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เมือ่ เริม่ เข้าสูฤ่ ดูรอ้ น ในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีประเทศไทยมีประเพณีสำคัญและเก่าแก่
ประเพณีหนึ่งที่สืบทอดมาแต่สมัยโบราณ คือ ประเพณีสงกรานต์ นิยมจัดในวันที่ 13 – 15 เมษายน
เป็นประจำทุกปี แต่เดิมนัน้ ถือเป็นประเพณีสง่ ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทย ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นมาใช้วนั ที่
1 มกราคม เป็นวันขึน้ ปีใหม่เหมือนกับประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก คณะผูจ้ ดั ทำจึงขอถือโอกาสนี้ “สวัสดีปใี หม่”
อีกครัง้ หนึง่ และหวังว่าหลายท่านคงได้มโี อกาสทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา สรงน้ำพระเพือ่ ความ
เป็นสิรมิ งคล รดน้ำขอพรจากผูใ้ หญ่ทเ่ี คารพนับถือ แสดงความกตัญญูตอ่ ผูม้ พี ระคุณ และฉลองเทศกาล
สงกรานต์ปนี ก้ี นั อย่างมีความสุข
เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ “สารสัมพันธ์” ฉบับประจำเดือน เมษายน 2551 นี้ ได้รบั ความสนใจจากวิทยาลัย
และกลุ่มงานต่างๆ ในส่วนกลาง ส่งข่าวกิจกรรมสำคัญมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จำนวนมาก ซึ่งจะ
ทำให้ประชาคมของเราได้มโี อกาสรับทราบข่าวคราวความเคลือ่ นไหวทีเ่ ป็นประโยชน์ยง่ิ ขึน้ และเพือ่ ให้
ทุกท่านได้รบั ทราบแนวนโยบายของสถาบันพระบรมราชชนก จึงได้นำ “นโยบายการพัฒนาการบริหาร
เชิงรุกสำหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” ซึง่ ผูอ้ ำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
(นพ.สุวชั เซียศิรวิ ฒ
ั นา) ได้มอบแก่ผบู้ ริหารในการประชุม “เพิม่ ประสิทธิภาพงานด้านบริหารจัดการ
(การเงิน พัสดุ และการบริหารงานบุคคล)” มาฝากเพือ่ ให้ผทู้ ไ่ี ม่ได้เข้าประชุมได้รบั ทราบเพือ่ เป็นแนวทาง
ในการบริหารภารกิจของวิทยาลัยต่อไป
ท้ายนี้ ขอแสดงความชืน่ ชมยินดีและประกาศเกียรติคณ
ุ นางอัญชลี ปัญจวิรชั ช์ เจ้าพนักงาน
ธุรการ 5 สถาบันพระบรมราชชนก “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2550” ทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี
ของเพือ่ นข้าราชการในการอุทศิ ตนเพือ่ ประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติคะ่
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โดยภาพรวมในปัจจุบนั สถาบันพระบรมราชชนกผลิตบุคลากรให้กบั กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก เพือ่ สนอง
ความต้องการระบบสุขภาพของประเทศ บุคลากรส่วนใหญ่เมือ่ จบการศึกษาจะทำงานให้กบั กสธ. บางส่วนไปอยูใ่ น
ภาคเอกชน อีกส่วนหนึง่ จะไปทำงานกับท้องถิน่ ซึง่ เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจลงสูท่ อ้ งถิน่ ทีก่ ำหนดว่า ในปี
2553 กสธ. จะต้องเริม่ กระจายสถานบริการบางส่วนให้ไปทำงานกับท้องถิน่ ซึง่ ขณะนีไ้ ด้ทดลองนำร่องสถานี
อนามัยไปแล้ว 22 แห่ง ใน 16 จังหวัด นอกจากนีภ้ ารกิจบางส่วนของ กสธ. ยังสามารถเอือ้ ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศได้ โดยทางกระทรวงการต่างประเทศได้ลงนามความร่วมมือเชิงวิชาการกับประเทศลาว เพือ่ ผลิต
บุคลากรช่วยเหลือในบางสาขา ปัจจุบันมีการผลิตหลักสูตรระยะสั้นบางหลักสูตร โดย วสส. บางแห่งได้ให้ความ
ช่วยเหลือและพัฒนาบุคลากรบางสาขา ในอนาคตวิทยาลัยต่างๆ อาจช่วยผลิตเสริมอีกในบางสาขา รวมถึงให้ความ
ช่วยเหลือการเตรียมบุคลากรเพือ่ ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลที่ กสธ. ได้ให้ความช่วยเหลือก่อสร้างไว้ในประเทศลาว
จากสภาพการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว จะส่งผลให้การผลิตบุคลากรของสถาบันฯ ในอนาคตมีความหลากหลาย
มากขึ้น และหากสถาบันฯ ไม่มีวิธีการที่จะธำรงรักษาบุคลากรไว้ในระบบ อาจต้องสูญเสียบุคลากรบางส่วนไปสู่
ภาคเอกชน / มหาวิทยาลัย / กระทรวงอืน่ ๆ ได้ ด้วยเหตุน้ี จึงมีความจำเป็นต้องยกฐานะสถาบันฯ ขึน้ เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาด้วยการออก พ.ร.บ. แต่การเสนอร่าง พ.ร.บ. ก็มวี วิ ฒ
ั นาการและแนวคิดทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละช่วง อย่างไร
ก็ตาม ท่านปลัด กสธ. (นพ. ปราชญ์ บุณยวงศ์วโิ รจน์) ก็เห็นด้วยทีจ่ ะยกฐานะของสถาบันฯ ขึน้ เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ทีม่ ฐี านะเป็นนิตบิ คุ คล และเป็นส่วนราชการในสังกัด กสธ. แต่เนือ่ งจากแนวทางดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความเห็น
ของ ก.พ.ร. ทีเ่ ห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบนั ควรเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ จึงได้ให้ชะลอเรือ่ งไว้กอ่ น และเนือ่ ง
จากขณะนีม้ รี ฐั บาลใหม่แล้ว กสธ. จะต้องพิจารณาทบทวนและเสนอเรือ่ งกลับไป ก.พ.ร. เพือ่ พิจารณาใหม่อกี ครัง้ หนึง่
สถาบันฯ ได้มอบหน่วยประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมฯ รวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหา เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขร่าง
พ.ร.บ. ให้มคี วามชัดเจนก่อนนำเสนอ ก.พ.ร. และ ครม. พิจารณาต่อไป

กนกธร ดำรงวัฒน หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ : สรุปจากการประชุมผู้บริหารในสังกัดสถาบันฯ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบริหารจัดการ
(การเงิน พัสดุ และการบริหารงานบุคคล)” เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี


สำหรับการผลิตบุคลากรเพือ่ ตอบสนองความต้องการของพืน้ ทีก่ จ็ ะมีความสำคัญมากขึน้ โดยเฉพาะพืน้ ที่
ภาคใต้ซง่ึ เป็นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสำคัญต่อความมัน่ คงของชาติ ในปีทผ่ี า่ นมารัฐบาลเห็นว่า กสธ. สามารถเข้าไปเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในพื้นทีไ่ ด้ จึงมีนโยบายให้ผลิตพยาบาลเพิ่มในพื้นที่
ภาคใต้ 3 พันคน ซึง่ สถาบันฯ ต้องดูแลนักศึกษาในโครงการนีไ้ ปอีก 3 ปี โดย ก.พ. ได้อนุมตั ติ ำแหน่งข้าราชการ
รองรับบุคลากร 3 พันคนแล้ว
การประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับใหม่) โดยแบ่งกลุม่ ข้าราชการออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่
กลุม่ วิชาการ (กลุม่ วิชาชีพ) กลุม่ อำนวยการ กลุม่ บริหาร และกลุม่ ปฏิบตั กิ าร จะส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรจำเป็น
ต้องเน้น core competency มากขึน้ รวมทัง้ ความสามารถ ทัง้ ในด้านการบริการ เน้นในเชิงทีมงาน จริยธรรมและวิชาชีพ
รวมถึงความซือ่ สัตย์สจุ ริต หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรจะต้องมีความหลากหลายและมุง่ เฉพาะกลุม่ มากขึน้ มีการ
ปรับเนือ้ หาบางส่วนให้เข้ากับทิศทางของ กพ. และสร้างผลผลิตใหม่ๆ
การบริหารข้าราชการในรูปแบบใหม่ในเบือ้ งต้นจะมีการจัดกลุม่ ให้ชดั เจนก่อน สิง่ ทีม่ ผี ลกระทบกับบุคลากร
สถาบันฯ ในระยะใกล้ คือ กสธ. ขอให้หยุดการโอนย้ายข้าราชการตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป จนกว่า
ได้จัดบุคลากรเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงต้องคำนึงว่าทำอย่างไรให้การประเมินผลงานของอาจารย์มีความ
ลืน่ ไหลในช่วงนีโ้ ดยเร็วให้ทนั ก่อนการประเมินลงแท่งต่อไป
การผลิตและพัฒนาบุคลากรควรมีการจัดทำหลักสูตรใหม่เสริมหลักสูตรเดิมให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบนั เช่น
เพิม่ องค์ความรูเ้ รือ่ งนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เน้น community based เพิม่ ขึน้ ประมาณ 10 – 20% ของ
หน่วยกิต ขณะนี้ นพ. สุรยิ ะ วงศ์คงคาเทพ และทีมงาน ได้เข้าไปช่วยวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรต่างๆ พัฒนากระบวน
การเรียนรูโ้ ดยนำองค์ความรูม้ าปรับเข้ากับประเด็นปัญหาหรือสิง่ แวดล้อมใกล้ตวั นักศึกษา ทิศทางของสถาบันฯ
ทีก่ ำลังทำอยูใ่ นขณะนี้ คือ เตรียมความพร้อมร่วมกับองค์กรวิชาชีพในการปรับหลักสูตรระดับ ปวช. และ
ปวส. บางหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยได้เชิญท่านรองปลัด กสธ. (นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ)์
มาเป็นคณะกรรมการวิชาการ เช่น ป.ตรี ด้านทันตสาธารณสุข (จากทันตภิบาลเดิม) เน้นเรือ่ งการป้องกันและ
ั ญาท้องถิน่ หรือการแพทย์แผนไทย
ส่งเสริมให้มากขึน้ กว่าการรักษา นอกจากนัน้ กสธ. ยังมีนโยบายพัฒนาภูมปิ ญ
ให้เป็นวิชาชีพมากขึน้ การพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยมี 2 แนวคิด คือ แพทย์แผนไทยเดิม และแพทย์
แผนไทยประยุกต์ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยผลิตระดับ ป.ตรีด้านการแพทย์แผนไทย ส่วนหลักสูตร
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีที่ควรผลิตเสริม ได้แก่ หลักสูตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบ home health care , long term care หรือ half way house ทีย่ งั มีความต้องการบุคลากรในระดับต่ำกว่า
ป.ตรี ในระบบการดูแลสุขภาพ อีกหลักสูตรหนึง่ คือ หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน ขณะนีม้ ี พ.ร.บ. แล้ว วิชาชีพใหม่
จะเกิดขึน้ ในระยะแรก กสธ. จะจัดทำหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน 2 ปี แนวโน้มคือการผลิตพยาบาลวิชาชีพ (เวชกิจฉุกเฉิน)
เพือ่ ออกไปปฏิบตั งิ านใน ER หรือ OPD เป็นหลัก อีกส่วนหนึง่ ไปปฏิบตั งิ านนอกสถานบริการ แนวโน้มในอนาคต
อาจต้องทำเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยการต่อยอดเข้าสูพ่ ยาบาลวิชาชีพ 4 ปี ซึง่ สถาบันการศึกษาควรเข้าไปดูแลเรือ่ งการทำ
มาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานการผลิตบุคลากรให้กบั สถานบริการ



แม้วา่ ความต้องการพยาบาลวิชาชีพในระบบยังมีถงึ 3 หมืน่ คน แต่ยงั คงต้องมองการผลิตในระดับปริญญาตรี
สาขาอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เพราะหากสถาบันฯ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็จะมีคู่แข่งในระดับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันราชภัฏทีห่ นั มาผลิตหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเช่นกัน จึงมีความจำเป็นต้องคิดหลักสูตรอืน่
เพิม่ เพือ่ รองรับการผลิตของวิทยาลัยด้วยการต่อยอดเป็นหลักสูตร 4 ปี ซึง่ เป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ อีกด้วย นอกจากนี้
ในการผลิตยังต้องคำนึงถึงหลักสูตรที่มีความจำเป็นในระบบสุขภาพ หรือตอบสนองความต้องการของภาคบริการ
โดยเปิดหลักสูตร Therapist ในสถานบริการ และหากโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทัว่ ไปมีแนวคิดทีจ่ ะเป็นศูนย์
เชีย่ วชาญพิเศษเฉพาะทาง (excellence center) ก็ควรมีหลักสูตรพัฒนาทักษะพยาบาลวิชาชีพด้าน trauma cardiac
และ cancer นอกจากนีห้ ลักสูตรเชิงวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร 4 เดือน 6 เดือน และ on the job training ก็ยงั
มีความสำคัญ
อย่างไรก็ตาม การมองถึงตลาดในอนาคตก็มคี วามจำเป็น เพราะบุคลากรอาจออกไปทำงานอยูใ่ นท้องถิน่ หรือ
หน่วยงานอืน่ ซึง่ ก.พ. ไม่ได้กำหนดตำแหน่งให้ ในเชิงวิชาการต้องรูว้ า่ ตลาดต้องการวิชาชีพอะไร บุคลากรแบบไหน
อาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาการภายนอก (board) ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ภาคบริการ
ในด้านสุขภาพ เข้ามาช่วยวิเคราะห์ความต้องการในเรือ่ ง การจัดทำหลักสูตร การคัดเลือกบุคลากร ซึง่ จะนำไปสูก่ าร
ทำงานในรูปแบบเครือข่าย เช่น การรับพยาบาลชุมชน การสมทบกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เมื่อปรับเป็นหลักสูตร
ปริญญาตรีจะมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น การทำงานในพื้นที่วิทยาลัยต้องเชื่อมโยงกับผู้ตรวจราชการ สาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาลมากขึน้ ท้องถิน่ อาจเป็นเจ้าภาพหลักทีม่ สี ว่ นสำคัญในการจัดสรรงบประมาณ ขณะทีส่ ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเข้ามาร่วมบอกทิศทางว่าในแต่ระดับต้องการบุคลากรมากน้อยเพียงใด ดังนัน้
กระบวนการจัดการ และผลผลิตของแต่ละวิทยาลัยจะเป็นตัวชีว้ ดั สำคัญ ตัวชีว้ ดั สำหรับวิทยาลัย มี 2 อย่าง คือ QA
และ PMQA ทีท่ กุ หน่วยงานต้องนำไปใช้ในกระบวนการในการบริหารจัดการทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่การวางแผน การทำ
แนวคิดต่างๆ ให้ชัดเจน และมีกระบวนการวัดผลประเมินผล แต่ปัจจุบันพบว่า QA สบช. ในส่วนที่มีสภาวิชาชีพ
เข้ามารับรองอาจทำไม่ได้กบั ข้อกำหนดทีว่ างไว้ เช่น สัดส่วนระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา ผลลัพธ์เดิมรับรอง 5 ปี
แต่บางแห่งลดลงเหลือ 2 ปี หากนำ PMQA มาใช้นา่ จะทำได้ขน้ึ ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จทีแ่ ท้จริงน่าจะเป็นผลสอบ NT
ของนักศึกษาพยาบาล พบว่าค่าเฉลีย่ ดีทส่ี ดุ คือ ปี 42 และปี 47 บางวิทยาลัยสูงถึง 80 – 90 % แต่ปอี น่ื ไม่สงู นัก
ผูบ้ ริหารวิทยาลัยน่าจะลองคิดหาแนวทางทำให้คา่ เฉลีย่ ของวิทยาลัยโดยรวมดีขน้ึ
สถาบันฯ ต้องมีการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความต้องการ
บุคลากรของระบบบริการทัง้ 3 ระดับ คือ หน่วยปฐมภูมิ (สถานีอนามัย) หน่วยทุตยิ ภูมิ (โรงพยาบาลชุมชน) และ
หน่วยตติยภูมิ (excellence center)


ภารกิจในด้านการผลิต ควรพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. แนวโน้มการเกิดโครงการ “mega project” หากมีโครงการนีเ้ กิดขึน้ แผนปฐมภูมิ (PCU) ปี 2551–2554
จะมีความต้องการบุคลากรในสาขาต่างๆ มากขึน้ ดังนี้
พยาบาลวิชาชีพ เพิ่มขึ้นปีละ 1 พันคน นอกเหนือจากภารกิจการผลิตที่ทำอยู่ปีละ 2,500 คน
และการผลิตทดแทนบุคลากรทีเ่ กษียณอายุ ลาออกไปอยูก่ บั ภาคเอกชน หรือหน่วยงานอืน่ อีกไม่นอ้ ยกว่า 2,000 คน
ซึ่งในการผลิตเพิ่มนี้สภาวิชาชีพจะเป็นผู้พิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถในการผลิตของมหาวิทยาลัย
และสถาบันราชภัฏก่อน หากไม่สามารถผลิตได้อาจให้สถาบันฯ เป็นผูผ้ ลิตให้
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 ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มีการ
หารือในหลักการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กับ วสส.ชลบุรี ในการผลิตในส่วนที่
ทัง้ สองฝ่ายมีความชำนาญ
3. เนือ้ หาและการปฏิรปู ท้องถิน่ จะเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ทีม่ บี ทบาทในการจัดระบบบริการมากขึน้ ในอนาคต
โดยเนือ้ หาการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนควรเน้นหลักสูตรภาคปฏิบตั ิ และเนือ้ หาทีต่ อ้ งไปทำงานในชุมชนเพิม่ ขึน้
ภารกิจด้านพัฒนาการศึกษา ต้องดูทศิ ทางความชัดเจนในเรือ่ งการกระจายอำนาจ ซึง่ เป็นวาระแห่งชาติ
ทีต่ อ้ งเกิดขึน้ เมือ่ ระบบท้องถิน่ พัฒนาไปไกล บุคลากรก็ตอ้ งมีการพัฒนาด้วย ทัง้ เนือ้ หาหลักสูตร 4 ปี ต้องมีความ
สอดคล้องกับทิศทางการกระจายอำนาจและความเจริญของท้องถิน่ รวมทัง้ ใช้เทคโนโลยีเพือ่ จัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิผล เช่น e-learning
ภารกิจการบริการวิชาการ วิทยาลัยหลายแห่งได้ทำงานบริการวิชาการอยู่ หากจะทำในระดับเดียวกับ
มหาวิทยาลัยต้องมีทั้งการบริการเชิงวิชาการต่างๆ และการให้บริการแก่สังคมโดยเป็นนักวิชาการที่ชี้นำสังคมใน
ภาพรวมได้
ภารกิจด้านการวิจยั และสร้างองค์ความรู้ ควรมีการผลิตผลงานวิจยั เพิม่ ขึน้ และสามารถนำผลการวิจยั
ไปใช้เพือ่ การกำหนดนโยบายและบริหารจัดการมากขึน้

⌫
สำรวจแผนระหว่าง สปสช. ท้องถิ่น และโรงพยาบาล โดยหาความต้องการที่แท้จริงในพื้นที่เพื่อนำไป
วางแผนได้ถกู ต้อง รวมถึงข้อมูลทีต่ อ้ งใช้ในการบริหารจัดการเรือ่ งต่างๆ
สัดส่วน และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ หากอาจารย์ไม่ยดึ ติดกับตำแหน่งข้าราชการก็สามารถทำสัดส่วน
อาจารย์เพียงพอได้โดยใช้ตำแหน่งอัตราจ้าง แต่อาจทำงานได้ไม่นานจึงต้องเสริมด้วยการให้ขวัญกำลังใจ เช่น เพิม่
เงินเดือน หรือจัดจ้างให้สงู ขึน้ ใกล้เคียงกับภาคเอกชน การเพิม่ คุณภาพอาจารย์ควรมีการพัฒนากระบวนการในการ
จัดการเรียนการสอน งานบางอย่างไม่ตอ้ งใช้วชิ าชีพสามารถนำสาขาอืน่ มาบริหารจัดการได้


งบประมาณและค่าตอบแทน วิทยาลัยมีความคล่องตัวในการใช้งบประมาณทัง้ งบปกติและงบอุดหนุน
แต่ยังไม่แน่ใจวิธีการบริหารงบประมาณให้เกิดความคล่องตัว โดยเฉพาะโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 3 พันคน
สิง่ ทีก่ งั วลคือ มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปเพียง 10% อยากขอให้ทกุ วิทยาลัยเร่งรัดเบิกจ่าย ส่วนค่าตอบแทนในการใช้
จ่ายงบประมาณทั้งงบอุดหนุนและเงินบำรุง ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยและพี่เลี้ยงใน
แหล่งฝึก ระเบียบ ได้เปิดไว้ให้แต่อยูท่ ก่ี ารทำวิธปี ฏิบตั ใิ ห้ชดั เจนเท่านัน้
การพัฒนาอาจารย์ ปีนท้ี า่ นปลัด กสธ. มีนโยบายให้มกี ารปฐมนิเทศบุคลากรทีจ่ บใหม่รวมถึงพยาบาล
วิชาชีพด้วย เพือ่ ให้เข้าใจถึงบทบาท ภารกิจ หลักสูตรการเรียนการสอน เนือ้ หา กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ชุมชนและความเป็นมนุษย์ นอกจากนีส้ ถาบันฯ ยังได้จดั ตัง้ กองทุนมูลนิธสิ ถาบันพระบรมราชชนก เพือ่ ให้ทนุ แก่อาจารย์
ไปศึกษาต่อในประเทศ การประกันนักศึกษาในภาพรวม และสนับสนุนทุนวิจยั อีกด้วย
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ภี าพลักษณ์เชิงวิชาการ ให้เป็นทีป่ ระจักษ์และยอมรับของสังคม เช่น เป็น
สถาบันฯ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อสังคมในด้านต่างๆ และสร้างเครือข่ายทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน นอกจากนีย้ งั ต้อง
สร้างให้เกิดความรักความผูกพันกับวิทยาลัย เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจยั และการมีสว่ นร่วมในการบริหาร
งานของวิทยาลัย

จากเวทีการประชุมวิชาการ “ปฏิรปู การศึกษาเพือ่ สุขภาวะชุมชน” เมือ่ วันที่ 5 – 6 กันยายน 2550 ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ สิง่ ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นหัวใจของการประชุมคือ ทิศทางการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ทม่ี งุ่ การ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความเข้าใจศาสตร์ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพและนำไป
ประยุกต์ในชีวติ จริงได้ ผูเ้ ข้าประชุมเกือบทุกท่านประทับใจกับการนำเสนอวีดทิ ศั น์ “สร้างคนเพือ่ สร้างสุขภาวะชุมชน”
ท่านอาจารย์ประเวศ วะสี และ นพ. มงคล ณ สงขลา (อดีต รมว.กสธ.) ถึงกับแสดงความชืน่ ชมกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และมีความเห็นคล้ายกันว่า สิง่ ทีส่ ถาบันฯ ได้
ดำเนินการไปตามโครงการปฏิรปู การจัดการศึกษาฯ เป็นเรือ่ งทีด่ ี เห็นชัดเจนมากในเรือ่ ง ชีวติ กับการศึกษา เป็นการเรียน
ที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง หากสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกแห่งทำเรื่อง
นีไ้ ด้จะดีมาก โดยเฉพาะวิทยาลัยทุกแห่งในสังกัดควรร่วมมือพัฒนาและทำต่อไป จะเกิดเป็นพลังอันยิง่ ใหญ่ให้กบั
ประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการ 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สมบูรณ์ ยังต้องการการพัฒนาที่
ต่อเนื่อง ซึ่งสถาบันฯ ได้กำหนดดำเนินการต่อเป็นโครงการ
ระยะที่ 2 (อยูร่ ะหว่างการจัดทำโครงการ)
ขณะนีม้ วี ทิ ยาลัยหลายแห่งให้ความสนใจ เช่น วสส.
ชลบุรี วสส.พิษณุโลก วสส.ยะลา วสส.ตรัง วพบ.ชลบุรี
วพบ.ยะลา และ วพบ.นครศรีธรรมราช โดยเมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2551 ทีมสนับสนุนวิชาการส่วนกลางนำทีมโดย


นพ.สุรยิ ะ วงศ์คงคาเทพ ทีป่ รึกษาโครงการปฏิรปู การจัดการศึกษาฯ และคณะ ได้ไปพูดคุยกับ วสส.พิษณุโลก (นำทีมโดย
ผอ.วีระพันธุ์ อนันตพงศ์) เพือ่ เตรียมการสอนวิชาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม สำหรับสอนนักศึกษา 4 ปี จากนัน้ ในวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2551 ทีมสนับสนุนวิชาการได้ร่วมแลกเปลี่ยน ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาพฤติกรรมศาสตร์
สาธารณสุขกับ วสส.ชลบุรี (นำทีมโดย ผอ.จงดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) อาจารย์ทม่ี สี ว่ นรับผิดชอบในการจัด
การเรียนการสอนหลายๆ ท่าน อาทิ ดร.อุทยั วรรณ เจริญสุข อาจารย์ธนาพร อาจศึก อาจารย์หทั ยา เพ็ชรเจริญ
ได้ให้ความเห็นโดยภาพรวมต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการฯ ว่า ไม่เคยสอนแบบนีท้ ม่ี ที ง้ั สอนเนือ้ หาวิชาและ
สอนให้คดิ เดิมคิดว่าจะสอนง่าย แต่พอลงมือทำ ยาก บางครัง้ เหนือ่ ย แต่ถา้ ทำได้ จะเป็นประโยชน์มาก
สำหรับวิทยาลัยอืน่ ๆ ทีส่ นใจจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทีเ่ น้นหัวใจของความเข้าใจมนุษย์
สามารถติดต่อได้ที่ อาจารย์ลิลลี่ ศิริพร อาจารย์เฟื่องฟ้า นรพัลลภ อาจารย์สาลิกา เมธนาวิน
สถาบันพระบรมราชชนก โทร. 0-2590-1821 , 0-2590-1828 หรือ 081-844-3310
สุดท้าย กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มวิจัย และ วพบ.ชัยนาท ได้ร่วมมือกันจัดประชุมอาจารย์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทีเ่ น้นหัวใจของความเข้าใจมนุษย์ ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2551 ณ
วพบ.ชัยนาท ผูส้ นใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมได้ท่ี อาจารย์ดวงใจ เกริกชัยวัน (วพบ.ชัยนาท) โทร.081-570-5720
หรือที่ คุณศรีสมร พิมพ์โพธิ์ (ส่วนพัฒนาบุคลากร สบช.) โทร. 0-2590-1815
อาจารย์ท่านใดมีข่าวคราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ส่งบทความมาได้ที่
alisas@health.moph.go.th และ salika@health.moph.go.th

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้ผลิตเจ้าพนักงาน
เวชกิจฉุกเฉินระดับกลาง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (Pre-Hospital Emergency Care)
โดยเปิดสอนในวิทยาลัย 7 แห่ง ได้แก่ วสส.ขอนแก่น วพบ.
สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี วพบ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
วพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี วสส.ยะลา วพบ.เชียงใหม่ และ
วพบ.อุตรดิตถ์ นัน้ เนือ่ งจากในปัจจุบนั มีการจัดตัง้ ระบบบริการ
การแพทย์ฉกุ เฉินในโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ ทำให้มคี วามต้องการ


บุคลากรด้านบริการการแพทย์ฉกุ เฉินเป็นจำนวนมาก จึงได้ขยายการผลิตที่ วสส.ตรัง และ วสส.อุบลราชธานี ในปี 2551
ในการนี้ กลุม่ พัฒนาการศึกษา ได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน” ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
เพือ่ เตรียมความพร้อมแก่วทิ ยาลัยในด้านการบริหารหลักสูตร วัสดุอปุ กรณ์ สถานบริการทีร่ ว่ มจัดการเรียนการสอน การ
เลือกแหล่งฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษา ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้การจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพต่อไป
ด้านความคืบหน้าของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน
นพ. สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผูอ้ ำนวยการสำนักบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
กล่าวว่า “ขณะนีผ้ า่ นสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ” แล้ว อยูร่ ะหว่างการ
นำขึน้ ทูลเกล้าฯ เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษา หลังจากนัน้ จะได้มกี ารจัดทำพระราชกำหนดหรือระเบียบของ
กระทรวงสาธารณสุขคุ้มครองการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านบริการ
การแพทย์ฉกุ เฉินต่อไป

กลุม่ วิจยั สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนิน “โครงการวิจยั และพัฒนาการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิม่
เพือ่ แก้ไขปัญหาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้” โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) เพือ่
พัฒนาความรูแ้ ละทักษะการทำวิจยั เชิงคุณภาพแก่ทมี งานวิจยั ของแต่ละวิทยาลัย โดยจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่
พัฒนาศักยภาพทีมงานวิจยั ในการทำวิจยั เชิงคุณภาพ และร่วมกันกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานวิจยั
มีผเู้ ชีย่ วชาญจากสถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงานจากสถาบันพระบรมราชชนก
ส่วนกลาง เป็นทีป่ รึกษา พร้อมทัง้ จัดเวทีสญ
ั จรไปยังวิทยาลัยเครือข่ายทุกภูมภิ าค ดังนี้
⌫
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ / ภาคกลาง 2
ภาคกลาง 1
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วพบ.ตรัง
วพบ.ขอนแก่น
วพบ.ชัยนาท
โรงแรมเคยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ขณะนีท้ มี งานวิจยั ของวิทยาลัย 8 แห่ง ได้แก่ วพบ.ตรัง วพบ.ขอนแก่น วพบ.สุรนิ ทร์ วพ.ศรีมหาสารคาม
วพบ.ชัยนาท วพบ.พุทธชินราช วพบ.พะเยา และ วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และแก้ไขปัญหาทีค่ น้ พบจากการวิจยั ในบางประเด็นแล้ว
ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผลงานใน “การประชุม
วิชาการระดับชาติ ประจำปี 2551 เรือ่ ง การปฏิบตั สิ นู่ วัตกรรมและการวิจยั ” ณ โรงแรมเซ็นธารา ดวงตะวัน
จ.เชียงใหม่ กลุม่ วิจยั จึงจัดการประชุมสัมมนาเพือ่ เตรียมการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2551 ณ โรงแรม
เดอะ เลคกาซี่ จ.นนทบุรี ทีผ่ า่ นมา
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(ตอนหนึง่ จากสารของท่านนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) เนือ่ งในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2551)

เนือ่ งใน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2551” ในวันที่ 1 เมษายน 2551
คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ
และลูกจ้างประจำเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2550” จำนวนทัง้ สิน้ 657
คน เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ แก่ขา้ ราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำทีป่ ระพฤติตนเป็น
แบบอย่างทีด่ ี เสียสละ และอุทศิ ตนสร้างประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติ
เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ ในปีน้ี นางอัญชลี ปัญจวิรชั ช์ เจ้าพนักงานธุรการ 5 สถาบัน
พระบรมราชชนก ได้รบั คัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550” ซึ่งได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
(ครุฑทองคำ) พร้อมหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากท่านนายกรัฐมนตรี
(นายสมัคร สุนทรเวช) ไปเมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2551 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
คณะผู้จัดทำสารสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก ขอยกย่องและประกาศเกียรติคุณมา ณ โอกาสนี้ เพื่อ
เผยแพร่เกียรติคณ
ุ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ขา้ ราชการกระทำความดี
ตลอดไป คิดว่าหลายๆ คนคงอยากรูจ้ กั ข้าราชการพลเรือนดีเด่นท่านนีใ้ ห้มากขึน้ จึงได้นำประวัติ ผลงาน และสัมภาษณ์
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั รางวัลนีม้ าฝากค่ะ
นางอัญชลี ปัญจวิรัชช์ เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2529 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1
กองฝึกอบรม มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานเรือ่ ยมาจนปัจจุบนั เป็นเจ้าพนักงานธุรการ 5 กลุม่ พัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก ตลอดเวลา 21 ปี ในชีวติ ราชการได้ยดึ หลักคุณธรรมประจำใจและพรหมวิหาร 4 ในการทำงาน
คิดเสมอว่าต้องมีความรับผิดชอบและซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าที่ ตรงต่อเวลา และตัง้ ใจทำงานให้ดที ส่ี ดุ ก่อนหน้านีใ้ นปี
2538 เคยได้รบั รางวัลข้าราชการดีเด่น อันดับ 3 และรางวัลบุคคลทีใ่ ห้บริการดี ปี 2544 จากสถาบันพระบรมราชชนก
มาแล้ว ซึง่ นางอัญชลีได้กล่าวถึงความรูส้ กึ เมือ่ ได้รบั รางวัลอันทรงเกียรติน้ี ว่า
“ดีใจอย่างยิ่ง ถือเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล ทำให้เกิดพลังและมีขวัญกำลังใจ
ในการทำงาน ต่อสู้กับอุปสรรคอย่างไม่ย่อท้อ แม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลก็จะตั้งใจทำงานต่อไปจนเกษียณ
อายุราชการ พร้อมฝากข้อคิดทิง้ ท้ายว่า อยากให้ทกุ คนตัง้ ใจทำงาน รักและมีความสุขในงานทีท่ ำ พยายาม
พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ โดยไม่ละเลยการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน”
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ท่านปลัด กสธ. และ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ท่ามกลางสักขีพยานของทั้งสองฝ่าย

เมือ่ วันพุธที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชัน้ 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
แผนไทย “หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย” ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข
(โดย นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วโิ รจน์ ปลัด กสธ.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (โดย รศ.ดร.วินจิ โชติสว่าง
อธิการบดี) มีผบู้ ริหารระดับสูงจากกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ รองปลัด กสธ. (นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ)์ พญ.ศรีวรรณา
พูลสรรพสิทธิ์ นายแพทย์ 10 และคณะผูบ้ ริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นสักขีพยาน
ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุขกาญจนาภิเษก ได้เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบ เพือ่ จัดการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขา
วิชาการแพทย์แผนไทย คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาในปี 2551 จำนวน 50 คน

⌫
⌫

ปีงบประมาณ 2551 วพบ.ชลบุรี ได้รบั ทุนสนับสนุนจาก
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (ระยอง)
จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงาน จังหวัดชลบุรี” ซึ่งได้
จัดการประชุมเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้วยการสอดแทรกความรู้
ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ ตามแนวนโยบายสุขภาพ
แห่งชาติทเ่ี น้นการสร้างเสริมสุขภาพทางกาย ทางจิต ทางปัญญา
และทางสังคม ใช้หลักการดูแลสุขภาพ 8 อ. ของ สสจ.ชลบุรี
เป็นมาตรฐาน โดยแบ่งกลุม่ เป้าหมายเป็น 4 กลุม่ คือ


กลุม่ ที่ 1 ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมใน จ.ชลบุรี จำนวน 200 คน ณ
โรงแรมเมอร์เคียว จ.ชลบุรี เมือ่ วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2550
กลุม่ ที่ 2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น จ.ชลบุรี จำนวน 300 คน ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
เมือ่ วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2551
กลุม่ ที่ 3 เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขปฐมภูมใิ น จ.ชลบุรี จำนวน 200 คน จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม
2551 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.ชลบุรี
กลุม่ ที่ 4 พยาบาลวิชาชีพ 80 คน ประชุมทุกวันศุกร์ 11 ครัง้ เริม่ เดือนมิถนุ ายน 2551 เป็นต้นไป ณ วพบ.ชลบุรี
ในการประชุมทุกคนได้ร่วมกันวางแผนการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้หลัก 8 อ. ได้แก่ อาหาร อารมณ์
ออกกำลังกาย อนามัยสิง่ แวดล้อม อาชีพ อโคยา อบายมุข องค์ความรู้ บวกหลักการคิดสามด้านในการดูแลสุขภาพ คือ
การมีสุขภาพดี การรับรู้ความสามารถแห่งตน และความเชื่อพลังอำนาจต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้เกิดเครือข่าย
ในการสร้างสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองและการร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต
ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดส่วนสูง และคำนวณดัชนีมวลกาย พร้อม
อาจารย์ให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อนำไปแนะนำประชาชน
ในพื้นที่ รวมถึงสาธิตวิธีการออกกำลังกายให้สมวัยทำงาน คาดว่า
หลังจากผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
ตนเองตามหลั ก 8 อ. เป็ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพแล้ ว
จะนำโครงการที ่ ร ่ ว มคิ ด ไปทดลองใช้ ใ นชุ ม ชน และส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนวัยทำงานของ จ.ชลบุรี รู้จักการดูแลสุขภาพของตนและ
ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย
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งานบริการวิชาการ วพบ.เชียงใหม่ ได้จัด “โครงการหน่วยอาสาพัฒนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและส่งเสริม
สุขภาพประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2550” เพื่อพัฒนาและเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
ทุรกันดารและช่วยฟื้นฟูสุขภาพกายและใจผู้ประสบภัย รวมทั้งเรียนรู้ปัญหาสุขภาพจากสถานการณ์จริงโดยบูรณาการ
ในรายวิชาการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ตลอดจนพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิต
ทีพ่ งึ ประสงค์ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชน มีจติ อาสา ความเสียสละ อดทน และการทำงานเป็นทีม ขณะนีไ้ ด้เดินทาง
ไปออกค่ายอาสาในชุมชนต่างๆ แล้ว 2 ครัง้ โดยทำกิจกรรมให้ความรูใ้ นการส่งเสริมสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ตรวจคัดกรองสุขภาพ สาธิตออกกำลังกายผูส้ งู อายุ เยีย่ มบ้าน ทำกิจกรรมทำนุศลิ ปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน และกิจกรรม
นันทนาการวันเด็ก มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการทีผ่ า่ นมารวม 343 คน ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2550
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาการพยาบาล
อนามั ย ชุ ม ชน และนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 และ 3
ออกค่ า ยอาสา ณ บ้ า นดง ต.อมก๋ อ ย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่



ครัง้ ที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2551
อาจารย์ บุคลากร สาขาวิชาการพยาบาล และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี 1 และ 3
ออกค่ายอาสา ณ บ้านนาฮ่อง ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี
(ต่อเนือ่ ง 2 ปี) วพบ.นครลำปาง ได้มโี อกาสแสดงความรูแ้ ละความสามารถของตนเองตามสมรรถนะรายชัน้ ปีหรือคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของหลักสูตร และให้บริการวิชาการเกีย่ วกับสุขภาพให้แก่สงั คม เนือ่ งใน “งานพยาบาลนิทรรศ 2008”
เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2551 ณ วพบ.นครลำปาง
นพ. ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นายแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสังคม ตัวแทนนายแพทย์ สสจ.ลำปาง เป็นประธาน
เปิดงาน ซึง่ จัดขึน้ อย่างเรียบง่ายด้วยการออกซุม้ นิทรรศการต่างๆ เช่น ซุม้ สายใยรักแห่งครอบครัว ซุม้ บ้านแห่งการเรียนรู้
ซุม้ ครอบครัวอบอุน่ ซุม้ ชุมชนเข้มแข็ง และซุม้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มีประชาชนกว่า 1,500 คน เข้าร่วมชมกิจกรรม
ผลการประเมินพบว่า นักศึกษาโดยรวมได้แสดงสมรรถนะรายชัน้ ปี หรือคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์อยูใ่ นระดับ
ดีขน้ึ ไปร้อยละ 93.78 และประชาชนพึงพอใจและต้องการให้จดั เป็นประจำทุกปีรอ้ ยละ 96.6

⌫
วพบ.ราชบุรี ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำ “โครงการ
วิ จ ั ย พั ฒ นาพฤติ ก รรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพอย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มเพื ่ อ ความยั ่ ง ยื น
ของพฤติ ก รรมของประชาคมในวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุ ร ี ”
มีคณาจารย์และนักศึกษา วพบ. ราชบุรี สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมระดมสมองจำนวนมาก
การระดมสมองจัดขึน้ 2 ครัง้ ในวันที่ 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ณ วพบ.ราชบุรี
เพื ่ อ ทำกิ จ กรรมพั ฒ นาการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพเรื ่ อ งการออกกำลั ง กาย การจั ด การ
ความเครียดและการบริโภค โดยมีการประเมินผลเป็นระยะด้วยการทำ focus group ต่อไป



⌦
วพบ. จ.นนทบุรี โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการ
ได้จดั “สัมมนานักศึกษาสู่การรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์” เพือ่ มุง่
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เน้นพัฒนา
ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
สร้างความรักและความสามัคคีระหว่างรุน่ พี่ รุน่ น้อง เพือ่ ให้เกิดพลังร่วม
ในการผลักดันการดำเนินกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 29
กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2551 ณ ชลพฤกษ์รสี อร์ท จ.นครนายก
นางอุษณีย์ เทพวรชัย ผู้อำนวยการ วพบ.จังหวัดนนทบุรี
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 1 และ 2 และแกนนำนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการสัมมนา 570 คน โดยทีมวิทยากร ศ.ดร.เรวัตร์
ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ ได้ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดเชิง
สร้างสรรค์ในการรับน้องใหม่ เช่น มนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนา
บุคลิกภาพ การเตรียมตัวและเป็นตัวอย่างที่ดีกับรุ่นน้อง การสร้าง
ปรัชญาองค์กรและการอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข เป็นต้น ทุกคนรูส้ กึ
สนุกสนานกับการทำกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ กิจกรรมสันทนาการ และการสานสัมพันธ์แบบพีร่ ว่ มร้องน้องร่วมแสดง ปิดท้ายก่อน
จากกันด้วยการเขียนความรู้สึกของนักศึกษารุ่นน้องที่มีต่อรุ่นพี่ปี 4 ลงบนแผ่นผ้า และร้องเพลงสถาบันร่วมกัน

ตั้งแต่ต้นปี 2551 วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ หลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบตั ทิ ว่ั ไป (การรักษาโรคเบือ้ งต้น)” อาทิ วพบ.กรุงเทพ วพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี และ วพบ.พุทธชินราช ได้
จัดการอบรมหลักสูตรนีใ้ ห้แก่ผสู้ นใจไปแล้ว จำนวน 142 คน ขอแสดงความยินดีกบั สำหรับผูท้ ส่ี ำเร็จการศึกษาทุกคนด้วยค่ะ

วพบ.กรุงเทพ ได้จดั การอบรม รุน่ ที่ 5 เมือ่ เดือน พฤศจิกายน 2550 จำนวน
44 คน และมีพธิ ปี ดิ เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
วพ.พระจอมเกล้ า จ.เพชรบุ ร ี
มี ผ ู ้ ส นใจจากโรงพยาบาลต่ า งๆ เข้ า
รับการอบรม รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 21
มกราคม - 11 พฤษภาคม 2551 จำนวน
38 คน

อาจารย์พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
ผู ้ อ ำนวยการ วพบ. พุ ท ธชิ น ราช เป็ น
ประธานในพิ ธ ี ม อบวุ ฒ ิ บ ั ต รแก่ ผ ู ้ ส ำเร็ จ
การอบรม รุน่ ที่ 2 จำนวน 60 คน เมือ่ วันที่
29 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมเบนทุกา



⌫
วพบ.ชัยนาท ได้จดั งาน “ ตลาดนัดแรงงาน “ ขึน้ เป็นปีท่ี 4 ปีนจ้ี ดั ขึน้ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ณ หอประชุม
ทรงบาดาล โดยมี นางสาวปณตพร ชนะกุล ผูอ้ ำนวยการ วพบ.ชัยนาท เป็นประธานเปิดงาน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้นกั ศึกษามีความ
เข้าใจเกีย่ วกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูก่ ารประกอบอาชีพ อีกทัง้ มีแนวทางในการสมัครงานและการประกอบอาชีพ
ภายในงานมีการสัมมนาให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลเกือบ 10 แห่ง ได้มาออกบูทแนะแนวการหางานทำพร้อมรับสมัครงาน

นางสาวปณตพร ชนะกุล
ผูอ้ ำนวยการ วพบ.ชัยนาท ประธานเปิดงาน

นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 1 และปีท่ี 4
ให้ความสนใจกว่า 300 คน

⌦
เมือ่ วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2551 ทีผ่ า่ นมา นิสติ พยาบาลชัน้ ปีท่ี 1 วพบ.นพรัตน์วชิระ จำนวน 55 คน ได้จดั กิจกรรม
“แนะแนวการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจในวิชาชีพพยาบาล ณ
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ โรงเรียน
วัดพุทธบูชา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง และโรงเรียนลาดปลาเค้าวิทยา เพือ่ เป็นทางเลือกทีห่ ลากหลายในการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

⌫
วพ.ศรีมหาสารคาม ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล กสธ. และ
สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด มหาสารคาม จั ด ประชุ ม วิ ช าการ “การ
บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน” เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่
พยาบาลวิชาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
เมือ่ วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2551 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม
มีพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วประเทศสนใจเข้าร่วม
ประชุมกว่า 400 คน

นางนฤมล อเนกวิทย์
ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ
ผู้อำนวยการ วพ.ศรีมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ
บรรยายพิเศษและนำเสนอผลการวิจยั

⌫

⌦
⌦

⌫

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 พลเอก สุรยุทธ์
จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ
ใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา (Transcript) แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจาก วพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ประจำปีการ
ศึกษา 2550 เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต จำนวน 56 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตร
เวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 20 คน



⌫

⌫

วั น ที ่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2551 เวลา
14.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
วพบ.สุราษฎร์ธานี กว่า 200 คน รวมพลังเดิน
รณรงค์เลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. 2551 (วันที่ 2
มี.ค. 2551) จากบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ
จ.สุราษฎร์ธานี ถึงสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
ในการจัดงานมหกรรม “ชาวสุราษฎร์ธานี เมือง
คนดี” รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒ ิสภา
เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สทิ ธิเลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง และให้นักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภา

⌫
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วพบ.กรุงเทพ ได้จัด “พิธมี อบหมวก เข็มเครือ่ งหมายและตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล” ให้แก่นกั ศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 1 ห้อง
A,B และห้อง C รวมทั้งนักศึกษาจากโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งสิ้น 297 คน เพื่อแสดงถึงก้าวแรก
ของการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีคณาจารย์ ญาตินักศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่ มาร่วมแสดงความยินดี สร้าง
ความปลาบปลืม้ ใจให้นกั ศึกษาเป็นอย่างยิง่
มอบหมวก เข็มเครือ่ งหมาย
และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 1
ก้าวแรกของการเข้าสูว่ ชิ าชีพพยาบาล
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(ชือ่ - ทีอ่ ยูผ่ รู้ บั )

แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งเปลีย่ นทีอ่ ยู่ :
หน่วยประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมฯ สถาบันพระบรมราชชนก
อาคาร 2 ชัน้ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-1819 โทรสาร 0-2591-8623 หรือ www.pi.ac.th E – mail : nipaparn_su@hotmail.com

