปี มีค่ายิ่ง สําหรับผูท้ ี่จะก้าวสู่ ตําแหน่ง ผูช้ ่วยหัวหน้าพยาบาล ลําดับ 2 ใครรู้ตวั คุณสมบัติครบ เตรี ยมตัวได้เลย @@
มาตรฐานต้องมี ผลงานต้องได้ งานนี้ กองการพยาบาลฯจัดเต็ม ประหนึ่ งแข่งขันไทยแลนด์ ก็อตทาเลนต์ เอิ๊ก เอิ๊ก @@ ที่แน่ๆ ต้องขอชื่นชมผูช้ ่วย
หัวหน้าพยาบาล ลําดับ 1 ศูนย์ฯ16 ศูนย์ฯ 18 ศูนย์ฯ19 ศูนย์ฯ24 ศูนย์ฯ25 ศูนย์ฯ32 ศูนย์ฯ34 ศูนย์ฯ42 ศูนย์ฯ48 ศูนย์ฯ49 ศูนย์ฯ61 ศูนย์ฯ 65
งานเข้าเต็มๆ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าพยาบาลแทน ยังไงก็รักษาเนื้อรักษาตัวดีหล่ะ...ไม่เป็ นไรถือว่าซ้อมไว้ก่อน

@@ ขอแสดงความยินดีกบั การปรับเลื่อนตําแหน่ง พันจ่าอากาศเอกสุนิต โชติกลุ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ
การพยาบาล เลื่อนระดับเป็ นนักวิชาการสาธารณสุ ข 9 ชช. คุณชลลดา ภักดีประพฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจยั และพัฒนาระบบ
บริ การพยาบาล เลื่อนระดับเป็ น นักวิชาการพยาบาล 8 ว. และคุณวรนุช เนตรพิศาลวนิช หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล เลื่อนระดับเป็ น นักวิชาการพยาบาล 8 ว @@ ขอเกษียณตัวเองก่อนกําหนด คุณวรพร ชาวสวนเจริ ญ นักวิชาการ
พยาบาล 8 ว. มากด้วยความสามารถ ขอแสดงความยินดีกบั รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุ ณย์ (วชิระ) ดีเด่น ประเภท ผูบ้ ริ หาร
@@ รวมทั้ง ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุ ณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช(วชิระ) ดีเด่น ประเภท ผูป้ ฏิบตั ิ ทั้ง 8 คน คุณโสม
จรรย์ เตชะวรวุฒิ ศูนย์ฯ 5 คุณอนงค์นุช รอดเกิด ศูนย์ฯ 6 คุณพรลภัส ขําวิลยั ศูนย์ฯ 35 คุณกนกวรรณ ครู พิพฒั น์ ศูนย์ฯ39 คุณศรัน
ยา สถิรเจริ ญกุล ศูนย์ฯ 47 และคุณยุพดี เชาวณาพรรณ์ คุณสกาวดี ดอกเทียน คุณวิไลพร มหัทธนาภิวฒั น์ จากกองการพยาบาล
สาธารณสุ ข .รวมถึงศิษเ์ ก่าจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี คุณนงนุช สาธกุไร ศูนย์ฯ 18 คุณเรณู มีชนะ ศูนย์ฯ 41 คุณเสริ มสิ ริ
กิตติบญั ชากุล ศูนย์ฯ 54 คุณสุ พตั รา พรสุ ขสว่าง ศูนย์ 62 คุณกิติพร ลีพพิ ฒั น์ไพบูลย์ ศูนย์ฯ 67...เพราะคุณงามความดี เป็ นเครื่ อง
ผลักดันชีวิตให้เจริ ญก้าวหน้า ประสบความสําเร็ จ ...แล้วพบกันใหม่@ โปรดจงคิดถึงกันสักวันละหน่อย........ทั้งนี้ก่อนจะมาเป็ นจุล
สารฉบับนี้ ต้องขอขอบคุณมวลสมาชิกชาวชมรมสายงานพยาบาลทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการจัดทําวารสารชมรมสายงาน
และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนการจัดทําเช่นนี้ต่อๆ ไป(จุ๊ จุ๊ ปี ละ 50 บาทนะคะ)

