


  ⌫ ⌫
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา  กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดงาน  “๙๐ ปี

การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” เพื่อระลึกถึงความสำคัญ
ของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ได้รับพระกรุณา

  

 

   

โปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกาศตั้ง “กรมสาธารณสุข” ขึ้นใน
กระทรวงมหาดไทย เม่ือวันที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๔๖๑ จนไดรั้บการสถาปนาเปน็ “กระทรวงสาธารณสขุ”
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๘๕  โดยกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ  โดยกระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและหน่วยงานในสังกัด กสธ. รวมทั้งจัดการประชุม

วิชาการประจำป ี๒๕๕๒  ติดตามรายละเอยีดได้ในคอลัมน์ “รับรู้ - ดูข่าว”

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีคิดว่าน่าจะอยู่ในความสนใจของบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก คือ ความคืบหน้า

ในเรือ่ง “การเสนอรา่ง พ.ร.บ. สถาบนัพระบรมราชชนก” ขณะนี ้กระทรวงสาธารณสขุ ได้มีหนงัสือ

ถึงเลขาธิการ ก.พ.ร. ยืนยันหลักการในการขอจัดต้ังสถาบันฯ เป็น “สถาบันอุดมศึกษา ท่ีเป็นส่วนราชการ
และมีฐานะเป็นนิติบุคคลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก.พ.ร.กระทรวงสาธารณสุข  หากมีความคืบหน้าประการใดทางคณะผูจั้ดทำจะได้สรุปประเด็นมานำเสนอ

ให้ได้รับทราบในฉบับต่อๆ ไป



นายวทิยา  แกว้ภราดยั  รมว.สธ. เป็นประธานในพธีิ “ทำบญุในโอกาส
ครบรอบ ๙๐ ปี การสาธารณสขุไทย” ทีก่ระทรวงสาธารณสขุ เมือ่วนัที ่๑๑

มีนาคม ๒๕๕๒  โดยกราบนมัสการพระเถรานุเถระจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

จำนวน ๙๐ รูป  มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ประธานคณะ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

แก่บุคลากรและหน่วยงานในสังกัด กสธ.

เม่ือวันที ่๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒  สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม
มกฎุราชกุมาร  เสดจ็พระราชดำเนนิพรอ้มดว้ย พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์
เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร
รัศมโีชติ ไปทรงเปดิงาน “๙๐ ปี การสาธารณสขุไทย เพ่ือคนไทยสขุภาพดี”
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ อิมแพคชาเลนเจอร์

เมืองทองธานี

ภายในงานมีการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๒  การแสดง

นิทรรศการ  “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรม
วงศานุวงศ์” “ประวัติศาสาตร์ ๙๐ ปี การสาธารณสุขไทย” “ผลงานวิจัยและ
นวตักรรม” ฯลฯ  บริการพเิศษ “มหกรรมผลติภณัฑสุ์ขภาพไทย ก้าวไกลสูส่ากล

และให้บริการตรวจสุขภาพ” รวมทั้งการแสดงบนเวทีตลอดงาน

สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัด กสธ. จัดนิทรรศการแสดง

ผลงานวิชาการด้านการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข อาทิ ห้องเรียนจำลอง :

ผลิตและพัฒนาคน แทนคุณแผ่นดิน  แนะแนวการศึกษา  ตลอดจนให้บริการ

ตรวจสุขภาพ นวดเท้าแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็ก สลับกับ

การแสดงบนเวท ี โดยคณะอาจารย ์และนักศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ

ติดตามประมวลภาพเหตุการณ์ และดาวน์โหลดภาพได้ท่ี
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เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา  วสส.จังหวัด

พิษณุโลก ได้จัดพธีิ “ไหว้ครูแพทยแ์ผนไทย ประจำปี ๒๕๕๒”
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความกตัญญูกตเวทิตาให้กับผู้ที่ศึกษา

ด้านการแพทยแ์ผนไทย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบไป  โดยมี

ครูแพทย์แผนไทย  ผู้อบรมแพทย์แผนไทย รุ่นที่ ๑ - ๙  และ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย รุ่นที่ ๑

เข้าร่วมพิธี

วพบ.ชลบุรี  และ วพบ.พุทธชินราช  จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

ในปกีารศกึษา ๒๕๕๑  ดงันี้

วพบ.ชลบุรี  จัดโครงการปจัฉิมนเิทศแกนั่กศกึษา

พยาบาลศาสตรบณัฑติ รุ่นที ่๒๘ จำนวน ๑๐๖ คน  มีการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมเชิงวิชาชีพ ความกตัญญู
ต่อวิชาชีพและสถาบนั” พิธีอธิษฐานจิต การทอดผา้ป่ากิเลส

และกิจกรรมปัจฉิมอำลาอาลัยก่อนจากสถาบัน ระหว่าง

วันที ่๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๒

เมือ่วนัที ่๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒  วพบ.พุทธชนิราช
จัดพิธีสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รุ ่นที ่ ๕๗ จำนวน ๑๑๕ คน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

โดยนายยงยศ  เมฆอรณุ  รองผูว้า่ราชการจงัหวดัพษิณโุลก

เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มรางวัลเรียนดี มีญาติ

นักศึกษาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

เม่ือวันที ่๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๒  วพบ.สุรินทร ์ ได้จัด “พิธมีอบ
แถบหมวก  เข็มเครื่องหมายประจำชั้นปี” แก่นักศึกษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑  ณ ศูนย์การเรียนรู้แบบ

กัลยาณมิตร  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

พยาบาล  เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่น และความ

เอื้ออาทรระหว่างสมาชิกร่วมสถาบัน  ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีอันดีงาม  โดยมีแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองร่วมแสดง

ความยินดี



สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ ่มพัฒนาบุคลากร
เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพใน
หนว่ยบรกิารปฐมภมิูให้เกดิประสทิธภิาพ ประสิทธผิล  ซ่ึงจำเปน็
ต้องบูรณาการกับงานบริการสุขภาพอื ่นๆ และมีการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดการฝึกอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการทำงานส่งเสริม
ทันตสุขภาพในหนว่ยบริการปฐมภมิู” ระหวา่งวนัที ่๒๕ – ๒๗
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๒  แกเ่จา้พนกังานทนัตสาธารณสขุ นกัวชิาการ
สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วย

 ⌦  

บริการปฐมภูมิของจังหวัดเชียงราย ลำปาง พะเยา นครสวรรค์ อุทัยธานี และสุโขทัย รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน ณ วพบ.สวรรค์
ประชารกัษ ์นครสวรรค ์  เพือ่ใหบุ้คลการทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถจดัทำโครงการบรูณาการงานสง่เสรมิ
ป้องกันทันตสุขภาพกับงานบริการสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยบริการปฐมภูมิได้ เช่น งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
งานปอ้งกนัโรค งานฟืน้ฟสูภาพ เปน็ตน้  รวมทัง้เกดิบรรยากาศทีด่ใีนการทำงาน

หลังการฝึกอบรมได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  เนื่องจากทำให้ได้แนวทางในการจัดทำโครงการบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ป้องกันสุขภาพในพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อไป

เม่ือวันที ่๑๖ – ๑๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๒  วสส.จังหวดัพษิณุโลก
ได้จัดการอบรม “พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมด้าน
วิชาการ ประจำปี ๒๕๕๒” ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ จ.เชียงใหม่
เพื่อให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข
ระดบัต่างๆ ท่ัวประเทศทีเ่ขา้รับการอบรม จำนวน ๒๔๒ คน  มีความรู้
ด ้านเภสัชกรรมและคุ ้มครองผู ้บริโภคด้านสาธารณสุข  รวมทั ้ง
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติการและวิชาการ
ร่วมกับวิทยากร  นอกจากนี้ยังได้ไปศึกษาดูงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค
นับว่าช่วยพัฒนาเพิ่มพูนขีดความสามารถเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและ
นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

วพบ.นครศรธีรรมราช  ได้จัดการประชมุวิชาการประจำป ี๒๕๕๒ เร่ือง

“ภูมิปัญญาตะวันออกกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑

มกราคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชมุบงกชรตัน ์โรงแรมทวนิโลตสั จ.นครศรธีรรมราช

เพือ่ใหบุ้คลากรดา้นสาธารณสขุจากจงัหวดันครศรธีรรมราช พัทลุง พังงา กระบี่

ภูเกต็ ตรัง และสรุาษฎรธ์าน ีท่ีเขา้ร่วมประชมุจำนวน ๑๑๒ คน  มีความรูค้วาม

เข้าใจและเปิดโลกทัศน์เก ี ่ยวกับภูมิปัญญาตะวันออก  ได้แลกเปลี ่ยน

ประสบการณใ์นการดแูลผูป่้วยโดยใชแ้นวทางภมิูปัญญา และสามารถประยกุต์
ภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับแบบแผนการรักษาแบบปัจจุบัน  ทั้งนี้พบว่าการใช้ภูมิปัญญาตะวันออกสอดคล้องกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างน่าประหลาดใจ



วสส.จังหวัดชลบุรี  ได้ดำเนินโครงการ “สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์ สร้างสรรค์การ
เรียนรู้ สู่วิชาชีพสาธารณสุข ครั้งที่ ๓”  ระหว่างนักศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตในเครือข่ายสถาบันวิชาการด้านสุขภาพ

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  โดยคณาจารย์

และนักศึกษา วสส.จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์

และนักศึกษา วสส.จังหวัดพิษณุโลก และร่วมกันแลกเปลี่ยน

เรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา  ซ่ึงผลการประเมนิความพงึพอใจอยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๒.๕  จึงวางแผนจะขยายเครอืข่ายไปยังวิทยาลัยอ่ืนๆ

ในสงักดัสถาบนัฯ ตอ่ไป

วพบ.ชลบุรี ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ

กสธ. เป็นคณะทำงานเขียนบทความวิชาการเผยแพร่
ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู ้เข ้าร่วมประชุม
วิชาการ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”  ปี ๒๕๕๒ (Prince

Mahidol Award Conference) ท่ีได้เดินทางไปศกึษาดงูาน

ดา้น Health Public Policy ทีน่คิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ

และโรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง  เมือ่วนัที ่๒๘ มกราคม

๒๕๕๒

วพบ.ขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA)

ประจำประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ  จัดการฝึก

อบรมหลักสูตรนานาชาติ “การป้องกันการบาดเจ็บทาง
จราจร” (International Training program on traffic injury

prevention) เพือ่พัฒนาองคค์วามรูเ้พือ่ฝึกอบรมใหกั้บประเทศ

ที่ ๓  พร้อมจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศ

ในแถบเอเชีย ๙ ประเทศ จำนวน ๒๗ คน  โดยนักศึกษา

พยาบาลร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมให้ผู้เข้ารบการอบรมได้รับ

ชมดว้ย  เมือ่วันที ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ ทีผ่่านมา ณ โรงแรม

เจริญธานีปริ้นเซส จ.ขอนแก่น



⌫
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒  มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  ได้อนุมัติทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลในสงักัดสถาบันฯ

ประจำปกีารศกึษา ๒๕๕๑ จำนวน ๕๘ ทุน ๆ ละ ๔ พันบาท รวมกวา่ ๒๓๒,๐๐๐ บาท  โดยสถาบนัพระบรมราชชนก

ไดม้อบทนุดงักลา่วแกน่กัศกึษาผูไ้ดรั้บทนุในวทิยาลยัพยาบาลครบทัง้ ๒๙ แหง่ แลว้เมือ่ตน้เดอืน มนีาคม ทีผ่่านมา

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี ๓ และ ๔ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต

(๔ ปี) ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๔  เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

โดยผู้ได้รับทุนต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในชนบท มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีเจตคติ

ทีด่ตีอ่วชิาชพี  ซ่ึงนกัศกึษาทีไ่ดรั้บทนุไมมี่ภาระผกูพนัใดๆ กบัมูลนธิฯิ

นกัศกึษาพยาบาลโครงการผลติพยาบาลวชิาชพีเพิม่ฯ จังหวดัชายแดนภาคใต ้ทีข่าดแคลนทนุทรพัย ์จากวทิยาลยั

พยาบาลในสังกัด ๒๕ แห่ง เข้ารับมอบทุนการศึกษา “ทุนสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒”
ต่อเนือ่งเปน็ปีท่ี ๒ รวม ๘๐ ทุน ๆ ละ ๑ หม่ืนบาท  โดยมพิีธีมอบทนุการศกึษาทกุวทิยาลยัเครอืข่าย  ดังนี้

วิทยาลยัเครอืขา่ยภาคใต ้  เม่ือวันที ่๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๒ นายวทิยา  แกว้ภราดยั  รมว.สธ. เป็นประธาน

มอบทุนการศกึษา จำนวน ๑๔ ทุน ณ โรงแรมทวนิโลตสั จ.นครศรธีรรมราช

วิทยาลยัเครอืขา่ยภาคกลาง ๒
นายมานติ  นพอมรบด ี รมช.สธ. เป็นประธาน

มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๒ ทุน เมื ่อวันที ่ ๑๖

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ อาคารเอนกประสงค ์ วพบ.ราชบุรี

วิทยาลัยเครือข่ายภาคอีสาน
นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับทุน จำนวน ๑๘ คน

เข้ารับทุนการศึกษาจาก นพ.ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์

ปลัด กสธ. เมือ่วนัที ่๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๒ ทีโ่รงแรม

โซฟิเทล จ.ขอนแก่น

วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๑ และภาคเหนือ  ในงานครบรอบ ๙๐ ปี การสาธารณสขุไทย เพือ่คนไทย

สุขภาพด ีเม่ือวนัที ่๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ทีเ่มอืงทองธาน ี ไดมี้พธิมีอบทนุการศกึษารวม ๓๗ ทนุ  โดยนายอภสิิทธิ ์ เวชชาชวีะ

นายกรัฐมนตรี  ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่ตัวแทนนักศึกษา จำนวน ๙ ทุน ณ ห้องประชุมจูบิลลี่  และ นพ.ปราชญ์

บุณยวงศวิ์โรจน ์  ปลัด กสธ. ได้มอบทนุแกผู้่ได้รับทุนทีเ่หลอือีก ๒๘ ทุน ณ ห้องประชมุจูปิเตอร ์๑๓



เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒  Prof. Roland  Svensson

คณบด ีSchool of Health, Care and Social Welfare และ Mr.Per

Andersson, Director of Studies at the School of Health, Care

and Social Welfare จาก Mälardalen University ราชอาณาจักร

สวีเดน  เดินทางมาปรึกษาหารือกับ  นพ.สมควร  หาญพัฒนชัยกูร

ผอ.สถาบนัฯ  คณะผูบ้ริหาร  ผอ.วสส.จังหวดัอบุลราชธาน ี  รวมทัง้

ผู้แทน ผอ.วสส.จังหวัดชลบุรี และ วสส.จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อ

ประสานร่วมมือในการ “พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกล
นานาชาติด้าน District Health Care, Public Health  ระดับ
ปริญญาโท” ณ ห้องรับรอง สถาบนัพระบรมราชชนก

วพบ.เชยีงใหม ่ ไดจั้ด “โครงการความรว่มมอืแลกเปลีย่น
และเพ่ิมพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม  ระหว่างนักศึกษา วพบ.
เชียงใหม ่กับ Messiah College Students ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ปี ๒๕๕๒” ระหวา่งวนัที ่๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒  เพือ่แลกเปลีย่น

ประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาชีพพยาบาล ทั้งในด้านการปฏิบัติการ

พยาบาลในคลินิกและชุมชน  แลกเปลี ่ยนภาษาและวัฒนธรรม

พัฒนาสัมพันธภาพและความร่วมมือด้านงานวิชาการ งานวิจัย และ

งานพัฒนาบุคลากร เพื่อนำไปสู่การยอมรับในระดับสากล  รวมทั้ง

ศึกษาและเตรยีมความพรอ้มในการแลกเปลีย่น อาจารย์และนักศึกษา

พยาบาลของไทยเพื่อไปเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

การเรียนการสอนหลักสูตรนี้เป็นการผสมผสานความรู้ความชำนาญด้านการสาธารณสุขชุมชนของประเทศไทย

และประเทศสวีเดน  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยได้เรียนต่อต่างประเทศในราคาประหยัด

⌫
 ⌫    

นกัศกึษาพยาบาลจาก Messiah College ทีเ่ขา้รว่มโครงการ

ทัง้ ๒๑ คน ไดร่้วมทำกจิกรรมฝกึปฏบัิตงิานทีห่อผูป่้วยใน  ศกึษาดงูาน

ที่ห้องผ่าตัดและห้องคลอด ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ สถาบันส่งเสริม

พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และสถานสงเคราะห์หลายแห่ง  รวมทั้ง

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนท่ีโรงพยาบาล

แม่ออน  นอกจากนี ้ย ังมีการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล
(Nursing Conference) ระหว่างนักศึกษาสองสถาบัน เร ื ่อง
“โรคมาลาเรียในประเทศไทย” และ “โรคพาร์กินสันในสหรัฐอเมริกา”

และการบรรยายวชิาการ เร่ือง “Electronic Portfolio” และ “Interactive

Classroom Technology (Clickers)” โดย Associate Professor Debra

Loop ณ ห้องอินทนนท ์วพบ.เชียงใหม่



ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ วสส.จังหวัดพิษณุโลก ได้จ ัดทำ

“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แก่นิสิตหลักสูตร

สาธารณสขุศาสตรบณัฑติของวทิยาลยั และ วสส.จังหวดัชลบรีุ  เพือ่ใหน้สิิตได้

ไปศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขที่เกี ่ยวข้อง มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละภาคส่วน และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อวิชาชีพและ

องคก์รวชิาชพี

กิจกรรมโครงการ ประกอบด้วย  การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม

และการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่การพฒันางานสาธารณสขุ ระหวา่งอาจารยแ์ละ

นิสิตทั้งสองสถาบัน  โดยมีการศึกษาดูงานเรื ่อง ระบบนิเวศบึงบอระเพ็ด

(จ.นครสวรรค์) การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (สวนอุตสาหกรรม

สหพฒัน์ ศรีราชา จ.ชลบุรี) การดำเนนิงานดา้นอาชวีอนามยั (ศนูยฟ้ื์นฟคูนงาน

ประจำภาคตะวันออก จ.ระยอง) และการศึกษาศาสนาและความเช ื ่อ

(วัดญาณสงัวราราม และวดัเขาชจีรรย ์จ.ชลบุรี)

ผลจากการดำเนนิโครงการดงักลา่ว  ทำใหนิ้สิตทัง้สองสถาบนัเกดิการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และแนวคดิตอ่วิชาชพีเพือ่พัฒนางานสาธารณสขุ  สามารถ

นำทักษะประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขที่ได้จากการศึกษาดูงานไปใช้

ปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพ

นพ.สมควร  หาญพัฒนชัยกูร  ผอ.สถาบันฯ เป็นประธานเปิด  การ
ประชุมวิชาการระดับชาติเร่ือง “Edutainment  กับการส่งเสริมความพร้อม
นักศึกษาพยาบาลในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ” ระหว่างวันที่
๑๙ – ๒๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๒ ณ วพบ.กรุงเทพ  ภายในงานมกีารประกวดบท

อาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  การนำเสนอผลงานวิจัย

และนวัตกรรม  การบรรยายวิชาการเรื่อง “กฎหมาย : แนวทางการปฏิบัติ

ผลการประชมุพบวา่  อาจารยพ์ยาบาล พยาบาล

และนักศึกษาพยาบาลจาก ๒๘ สถาบันการศกึษาพยาบาล

ทุกสังกัดที ่ เข ้าร ่วมประชุมกว่า ๔๐๐ คน เก ิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  มีการให้ความรู้และการแข่งขัน

ดว้ยความเตม็ใจ  ทำใหน้กัศกึษามคีวามพรอ้มในการสอบ

ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพมากยิ่งขึ้น

เพื่อการพยาบาลที่มีคุณภาพ”  และการตอบปัญหาวิชาการ (รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ “นายอนุชา  ไทยวงศ์” และ

“น.ส. พจนา  หงสเ์จรญิ” นกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ ช้ันปทีี ่๔ วพบ.สุพรรณบุรี)



 
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  นางสาวนิมัศตูรา แว ผอ.วพบ.

ยะลา  เป็นประธานเปดิงาน “มหกรรมดอกแกว้บาน สืบสานภูมิปัญญา
ไทย” ที่จัดขึ้นเพื่อให้เพื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ กลุ่มวิชา

เลอืกภมิูปัญญาไทยกบัการดแูลสขุภาพ  ไดน้ำเสนอผลงานทางวชิาการทีไ่ด้

ศึกษาค้นคว้าจากแนวคิดทฤษฎี และลงพื้นที่เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวน ๖ โครงงาน ได้แก่ ภูมิปัญญามุสลิมกับการกรอกเลือดเพื่อสุขภาพ
ข้าวซ้อมมือเพื่อสุขภาพป้องกันโรคเหน็บชา  แก้ปัญหาประจำเดือนมามาก

ดว้ยสมนุไพร ๓ สหาย พธิแีนแงกบัวถิขีองมสุลิม  “เพชรสงัฆาต” สมุนไพรมหศัจรรย ์  และ ๓ สมุนฯ เลกิสรุา”  รวมทั้ง
แสดงนิทรรศการภูมิปัญญาไทย และอาหารไทย  โดยมีคณะอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ สนใจเข้ารับชมผลงาน

เป็นจำนวนมาก

วพบ.ตรัง  จัดโครงการ “ค้นคว้าหาดาว (THE
STUDENT NURSE STAR)” ระหว่างวันท่ี ๖ - ๗ กุมภาพันธ์

๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศรีตรัง  เพื ่อคัดเลือก

นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนในเขตจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา

และภเูกต็  เขา้ศกึษาตอ่ในวทิยาลยัในปกีารศกึษา ๒๕๕๒

รวมทั้งเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการเข้าศึกษาในวิชาชีพ

พยาบาล  ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน

อาจารย ์ และนกัศึกษาพยาบาลรุน่พ่ี  โดยจดัการปฐมนเิทศ

แนะนำวทิยาลยั  กิจกรรม “คน้หาความในใจวา่ทีพ่ยาบาล  พยาบาลในฝนัทีฉั่นอยากเปน็ และความรูสึ้กของฉนัในบา้นใหม”่
กิจกรรมกลุม่สัมพนัธ ์และ Walk rally แกผู้่สอบผ่านการคดัเลอืกทัง้ ๑๗ คน

นพ.สมควร  หาญพัฒนชัยกูร  ผอ.สถาบันฯ เดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาลัยในสังกัดตามนโยบายการเยี่ยมชม

ทุกวิทยาลัย  เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

ระหวา่งเดอืนมกราคม – กมุภาพนัธ ์๒๕๕๒ ทีผ่่านมา  ดงันี้

เม่ือวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ ผอ.สถาบนัฯ ได้ไป

เยี่ยมชม วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ หลังมอบนโยบาย
ได้ชมนิทรรศการผลงานวิจัย วิชาวิจัย และให้คำแนะนำ

ที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนางานวิจัย ช่วยสร้างขวัญและ

กำลังใจในการทำงานแก่บุคลากรอย่างยิ่ง

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒  วพบ.เชียงใหม่
ให้การต้อนรับ ผอ.สถาบันฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย

โดยท่านได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

และนักศึกษา ตลอดจนให้กำลังใจในการทำงาน



ผอ.สถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าเยี ่ยมชม วพบ.
นครศรีธรรมราช โดยผู้อำนวยการและบุคลากรวิทยาลัย

ได้นำชมวิทยาลัยและจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมแสดง

ความชื่นชมเรื่องการดูแลและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ที่มี

อายุการใช้งานมานานแต่ยังคงสภาพดีและใช้สอยอย่าง

คุม้คา่ เม่ือวนัที ่๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๒

ผอ.วพบ.ราชบุรี นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศกึษา ให้การตอ้นรับ ผอ.สถาบนัฯ ท่ีเดนิทางไปเยีย่มชม

และศึกษาปัญหาเพื่อช่วยพัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ซักถาม

ปัญหาและตอบปัญหาอย่างเป็นกันเอง สร้างความรู้สึก

อบอุ่นยิ่ง

วพบ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี นำนักศึกษาพยาบาล-

ศาสตร์ไปให้บริการตรวจสุขภาพพื้นฐานแก่ประชาชนทั่วไป โดยเน้นกลุ่ม

ผู้สูงอายุเป็นหลัก ร่วมกับ “โครงการเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คร้ังท่ี ๑
ประจำปี ๒๕๕๒”  เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ ณ วัดสังฆจายเถร

ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส

วันคล้ายวนัประสูติของพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายา

ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (วันที่ ๙ ธันวาคม

๒๕๕๑) ซึ่งพระองค์มีพระชันษาครบ ๓๗ ปี  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น

เพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตรและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมต่างๆ และให้บริการ

ด้านการเกษตรอย่างแท้จริง

ตามที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมสุดยอด
ผู้นำอาเซียน ครั้งที ่ ๑๔” ณ โรงแรมดุสิตธานี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๒  วพ.พระจอมเกล้า

จังหวัดเพชบุรี (โดย ผอ.วิทยาลัย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

พยาบาล จำนวน ๑๓๐ คน) ร่วมกับ จังหวัดเพชรบุรี และกระทรวง

มหาดไทย จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ

จดัประชมุดังกลา่ว รวมถงึการเตรยีมตวัเพือ่เปน็เจ้าบา้นที่ดีเพื่อสนบัสนุน

บทบาทของประเทศ  เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่สนามกีฬาเทศบาล จ.เพชรบุรี  ปรากฏว่ามีประชาชนในจังหวัด

หลั่งไหลเข้าร่วมงานเกือบสามหมื่นคน



ศนูยผู้์สูงอาย ุวพบ.พะเยา  ไดรั้บทนุสนบัสนนุจากสภาผูสู้งอายุ

แห่งประเทศไทย ให้ดำเนินโครงการ “สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน
การพึง่ตนเองดว้ยการดแูลอยา่งเอือ้อาทร”  รวมทัง้สิน้ ๖ ครัง้ ตัง้แต่

เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๕๒  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เสริมสร้าง

สุขภาพโดยการดแูลสขุภาพดว้ยตนเอง  สามารถจดัการความเครยีดทาง

ร่างกายและอารมณ์ด้วยการพัฒนาจิตตามหลักของพระพุทธศาสนา

รวมทั้งดูแลความปลอดภัยและป้องกันการหกล้ม ความเสี่ยงจากผลของ

ความเจบ็ป่วย โรคแทรกซอ้น และความพกิารตา่งๆ  นอกจากนีย้งัทำให้

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างและชุมชนด้วยความเอื้ออาทร

ขณะนีมี้ผู้สูงอายใุน อ.เมือง จ.พะเยา ข้ึนทะเบยีนกบัวิทยาลยัแลว้ ๒๒๒ คน  โดยเมือ่วันที ่๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๒

ที่ผ่านมา มีผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วม “ฝึกปฏิบัติการดูแลประสาทสัมผัสด้วยตัวเองในผู้สูงอายุ” ณ หอประชุมเอื้องคำ จำนวน

๘๐ คน

 
 ⌫ 

นิสิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วพบ.นพรัตน์-

วชิระ  จัดโครงการ “บริการวิชาการในงานเกษตรแห่งชาติ คร้ังท่ี ๔๗”
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์  โดยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับ

ไขมันในร่างกาย ตรวจธาตุเจ้าเรือน ประเมินภาวะสมองเสื่อมสำหรับ

ผู้สูงอายุ เสริมสร้างความแขง็แรง ความอดทนในการเคลือ่นไหวออกแรง

และออกกำลังกายในผู้สูงอายุ การป้องกันโรคอ้วนในเด็ก การปฐม

พยาบาลเบือ้งต้นด้วยสุคนธบำบดั และการนวดผอ่นคลาย รวมท้ังให้คำ

ปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรวม

๑,๙๓๘ คน

วพบ.ขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย์ จ.ขอนแกน่  จัดการอบรม “ฟ้ืนฟูความรู้  อาสาสมัครดูแล
ผูสู้งอายทุีบ้่าน” ระหวา่งวนัที ่๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ท่ีผ่านมา

รวม ๓ รุ่น ๆ ละ ๔๐ คน  ณ อบต.เขาสวนกวาง อบต.กุดขอนแก่น

และ อบต.โนนสะอาด ในจังหวัดขอนแก่น  ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจ

โดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส.) ได้รับความรู้และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดี



วันจักรี ตรงกับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึง พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช  หรือพระรามาธบิดท่ีี ๑ ปฐมบรม
ราชวงศ์จักรี

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช ทรงประสติูเม่ือวันที่

๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๘๐ มีพระนามเดิมว่า “ทองด้วง” เสด็จปราบดาภิเษก
ขึน้ครองราชยเ์ป็นปฐมกษตัรยิแ์หง่ราชวงศจั์กร ีเมือ่วนัที ่๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕

ทรงพระนามตามที่พระสังฆราชาคณะฝ่ายคามวาสี อรัญวาสี พร้อมกันถวาย

“พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทร บรมมหาจักรพรรดิ ราชา
ธิบดินทร์ ธรณินทราธิราชวาฬาธิเบนทร์ สุริเยนทราธิบดินทร์ หรินทราธาดาธิบดี
ศรสิีนทร บรมมหาจกัรพรรด ิ ราชาธบิดนิทรธ์รณนิทราธริาช รัตนาภาศกรวงศอ์งคป์รมา
ธิเบศร์ ตรีภูวเนศวรนาถนายก ดิลกนพรัตน์ราช ชาติอาชาวไศรย สมุทยุตโรมลสกลจักร
วาฬาธเิบนทร ์สุริเยนทราธบิดินทร์ หรินทราธาดาธบิดี ศรีสุวิบุลคุณอักนิฐ ฤทธริาเมศวรธรรมกิราชาธริาช เดโชชยัพรหมเทพา
ดเิทพ ตรภีวูนาธเิบศ โลกเชฐวสุิทธิม์กฏุ ประเทศคตา มหาพทุธางกรู บรมนาถบรมบรพิติร พระพทุธเจา้อยูห่วั”  พระองค์

ทรงครองราชย์อยู่เป็นเวลา ๒๘ ปี ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ทรงรวบรวมราชอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคง ทรงได้

รับการสรรเสรญิวา่ทรงเปน็ รัฐบุรุษ ผู้ปรีชาสามารถ เป็นนกักฎหมาย เป็นนกักว ีและชาวพทุธ ผู้เล่ือมใสศรัทธาในพระศาสนา

ดงันัน้ รัชสมัยของพระองคจึ์งไดรั้บการกลา่วขานวา่  เปน็ยคุของ “การสรา้งสรรคฟ์ืน้ฟ”ู แหง่รัฐและวฒันธรรมไทย  ทรงเปน็

กษัตริย์ผู้ก่อต้ัง กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองหลวงของไทยมาจนทกุวันน้ี  ได้รับช่ือเสียงว่าเป็น “เมืองแห่งเทพยดา”  พระองค์
เสดจ็สวรรคตเมือ่วันที ่๗ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๒ เม่ือพระชนมายไุด้ ๗๒ พรรษา

ด้วยพระมหากรณุาธคุิณดงักลา่ว ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูหั่ว (ร.๕) จึงโปรดเกลา้ฯ

ให้หล่อพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวท้ัง ๔ พระองค์ (ร.๑ - ๔) เพ่ือประดิษฐานไว้ให้พระมหากษตัริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานวุงศ์

ข้าราชการ และประชาชนไดถ้วายบงัคมระลกึถงึพระมหากรณุาธคุิณ และโปรดเกลา้ใหอั้ญเชญิไปประดษิฐานไวบ้นพระทีน่ั่ง

ดสิุตมหาปราสาท และมกีารยา้ยทีห่ลายครัง้ เช่น พระทีน่ั่งพทุไธสวรรยป์ราสาท และพระทีน่ั่งศวิาลยัปราสาท เป็นตน้

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖) โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถจากต่างประเทศ แล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานร่วมกับพระบรมรูปทั้ง ๔ รัชกาล

และทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ให้ซ่อมแซมพระพทุธปรางคป์ราสาท ในวัดพระศรรัีตนศาสดาราม เพ่ือประดิษฐานพระบรมรปู

สมเด็จพระบูรพมหากษตัริยาธริาชท้ัง ๕ รัชกาล พระราชทานนามใหมว่่าปราสาท “พระเทพบิดร” โดยทรงพระอนสุรณ์คำนงึ
ถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ซึ่งได้ประดิษฐานพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงมีพระเดชพระคุณต่อประเทศ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมรูปจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท มาประดิษฐาน

ที่ปราสาทพระเทพบิดร เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๔๖๑ อันเป็นดิถีคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ

เสด็จกรีฑาทัพถึงพระนคร ได้รับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศพระบรมราชโองการให้มีการกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

เป็นการประจำปกีำหนดในวนัที ่๖ เมษายน เป็นประเพณสืีบไป และโปรดเกลา้ฯ ให้เรียกวนัที ่๖ เมษายนวา่ “วันจกัร”ี 

¹ÔÀÒ¾ÃÃ³  ÊØÇÃÃ³¹Ò¶*

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ  หน่วยประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมฯ *

ประมวลจาก www.mthai.com   www.bu.ac.th  www.banfun.com



สืบเนื่องจากที่กระทรวงสาธารณสุข  ได้เสนอเรื่องการขอออก พ.ร.บ.จัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนก เป็น “สถาบัน
อุดมศึกษา ที่เป็นส่วนราชการ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข”  เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๐ (สมัย

รัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  เป็นนายกรัฐมนตรี)  ซึ่ง ค.ร.ม. มีมติส่งเรื่องให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาเสนอความเห็นก่อน

เพราะเปน็การจดัตัง้สว่นราชการระดบักรมขึน้ใหม ่ และตอ่มา กสธ. ไดเ้สนอความเหน็ของการประชมุ กพร. สธ. วนัที ่๑๑ กรกฎาคม

๒๕๕๑  ซ่ึงเห็นชอบในหลักการการขอออก พ.ร.บ. ดังกล่าวแล้ว  แต่เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียน ค.ร.ม. สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ส่งเร่ืองคืน

กสธ. เพื่อให้การทบทวนภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา  กสธ. ได้มีหนังสือด่วนมากถึงเลขาธิการ ก.พ.ร. ยืนยันหลักการในการขอจัดตั้ง

สถาบนัฯ เป็น “สถาบนัอุดมศกึษา ท่ีเป็นส่วนราชการ  และมฐีานะเปน็นติบุิคคลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ”  ตามความเหน็ชอบ

ของการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  หากมีความ

คืบหน้าประการใดจะได้รายงานให้ทราบต่อไป

      หนว่ยประชาสมัพันธ ์และเตรยีมความพรอ้มฯ

แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๒

บริหารหลักสูตรโดย ดร.วิบูลย์ลักษณ์  ปรียาวงศากุล (ผู้อำนวยการ) และคณะ  เปิดทั้งหลักสูตร

ระยะสั้นและหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม  อบรมด้วยกระบวนการสร้างประสบการณ์การเรียนรู ้แนว

จิตตปัญญาศึกษา ด้วยการมีส่วนร่วมในบรรยากาศการของความเป็นกัลยาณมิตร  เพื่อพัฒนา

ภายในของมนุษย์แบบองค์รวมหลายมิติ ได้แก่ ด้านพฤติกรรม ความสัมพันธ์ของจิตใจ สติปัญญา

และทักษะต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ๕ หลักสูตร  ดังนี้

หลักสูตรเฉพาะกลุ่ม
๑. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวจิตตปัญญาศึกษา

สำหรับอาจารย์วิทยาลัยในสังกัด สบช.

๒. พัฒนาบุคลากรในการให้บริการด้วยจิตอาสาเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

๓. การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมสำหรับอาจารย์วิทยาลัยในสังกัด สบช.

๔. พัฒนาจิตเพื่อการพัฒนางาน สำหรับบุคลากรใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

(ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

๕. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข

หลกัสตูรระยะสัน้
ชุดวิชา ๑. เข้าใจและเปลี่ยนแปลงชีวิต

๒. สร้างสรรค์สัมพันธภาพ

๓. เขา้ใจสังคม

๔. เขา้ใจธรรมชาติ

๕. เข้าถึงความงาม

๖. แสวงหาความรู้

บุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมผ่านหน่วยงานต้นสังกัดที่ปฏิบัติงาน  หรือ Download ใบสมัคร / โปรแกรมการ

ฝึกอบรมทาง  http://www.central.pbri.net/kaewkanlaya/drwiboonluk@gmail.com

หรือสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมท่ี  อาจารยเ์พียรพันธ์  อัศวพทิยา (๐๘๖–๐๐๔–๙๓๘๐)  อาจารยอ์รศรี  เสง่ียมศักด์ิ (๐๘๑–๙๖๗–๓๒๒๕) และ

อาจารยบุ์ญเลศิ  เลศิพพิฒันส์กลุ (๐๘๑–๖๙๗–๑๘๓๗)

วพบ.จังหวัดนนทบุรี  กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่สนใจเข้ารับการอบรมในโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ทางดา้นภาษาองักฤษและความเชีย่วชาญทางการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศกึษา ๒๕๕๒  ดงันี้
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โครงการอบรม ระยะเวลาการอบรม

๑. โครงการภาษาองักฤษสำหรับผู้บริหาร ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

๒. โครงการอบรมหลกัสูตรการดูแลและการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ๑๘ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒

(ภาคภาษาอังกฤษ) (Intensive Training Program on HIV/AIDS Care and

Prevention of Mother to child Transmission)       

๓. โครงการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสัน้นานาชาต ิสาขาการ ๑๐ สิงหาคม – ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๒

พยาบาลจติเวชในระยะวกิฤติ และสาขาการปอ้งกันและการพยาบาลผูติ้ดเช้ือ

เอชไอวี/เอดส์แบบองค์รวม (International Short Course Training Programs for

Nurses and Nurse Educators in 

  Psychiatric Nursing: Concentration on Crisis Intervention     

  HIV/AIDS Prevention and Holistic Nursing   

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ต้ังแต่บัดน้ี ถึง พฤษภาคม ศกน้ี หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

อาจารยก์มลรัตน์  เทอร์เนอร์  โทร. ๐๘๖–๕๒๐–๒๑๖  และอาจารยวิ์ไลพร  ขำวงษ ์ โทร. ๐๘๑–๗๕๗–๙๓๘๗

หรือ โทร. ๐–๒๕๒๕–๓๑๓๖ ต่อ ๒๖ , ๒๙

วสส.จังหวัดชลบุรี  เปิดรับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทย์ เกรดเฉลี่ย

ไม่ต่ำกว่า ๒.๕ และอายุไม่เกิน ๓๕ ปี (คัดเลือกจากระบบคะแนนแอดมิสชั่นกลาง)

เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร “อนุปริญญาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์  สาขา
เวชกจิฉกุเฉนิ และสาขาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์” เป็นปีแรก  หลักสูตรละ ๗๐ คน

ระหวา่งวนัที ่๑๖ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒

          ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางอินเตอร์เน็ต  ดูรายละเอียด

ท่ี URL:www.scphc.ac.th  หรือ โทร. ๐๓๘–๒๗๕–๖๖๓ ต่อ ๑๖๑

สาขาเวชกจิฉกุเฉนิ : อาจารย์พัชรินทร์  น้อยมิ่ง โทร. ๐๘๗–๒๕๒–๔๑๑๘

สาขาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ : อาจารย์อัจฉราวรรณ  จันทร์เทียน  โทร. ๐๘๓–๐๒๔–๓๔๔๘

สืบเน่ืองจาก พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้แล้วน้ัน   ทำให้ข้าราชการผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งใด

ตำแหน่งหน่ึง  เปล่ียนช่ือเรียกประเภทและระดบัใหม่ตามแต่สายงานของข้าราชการผู้น้ัน  จากเดิมท่ีประกอบไปด้วยช่ือตำแหน่งและตัวเลขระดับเป็น

การเขียนแบบประเภทแยกลกัษณะสายงาน   อีกทัง้การขอมบัีตรประจำตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐัตามตำแหนง่ใหมน้ั่นมีหลักเกณฑเ์ป็นอยา่งไรใน
พ.ร.บ.ใหม่น้ี

จึงขอนำเสนอความคบืหนา้ตอ่จากฉบบัท่ีแล้ว…ด้วยสำนกังานปลดัสำนกันายกรฐัมนตร ีได้เชิญส่วนราชการประชมุเพือ่แจ้งแนวทาง

การเปลีย่นบัตรประจำตวัเจ้าหนา้ท่ีของรัฐ จาก “ระบบซี” เป็น “ระบบจำแนกตำแหนง่เป็นประเภทตามลกัษณะงาน” เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๒ มกราคม

๒๕๕๒  พอจะนำมาสรุปได้ดังน้ี

๑. การระบุตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญในบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ให้ระบุตำแหน่งของข้าราชการ

พลเรือนสามัญในแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐในแต่ละประเภท  ดังน้ี

วทัญญู  ประเสริฐเมือง*

ประเภทตำแหน่งบริหาร (S)  ให้เขียนช่ือตำแหน่งทางการบริหารตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน ท่ีเป็นหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็น  กระทรวง  กรม  หรือมีตำแหน่งเป็นหัวหน้า

หน่วยงานท่ีมีฐานะเป็นกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี และข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี  เป็นต้น

ตวัอยา่ง  ปลัดกระทรวง  รองปลดักระทรวง  อธิบด ี ผู้ตรวจราชการกระทรวง  รองอธบิดี
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แสดงความคดิเหน็  หรอืแจง้เปล่ียนทีอ่ยู ่ :
หน่วยประชาสัมพันธ์  และเตรียมความพร้อมฯ  สถาบันพระบรมราชชนก

อาคาร ๒  ช้ัน ๗  สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  ถนนตวิานนท ์ อำเภอเมอืง  จังหวดันนทบรีุ  ๑๑๐๐๐

โทรศพัท ์๐-๒๕๙๐-๑๘๑๙  โทรสาร  ๐-๒๕๙๑-๘๖๒๓   หรอื   www.pi.ac.th       E – mail  :   nipaparn_su@hotmail.com

(ช่ือ - ท่ีอยู่ผู้รับ)
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ประเภทตำแหน่งอำนวยการ (M)  ให้เขียนช่ือตำแหน่งทางการบริหารท่ี อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดตามมาตรา
๔๔ แห่ง พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑  ท่ีเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำจงัหวัด  ผู้อำนวยการ
สำนักหรือเทียบเท่า  ผู้อำนวยการกองหรอืเทียบเท่า   เป็นต้น
ตัวอย่าง  เลขานกุารกรม  ผู้อำนวยการสำนกั  นายแพทยส์าธารณสุขขังหวัด

ประเภทตำแหน่งวิชาการ (K)  เป็นตำแหน่งในสายงานทีบ่รรจุเร่ิมต้นจากวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึน
ไป  ให้เขียนช่ือตำแหนง่สายงาน และระดับติดกัน  ไม่ต้องมีคำว่าระดับ   ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง่
ตวัอยา่ง  พยาบาลวชิาชพีปฏบัิตกิาร  นายแพทยช์ำนาญการ  วทิยาจารยช์ำนาญการพเิศษ
นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคณุวุฒิด้านยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ประเภทตำแหน่งท่ัวไป (O)  เป็นตำแหน่งในสายงานทีบ่รรจุเร่ิมต้นจากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญา
ให้เขียนช่ือตำแหน่งสายงานและระดบัติดกัน  ไม่ต้องมีคำว่าระดับ  ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง่
ตัวอย่าง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสขุอาวุโส

๒. การเปล่ียนบัตรประจำตวัเจ้าหน้าท่ีของรัฐสำหรับข้าราชการพลเรอืนสามัญจาก “ระบบซี” เป็น “จำแนกตำแหนง่เป็นประเภทตาม
ลักษณะงาน”  จากการปรบัปรุงโครงสรา้งและการจำแนกตำแหนง่ของขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหมท้ั่งระบบ  เจ้าหนา้ทีข่องรฐัผู้ถือบัตรจะขอ
มีบัตรใหม่หรือขอเปล่ียนบัตรมี ๒ สาเหตุ  คือ

๒.๑ สาเหตท่ีุเกดิจากสภาพของบตัร  คือ  บัตรหมดอาย ุ บัตรหาย  ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคญั
๒.๒ สาเหตทุีเ่กดิจากผูถ้อืบัตร  คอื  ผู้ถอืบัตรเปลีย่นชือ่ตวั ช่ือสกลุ หรอื ช่ือตวั และชือ่สกลุ  หรอื  ผู้ถอืบัตรไดเ้ลือ่นยศ  เล่ือนชัน้

เล่ือนระดับ  เปล่ียนตำแหนง่ หรือย้ายสังกัด
กรณีของกระทรวงสาธารณสขุ มีการกำหนดดา้นความชำนาญ หรือเช่ียวชาญกอ็าจระบุด้านน้ันๆ ต่อจากช่ือตำแหนง่และระดบัได้  เช่น

นายแพทยเ์ชีย่วชาญดา้นเวชกรรมสาขาอายรุกรรม  พยาบาลวชิาชพีชำนาญการพเิศษดา้นการพยาบาล  วิทยาจารยช์ำนาญการดา้นการสอน
เป็นต้น

สำหรับสายงานวิชาการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสายงานอำนวยการ หรือ ทำการแทนสายงานบรหิาร  ตัวอย่าง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ
การพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งหัวหน้างานใน สสจ. หรือ สสอ.  เขียนเป็น  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษด้านบริการ
วิชาการปฏิบัติราชการแทนสาธารณสุขอำเภอ (ระบุชื่อหน่วย)  หรือ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษด้านการพยาบาลปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกอง (ระบช่ืุอหนว่ย)  เป็นตน้

วทิยาจารยช์ำนาญการ หนว่ยประชาสมัพนัธ ์และเตรยีมความพรอ้มฯ *

(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ท่ี สธ. ๐๒๐๑.๐๓๘/ว๔๓ ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒)


