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เดือนธันวาคมนี้  เป็นเดือนที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างเฝ้ารอด้วยความปีติยินดี

เนือ่งดว้ยในวนัที ่5 ธันวาคม 2551 เป็นวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระเจา้
อยู่หัว ซึ่งทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา  ข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะผู้บริหาร บุคลากร และ

นักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก  ขอแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายพระพรชัยมงคล

แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  ขอพระองคท์รงพระเจรญิย่ิงยืนนาน

การผลติพยาบาลวชิาชพีเพิม่ 3 พนัคน เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนพยาบาลในพืน้ทีจั่งหวดั

ชายแดนใตข้องสถาบนัพระบรมราชชนก ไดผ่้านไปปเีศษแลว้  ขณะนีน้กัศกึษากำลงัศกึษาอยูช้ั่นปทีี ่ 2

สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดการสัมมนาวิชาการ “การผลิตพยาบาลเพื่อเสริมสร้างสันติสุข” เมื่อ
เดือนตุลาคม 2551  จึงขอนำสรุปผลการสัมมนาดังกล่าวมาเสนอในฉบับน้ี เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการจัด

การเรียนการสอนต่อไป

เน่ืองจากได้มีการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนแบบใหม่ ตาม พ.ร.บ.

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากข้าราชการทุกท่าน

สารสัมพันธ์ฯ ฉบับนี้จึงได้เริ่มเปิดคอลัมน์ใหม่ “เกร็ดความรู้” เพื่อนำสาระที่เป็นประโยชน์มาเสนอ
อย่างต่อเน่ืองต่อไปค่ะ

  

 

   

 



⌦
เมือ่วนัที ่ 6 พฤศจกิายน 2551  นพ.ปราชญ ์  บุณยวงศว์โิรจน ์  ปลัด กสธ.

นำคณะผู้บริหารและนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก  บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าว

อาเศียรวาทราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา 5 ธันวาคม 2551

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ออกอากาศทาง NBT ในวันที่ 30

พฤศจิกายน 2551

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นเจ้าภาพร่วมกับวัดปทุมวนาราม มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม

พระบรมราชชนก และเขตปทุมวัน  จัดพิธี “บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ณ มณฑลพิธีหน้าวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กทม.

(เดิมชื่อวัดสระปทุม อยู่ใกล้กับวังสระปทุม ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

จึงมีความใกล้ชิดกับราชสกุล “มหิดล” มาเป็นเวลาช้านาน)

เมื่อบ่ายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เริ่มมีการแสดงบนเวทีของวิทยาลัย

ในสังกัดสถาบันฯ อาทิ การแสดงโปงลาง จาก วพบ.ราชบุรี  จินตลีลาประกอบ

เพลงส่งนางฟ้ากลับสวรรค์และเพลงแก้วกัลยา จาก วพบ.จังหวัดนนทบุรี  เพลง

มาร์ชพยาบาล จาก วพบ.นพรัตน์วชิระ การแสดงมโนราห์ ฤๅษีดัดตน และ

หุ่นกระบอก จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ  สลับกับการแสดงของ

โรงเรยีนตา่งๆ จนถงึเวลา 19.30 น.

ต่อมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก (นพ.สุวัช

เซียศิริวัฒนา) ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาในสังกัด จำนวนกว่า

400 คน ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จากวัด 6 แห่ง ในเขตปทุมวัน และ

ร่วมพิธีสงฆ์จนถึงเวลา 16.30 น.  หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ขึ ้นพระเมรุพระราชทานเพลิง

พระศพฯ แล้ว  ประธานในพิธีนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นิสิต นักศึกษา และ

นักเรียนถวายดอกไม้จันทน์ที่ซุ้ม  หลังจากนั้นมีมหรสพสมโภช ภาพยนตร์กลางแปลง

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  จนถึงเวลาประมาณ 22.00 น. ประธานในพิธีนำข้าราชการ ฯลฯ

ถวายดอกไม้จันทน์เข้าเผาจริง

ปรากฏว่ามีประชาชนมาร ่วมในพิธ ีน ี ้อย ่างล ้นหลามและต่อเน ื ่อง

ไม่ขาดสายตั้งแต่บ่ายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 จนถึงช่วงพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ในค่ำคืนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 คาดว่ามีจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นคน  ด้วย

ความสำนกึในพระกรณุาธคุิณของสมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอฯ ท่ีทรงมต่ีอ ประเทศชาติ

พสกนิกร ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามากล้นพ้นจะคณานับ



 ⌫
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เมื ่อวันที ่ 14 ตุลาคม 2551  สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช

ดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ในพิธีเจริญพระ

พุทธมนต์ ทรงสดับพระธรรมเทศนา เนื่องในวัน

ธรรมสวนะ  ณ อุโบสถวดัสนามพราหมณ ์อ.เมอืง

จ.เพชรบุรี  โอกาสนี้  นางชลลดา  คล้ายคลึง

ผู้อำนวยการ วพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ได้นำ

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2551  ซึ่งถือ

เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

ในพระเมตตาที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย ดังนี้

คณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล  ร่วมรับ เสด็จฯ ด้วยความจงรักภักดี

⌫   

วพ.ศรีมหาสารคาม ร่วมกบั องคก์รทางการพยาบาลใน จ.มหาสารคาม

จัดพิธีอาเศียรวาทราชสดุดี เดินเทิดพระเกียรติ การประชุมวิชาการ กิจกรรม

พยาบาลอาสาทำความดีเพื่อสมเด็จย่า  และการประกาศเกียรติคุณพยาบาล
ต้นแบบจังหวัดมหาสารคาม “อาจารย์สัมฤทธิ์  ขวัญโพน”  มีพยาบาล

ข้าราชการ และประชาชนร่วมงานกว่า 500 คน

วพ.พระจอมเกลา้ จังหวัดเพชรบุรี  ร่วมกบั ชมรมพยาบาล จ.เพชรบรีุ

นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล พร้อมแขก

ผู้มีเกยีรตทิัง้ภาครฐัและเอกชน จำนวน 500 คน  ประกอบพธีิบำเพญ็กศุลถวายแด่

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวางพานพุ่ม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์

วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวสุรทิน  จันทร์มะโน  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ วพบ.
เชียงใหม่  พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวม 200 คน  จัดพิธี

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำบุญตักบาตร และพัฒนา

สิ่งแวดล้อมบริเวณหอพักนักศึกษา

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วย

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพยาบาลในจังหวัด  ได้ถวายเครื ่องราช

สักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี

และตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 21 รูป ณ ลานพิธีวิทยาลัย



⌫  

นางชลลดา  คลา้ยคลงึ  ผู้อำนวยการ วพ.พระจอมเกลา้ จ.เพชรบรีุ  นำขา้ราชการ

นักศึกษาพยาบาล ร่วม”พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช”
(วันที่ 23 ตุลาคม 2551) ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระรามราชนิเวศน์ จังหวัดทหารบก

เพชรบุรี

  ⌫ 
 

เนือ่งในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา วสส. จังหวดัขอนแกน่ ครบ 45 ปี เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2551 ทีผ่่านมา  วทิยาลยัและ

ผู้อาวุโสในชุมชนใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  โดยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้รับชมการแสดงดนตรีไทยของผู้สูงวัย  และการแสดง

วฒันธรรม 4 ภาค ของนกัศกึษาดว้ย

⌫   

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และองค์การ

นักศึกษา วพบ.นครศรีธรรมราช  ร่วม

เด ินร ิ ้วขบวนในเทศกาลสารทเด ือนส ิบ

จ.นครศรีธรรมราช จากบริเวณสนาม

หน้าเมืองถึงวัดพระบรมธาตุ  และได้ร ับ

รางว ัลชนะเล ิศการประกวดหมร ับ
ประเภททั ่วไป  รวมทั ้งร่วมทำกิจกรรม

เครอืขา่ยสถาบนัอดุมศกึษา จ.นครศรธีรรมราช จัดเวท ีและนทิรรศการ  ระหวา่งวนัที ่ 23 กนัยายน – 2 ตลุาคม 2551

⌫ ⌫

นักศึกษาพยาบาลชาวมุสลิม ชั้นปีที ่ 2 วพบ.พระพุทธบาท สระบุรี

จำนวน 48 คน เข้าร่วมพิธี “ฉลองวันฮารีรายอ” (การเฉลิมฉลองหลังกาเละ

ศีลอด)  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ณ มัสยิดกลาง จ.สระบุรี  ภายหลังเสร็จ

พิธีกรรมได้รับประทานอาหารร่วมกับญาติ พี่น้อง และเพื่อนบ้าน



 ⌫
วพบ.ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดการอบรมหลักสูตร  “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมท่ีเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ”
(Integrated Learning Programs: ILP) แกอ่าจารยผู้์สอนในหมวดวชิาการศกึษาทัว่ไป
และอาจารย์ที่รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจาก 5 สถาบันการศึกษา  ได้แก่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาฬสนิธุ ์  วพบ.ขอนแกน่ และมหาวทิยาลยัขอนแกน่ (วิทยาเขตหนองคาย) ต้ังแตวั่นที่

18 – 19 กันยายน 2551 ณ วพบ.ขอนแกน่  โดย วพบ.ขอนแกน่ ได้เป็นตน้แบบในการ

ขยายผลรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ และเตรียมทีมนิเทศ

เครือข่าย ILP ต่อไป

 ⌫
กระทรวงการต่างประเทศ ได้สนับสนุนงบประมาณให้ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์

จัดการอบรมหลกัสูตร “การดูแลมารดาและทารก” ตามโครงการพฒันาบุคลากรสาธารณสขุ
และพัฒนาสถานีอนามัยต้นแบบในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา

   
   ⌫  

วพบ.พะเยา ร่วมกบั สภาการพยาบาล และสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

จัดการอบรมหลกัสูตร “การดแูลผูติ้ดเช้ือ HIV/เอดสแ์กพ่ยาบาลวชิาชีพ” รุ่นแรก  ระหวา่ง

วันที ่29 กันยายน – 10 ตุลาคม 2551  มีพยาบาลในเขตภาคเหนอืและตะวนัออกเฉยีงเหนอื

เข้ารับการอบรม จำนวน 46 คน

และเวียดนาม ให้แก่บุคลากรสุขภาพของประเทศเวียดนาม

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 20 คน

เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการดูแลมารดาและทารก

ที ่ได ้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก อันจะส่งผลให้

ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  นับเป็นการสร้าง

เครือข่ายด้านการบริการวิชาการ และช่วยกระชับสัมพันธภาพ

ระหว่างประเทศ ให้แน่นแฟ้นข้ึน  ระหว่างวันท่ี 1 – 30 ตุลาคม 2551

ณ ห้องประชุมวิทยาลัย

  
สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มวิจัย ได้จัดการสัมมนาวิชาการ “การผลิต

พยาบาลเพื่อเสริมสร้างสันติสุข” ตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไข

ปัญหาในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้ระหว่างวันท่ี 9 – 10 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมเดอะทวนิ

ทาวเวอร ์กรุงเทพฯ  เพ่ือนำเสนอผลการดำเนนิงานโครงการทัง้ด้านวิชาการและบรหิารจัดการ

เป็นการประชาสัมพันธ์การทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างสันติสุขให้กับแผ่นดิน

รวมทั้งเป็นการสร้างกระแสและแสวงหาความร่วมมือในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาประเทศ

ปรากฏว่ามีหน่วยงานท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสขุ ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์

อภิปราย และนำเสนอผลการวจัิยกว่า 545 คน



นายวชิาญ  มีนชัยนนัท ์  รัฐมนตรช่ีวยวา่การ กสธ.  ได้ให้เกยีรตเิปิดการสมัมนาและมอบทนุมูลนิธิท่านผูห้ญงิดษุฎมีาลาและมลูนิธิ

เพ่ือคุณธรรมแก่นักศึกษา รวม 50 ทุน ๆ  ละ 12,000 บาทต่อคนจนจบการศกึษา  พร้อมแสดงความคาดหวงัต่อโครงการนีว่้า

“พยาบาล 3 พันคนทีจ่บออกไปจะสามารถทดแทนการขาดแคลนพยาบาลวชิาชีพใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตไ้ด้
โดยตรง  เพราะจะปฏิบัติงานอยู่ในสถานีอนามัยและโรงพยาบาลต่างๆ  คิดว่าอนาคตจะทำโครงการลักษณะน้ีในจังหวัดอ่ืนๆ
ท่ีมีความขาดแคลนเชน่กัน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับกรอบอัตรากำลังท่ีได้รับการอนุมัติ”

สาระสำคัญท่ีได้จากสัมมนา  มีวิทยากรหลายทา่นได้นำเสนอประเดน็ท่ีน่าสนใจ จึงขอนำมาฝากทกุท่าน ดังน้ี

ประการแรก คือ จุดเริ่มต้นในการดำเนินโครงการเป็นการทำงานที่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย สภาการพยาบาล  เพราะการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้ที่ผ่านมานั้นพบว่าความรุนแรงยังคงมีอยู่  การแก้ปัญหา

โดยใช้วิธีการสมานฉันท์สามารถแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง  การผลิตพยาบาล 3 พันคน เป็นการนำคนในพื้นที่มาเรียนและให้กลับไปดูแล

คนในพ้ืนท่ีของตนเอง ซ่ึงอดีตรัฐมนตรีว่าการ กสธ. (นพ. มงคล  ณ สงขลา) มีข้อเสนอท่ีน่าสนใจว่า

“การผลิตซ่ึงเป็นหน้าท่ีหลักของสถาบันพระบรมราชชนก  อาจพบกับความยากลำบากในการจดัการเรียนการสอน
เม่ือพยาบาลเหล่าน้ีจบออกไปต้องให้ได้ระดับมาตรฐานเหมือน ๆ  กัน ไม่ใช่เป็นพยาบาลช้ันสอง และสนับสนุนให้ใช้ชุมชนเป็น
ห้องเรียน เป็นตำรา เป็นการเรียนท่ีไม่รู้จักจบ  ให้คนเหล่าน้ีจบแล้วแทรกซึมในหมู่บ้าน ทำให้คุณภาพชีวิตของพ่ีน้อง ในพ้ืนท่ีดีข้ึน”

ประการต่อมา  เป้าหมายของการดำเนินงานคือเพื่อการ
สร้างสันติสุข  เป็นการทำงานที่ต้องมีการเรียนรู้ในวัฒนธรรม บางครั้ง

มีบ้างที่เป็นปัญหา แต่สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันว่า การ

ทำงานนี้เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในพื้นที่ ทุกฝ่าย

ท้ังนกัศกึษาและอาจารยต้์องมีการปรบัตัว การเขา้ใจทีถู่กตอ้ง การสือ่สาร

ชี้แจงทำความเข้าใจถือเป็นหลักการที่สำคัญ รวมทั้งมีการฝากประเด็น

จากเวทกีารเสวนาวา่ การทำงานนีท้กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งอยา่คดิวา่เปน็ภาระ
ขอให้คิดว่าเป็นความภมิูใจท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหา ช่วยชาติ

สำหรับการเตรียมการเพื ่อรองรับผู ้ที ่จะจบการศึกษา
ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์)  กล่าวว่า

ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเร ียนการสอนจนถึงจบการ

“จากประสบการณ์การทำงานภาคใต้ของ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายวินัย  ครุวรรณพัฒน์)
พบว่าประชาชนขาดโอกาส การส่งออก ลงทุน ท่องเท่ียว
รวมถึงโอกาสทางการศึกษา   โครงการพยาบาล เป็น
ความคาดหวัง เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างรัฐ กับ
ประชาชน มีความชอบธรรมในสายตา  หน้าที่ความ
รับผิดชอบของพยาบาลจะต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ช้ีแจง เผยแพร ่ดูแลประชาชน  สร้างความชอบธรรมใน
สายตาประชาชนไดม้ากขึน้ ช่วยแกปั้ญหาของประเทศ
ได้มากข้ึน”

ศกึษาในป ี 2554 รวมถงึผูท้ีเ่รยีนไมจ่บตามเกณฑด์ว้ย  ขณะเดยีวกนัไดเ้ตรยีมงบประมาณสำหรบัพยาบาลพีเ่ลีย้งทีท่ำหนา้ทีพ่ฒันานกัศกึษา

ในช่วงฤดรู้อนไวแ้ล้ว  ในเรือ่งตำแหนง่ยงัคงตามมต ิครม. ท่ีกำหนดให ้กพ. หาตำแหนง่ คาดวา่เรือ่งนีส้ามารถเกลีย่ได ้ ส่วนประเดน็คา่ตอบแทน

น้ันเป็นไปตามสิทธ์ิ

การเตรียมการของพื้นที่เพื่อรองรับการจัดสรรกำลังคนเพื่อลงปฏิบัติหน้าที่  บางจังหวัดมีการเตรียมการจัดคนลงในทุกตำบล

แต่บางจังหวัดยังไม่มีความชัดเจน  ส่ิงท่ีเป็นความกังวลของพ้ืนท่ี คือ เร่ืองงบประมาณรายหัวกับกำลังคนท่ีเพ่ิมข้ึน และการกระจายกำลังคนในพ้ืนท่ี

ซ่ึงเร่ืองน้ี สนย. รับปากกับท่ีประชุมว่าจะต้ังคณะกรรมการ GIS เข้ามาดูแล  ขณะท่ีได้เตรียมการรองรับการฝึกทักษะการทำงานไว้แล้ว  ซ่ึงตัวแทนจาก

มสธ. ยินดีช่วยเหลือเร่ืองส่ือทางไกล

ด้านความเห็นของผู้เข้าร่วมการสัมมนา  จากแบบประเมินผลพบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.2 ระดับความพึงพอใจในประเด็นที่สำคัญบางประการ อาทิ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เพื่อเพิ่มทักษะทางความคิดนำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.2  ประเด็นการได้รับ

ความรู้ความเขา้ใจจากการจดันิทรรศการ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางถงึมาก คิดเป็นร้อยละ 78

“การเข้าร่วมสัมมนาวชิาการครัง้น้ี  ได้ประสบการณ์และความรูท่ี้เป็นรูปธรรมชดัเจน นำไปปรับใช้กับการปรับปรุง
การทำงานในพืน้ทีไ่ด้  รวมถงึมมุมองทีเ่ป็นรปูธรรมสำหรบัการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนและการฝกึปฏบัิติงาน เพ่ือ
สร้างพยาบาลทีมี่หัวใจของการใหบ้ริการบนพืน้ฐานของการมคีวามสามารถดา้นวิชาชีพและความเขา้ใจในสงัคมวัฒนธรรม
ของผู้รับบริการ  เมื่อจบเป็นบัณฑิตแล้วจะสามารถให้การบริการสุขภาพที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้อง
ช่วยพัฒนาบ้านเกิดให้เป็นชุมชนแห่งความสุข  ถือได้ว่าเป็นการสร้างสันติสุขให้กับประเทศชาติ”



 ⌫ ⌫
สถาบนัพระบรมราชชนก ร่วมกบั สมาคมศษิยเ์กา่พยาบาล กสธ.  จัดการสมัมนาวชิาการ “รู้คิด พิจารณา สร้างคุณค่าแทสู่้ PBRI :

Performance Benchmarking through Realistic Integration & Intuition” ระหว่างวันท่ี 6 – 8 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด กสธ. ในสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

สนับสนุนใหมี้การผลติบัณฑติทีมี่คุณคา่แท ้มีคุณภาพเพือ่สังคมทีอ่ยู่เยน็เปน็สุข  โดยม ีนพ.ปราชญ ์ บุณยวงศวิ์โรจน ์ ปลัด กสธ. เป็นประธาน

เปิดการสัมมนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ  มีนักการศึกษาสนใจเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 405 คน  มีสถาบันการศึกษาท้ังในและนอกสังกัด กสธ. ร่วมนำ

เสนอวิธีการปฏิบัติงานท่ีดี (Good Practice) รวมท้ังส้ิน 19 สถาบัน 25 กิจกรรม

ปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่ดีของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข โดยใช้ระบบและ

กลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา  ซ่ึงสมควรไปศกึษาดูงาน จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่

วันท่ีศึกษาดูงาน      สถาบัน
19 พฤศจิกายน 2551 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 ธันวาคม 2551 วพบ.สุราษฎร์ธานี

2 ธันวาคม 2551 คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

4 ธันวาคม 2551 วพบ.สรรพสิทธิประสงค ์จ.อุบลราชธานี

22 ธันวาคม 2551 วพบ.นครราชสีมา

  ⌫   ⌫
เม่ือวันที ่21 กันยายน 2551  นพ.จักรธรรม  ธรรมศกัดิ ์ รองปลัด กสธ. พร้อมด้วย

ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชนก  ได้เดินทางไป วสส. ชลุบรี เพ่ือเย่ียมชมภาควิชาการแพทย์

แผนไทย และรับทราบข้อมูลเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย รวมทั้งเซ็นสมุดเยี่ยมเป็นที่ระลึก

โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด้วยความยินดีย่ิง

                      

 
จากขอ้มูลของสถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล ปี 2549 พบว่า จำนวนประชากรผูสู้งอายท่ีุจะเพิม่จาก 7.5 ล้านคน

ในปี 2553 เป็น 11 ล้านคนในปี 2563  ประกอบกับอายุเฉล่ียของคนไทยทีสู่งข้ึน และอัตราการเกิดใหม่ของเด็กมีจำนวนลดลงมาก  คาดว่าอีก 10 ปี

ข้างหน้าสังคมไทยจะเร่ิมเข้าสู่กระบวนการสูงอายุของประชากร (Aging Population) จึงมีแนวโน้มท่ีจะขาดคนดูแลผู้สูงอายุ

สถาบันพระบรมราชชนก โดยส่วนพัฒนาบุคลากร จึงได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การ

อนามยัโลก (WHO) ให้ดำเนนิการวจัิยเรือ่ง “การผลติและพฒันากำลงัคนดา้นการดแูลผูสู้งอายุ
ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย” (Production and development of aged care workforce to meet

health care needs of older persons: a multisite research and development project)  โดยระหว่างวันท่ี

15 กันยายน – 4 ตุลาคม 2551  นักวจัิยและผูบ้ริหารของสถาบนัพระบรมราชชนก ได้เดนิทางไปที่

ประเทศสวีเดน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ดีที่สุดในโลก

เพือ่ศกึษาดา้นการผลติกำลงัคนดา้นการดแูลผูสู้งอาย ุ  รูปแบบการเรยีนการสอน  ระบบการบรกิาร

สุขภาพผู้สูงอายุ และการบริหารจัดการของหน่วยงานท่ีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (nursing home, special

housing, old people’s home) ณ Uppsala University, Mid-Sweden University, Malardalen

University, Municipality, Country Council เป็นต้น  นับเป็นการสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์แก่นักวิจัย รวมทั้งอาจารย์พยาบาลของ

สถาบันพระบรมราชชนก

นอกจากนี ้ทางสถาบนัฯ ยังไดส้ร้างความรว่มมอืดา้นการวจัิยและการแลกเปลีย่นอาจารยแ์ละนกัศกึษากบั Mid-Sweden University

คาดว่าอาจารยพ์ยาบาลจากประเทศสวเีดนจะมาดงูานท่ีสถาบันพระบรมราชชนกในป ี2552 น้ี



⌫  ⌦
วพบ.จังหวัดนนทบุรี ได้รับการสนับสนุนจาก

อบจ.นนทบุรี  ให้จัดโครงการ “ศึกษาวัฒนธรรมริมสองฝ่ัง
แมน่ำ้เจา้พระยา” ระหวา่งวนัที ่10 – 24 กันยายน และ

29 ตุลาคม 2551  โดยคณาจารย์งานกิจการนักศึกษาได้นำ

นักศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ ช้ันปีท่ี 2 รวม 340 คน

ล่องเรือผ่านลำน้ำเจ้าพระยาเพื่อศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ของประชาชนทีอ่าศัยอยู่ใน จ.นนทบุรี  มุ่งหวังให้นักศึกษา

เรยีนรูว้ถิชีีวติ ความเปน็อยู ่ศลิปวฒันธรรม และภมิูปัญญาทอ้งถิน่  เพือ่นำมาบรูณาการกบัความรูใ้นวชิาชพีในการใหบ้ริการสง่เสรมิ ป้องกนั

รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

 ⌫ 
ในการสัมมนาวิชาการ “เวทีถอดบทเรียนการดำเนินโครงการรับน้อง

ปลอดเหล้า ปี 2551” ระหว่างวันท่ี 10 – 12 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมระยองชาเลต์่ รีสอร์ท

จ.ระยอง  ทีมสโมสรนักศึกษา วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  ได้จัดโครงการ

“รับน้องปลอดเหลา้ปี 2551” และไดรั้บรางวลัขวัญใจโครงการ เป็นเงนิรางวลั 5 พันบาท

จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

⌦  ⌫
⌦ ⌫ ⌦

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา  นักศึกษาสาขาโสตทัศนศึกษาทาง

การแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

กาญจนาภิเษก จำนวน 26 คน  ได้ไปศึกษาดูงานการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ การบริหาร

จัดการหน่วยงาน การบันทึกเสียง การประกาศข่าว การจัดรายการวิทยุ และการผลิต

รายการโทรทศัน ์ณ ศนูยเ์ทคโนโลยกีารศกึษา สถานวีทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา กระทรวง

ศึกษาธิการ  ซ่ึงได้รับการตอ้นรับจากทางสถานเีป็นอย่างดี

 ⌫   ⌫
วพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี  นำทีมอาจารย์ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับ

ส่วนราชการ หนว่ยงานรฐัวสิาหกจิ และองคก์รเอกชน  เพือ่ใหบ้ริการวชิาการดา้นสขุภาพภาพโดยเนน้

การดแูลสุขภาพเชงิรุกดว้ยวธีิการบรหิารกายและจติ พ้ืนฐาน 4 ท่า ได้แก ่ท่าไหวพ้ระรำไทย ท่าโมแ่ป้ง

ท่าถอดเสือ้ และทา่ผลักพลงั  เพือ่ปรับดุลยภาพของรา่งกายใหส้มดลุและแขง็แรง เม่ือวันที ่16 ตุลาคม

2551 ณ ชุมชนเทศบาล ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี มีประชาชนสนใจเขา้ร่วมการฝึกเพ่ือดูแล

สุขภาพตนเองอย่างมีความสุข

วพบ. อุตรดิตถ์ ร่วมกับส่วนราชการตา่งๆ ใน จ.อุตรดิตถ์ ออกหนว่ยบริการจังหวดัเคลือ่นท่ี

เม่ือวันที ่24 กันยายน 2551 ณ วัดหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดติถ ์ โดยมกีารตรวจ

สุขภาพเบื้องต้น รณรงค์ป้องกันวัณโรคปอด และให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน

มีประชาชนสนใจมารบับริการเป็นจำนวนมาก



สโมสรนักศึกษา วพ.ศรีมหาสารคาม ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม

ระหวา่งวนัที ่7 - 11  ตุลาคม 2551 นำนกัศกึษาพยาบาล จำนวน 50 คน “ออกคา่ย
สร้างสรรค์โลกสวยด้วยสุขภาวะ” ณ บ้านหนองเหล็ก ต. เด่นราษฎร์ อ. หนองฮี

จ. ร้อยเอ็ด  เนื่องจากเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลหน่วยบริการด้านสุขภาพ  ระบบ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม และสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูก

สุขลักษณะ  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนในชุมชนในการดูแลส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ

โดยร่วมกันคัดแยกและกำจัดขยะในครัวเรือน  ประดิษฐ์ผลงานจากขยะรีไซเคิล

จัดต้ังธนาคารขยะในชมุชน  ใช้จักรยานและถงุผ้าลดภาวะโลกรอ้น  รวมท้ังทำความดี

ถวายพ่อหลวงด้วยการลดละเลิกเหล้า บุหรี่และอบายมุข  มีชาวบ้านหนองเหล็ก

เข้าร่วมกว่า 100 คน

⌦  ⌫
        

⌫ 
ในชว่งปดิภาคเรยีน (ระหวา่งวนัที ่8

ถึง 17 ตุลาคม 2551)  วพบ.จังหวัดนนทบุรี

ได้จัดโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
โดยนำเด็กอายุ 5 - 12 ปี จำนวน 50 คน

ทำกิจกรรมเสริมทักษะและศึกษาวงจรผีเสื้อ

ณ สวนวชริะเบญจทศัน ์(สวนรถไฟ)  เยีย่มชม

เมืองโบราณเพื่อศึกษาประเพณี วัฒนธรรม

และความเป็นอยู ่  รวมทั้งปลูกป่าชายเลน

ณ ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนบางปู  โดยเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพตนเอง การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และ

การทำอารมณ์ให้แจ่มใส  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงตามวัย

วพบ.ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จัดโครงการ

“BCNR ร่วมใจรับใช้สังคม สร้างค่านิยมจิตอาสา”  เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการ

ความรู้ทางระบบสุขภาพและเกิดสำนึกจิตอาสาสมัครในการสร้างสรรค์งานเพื่อรับใช้

สังคม  โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพ พัฒนาทักษะด้านการอ่านและการวาดรปู

บริจาคหนังสือให้ห้องสมุด และกิจกรรมนันทนาการ ณ โรงเรียนท่ามะขาม (วันที่ 28

กันยายน 2551)  สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและปญัญา (วันท่ี 5 ตุลาคม 2551)

และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน (วันท่ี 15 ตุลาคม 2551)

⌫  

⌫     
เม่ือวันที ่21 กันยายน 2551 ณ โรงเรยีนสมาคมพยาบาลไทย ต.นาไรห่ลวง

อ.สองแคว จ.น่าน  วพบ. จังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าไปให้ความรูเ้ร่ืองการดแูลสุขภาพและ

การวางแผนครอบครัวแก่นักเรียนตาม “โครงการวิชาการสัญจร” พร้อมมอบทุน
และบริจาครถตู้เพื่อการศึกษา รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

พยาบาลได้พัฒนาบทบาทของวิชาชีพพยาบาล  และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ให้มีจิตอาสาในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแบบองค์รวมบนพื้นฐาน

ของความเอ้ืออาทร



พร้อมกันนี้  นางณัทกวี  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการ วพบ.อุตรดิตถ์  ได้นำ

อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  ไปให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ตามโครงการ “Cyber Education Center”
ด้วยการตรวจสุขภาพ กำจัดเหา และทำกิจกรรมสันทนาการตา่งๆ

        เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี

ที ่ 4 วพบ.สุพรรณบุรี จำนวน 7 คน

ออกเยีย่มเยยีนและเลีย้งอาหารกลางวนั

แก่ผู้สูงอายุ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด

สุพรรณบรีุ ตามโครงการ “กาชาดใส่ใจ
ดูแลผู ้ส ูงว ัย”  ณ บ้านพักคนชรา

บ้านเกาะแก้ว ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี  พร้อมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น และร่วมการละเล่นเพลงอีแซวเป็นท่ีสนุกสนานและถกูใจผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

⌦  ⌫ 

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วพบ.สุราษฎร์ธานี  ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  โดยนำผลงานการคิดค้น “นวัตกรรมสองล้อ เพื่อสุขภาพ” มาแสดง  เพื่อเผยแพร่ผลงานแก่องค์กรภายนอก

เจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินจากเขต15 และ 17 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2551 ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

นวัตกรรมสองล้อดังกล่าวใช้หลักคิดจากการปั่นจักรยาน วัสดุที่ใช้ดัดแปลงจากล้อรถจักรยานที่ไม่ใช้แล้ว หาได้ง่ายในท้องถิ่น

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดิน ไหล่ติด และผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่างหรือแขนขาอ่อนแรง ให้สามารถบริหารกล้ามเนื้อขาและแขนได้เอง

ท่ีบ้านโดยไมต้่องเดนิทางมารบับริการทีโ่รงพยาบาล โดยไดน้ำออกใหบ้ริการผูป่้วย ณ หมูบ้่านโพธิท์าวาส อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์าน ี ระหวา่งวนัที่

9 - 10 กันยายน 2551 ท่ีผ่านมา

  

เม่ือวันที ่ 5 กันยายน 2551 ท่ีผ่านมา  วพบ.ขอนแกน่ ร่วมกบั เทศบาล

ตำบลบ้านเป็ด  จัดโครงการ “ตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำในการดูแลผู้สูงอายุ”
เพื่อคัดกรองและป้องกันปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

จ.ขอนแกน่  จำนวน 1,200 คน



คณะผู้จัดทำ “สารสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก” ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้บริหารที่ได้รับการ
แตง่ต้ังในป ี2551 ดังนี้

นางนวลใย  พิศชาติ
ผู้อำนวยการ วพบ.อุดรธานี

นายภรต  โทนแกว้
ผู้อำนวยการ วสส.อุบลราชธานี

นางสาวมกุดา  สีตลานุชิต
ผู้อำนวยการ วพบ.ชัยนาท

นางนภาดล  สีหพันธุ์
ผู้อำนวยการ วพบ.พุทธชินราช

⌦    

มูลนิธิกองทนุการกศุลสมเดจ็พระศรนีครินทราบรมราชชนน ี โดยนายขวญัแกว้  วัชโรทัย  กรรมการบรหิารมูลนิธิ  ได้เป็นประธานในพธีิ

มอบ “ทุนการศกึษาสมเดจ็ยา่ 90” ปี 2551 แกนั่กศกึษาพยาบาลศาสตรจ์ากวทิยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก จำนวน 124 ทุน ๆ ละ

8 พันบาทตอ่ปี จนจบหลักสูตร (4 ปี)  เพ่ือเฉลิมฉลองในวโรกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระศรนีครินทราบรมราชชนน ี เม่ือวันท่ี 21

ตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยผู้รับทุนได้เข้ารับทุน ณ แท่นประดิษฐาน

พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นางสาวแพรวนภา  ชมพูพาน  นักศึกษาพยาบาลจาก วพ.ศรีมหาสารคาม ซึ่งได้รับทุนและกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย กล่าวว่า

“รู้สึกซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูง  ต้ังใจว่าเม่ือสำเร็จการศึกษาจะตอบแทนพระคุณสมเด็จย่าโดยเป็นพยาบาลท่ีมีคุณภาพ
เป็นแบบอยา่งของพยาบาลทีดี่ให้กับรุ่นนอ้งๆ  และอยากบอกกบัพระองคว่์า ไม่ว่าพระองคจ์ะสถติอยูใ่นสรวงสวรรคช้ั์นใด ความดี
และพระเมตตาของพระองค์จะอยู่ในใจของเราตลอดไป”

นางสาวบังอร  วารีรัตน์  นักศึกษาพยาบาลศาสาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วพบ.ราชบุรี  ได้ตัดสินใจเข้ามาเรียนพยาบาล  เพราะเคย

ได้ยินคำพดูทีว่่า “วิชาชีพพยาบาลไมต่่างอะไรกบัคนใช”้  แตใ่นความรูสึ้กกลบัคดิวา่ “พยาบาล คือ ผู้ให้การชว่ยเหลอืผูอ่ื้น”  จึงขอสญัญา
ว่าจะประพฤตตินเป็นพยาบาลทีดี่ และให้บริการประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพด้วยความเอือ้อาทร

หลังจากที่  นายนัฐภูมิ  เอื้อศิลป์  ได้เข้ามาเรียนพยาบาลที่ วพบ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก  ทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพนี้เปลี่ยนไป

ประกอบกับการข้ึนฝึกปฏิบัติงาน และให้การดูแลผู้ป่วยจนมีความสุขสบายมากขึน้  “รู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเอง  และไม่คิดท่ีจะหันไปทำ
อาชีพอื่นอย่างแน่นอน”  ตั้งใจว่าจะเรียนต่อในชั้นสูงขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง และจะกลับไปดูแลสุขภาพประชาชนที่บ้านเกิดใน อ.วิเชียรบุรี

จ.พิษณุโลก
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หลังได้รับรางวัล “รู้สึกภูมิใจมากที่สามารถนำความสำเร็จมาสู่สถาบัน และไม่ทำให้อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้องที่คอย
สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ต้องผิดหวัง  สิ่งสำคัญคงเป็นเพราะการที่คุณพ่อ คุณแม่ได้บ่มเพาะคุณงามความดีให้เป็น
พ้ืนฐานติดตัวมาแต่เล็ก  ซ่ึงจะพัฒนาคุณความดีท่ีมีอยู่ให้มากข้ึน”

นางสาวสุกานดา  วรทิพย์พงศ์  นักศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ช้ันปีท่ี 2
วพบ.ชลบุรี  ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยเมื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ “คนดีศรีสถาบัน
เครอืขา่ยบณัฑิตอุดมคตไิทย ภาคตะวนัออก”  ในการประกวดโครงการ “เฟน้หาคนดี
ศรีสถาบันเครือข่ายอุดมคติไทย ภาคตะวันออก”  โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบัน

เครอืข่ายบณัฑติอุดมคตไิทย ภาคตะวนัออก  เม่ือวันที ่ 3 กันยายน 2551 ณ ห้องประชมุ

กองการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา  เพ่ือค้นหาผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม

เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างของบัณฑิตตามอุดมคติไทย  ซึ่งจะเป็นตัวแทนของเครือข่าย
เข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

นางสาวสุกานดา ได้แสดงผลงาน ความสามารถพิเศษ และทัศนคติที ่ดีต่อการทำความดีจนสามารถชนะใจคณะกรรมการ

ด้วยผลงานอันโดดเด่นจากรางวัล “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน และเยาวชน
ดีเด่นแหง่ประเทศไทย ของสภาสังคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์ ประจำปี 2549”  รวมทัง้เปน็ผูท้ีมี่ผลการเรยีน
ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกภาคการศกึษา  ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานช้ันปี 2B  หัวหน้า Staff ผู้คุมกฎปี 2 และกรรมการสโมสรนกัศึกษา เป็นต้น

นอกจากน้ียังทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมมากมาย

ท้ายน้ีได้ฝากข้อคิดในการทำความดไีว้ว่า  “โลกน้ีไม่มีใครดำมืดสนิท หรือ ขาวสว่างบริสุทธ์ิท้ังส้ิน ทุกคนเป็นสีเทา มีท้ังดีและไม่ดี
อยู่ท่ีว่าจะเลือกเพ่ิมแสงสว่างให้สีเทาน้ันให้กับตนเองและผู้อ่ืนมากน้อยเพียงใด”
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สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้มอบรางวัล

“นักศกึษาพยาบาลดเีด่น” แก่  นายนาคนิทร ์ สดไสย์  นักศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ ช้ันปี

ท่ี 4 วพบ.นครราชสมีา  พร้อมเข็มสมาชิกและบตัรประจำตวัสมาชิกสมาคมฯ ตลอดชีพ  เม่ือวันท่ี 22

สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ดว้ยเปน็ทีป่ระจักษว่์า เป็นผูท่ี้มีผลการเรยีนอยูใ่นเกณฑด์ ีสม่ำเสมอ  มีความประพฤตดิ ี มีเมตตา

กรุณาและมนษุยสัมพันธท่ี์ดตีอ่ผู้ป่วย ญาต ิและเพือ่นร่วมงาน  รวมทัง้ปฏบัิตงิานเปน็ประโยชนต์อ่

ส่วนรวมและวชิาชีพ  ซ่ึงเจ้าของรางวลัน้ีได้บอกถึงความรูสึ้กว่า
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“ดีใจและภาคภูมิใจ ถือเป็นเกียรติแก่ตนเอง และครอบครัวเป็นอย่างย่ิง”

นักศึกษาคนเก่งของ วพบ.สุพรรณบุรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 คน  สามารถ

คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง  จากการให้ความสนใจและเป็นแกนนำร่วมทำ

กจิกรรม “ฝึกอบรมคา่ยกจิกรรมเยาวชนคนดศีรีสุพรรณ”  โดย จ.สุพรรณบรีุ ร่วมกบั

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานโครงการเยาวชน

คนดศีรีสุพรรณ  ระหวา่งวนัที ่28 – 30 สิงหาคม 2551 ณ สถานวิีจัยและทดสอบพนัธุสั์ตว์

สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  ซึ่งทำให้เยาวชนได้ฝึกปฏิบัติตนให้มี

ลักษณะนิสัยตามคุณลักษณะเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 11 ประการ  ได้ร่วมกันพัฒนา

หมู่บ้านและชมุชน  และเป็นการเสริมสร้างความรว่มมือระหว่าง บ้าน โรงเรียน และสถาบัน

ในชุมชนในการทำให้เด็กและเยาวชนเปน็คนดี
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ทีมนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 วพบ.

สวรรค์ประชารักษ์  ในนาม “สีฝุ ่นผจญภัย”
(นส.วาสนา แกว้สุฟอง  นส.ประภาภรณ ์ สอนจิต
นส.สุธารัตน์  โพคทรพัย์  นส.กาญจนห์ทัย  สิมราช
และ นส.ปาริชาติ  พวงศรี)  ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ในโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ระหว่างวันท่ี
28 – 29 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา  ด้วยการ

นำเสนอกิจกรรมเน้นการอนุร ักษ์สิ ่งแวดล้อม

“จัดต้ังธนาคารขยะ” โดยนำกระดาษทีผ่่านการใช้แล้วมารีไซเคิลทำเป็นกระดาษสา
ธนาคารกรุงไทย ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวติดต่อกันมาเป็นปีที่ 2  เพื่อปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

และการดำเนนิธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  มีนักศึกษาทัง้ในเขตกรงุเทพฯ และภาคกลาง กว่า 76 ทีม เข้าร่วมการแขง่ขันเร่ิมต้ังแตป่ลายเดอืนสิงหาคม

2551 เป็นต้นมา  ณ  โรงแรมเอเชีย

 ⌫ 
สถาบนัพระบรมราชชนก  โดยวทิยาลยันกับริหารสาธารณสขุ  ขอแจง้แผนการอบรมหลกัสูตรทางการบรหิารสำหรบับุคลากรในสงักดั

กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปี 2552  ดังน้ี

             สถานทีจ่ดัอบรม ระยะเวลาอบรม
       หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสขุระดับต้น รุ่นที ่19

                 สถานทีจั่ดอบรม ระยะเวลาอบรม

      หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสขุระดับกลาง รุ่นที ่23

วสส.ชลบุรี  วพบ.สรรพสิทธปิระสงค์ 20 เม.ย. – 29 พ.ค. 52

และ วพบ.ตรัง

วพ.พระปกเกลา้ จันทบรีุ 27 เม.ย. – 5 มิ.ย. 52

วพบ.จักรีรัช 4 พ.ค. – 12 มิ.ย. 52

วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 18 พ.ค. – 26 มิ.ย. 52

วพบ.นครลำปาง 25 พ.ค. – 3 ก.ค. 52

วพบ.ราชบุรี 1 มิ.ย. – 10 ก.ค. 52

หลักสูตรสาธารณสุขอำเภอ
วสส.ชลบุรี 8 – 12 มิ.ย. 52

หลักสูตรหัวหน้าสถานีอนามัย
วพบ.นนทบุรี 23 – 27 มี.ค. 52

วสส.ยะลา 20 – 24 เม.ย. 52

วพบ.สุรินทร์ 6 – 10 ก.ค. 52

วพบ.พะเยา 20 – 24 ก.ค. 52

วสส.พิษณุโลก  วพบ.ชัยนาท  วพบ.สระบุรี 20 เม.ย. – 22 พ.ค. 52

วพบ.ชลบุรี  วพ.พระจอมเกลา้ จ.เพชรบรีุ

และ วพบ.นครศรีธรรมราช

วพบ.เชียงใหม ่วพบ.พะเยา วพบ.อุตรดติถ์ 27 เม.ย. – 29 พ.ค. 52

วพบ.พุทธชนิราช และ วพบ.สุพรรณบรีุ

วพ.ศรีมหาสารคาม และ วพบ.สงขลา 11 พ.ค. – 12 มิ.ย. 52

วสส.ขอนแก่น 15 มิ.ย. – 17 ก.ค. 52

วพบ.พระพุทธบาท 22 มิ.ย. – 24 ก.ค. 52

วพบ.จักรีรัช 6 ก.ค. – 7 ส.ค. 52

หลักสูตรหัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาลชุมชน
วพบ.ยะลา 1 – 5 มิ.ย. 52

วพบ.ราชบุรี 20 – 24 ก.ค. 52

วพบ.ตรัง 3 – 7 ส.ค. 52

วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ 24 – 28 ส.ค. 52

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือสมัครเข้ารับการอบรมได้ท่ี
อาจารยศิ์ริพร  ถนอมทรพัย์ โทร. 0-2590-1927-8
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วสส.จังหวัดชลบุรี  กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออก  เข้าศึกษา
ในหลักสูตร ปวส.แพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2552  จำนวน 60 คน

นอกจากนี ้ยังได้เปิดการอบรมหลกัสูตรต่างๆ แก่ประชาชนเพือ่ให้สามารถนำไปใชใ้นการประกอบอาชพี ดังน้ี

หลักสูตรการอบรม ระยะเวลาอบรม
อบรมการนวดไทยสำหรบันักศกึษา กศน.จ.ชลบุรี  (50 / 100 ช่ัวโมง)   ธันวาคม 2551

การดูแลหลังคลังคลอดด้วยการแพทยแ์ผนไทย (ทับหม้อเกลือ)   มกราคม 2552

อบรมการนวดฝา่เท้า (60 ช่ัวโมง)   เมษายน 2552

ผู้สนใจตดิต่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี
 อาจารยอั์จฉราวรรณ  จันทรเ์ทียน  โทร. 038-275-663 ต่อ 131 ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

    อ.วทญัญ ู ประเสรฐิเมอืง

ระดบั 11

ระดบั 10

    ระดับ 9

ระดบั 8

    ระดับ 7

ระดบั 3-5 หรอื 6

ระดบั 2-4 หรอื 5

ระดบั 1-3 หรอื 4

ที่มาข้อมูลอ้างอิง
นายวสูิตร  ประสทิธศิริิวงศ ์ ผอ.สำนกัวจัิยและพฒันาระบบงานบคุคล สำนกังาน ก.พ

อ.สมศรี  เพิงพา  ผอ. กลุ่มพัฒนากฎหมาย และระเบียบ     กระทรวงการคลัง
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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)

 ⌫ ⌫    ⌫     

ยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงในระบบการทำงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรใด ล้วนมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอัตรากำลังประมาณ 160,000 คน สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ก็ได้ดำเนินการจัดทำ

ตำแหน่งเพื่อเข้าสู่ระบบใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 11 ธันวาคม 2551  ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบจำแนกตำแหน่งที่เรียกว่าระบบ ซี  (Position

Classification System) ถูกนำมาใช้ในการบริหารงานบุคคลตั้งแต่ พ.ศ. 2518  โดยจัดโครงสร้างของตำแหน่งตามระดับ

มาตรฐานกลาง (Common Level) เป็น 11 ระดบั แบ่งเปน็ 3 ประเภท ได้แก ่ตำแหนง่ประเภททัว่ไป ตำแหนง่ประเภทวชิาชีพเฉพาะ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง หรือบริหารระดับสูง  โดยมีแนวคิดการจำแนกตำแหน่งตามความ

ชำนาญเฉพาะทาง (Specialization) และกำหนดระดับตำแหน่งตามความยาก และคุณภาพของงาน

ต่อมาในปี พ.ศ.2551 สำนักงาน ก.พ. มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้าราชการพลเรือน และการกระจาย

อำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ภายใต้การปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยมีแนวคิดการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนเป็นไปเพื่อสนับสนุนให้เกิด  High Performance Civil

Service

ทั้งนี้ ก.พ. เริ่มการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ การกระจายอำนาจการกำหนด ตำแหน่งให้กับกระทรวง

จากเดมิระดบั 11  (บส/ชช/วช)  ระดบั 10 (บส/ชช/วช) ระดบั 9 (บส/ชช/วช) ระดบั 8 (บก/ว/วช)ระดบั 7 (ว/วช) ระดบั 3-5 หรอื 6ว ระดบั

2-4 หรือ 5 ระดับ 1-3 หรือ 4   โดย จำแนกกลุม่ตำแหนง่ใหม่เป็น 4 ประเภท คือกลุ่มท่ัวไป  กลุ่มวิชาการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหาร

แต่ละกลุ่มมี 2-5 ระดับ และมีอิสระจากกัน  แตกต่างกันตามค่างาน และโครงสร้างการทำงานในองค์กร  และมีบัญชีเงินเดือน

พื้นฐานแยกแต่ละกลุ่ม  และมีการกำหนดชื่อเรียกระดับตำแหน่งแทนตัวเลข... ( ดังรูปประกอบ ) ซึ่งในฉบับหน้าจะได้นำเสนอ

ความคืบหน้าต่อไป

 ⌫            


