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เม่ือเร่ิมเข้าสู่ฤดูร้อน  ในช่วงกลางเดอืนเมษายนของทกุปีประเทศไทยมีประเพณีสำคัญและเก่าแก่

ประเพณีหนึ่งที่สืบทอดมาแต่สมัยโบราณ  คือ ประเพณีสงกรานต์  นิยมจัดในวันที่ 13 – 15 เมษายน

เป็นประจำทกุปี  แต่เดิมน้ันถือเป็นประเพณส่ีงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทย ก่อนท่ีจะเปล่ียนมาใชวั้นท่ี

1 มกราคม เป็นวันข้ึนปีใหม่เหมือนกับประเทศอืน่ๆ ท่ัวโลก  คณะผูจั้ดทำจงึขอถอืโอกาสนี ้“สวัสดีปีใหม่”

อีกคร้ังหน่ึง  และหวังว่าหลายท่านคงได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร  ปล่อยนกปล่อยปลา  สรงน้ำพระเพ่ือความ

เป็นสิริมงคล  รดน้ำขอพรจากผูใ้หญ่ท่ีเคารพนบัถือ  แสดงความกตญัญูต่อผู้มีพระคุณ  และฉลองเทศกาล

สงกรานต์ปีน้ีกันอย่างมีความสุข

เป็นท่ีน่ายินดีว่า “สารสัมพันธ์” ฉบับประจำเดือน เมษายน 2551 น้ี  ได้รับความสนใจจากวิทยาลัย

และกลุ่มงานต่างๆ ในส่วนกลาง  ส่งข่าวกิจกรรมสำคัญมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จำนวนมาก  ซึ่งจะ

ทำใหป้ระชาคมของเราไดมี้โอกาสรบัทราบขา่วคราวความเคลือ่นไหวทีเ่ปน็ประโยชนย์ิง่ขึน้  และเพือ่ให้

ทุกท่านได้รับทราบแนวนโยบายของสถาบนัพระบรมราชชนก  จึงได้นำ “นโยบายการพัฒนาการบริหาร

เชิงรุกสำหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก”  ซ่ึงผู้อำนวยการสถาบนัพระบรมราชชนก

(นพ.สุวชั  เซยีศริิวฒันา) ไดม้อบแกผู้่บริหารในการประชมุ “เพ่ิมประสทิธภิาพงานดา้นบรหิารจดัการ

(การเงิน พัสดุ และการบริหารงานบุคคล)”  มาฝากเพ่ือให้ผู้ท่ีไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบเพ่ือเป็นแนวทาง

ในการบริหารภารกิจของวิทยาลัยต่อไป

ท้ายน้ี  ขอแสดงความชืน่ชมยินดีและประกาศเกยีรติคุณ  นางอัญชลี  ปัญจวิรัชช์  เจ้าพนักงาน

ธุรการ 5 สถาบนัพระบรมราชชนก “ข้าราชการพลเรอืนดเีด่น ประจำปี 2550”  ทีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่ี

ของเพ่ือนข้าราชการในการอุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาตค่ิะ
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โดยภาพรวมในปจัจุบันสถาบันพระบรมราชชนกผลิตบุคลากรให้กับกระทรวงสาธารณสขุเป็นหลัก  เพ่ือสนอง

ความตอ้งการระบบสขุภาพของประเทศ  บุคลากรสว่นใหญเ่ม่ือจบการศกึษาจะทำงานใหกั้บ กสธ.  บางส่วนไปอยูใ่น

ภาคเอกชน  อีกส่วนหนึง่จะไปทำงานกบัท้องถ่ิน  ซ่ึงเป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจลงสูท้่องถ่ินท่ีกำหนดวา่  ในปี

2553 กสธ. จะต้องเร่ิมกระจายสถานบรกิารบางส่วนใหไ้ปทำงานกบัท้องถิน่  ซ่ึงขณะนีไ้ดท้ดลองนำรอ่งสถานี

อนามัยไปแล้ว 22 แห่ง ใน 16 จังหวัด  นอกจากน้ีภารกิจบางส่วนของ กสธ. ยังสามารถเอ้ือต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหวา่งประเทศได ้  โดยทางกระทรวงการตา่งประเทศไดล้งนามความรว่มมอืเชงิวชิาการกบัประเทศลาว  เพือ่ผลิต

บุคลากรช่วยเหลือในบางสาขา  ปัจจุบันมีการผลิตหลักสูตรระยะสั้นบางหลักสูตร  โดย วสส. บางแห่งได้ให้ความ

ช่วยเหลอืและพฒันาบุคลากรบางสาขา  ในอนาคตวทิยาลยัต่างๆ อาจช่วยผลิตเสริมอีกในบางสาขา  รวมถึงให้ความ

ช่วยเหลือการเตรียมบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที ่กสธ. ได้ให้ความช่วยเหลือก่อสร้างไว้ในประเทศลาว

จากสภาพการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  จะส่งผลให้การผลิตบุคลากรของสถาบันฯ ในอนาคตมีความหลากหลาย

มากขึ้น  และหากสถาบันฯ ไม่มีวิธีการที่จะธำรงรักษาบุคลากรไว้ในระบบ  อาจต้องสูญเสียบุคลากรบางส่วนไปสู่

ภาคเอกชน / มหาวทิยาลยั / กระทรวงอืน่ๆ ได ้  ดว้ยเหตนุี ้  จึงมคีวามจำเปน็ตอ้งยกฐานะสถาบนัฯ ขึน้เปน็สถาบนั

อุดมศึกษาด้วยการออก พ.ร.บ.  แต่การเสนอร่าง พ.ร.บ. ก็มีวิวัฒนาการและแนวคดิท่ีแตกต่างกันในแต่ละช่วง  อย่างไร

ก็ตาม ท่านปลัด กสธ. (นพ. ปราชญ์ บุณยวงศวิ์โรจน์)  ก็เห็นด้วยท่ีจะยกฐานะของสถาบนัฯ ข้ึนเป็นสถาบันอุดมศึกษา

ทีมี่ฐานะเปน็นติบุิคคล และเปน็สว่นราชการในสงักดั กสธ.  แตเ่นือ่งจากแนวทางดงักลา่วไมส่อดคลอ้งกบัความเหน็

ของ ก.พ.ร.  ท่ีเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันควรเป็นมหาวิทยาลัยในกำกบั  จึงได้ให้ชะลอเร่ืองไว้ก่อน  และเน่ือง

จากขณะน้ีมีรัฐบาลใหม่แล้ว  กสธ. จะต้องพิจารณาทบทวนและเสนอเรือ่งกลับไป ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณาใหม่อีกคร้ังหน่ึง

สถาบนัฯ ไดม้อบหนว่ยประชาสมัพนัธแ์ละเตรยีมความพรอ้มฯ รวบรวมขอ้มูล ประเดน็ปญัหา เพือ่ปรับปรุงแกไ้ขรา่ง

พ.ร.บ. ให้มีความชดัเจนกอ่นนำเสนอ ก.พ.ร. และ ครม. พิจารณาตอ่ไป

กนกธร  ดำรงวัฒน  หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ  :  สรุปจากการประชุมผู้บริหารในสังกัดสถาบันฯ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบริหารจัดการ

(การเงนิ พสัด ุและการบรหิารงานบคุคล)”  เมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2551 ณ โรงแรมเอเชยี แอรพ์อรท์ จ.ปทมุธานี



สำหรบัการผลติบคุลากรเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของพืน้ทีก่จ็ะมคีวามสำคญัมากขึน้  โดยเฉพาะพืน้ที่

ภาคใต้ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสำคัญต่อความม่ันคงของชาติ  ในปีท่ีผ่านมารัฐบาลเห็นว่า กสธ. สามารถเข้าไปเสริมสร้าง

ความมั่นคงของชาติและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในพื้นทีไ่ด้  จึงมีนโยบายให้ผลิตพยาบาลเพิ่มในพื้นที่

ภาคใต ้ 3 พนัคน  ซ่ึงสถาบนัฯ ตอ้งดแูลนกัศกึษาในโครงการนีไ้ปอีก 3 ปี  โดย ก.พ. ไดอ้นมัุตติำแหนง่ขา้ราชการ

รองรับบุคลากร 3 พันคนแลว้

  
 การประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับใหม่) โดยแบ่งกลุ่มข้าราชการออกเป็น 4 กลุ่ม  ได้แก่

กลุ่มวิชาการ (กลุ่มวิชาชีพ)  กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มบริหาร  และกลุ่มปฏิบัติการ  จะส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรจำเป็น

ต้องเน้น core competency มากข้ึน  รวมท้ังความสามารถ ท้ังในด้านการบริการ เน้นในเชิงทีมงาน จริยธรรมและวิชาชีพ

รวมถึงความซือ่สัตย์สุจริต  หลักสูตรการพฒันาบุคลากรจะตอ้งมีความหลากหลายและมุง่เฉพาะกลุม่มากขึน้  มีการ

ปรับเนือ้หาบางสว่นใหเ้ขา้กบัทศิทางของ กพ.  และสรา้งผลผลติใหม่ๆ

การบริหารข้าราชการในรปูแบบใหม่ในเบ้ืองต้นจะมีการจัดกลุ่มให้ชัดเจนกอ่น  ส่ิงท่ีมีผลกระทบกบับุคลากร

สถาบนัฯ ในระยะใกล ้  คอื  กสธ. ขอใหห้ยดุการโอนยา้ยขา้ราชการตัง้แต ่ 1 กรกฎาคม 2551 เปน็ตน้ไป  จนกวา่

ได้จัดบุคลากรเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น  จึงต้องคำนึงว่าทำอย่างไรให้การประเมินผลงานของอาจารย์มีความ

ล่ืนไหลในช่วงน้ีโดยเร็วให้ทันก่อนการประเมินลงแท่งต่อไป

  
การผลิตและพัฒนาบุคลากรควรมีการจัดทำหลักสูตรใหม่เสริมหลักสูตรเดิมให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน  เช่น

เพ่ิมองคค์วามรูเ้ร่ืองนโยบายหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้  เน้น community based เพ่ิมข้ึนประมาณ 10 – 20% ของ

หน่วยกิต  ขณะนี ้นพ. สุริยะ  วงศค์งคาเทพ และทีมงาน ได้เข้าไปช่วยวิทยาลยัพัฒนาหลกัสูตรต่างๆ  พัฒนากระบวน

การเรยีนรูโ้ดยนำองคค์วามรูม้าปรบัเขา้กบัประเดน็ปญัหาหรอืส่ิงแวดลอ้มใกลต้วันกัศกึษา  ทิศทางของสถาบนัฯ

ท่ีกำลังทำอยู่ในขณะน้ี  คือ  เตรียมความพรอ้มร่วมกับองค์กรวิชาชีพในการปรับหลักสูตรระดับ ปวช. และ

ปวส. บางหลักสูตรให้เป็นหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  โดยไดเ้ชิญทา่นรองปลดั กสธ. (นพ.จักรธรรม  ธรรมศกัดิ)์

มาเปน็คณะกรรมการวชิาการ  เชน่  ป.ตรี ด้านทนัตสาธารณสขุ (จากทนัตภบิาลเดมิ) เนน้เรือ่งการปอ้งกนัและ

ส่งเสรมิใหม้ากขึน้กวา่การรกัษา  นอกจากนัน้ กสธ. ยงัมนีโยบายพฒันาภมิูปัญญาทอ้งถิน่หรอืการแพทยแ์ผนไทย

ใหเ้ปน็วชิาชพีมากขึน้  การพฒันาบคุลากรดา้นการแพทยแ์ผนไทยม ี2 แนวคดิ  คอื  แพทยแ์ผนไทยเดมิ และแพทย์

แผนไทยประยุกต์  โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยผลิตระดับ ป.ตรีด้านการแพทย์แผนไทย  ส่วนหลักสูตร

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีที่ควรผลิตเสริม  ได้แก่ หลักสูตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุใน

รูปแบบ home health care , long term care หรือ half way house  ทีย่งัมคีวามตอ้งการบคุลากรในระดบัตำ่กวา่

ป.ตร ีในระบบการดแูลสขุภาพ  อีกหลกัสตูรหนึง่ คอื หลกัสตูรเวชกจิฉกุเฉนิ  ขณะนีมี้ พ.ร.บ. แลว้ วชิาชพีใหม่

จะเกิดข้ึน   ในระยะแรก กสธ. จะจัดทำหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน 2 ปี  แนวโน้มคือการผลิตพยาบาลวิชาชีพ (เวชกิจฉุกเฉิน)

เพือ่ออกไปปฏบัิตงิานใน ER หรอื OPD เปน็หลกั  อีกสว่นหนึง่ไปปฏบัิตงิานนอกสถานบรกิาร  แนวโนม้ในอนาคต

อาจต้องทำเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยการต่อยอดเข้าสู่พยาบาลวิชาชีพ 4 ปี  ซ่ึงสถาบันการศึกษาควรเข้าไปดูแลเร่ืองการทำ

มาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานการผลิตบุคลากรให้กับสถานบริการ



แม้ว่าความต้องการพยาบาลวชิาชีพในระบบยังมีถึง 3 หม่ืนคน  แต่ยังคงต้องมองการผลิตในระดับปริญญาตรี

สาขาอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย  เพราะหากสถาบันฯ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็จะมีคู่แข่งในระดับ

มหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันราชภัฏท่ีหันมาผลิตหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเช่นกัน  จึงมีความจำเป็นต้องคิดหลักสูตรอ่ืน

เพิม่เพือ่รองรบัการผลติของวทิยาลยัดว้ยการตอ่ยอดเปน็หลกัสตูร 4 ปี ซ่ึงเปน็การสรา้งมลูคา่เพิม่อีกดว้ย  นอกจากนี้

ในการผลิตยังต้องคำนึงถึงหลักสูตรที่มีความจำเป็นในระบบสุขภาพ  หรือตอบสนองความต้องการของภาคบริการ

โดยเปดิหลกัสตูร Therapist ในสถานบรกิาร และหากโรงพยาบาลศนูยห์รอืโรงพยาบาลทัว่ไปมแีนวคดิทีจ่ะเปน็ศนูย์

เช่ียวชาญพเิศษเฉพาะทาง (excellence center) ก็ควรมีหลักสูตรพัฒนาทักษะพยาบาลวชิาชีพด้าน trauma cardiac

และ cancer นอกจากนีห้ลกัสตูรเชงิวชิาการ  การพฒันาหลกัสตูร 4 เดอืน 6 เดอืน  และ on the job training ก็ยัง

มีความสำคัญ

อย่างไรก็ตาม  การมองถึงตลาดในอนาคตกมี็ความจำเป็น  เพราะบุคลากรอาจออกไปทำงานอยูใ่นท้องถ่ินหรือ

หนว่ยงานอืน่ซึง่ ก.พ. ไม่ไดก้ำหนดตำแหนง่ให ้ ในเชงิวชิาการตอ้งรูว้า่ตลาดตอ้งการวชิาชพีอะไร  บุคลากรแบบไหน

อาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาการภายนอก (board) ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ภาคบริการ

ในด้านสุขภาพ  เข้ามาช่วยวเิคราะหค์วามตอ้งการในเรือ่ง การจัดทำหลกัสูตร  การคดัเลือกบุคลากร  ซ่ึงจะนำไปสูก่าร

ทำงานในรูปแบบเครือข่าย  เช่น  การรับพยาบาลชุมชน   การสมทบกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เมื่อปรับเป็นหลักสูตร

ปริญญาตรีจะมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น   การทำงานในพื้นที่วิทยาลัยต้องเชื่อมโยงกับผู้ตรวจราชการ สาธารณสุข

จังหวัด และโรงพยาบาลมากข้ึน   ท้องถ่ินอาจเป็นเจ้าภาพหลักท่ีมีส่วนสำคัญในการจัดสรรงบประมาณ  ขณะท่ีสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเข้ามาร่วมบอกทิศทางว่าในแต่ระดับต้องการบุคลากรมากน้อยเพียงใด  ดังน้ัน

กระบวนการจดัการ  และผลผลติของแตล่ะวทิยาลยัจะเปน็ตวัชีว้ดัสำคญั  ตวัชีว้ดัสำหรบัวทิยาลยั มี 2 อยา่ง  คอื  QA

และ  PMQA  ทีท่กุหนว่ยงานตอ้งนำไปใชใ้นกระบวนการในการบรหิารจดัการทกุขัน้ตอนตัง้แตก่ารวางแผน  การทำ

แนวคิดต่างๆ ให้ชัดเจน และมีกระบวนการวัดผลประเมินผล  แต่ปัจจุบันพบว่า QA สบช. ในส่วนที่มีสภาวิชาชีพ

เขา้มารบัรองอาจทำไมไ่ดก้บัขอ้กำหนดทีว่างไว ้  เชน่  สัดสว่นระหวา่งอาจารยก์บันกัศกึษา  ผลลัพธเ์ดมิรับรอง 5 ปี

แตบ่างแหง่ลดลงเหลอื 2 ปี  หากนำ  PMQA  มาใชน้า่จะทำไดข้ึน้   ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ทีแ่ทจ้ริงนา่จะเปน็ผลสอบ NT

ของนกัศกึษาพยาบาล  พบวา่คา่เฉลีย่ดทีีสุ่ดคอื ปี 42 และป ี 47 บางวทิยาลยัสงูถงึ 80 – 90 %  แตปี่อ่ืนไมสู่งนกั

ผู้บริหารวิทยาลัยน่าจะลองคิดหาแนวทางทำใหค่้าเฉล่ียของวิทยาลัยโดยรวมดีข้ึน

      
สถาบันฯ ต้องมีการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน  โดยการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความต้องการ

บุคลากรของระบบบรกิารทัง้ 3 ระดบั  คอื  หนว่ยปฐมภมิู (สถานอีนามยั)  หนว่ยทตุยิภมิู (โรงพยาบาลชมุชน) และ

หนว่ยตตยิภมิู (excellence center)



ภารกิจในดา้นการผลติ  ควรพจิารณาถงึประเดน็ตา่งๆ  ดังนี้

1.  แนวโนม้การเกดิโครงการ “mega project” หากมโีครงการนีเ้กิดขึน้  แผนปฐมภมิู (PCU) ปี 2551–2554

จะมีความตอ้งการบคุลากรในสาขาตา่งๆ มากขึน้  ดังน้ี

พยาบาลวิชาชีพ  เพิ่มขึ้นปีละ 1 พันคน  นอกเหนือจากภารกิจการผลิตที่ทำอยู่ปีละ 2,500 คน

และการผลติทดแทนบคุลากรทีเ่กษยีณอาย ุลาออกไปอยูก่บัภาคเอกชน หรอืหนว่ยงานอืน่ อีกไมน่อ้ยกวา่ 2,000 คน

ซึ่งในการผลิตเพิ่มนี้สภาวิชาชีพจะเป็นผู้พิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถในการผลิตของมหาวิทยาลัย

และสถาบนัราชภัฏก่อน  หากไม่สามารถผลิตได้อาจให้สถาบันฯ เป็นผู้ผลิตให้

นักวิชาการสาธารณสุขหลักสูตร 4 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 1 พันคน คิดเป็น 2 เท่า  อาจทำให้มีผู้ที่ต้องการ

จะสมทบในหลักสูตร 4 ปี เพิ่มมากขึ้นในระบบ  ขณะนี้ วสส.ชลบุรี วพบ.สงขลา มีผู้สมทบแล้ว  ขณะที่ วสส.ตรัง

กำลังหาความร่วมมือสมทบอยู่

2.  การผลิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 4 ปี ร่วมกับวิทยาลัยการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร  มีการ

หารอืในหลกัการความรว่มมอืระหวา่ง วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศร กบั วสส.ชลบุรี ในการผลติในสว่นที่

ท้ังสองฝ่ายมีความชำนาญ

3.  เน้ือหาและการปฏิรูป  ท้องถ่ินจะเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีบทบาทในการจัดระบบบริการมากข้ึนในอนาคต

โดยเน้ือหาการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนควรเนน้หลักสูตรภาคปฏิบัติ และเน้ือหาท่ีต้องไปทำงานในชมุชนเพ่ิมข้ึน

ภารกจิด้านพฒันาการศกึษา  ตอ้งดทูศิทางความชดัเจนในเรือ่งการกระจายอำนาจ  ซ่ึงเปน็วาระแหง่ชาติ

ทีต่อ้งเกดิขึน้ เมือ่ระบบทอ้งถิน่พฒันาไปไกล  บุคลากรกต็อ้งมกีารพฒันาดว้ย  ทัง้เนือ้หาหลกัสตูร 4 ปี ตอ้งมคีวาม

สอดคล้องกับทิศทางการกระจายอำนาจและความเจรญิของท้องถ่ิน  รวมท้ังใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอนอย่าง

มีประสิทธผิล  เช่น  e-learning

ภารกจิการบรกิารวชิาการ   วทิยาลยัหลายแหง่ไดท้ำงานบรกิารวชิาการอยู ่  หากจะทำในระดบัเดยีวกบั

มหาวิทยาลัยต้องมีทั้งการบริการเชิงวิชาการต่างๆ  และการให้บริการแก่สังคมโดยเป็นนักวิชาการที่ชี้นำสังคมใน

ภาพรวมได้

ภารกจิดา้นการวจิยัและสรา้งองคค์วามรู้  ควรมกีารผลติผลงานวจัิยเพิม่ขึน้ และสามารถนำผลการวจัิย

ไปใช้เพ่ือการกำหนดนโยบายและบรหิารจัดการมากข้ึน

⌫

สำรวจแผนระหว่าง สปสช. ท้องถิ่น และโรงพยาบาล  โดยหาความต้องการที่แท้จริงในพื้นที่เพื่อนำไป

วางแผนไดถู้กต้อง  รวมถึงข้อมูลท่ีต้องใช้ในการบริหารจัดการเร่ืองต่างๆ

สัดส่วน และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์   หากอาจารย์ไม่ยึดติดกับตำแหน่งข้าราชการก็สามารถทำสัดส่วน

อาจารยเ์พยีงพอไดโ้ดยใชต้ำแหนง่อตัราจา้ง  แตอ่าจทำงานไดไ้ม่นานจงึตอ้งเสรมิดว้ยการใหข้วญักำลงัใจ เชน่ เพิม่

เงนิเดอืน หรอืจัดจา้งใหสู้งขึน้ใกล้เคยีงกบัภาคเอกชน  การเพิม่คณุภาพอาจารยค์วรมกีารพฒันากระบวนการในการ

จัดการเรียนการสอน  งานบางอย่างไม่ต้องใช้วิชาชีพสามารถนำสาขาอืน่มาบริหารจัดการได้



งบประมาณและคา่ตอบแทน  วทิยาลยัมคีวามคลอ่งตวัในการใชง้บประมาณทัง้งบปกตแิละงบอดุหนนุ

แต่ยังไม่แน่ใจวิธีการบริหารงบประมาณให้เกิดความคล่องตัว  โดยเฉพาะโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 3 พันคน

ส่ิงท่ีกังวลคือ มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปเพียง 10% อยากขอให้ทุกวิทยาลัยเร่งรัดเบิกจ่าย  ส่วนค่าตอบแทนในการใช้

จ่ายงบประมาณทั้งงบอุดหนุนและเงินบำรุง   ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยและพี่เลี้ยงใน

แหล่งฝึก ระเบียบ ได้เปิดไว้ให้แต่อยู่ท่ีการทำวิธีปฏิบัติให้ชัดเจนเท่าน้ัน

การพฒันาอาจารย ์ ปีนีท้า่นปลดั กสธ. มีนโยบายใหมี้การปฐมนเิทศบคุลากรทีจ่บใหมร่วมถงึพยาบาล

วิชาชีพด้วย  เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาท ภารกิจ หลักสูตรการเรียนการสอน  เน้ือหา  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ชุมชนและความเป็นมนุษย์   นอกจากน้ีสถาบันฯ ยังได้จัดต้ังกองทุนมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก  เพ่ือให้ทุนแก่อาจารย์

ไปศึกษาต่อในประเทศ  การประกันนักศึกษาในภาพรวม  และสนับสนุนทุนวิจัยอีกด้วย

การเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีภาพลักษณ์เชิงวิชาการ  ให้เป็นท่ีประจักษ์และยอมรับของสังคม  เช่น  เป็น

สถาบันฯ ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมในด้านต่างๆ  และสร้างเครือข่ายท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  นอกจากน้ียังต้อง

สร้างให้เกิดความรักความผูกพันกับวิทยาลัย  เช่น  การสนับสนุนทุนการศึกษา  ทุนวิจัย และการมีส่วนร่วมในการบริหาร

งานของวิทยาลัย

จากเวทีการประชุมวิชาการ “ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสุขภาวะชุมชน”  เม่ือวันท่ี 5 – 6 กันยายน 2550 ณ โรงแรม

แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ  ส่ิงท่ีถือได้ว่าเป็นหัวใจของการประชุมคือ  ทิศทางการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ท่ีมุ่งการ

เรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความเข้าใจศาสตร์ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพและนำไป

ประยุกต์ในชีวิตจริงได้  ผู้เข้าประชุมเกือบทุกท่านประทับใจกับการนำเสนอวีดิทัศน์ “สร้างคนเพ่ือสร้างสุขภาวะชุมชน”

ท่านอาจารย์ประเวศ  วะสี และ นพ. มงคล  ณ สงขลา (อดีต รมว.กสธ.)  ถึงกับแสดงความชืน่ชมกับการพัฒนาการ

จัดการเรยีนการสอนของวทิยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก  และมคีวามเหน็คลา้ยกนัวา่  ส่ิงทีส่ถาบนัฯ ได้

ดำเนินการไปตามโครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาฯ เป็นเร่ืองท่ีดี  เห็นชัดเจนมากในเร่ือง ชีวิตกับการศึกษา เป็นการเรียน

ที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง หากสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกแห่งทำเรื่อง

นีไ้ดจ้ะดมีาก โดยเฉพาะวทิยาลยัทกุแหง่ในสงักดัควรรว่มมอืพฒันาและทำตอ่ไป  จะเกดิเปน็พลงัอนัยิง่ใหญใ่หก้บั

ประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม  การดำเนินโครงการ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สมบูรณ์ ยังต้องการการพัฒนาที่

ต่อเนื่อง  ซึ่งสถาบันฯ ได้กำหนดดำเนินการต่อเป็นโครงการ

ระยะที ่2 (อยู่ระหว่างการจดัทำโครงการ)

ขณะนีมี้วทิยาลยัหลายแหง่ใหค้วามสนใจ  เชน่  วสส.

ชลบุรี  วสส.พิษณุโลก  วสส.ยะลา  วสส.ตรัง  วพบ.ชลบุรี

วพบ.ยะลา และ วพบ.นครศรีธรรมราช  โดยเมื ่อวันที ่ 5

กุมภาพันธ์ 2551 ทีมสนับสนุนวิชาการส่วนกลางนำทีมโดย



นพ.สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ  ท่ีปรึกษาโครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาฯ และคณะ  ได้ไปพูดคุยกับ วสส.พิษณุโลก (นำทีมโดย

ผอ.วีระพันธ์ุ  อนันตพงศ์)  เพ่ือเตรียมการสอนวิชาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม สำหรับสอนนักศึกษา 4 ปี  จากน้ันในวันท่ี

12 กุมภาพันธ์ 2551 ทีมสนับสนุนวิชาการได้ร่วมแลกเปลี่ยน ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาพฤติกรรมศาสตร์

สาธารณสขุกบั วสส.ชลบุรี (นำทมีโดย ผอ.จงด ีภวภตูานนท ์ณ มหาสารคาม)  อาจารยท์ีมี่ส่วนรบัผิดชอบในการจดั

การเรยีนการสอนหลายๆ ทา่น อาท ิดร.อุทยัวรรณ  เจรญิสขุ  อาจารยธ์นาพร  อาจศกึ  อาจารยห์ทัยา  เพช็รเจรญิ

ได้ให้ความเห็นโดยภาพรวมต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการฯ ว่า   ไม่เคยสอนแบบน้ีท่ีมีท้ังสอนเน้ือหาวิชาและ

สอนใหค้ดิ เดมิคดิวา่จะสอนงา่ย  แตพ่อลงมอืทำ ยาก  บางครัง้เหนือ่ย  แตถ่า้ทำได ้จะเปน็ประโยชนม์าก

สำหรับวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีสนใจจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีเน้นหัวใจของความเข้าใจมนุษย์

สามารถติดต่อได้ที่ อาจารย์ลิลลี่  ศิริพร  อาจารย์เฟื่องฟ้า  นรพัลลภ  อาจารย์สาลิกา  เมธนาวิน

สถาบนัพระบรมราชชนก  โทร. 0-2590-1821 , 0-2590-1828 หรือ 081-844-3310

สุดท้าย  กลุ่มพัฒนาบุคลากร  กลุ่มวิจัย  และ วพบ.ชัยนาท  ได้ร่วมมือกันจัดประชุมอาจารย์เพื่อการ

จัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการทีเ่น้นหัวใจของความเขา้ใจมนษุย์  ระหว่างวันท่ี 2 – 4 เมษายน 2551 ณ

วพบ.ชัยนาท  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมได้ท่ี อาจารย์ดวงใจ  เกริกชัยวัน (วพบ.ชัยนาท) โทร.081-570-5720

หรือท่ี คณุศรสีมร  พิมพ์โพธิ ์(ส่วนพฒันาบคุลากร สบช.) โทร. 0-2590-1815

อาจารย์ท่านใดมีข่าวคราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ส่งบทความมาได้ที ่

alisas@health.moph.go.th และ salika@health.moph.go.th

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก  ได้ผลิตเจ้าพนักงาน

เวชกิจฉุกเฉินระดับกลาง  เพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (Pre-Hospital  Emergency Care)

โดยเปดิสอนในวทิยาลยั 7 แหง่  ไดแ้ก ่  วสส.ขอนแกน่   วพบ.

สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี  วพบ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก

วพ.พระจอมเกลา้ จ.เพชรบรีุ  วสส.ยะลา  วพบ.เชยีงใหม ่และ

วพบ.อุตรดติถ ์นัน้  เนือ่งจากในปจัจุบันมกีารจดัตัง้ระบบบรกิาร

การแพทย์ฉุกเฉินในโรงพยาบาลท่ัวประเทศ  ทำให้มีความต้องการ



บุคลากรด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก  จึงได้ขยายการผลิตท่ี วสส.ตรัง และ วสส.อุบลราชธานี ในปี 2551

ในการน้ี กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน”  ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่วิทยาลัยในด้านการบริหารหลักสูตร  วัสดุอุปกรณ์  สถานบริการท่ีร่วมจัดการเรียนการสอน  การ

เลือกแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา  ตลอดจนการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การจัดการศึกษา

มีประสิทธิภาพต่อไป

กลุม่วจัิย  สถาบนัพระบรมราชชนก  ไดด้ำเนนิ “โครงการวจัิยและพฒันาการผลติพยาบาลวชิาชีพเพ่ิม

เพ่ือแกไ้ขปัญหาในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต”้  โดยใชก้ระบวนการวจัิยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือ

พฒันาความรูแ้ละทกัษะการทำวจัิยเชงิคณุภาพแกท่มีงานวจัิยของแตล่ะวทิยาลยั  โดยจดัประชมุเชงิปฏบัิตกิารเพือ่

พัฒนาศักยภาพทีมงานวิจัยในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ และร่วมกันกำหนดกรอบแนวคดิและแนวทางการดำเนนิงานวิจัย

มีผู้เช่ียวชาญจากสถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และทีมงานจากสถาบันพระบรมราชชนก

ส่วนกลาง เป็นท่ีปรึกษา  พร้อมท้ังจัดเวทสัีญจรไปยังวิทยาลัยเครือข่ายทุกภูมิภาค  ดังน้ี

ด้านความคืบหน้าของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน

นพ. สุรเชษฐ ์ สถตินริามยั  ผู้อำนวยการสำนกับรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ

กลา่ววา่  “ขณะนีผ้า่นสภานติิบัญญติัแหง่ชาติ” แลว้  อยูร่ะหวา่งการ

นำข้ึนทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในพระราชกจิจา

นุเบกษา  หลังจากนัน้จะไดมี้การจดัทำพระราชกำหนดหรอืระเบยีบของ

กระทรวงสาธารณสุขคุ้มครองการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินต่อไป

ขณะนีท้มีงานวจัิยของวทิยาลยั 8 แหง่ ไดแ้ก ่ วพบ.ตรงั  วพบ.ขอนแกน่  วพบ.สุรินทร ์ วพ.ศรมีหาสารคาม

วพบ.ชัยนาท  วพบ.พุทธชินราช  วพบ.พะเยา และ วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค ์ ได้เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์

ข้อมูล และแก้ไขปัญหาท่ีค้นพบจากการวจัิยในบางประเดน็แล้ว

ดังนั้น  เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผลงานใน “การประชุม

วิชาการระดบัชาติ ประจำป ี  2551 เร่ือง การปฏบัิติสู่นวัตกรรมและการวจัิย” ณ โรงแรมเซน็ธารา ดวงตะวนั

จ.เชยีงใหม ่ กลุม่วจัิย จึงจดัการประชมุสัมมนาเพือ่เตรยีมการดงักลา่ว ระหวา่งวนัที ่24 - 28 มีนาคม 2551 ณ โรงแรม

เดอะ เลคกาซี ่จ.นนทบรีุ  ทีผ่่านมา

   ⌫ ⌫
ภาคใต้ วพบ.ตรัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วพบ.ขอนแก่น

ภาคเหนอื / ภาคกลาง 2 วพบ.ชัยนาท

ภาคกลาง 1 โรงแรมเคย ูโฮม ม.เกษตรศาสตร ์ กรงุเทพฯ



เนือ่งใน “วันขา้ราชการพลเรอืน ประจำป ี2551” ในวนัที ่1 เมษายน 2551

คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ได้ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ

และลกูจ้างประจำเปน็ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2550”  จำนวนทัง้ส้ิน 657

คน  เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุแกข่า้ราชการพลเรอืนและลกูจา้งประจำทีป่ระพฤตตินเปน็

แบบอย่างท่ีดี เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชนแ์ก่ราชการและประเทศชาติ

เป็นท่ีน่ายินดีว่า  ในปีน้ี นางอัญชลี  ปัญจวิรัชช์  เจ้าพนักงานธุรการ 5  สถาบัน

พระบรมราชชนก  ได้รับคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550”  ซึ่งได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ

(ครุฑทองคำ) พร้อมหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากท่านนายกรัฐมนตรี

(นายสมคัร สุนทรเวช) ไปเมือ่วนัที ่1 เมษายน 2551 ณ ตกึสันตไิมตร ี ทำเนยีบรฐับาล
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(ตอนหนึง่จากสารของทา่นนายกรฐัมนตร ี (นายสมคัร  สุนทรเวช) เนือ่งในวนัขา้ราชการพลเรอืน 1 เมษายน 2551)

คณะผู้จัดทำสารสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก  ขอยกย่องและประกาศเกียรติคุณมา ณ โอกาสนี้  เพื่อ

เผยแพรเ่กยีรตคิณุขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่ใหป้รากฏ  อันจะชว่ยสรา้งขวญัและกำลงัใจใหข้า้ราชการกระทำความดี

ตลอดไป  คิดว่าหลายๆ คนคงอยากรู้จักข้าราชการพลเรือนดีเด่นท่านน้ีให้มากข้ึน  จึงได้นำประวัติ ผลงาน และสัมภาษณ์

ความรู้สึกท่ีได้รับรางวัลน้ีมาฝากค่ะ

นางอัญชลี  ปัญจวิรัชช ์  เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2529  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1

กองฝึกอบรม  มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานเร่ือยมาจนปัจจุบันเป็นเจ้าพนักงานธุรการ 5 กลุ่มพัฒนาการศึกษา

สถาบันพระบรมราชชนก  ตลอดเวลา 21 ปี ในชีวิตราชการได้ยึดหลักคุณธรรมประจำใจและพรหมวิหาร 4 ในการทำงาน

คิดเสมอว่าต้องมีความรับผิดชอบและซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี  ตรงต่อเวลา และต้ังใจทำงานให้ดีท่ีสุด  ก่อนหน้าน้ีในปี

2538 เคยไดรั้บรางวลัขา้ราชการดเีดน่ อันดบั 3 และรางวลับุคคลทีใ่หบ้ริการด ีปี 2544 จากสถาบนัพระบรมราชชนก

มาแล้ว  ซ่ึงนางอญัชลีได้กล่าวถึงความรูสึ้กเม่ือได้รับรางวัลอันทรงเกยีรติน้ี  ว่า

“ดีใจอย่างยิ่ง ถือเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล ทำให้เกิดพลังและมีขวัญกำลังใจ

ในการทำงาน ต่อสู้กับอุปสรรคอย่างไม่ย่อท้อ แม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลก็จะตั้งใจทำงานต่อไปจนเกษียณ

อายรุาชการ  พร้อมฝากขอ้คิดท้ิงท้ายว่า  อยากใหทุ้กคนต้ังใจทำงาน รักและมีความสุขในงานท่ีทำ พยายาม

พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ  โดยไม่ละเลยการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน

ร่วมงาน”
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ท่านปลัด กสธ. และ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ท่ามกลางสักขีพยานของทั้งสองฝ่าย

เม่ือวันพุธท่ี 19 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์

แผนไทย  “หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย”  ระหวา่ง  กระทรวงสาธารณสขุ

(โดย นพ.ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์  ปลัด กสธ.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน (โดย รศ.ดร.วินิจ  โชติสว่าง

อธิการบดี) มีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงสาธารณสขุ  ได้แก่  รองปลัด กสธ. (นพ.จักรธรรม  ธรรมศักด์ิ)  พญ.ศรีวรรณา

พูลสรรพสิทธิ ์ นายแพทย ์10 และคณะผูบ้ริหารจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  ร่วมเปน็สักขพียาน

ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้  สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ

สาธารณสขุกาญจนาภเิษก  ได้เข้าร่วมเป็นสถาบนัสมทบ  เพ่ือจัดการศกึษาหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต สาขา

วิชาการแพทยแ์ผนไทย  คาดวา่จะเปดิรับนักศกึษาในป ี2551 จำนวน 50 คน

⌫
 ⌫

ปีงบประมาณ 2551  วพบ.ชลบุรี ไดรั้บทนุสนบัสนนุจาก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (ระยอง)

จัดทำ “โครงการพฒันาศกัยภาพภาคเีครอืขา่ยผูป้ฏิบัติงาน

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงาน จังหวัดชลบุรี”  ซึ่งได้

จัดการประชุมเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้วยการสอดแทรกความรู้

ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ  ตามแนวนโยบายสุขภาพ

แห่งชาติท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทางกาย ทางจิต ทางปัญญา

และทางสังคม  ใช้หลักการดูแลสุขภาพ 8 อ. ของ สสจ.ชลบุรี

เป็นมาตรฐาน  โดยแบง่กลุม่เป้าหมายเปน็ 4 กลุ่ม  คือ



⌫  ⌫ ⌦  
งานบริการวิชาการ  วพบ.เชียงใหม่  ได้จัด “โครงการหน่วยอาสาพัฒนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและส่งเสริม

สุขภาพประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2550”  เพื่อพัฒนาและเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

ทุรกันดารและช่วยฟื้นฟูสุขภาพกายและใจผู้ประสบภัย  รวมทั้งเรียนรู้ปัญหาสุขภาพจากสถานการณ์จริงโดยบูรณาการ

ในรายวิชาการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา  ตลอดจนพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิต

ท่ีพึงประสงคใ์นการดแูลส่งเสรมิสุขภาพประชาชน มีจิตอาสา ความเสยีสละ อดทน และการทำงานเปน็ทมี  ขณะนีไ้ด้เดนิทาง

ไปออกค่ายอาสาในชมุชนต่างๆ แล้ว 2 คร้ัง  โดยทำกจิกรรมให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพถว้นหนา้

ตรวจคดักรองสขุภาพ  สาธติออกกำลงักายผูสู้งอาย ุ  เยีย่มบ้าน ทำกจิกรรมทำนศุลิปวฒันธรรมรว่มกบัชุมชน และกจิกรรม

นันทนาการวนัเดก็  มีประชาชนสนใจเขา้ร่วมโครงการทีผ่่านมารวม 343 คน  ดังนี้

กลุ่มที ่ 1  ผู้จัดการฝา่ยบคุคล/เจ้าหนา้ทีค่วามปลอดภยัของโรงงานอตุสาหกรรมใน จ.ชลบุรี จำนวน 200 คน  ณ

โรงแรมเมอรเ์คยีว จ.ชลบุรี  เม่ือวันที ่12 – 13 ธันวาคม 2550

กลุ่มที ่2  อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมูบ้่าน จ.ชลบุรี จำนวน 300 คน  ณ โรงแรมเดอะไทด ์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

เม่ือวันที ่18 – 19  กุมภาพนัธ ์2551

กลุ่มที ่3  เจ้าหนา้ทีส่าธารณสขุปฐมภมิูใน จ.ชลบุรี จำนวน 200 คน  จะจัดขึน้ระหวา่งวนัที ่26 - 30 พฤษภาคม

2551 ณ โรงแรมเมอรเ์คยีว จ.ชลบุรี

กลุม่ที ่4  พยาบาลวชิาชีพ 80 คน  ประชุมทุกวนัศกุร์ 11 คร้ัง  เร่ิมเดอืนมิถุนายน 2551 เป็นตน้ไป  ณ วพบ.ชลบุรี

ในการประชุมทุกคนได้ร่วมกันวางแผนการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้หลัก 8 อ. ได้แก่  อาหาร อารมณ์

ออกกำลงักาย อนามยัสิง่แวดลอ้ม อาชพี อโคยา อบายมขุ องคค์วามรู ้  บวกหลกัการคดิสามดา้นในการดแูลสขุภาพ  คอื

การมีสุขภาพดี  การรับรู้ความสามารถแห่งตน และความเชื่อพลังอำนาจต่อการสร้างเสริมสุขภาพ  เพื่อให้เกิดเครือข่าย

ในการสร้างสุขภาพ  การดูแลสุขภาพตนเองและการร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง

นอกจากนี้  ยังมีการตรวจสุขภาพ  เช่น วัดความดันโลหิต

ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดส่วนสูง และคำนวณดัชนีมวลกาย  พร้อม

อาจารย์ให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อนำไปแนะนำประชาชน

ในพื้นที่  รวมถึงสาธิตวิธีการออกกำลังกายให้สมวัยทำงาน  คาดว่า

หลังจากผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ

ตนเองตามหลัก 8 อ. เป็นภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพแล้ว

จะนำโครงการที ่ร ่วมคิดไปทดลองใช้ในชุมชน  และส่งเสริมให้

ประชาชนวัยทำงานของ จ.ชลบุรี  รู้จักการดูแลสุขภาพของตนและ

ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย

ครั้งที่ 1  วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2550

อาจารย ์เจ้าหนา้ที ่สาขาวชิาการพยาบาล

อนามัยชุมชน และนักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 และ 3

ออกค่ายอาสา ณ บ้านดง ต.อมก๋อย

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่



  

คร้ังท่ี 2  วันที ่12 มกราคม 2551

อาจารย ์บุคลากร สาขาวชิาการพยาบาล และนกัศกึษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปทีี ่1 และ 3

ออกคา่ยอาสา ณ บ้านนาฮอ่ง ต.แมศ่กึ อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม่

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี

(ต่อเน่ือง 2 ปี) วพบ.นครลำปาง  ได้มีโอกาสแสดงความรูแ้ละความสามารถของตนเองตามสมรรถนะรายชัน้ปีหรือคุณลักษณะ

บัณฑติทีพึ่งประสงคข์องหลกัสูตร  และใหบ้ริการวชิาการเกีย่วกบัสุขภาพใหแ้กสั่งคม  เนือ่งใน “งานพยาบาลนทิรรศ 2008”

เม่ือวนัที ่12 มกราคม 2551 ณ วพบ.นครลำปาง

นพ. ชิโนรส  ลี้สวัสดิ์ นายแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสังคม  ตัวแทนนายแพทย์ สสจ.ลำปาง  เป็นประธาน

เปดิงาน  ซ่ึงจดัขึน้อยา่งเรยีบงา่ยดว้ยการออกซุม้นทิรรศการตา่งๆ  เชน่  ซุ้มสายใยรกัแหง่ครอบครวั  ซุ้มบ้านแหง่การเรยีนรู้

ซุ้มครอบครวัอบอุน่  ซุ้มชุมชนเขม้แขง็  และซุม้อยูอ่ย่างพอเพยีง  มีประชาชนกวา่ 1,500 คน เขา้ร่วมชมกจิกรรม

ผลการประเมินพบว่า  นักศึกษาโดยรวมไดแ้สดงสมรรถนะรายชัน้ปี หรือคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดับ

ดีข้ึนไปร้อยละ 93.78  และประชาชนพงึพอใจและตอ้งการใหจั้ดเปน็ประจำทกุปีร้อยละ 96.6

⌫  
วพบ.ราชบรีุ ร่วมกบัคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  จัดทำ “โครงการ

วิจัยพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื ่อความยั ่งยืน

ของพฤติกรรมของประชาคมในว ิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี”

มีคณาจารย์และนักศึกษา วพบ. ราชบุรี สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมระดมสมองจำนวนมาก

การระดมสมองจดัขึน้ 2 คร้ัง ในวนัที ่20 และ 27 กุมภาพนัธ ์2551 ณ วพบ.ราชบุรี

เพื ่อทำกิจกรรมพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเร ื ่องการออกกำลังกาย การจัดการ

ความเครียดและการบริโภค  โดยมีการประเมินผลเป็นระยะด้วยการทำ focus group ต่อไป



⌦
วพบ. จ.นนทบรีุ  โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษารว่มกบัฝ่ายวชิาการ

ไดจั้ด “สัมมนานักศึกษาสู่การรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์”  เพือ่มุ่ง

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  เน้นพัฒนา

ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม

สร้างความรักและความสามคัคีระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง  เพ่ือให้เกิดพลังร่วม

ในการผลักดันการดำเนนิกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์  ระหว่างวันท่ี 29

กุมภาพนัธ ์– 1 มีนาคม 2551 ณ ชลพฤกษรี์สอร์ท จ.นครนายก

นางอุษณีย์  เทพวรชัย  ผู้อำนวยการ วพบ.จังหวัดนนทบุรี

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา  มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร

บัณฑติ ช้ันปีท่ี 1 และ 2 และแกนนำนกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ

ชั้นปีที่ 3  เข้าร่วมการสัมมนา 570 คน  โดยทีมวิทยากร ศ.ดร.เรวัตร์

ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ  ได้ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดเชิง

สร้างสรรค์ในการรับน้องใหม่  เช่น  มนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนา

บุคลิกภาพ  การเตรียมตัวและเป็นตัวอย่างที่ดีกับรุ่นน้อง  การสร้าง

ปรัชญาองคก์รและการอยูร่่วมกนัอยา่งมคีวามสขุ  เปน็ตน้  ทกุคนรูสึ้ก

สนุกสนานกับการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมสันทนาการ และการสานสัมพันธ์แบบพ่ีร่วมร้องน้องร่วมแสดง  ปิดท้ายก่อน

จากกันด้วยการเขียนความรู้สึกของนักศึกษารุ่นน้องที่มีต่อรุ่นพี่ปี 4 ลงบนแผ่นผ้า และร้องเพลงสถาบันร่วมกัน

ตั้งแต่ต้นปี 2551 วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ หลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทางสาขา

เวชปฏิบัติทัว่ไป (การรกัษาโรคเบือ้งตน้)”  อาท ิ วพบ.กรุงเทพ  วพ.พระจอมเกลา้ จ.เพชรบรีุ และ วพบ.พุทธชนิราช  ได้

จัดการอบรมหลกัสูตรนีใ้ห้แกผู้่สนใจไปแลว้ จำนวน 142 คน  ขอแสดงความยนิดกัีบสำหรบัผู้ท่ีสำเรจ็การศกึษาทกุคนดว้ยคะ่

วพบ.กรงุเทพ   ไดจั้ดการอบรม รุ่นที ่5 เมือ่เดอืน พฤศจกิายน 2550  จำนวน

44 คน  และมพีธิปิีดเมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2551

      วพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุร ี

มีผู ้สนใจจากโรงพยาบาลต่างๆ เข้า

รับการอบรม รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 21

มกราคม - 11 พฤษภาคม 2551 จำนวน

38 คน

อาจารย์พจนา  ปิยะปกรณ์ชัย 

ผู ้อำนวยการ วพบ. พุทธชินราช  เป็น

ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู ้สำเร ็จ

การอบรม รุ่นที ่2  จำนวน 60 คน เมือ่วนัที่

29 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมเบนทุกา



   ⌫ 
วพบ.ชัยนาท  ได้จัดงาน “ ตลาดนดัแรงงาน “ ข้ึนเปน็ปีท่ี 4  ปีน้ีจัดขึน้ในวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2551 ณ หอประชมุ

ทรงบาดาล  โดยม ีนางสาวปณตพร  ชนะกลุ  ผู้อำนวยการ วพบ.ชัยนาท  เป็นประธานเปดิงาน  ท้ังนีเ้พือ่ใหนั้กศกึษามีความ

เข้าใจเกีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สู่การประกอบอาชพี  อีกท้ังมีแนวทางในการสมคัรงานและการประกอบอาชพี

ภายในงานมีการสัมมนาให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลเกือบ 10 แห่ง  ได้มาออกบูทแนะแนวการหางานทำพร้อมรับสมัครงาน

นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปทีี ่1 และปทีี ่4

       ใหค้วามสนใจกวา่ 300 คน

นางสาวปณตพร  ชนะกุล

ผู้อำนวยการ วพบ.ชัยนาท  ประธานเปดิงาน

   ⌦  
เม่ือวันท่ี 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2551 ท่ีผ่านมา  นิสิตพยาบาลช้ันปีท่ี 1 วพบ.นพรัตน์วชิระ  จำนวน 55 คน  ได้จัดกิจกรรม

“แนะแนวการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจในวิชาชีพพยาบาล ณ

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยา  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  โรงเรียน

วัดพทุธบชูา  โรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภชลาดกระบงั และโรงเรยีนลาดปลาเคา้วทิยา  เพือ่เปน็ทางเลอืกทีห่ลากหลายในการ

ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

วพ.ศรีมหาสารคาม ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล กสธ.  และ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   จัดประชุมวิชาการ “การ

บูรณาการความรู ้สู ่การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน”  เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่

พยาบาลวิชาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

เมือ่วนัที ่31 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ ์2551 ณ โรงแรมตกัสลิา  จ.มหาสารคาม

มีพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรด้านสาธารณสุขทั ่วประเทศสนใจเข้าร่วม

ประชมุกวา่ 400 คน

 นางนฤมล  อเนกวทิย์

ผู้อำนวยการ วพ.ศรีมหาสารคาม

 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ

ศ.นพ.เทพ  หิมะทองคำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ให้เกยีรติ

บรรยายพเิศษและนำเสนอผลการวจัิย

⌫  
⌦

 ⌫
⌫ ⌦  

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551  พลเอก สุรยุทธ์

จุลานนท์  อดีตนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบ

ใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา (Transcript) แก่ผู้สำเร็จ

การศกึษาจาก วพ.พระจอมเกลา้ จ.เพชรบรีุ  ประจำปกีาร

ศึกษา 2550  เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต จำนวน 56 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตร

เวชกจิฉุกเฉนิ จำนวน 20 คน



  
    ⌫  
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แสดงความคดิเหน็  หรอืแจง้เปล่ียนทีอ่ยู ่ :
หน่วยประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมฯ  สถาบันพระบรมราชชนก
อาคาร 2  ช้ัน 7  สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  ถนนตวิานนท ์ อำเภอเมอืง  จังหวดันนทบรีุ  11000
โทรศพัท ์0-2590-1819  โทรสาร  0-2591-8623   หรอื   www.pi.ac.th       E – mail  :   nipaparn_su@hotmail.com

(ช่ือ - ท่ีอยู่ผู้รับ)

นกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์ ช้ันปทีี ่1

         กา้วแรกของการเขา้สูว่ชิาชพีพยาบาล

 ⌫  ⌫   
วันที ่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา

14.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ และนักศึกษา

วพบ.สุราษฎร์ธานี กว่า 200 คน  รวมพลังเดิน

รณรงคเ์ลอืกตัง้สมาชกิวฒิุสภา พ.ศ. 2551 (วนัที ่2

มี.ค. 2551)  จากบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ

จ.สุราษฎร์ธานี ถึงสนามหน้าศาลากลางจังหวัด

ในการจัดงานมหกรรม “ชาวสุราษฎร์ธานี เมือง

คนดี”  รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

⌫   ⌫  ⌦  ⌫ 
วพบ.กรุงเทพ  ได้จัด “พิธมีอบหมวก เขม็เครือ่งหมายและตะเกยีงมสิฟลอเรนซไ์นตงิเกล”  ใหแ้กน่กัศกึษาพยาบาลศาสตร ์ช้ันปทีี ่1 หอ้ง

A,B และห้อง C  รวมทั้งนักศึกษาจากโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ทั้งสิ้น 297 คน  เพื่อแสดงถึงก้าวแรก

ของการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551  โดยมีคณาจารย์ ญาตินักศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่  มาร่วมแสดงความยินดี  สร้าง

ความปลาบปลืม้ใจใหนั้กศกึษาเปน็อยา่งยิง่

เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สทิธิเลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง  และให้นักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ

ในระบบการเลอืกตัง้สมาชกิวฒิุสภา

มอบหมวก เขม็เครือ่งหมาย

และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล

 ⌫ ⌫    ⌫     


