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สารสัมพันธ์ฉบับนี้มีข่าวดีต้อนรับเปิดเทอม เรื่องแรกคือผู้บริหารและ
อาจารย์ของสถาบันได้รบั รางวัลมูลนิธหิ ม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช
ประจำปี ๒๕๕๒ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ อาจารย์วาณี โพธิน์ คร (ผอ.วพบ.
สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์) ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่นระดับ
ผูบ้ ริหาร และอาจารย์ภญ
ิ ญา หนูภกั ดี (วพบ.กรุงเทพ) ได้รบั รางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่นระดับผูส้ อน
นอกจากนี้ ยังมีผบู้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอีกหลายท่านทีไ่ ด้รบั “รางวัลข้าราชการดีเด่น
ของสถาบันพระบรมราชชนก” ซึง่ จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
ในงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
ในวันที่ ๑๕ มิถุนายนศกนี้ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ในนามคณะผู้จัดทำสารสัมพันธ์ ขอถือโอกาส
แสดงความยินดีกับทุกท่าน พร้อมกันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งจะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ในวาระนีด้ ว้ ย
ข่าวดีที่นำความภาคภูมิใจมาสู่สถาบันเรื่องที่สอง คือ มีอาจารย์จาก วพบ.สงขลา ไปคว้ารางวัล
ชนะเลิศนวัตกรรมทางการพยาบาล จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถึง ๒ รางวัล ติดตามอ่าน
รายละเอียดได้ในคอลัมน์เล่าข่าว เล่าคน และยังมีข่าวดีที่ได้นำมาเสนอในฉบับนี้อีกเรื่องหนึ่งคือ กสธ.
ได้เสนอขออนุมตั ิ ก.พ.เป็นกรณีพเิ ศษ ขอต่อเวลาราชการให้อาจารย์ระดับชำนาญการพิเศษทีท่ ำหน้าทีส่ อน
ในวิทยาลัยสังกัด สถาบันฯ ทีจ่ ะเกษียณอายุราชการ (จาก ๖๐ ปี เป็น ๗๐ ปี) จำนวน ๔ สายงาน คาดว่า
จะทราบผลในเดือนตุลาคม
สำหรับแฟนคอลัมน์เกร็ดความรู้ ไม่ควรพลาดเรือ่ ง “การเขียนชือ่ ตำแหน่งเป็นภาษาอังกฤษ” เพราะ
เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังจะได้พบกับบทความพิเศษซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่า
สนใจและเป็นประโยชน์ เรือ่ ง “ทำไมคน สบช. ... จึงไม่นยิ มใช้หอ้ งสมุดของสถาบัน!” ติดตามเนือ้ หาข่าวและ
เรือ่ งราวหลากหลายสาระจากคอลัมน์ตา่ ง ๆ แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ
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เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สธ. ได้เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การจัดสร้าง
“พระราชานุสาวรียส์ มเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ประทับพระองค์นง่ั ฉลองพระองค์ ชุด พอ.สว. ขนาด ๒ เท่าของพระองค์จริง ประดิษฐาน ณ บริเวณสนามหญ้าระหว่าง
อาคาร ๒ และ ๓ สำนักงานปลัด กสธ. เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นอนุสรณ์สถิตแห่งความรัก เทิดทูน
และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทีท่ รงมีคณ
ุ ปู การต่อวงการ
แพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คนไทย
โดยเฉพาะผูอ้ ยูห่ า่ งไกลในถิน่ ทุรกันดาร ผูด้ อ้ ยโอกาส บรรเทาจากความเจ็บป่วย พ้นทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทัง้ ส่งเสริมให้มสี ขุ ภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
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วิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุข จัดพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๑
โดยมีแขกผูม้ เี กียรติ คณาจารย์ ผูป้ กครองและญาตินกั ศึกษา ร่วมชืน่ ชมในความสำเร็จ ดังนี้

วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๒
วพบ.สุพรรณบุรี จัด “พิธสี ำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน” แก่นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี ๔ รุน่ ที่ ๑๑ จำนวน ๗๘ คน เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้แสดง
ความรักและเคารพต่อผูท้ ป่ี ระสิทธิป์ ระสาทความรูม้ าตลอดเวลา ๔ ปี โดยผูป้ กครอง
ได้เข้าร่วมชืน่ ชมในความสำเร็จครัง้ นีด้ ว้ ย เมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒
วพบ.ราชบุรี ได้จดั “พิธมี อบเอกสารแสดง
ผลการศึกษา” แก่นกั ศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต รุ่นที่ ๒๓ และนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือ่ ง) รุน่ ที่ ๑๗ รวมทัง้ สิน้
๓๐๕ คน โดยมี นายสมศักดิ์ โยนกพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
ในพิธี

นางวิยะดา รัตนสุวรรณ ผอ.วพบ.
พระพุ ท ธบาท พร้ อ มด้ ว ยคณาจารย์
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม “พิธมี อบ
ใบสัมฤทธิผลการศึกษาและแสดงความ
ยินดีแก่บณ
ั ฑิต” หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต จำนวน ๗๐ คน เมือ่ วันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๕๒ โดยมี ผ ู ้ ป กครองร่ ว มแสดงความ
ยินดีจำนวนมาก

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
เป็นประธานใน “พิธีมอบใบสัมฤทธิผล
ทางการศึกษา” แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน
๕๖ คน จาก วพ.พระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒
ทีผ่ า่ นมา
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เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา วพบ.สวรรค์
ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัด “พิธแี สดงความยินดีกบั บัณฑิตใหม่”
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุน่ ที่ ๓๖ จำนวน ๑๑๓ คน

วิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ วพบ.ตรัง จัด “พิธมี อบ
ใบแสดงผลการศึกษาแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษา” หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ จำนวน ๖๗ คน ณ ห้องประชุมพิรุณ
รัตนวนิช โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาทีป่ รึกษาพรรค
ประชาธิปตั ย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผูม้ เี กียรติ คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และผูป้ กครองนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี

วพบ.นครลำปาง จัด “พิธสี ำเร็จการศึกษา
และอำลาสถาบัน” แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๘ จำนวน ๙๐ คน
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมฝ้ายคำ
พร้อมจัด “งานเลี้ยงข้าวแลงสะโตกคำ” (เมื่อวันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒) โดยมี นายศิรชิ ยั ภัทรนุธาพร
นายแพทย์ สสจ.ลำปาง เป็นประธานมอบเกียรติบตั ร
รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และบายศรีสู่ขวัญแก่
ผูส้ ำเร็จการศึกษา

นายวีระพันธุ์ อนันตพงศ์ ผอ.วสส.จังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานใน “พิธีมอบใบสัมฤทธิผลการศึกษาและเข็มแก่
ผูส้ ำเร็จการศึกษา” หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รุน่ ที่ ๙ /
ปวส.สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ ๕๙ / ปวส.
สาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่นที่ ๑๘ และ ปวส.
สาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุน่ ที่ ๑๓ รวมทัง้ สิน้ ๒๔๕ คน
เมือ่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒

นางภรณี เลื่องอรุณ ผอ.วพบ.สงขลา เป็นประธาน
“มอบใบสัมฤทธิผลการศึกษา” แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๔๐ จำนวน ๘๕ คน และหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอนการศึกษาสำหรับ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน) รุน่ ที่ ๒ จำนวน ๔๗ คน เมือ่ วันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ทีผ่ า่ นมา

เมือ่ วันสงกรานต์เวียนมาถึงอีกครัง้ ในปีน้ี เมือ่ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ กสธ. ได้จดั
พิธสี รงน้ำพระในงาน “สธ.รักษ์ปใี หม่ไทย” โดยมีผบู้ ริหารสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานในสังกัด กสธ. ร่วมรดน้ำขอพรผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ผู้อาวุโส และผู้มีพระคุณ (โดยมี นายวิทยา แก้วภราดัย
รมว.สธ. เป็นประธานในพิธ)ี ณ บริเวณชัน้ ล่าง อาคาร ๑ สำนักงานปลัด กสธ.
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โอกาสเดียวกันนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้ รดน้ำ
และน้อมรับพรอันประเสริฐเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวจาก นพ.สมควร
หาญพัฒนชัยกูร ผอ.สถาบันฯ พร้อมด้วย รอง ผอ.สถาบันฯ (ทพ.ญ.ทิพาพร สุโฆสิต / น.ส.ส่งศรี
กิตติรักษ์ตระกูล และ นายมาโนช เกษกมล) บริเวณสำนักงานสถาบันพระบรมราชชนก
อาคาร ๔ ชัน้ ๘ สำนักงานปลัด กสธ.

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ (เทียบโอน) สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน วพ.
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีสงกรานต์รดน้ำดำหัว
และขอพร จากอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เพือ่ ให้ประสบ
แต่ความโชคดีตลอดไป เมือ่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุม
แก้วเจ้าจอม

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ ชมรมศิลปวัฒนธรรม
วพบ.สุพรรณบุรี จัดพิธสี บื สานประเพณีวนั ปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร
จาก ผอ.วิทยาลัย ภายในงานมีการแสดงสีภ่ าค การออกร้านจำหน่าย
อาหารและเครื่องดื่มแบบไทย การย้อนยุกต์การละเล่นแบบไทย
รวมทั้งการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (รางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยว
ได้แก่ “น.ส.อุดมลักษณ์ ดอกกระเบา” นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชั้นปีที่ ๑ รางวัลชนะเลิศประเภททีม เป็นของ “ชมรมกีฬา”)
บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและสนุกสนาน

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๒ นางเกษร คงแขม
รักษาการ ผอ.วพบ.พุทธชินราช
นำนั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์
ทุ ก ชั ้ น ปี และคณะเจ้ า หน้ า ที ่
รดน้ ำ ผู ้ ส ู ง อายุ แ ละอาจารย์
อาวุโสของวิทยาลัย จำนวน
๕๙ ท่าน เพือ่ แสดงออกถึงความ
เคารพและความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ โดยในช่วงเช้าได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
รับชมการแสดงรำพัดของผู้สูงอายุ และการแสดงระบำกองยาวของ
นักศึกษา

วพบ.พระพุทธบาท ได้จัดพิธี สรงน้ำหลวงพ่อทอง
(พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในสวนพุทธศาสน์ของวิทยาลัย)
ซึง่ เป็นทีเ่ คารพสักการะ และรดน้ำขอพรจาก นางวิยะดา รัตนสุวรรณ
ผอ.วิทยาลัย และคณาจารย์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ ภายใน
บริเวณสวนพุทธศาสน์ของวิทยาลัย

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ วพบ.พะเยา ให้
บริ ก ารตรวจสุ ข ภาพและคั ด กรองสุ ข ภาพเบื ้ อ งต้ น แก่ ผ ู ้ ส ู ง อายุ
บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา วพบ.สรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ ในงานหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และงานกตัญญูรดน้ำ
อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผูอ้ ำนวยการ และอาจารย์ ดำหัวผูส้ งู อายุตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ประจำปี ๒๕๕๒
ผู้อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
ณ หอประชุมวิทยาลัย
บ้านต๋อมกลาง ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

«

⌫

⌫

เมือ่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วโิ รจน์ ปลัด กสธ. ได้เป็น
ประธานเปิดการปฐมนิเทศ “นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาล
ศูนย์ / โรงพยาบาลทัว่ ไป ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒” รวมทัง้ สิน้
๒๐ คน ซึง่ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขจัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ณ
โรงแรมศรีอทู่ องแกรนด์ และโรงแรมคุม้ สุพรรณ จ.สุพรรณบุรี เพือ่ เตรียมความพร้อมด้านความรู้
ความเข้าใจในนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายผู้บริหารระดับสูง พัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริหารทรัพยากร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อพึงระวังในการบริหารงาน
กระบวนการปฐมนิ เ ทศ ประกอบด้ ว ย การบรรยายจากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ใ นหั ว ข้ อ
“คุณธรรมสำหรับผูบ้ ริหาร ผูน้ ำองค์กรยุคใหม่การพัฒนาและวางแผนกำลังคน ความคาดหวัง
ต่อผู้บริหารในส่วนภูมิภาค การประเมินผลการปฏิบัติราชการ” และการเสวนาเรื่อง “กฎ
ระเบียบที่พึงระวังในการปฏิบัติราชการ และบทเรียนจากพี่สู่น้อง”

⌫
วิทยาลัยในสังกัด ๔ แห่ง ได้เปิดการอบรมหลักสูตร “ผูบ้ ริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง (ผบก.) และระดับต้น (ผบต.) ประจำปี
๒๕๕๒” เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการบริหารของผู้บริหารการสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะทางการบริหารในการ
พัฒนางานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดการอบรม
ผบก. รุน่ ที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ ห้องประชุมวิทยาลัย โดยมีผเู้ ข้ารับการอบรมจำนวน ๕๒ คน

วพบ.พุทธชินราช เปิดการอบรม ผบต. รุน่ ที่ ๑๙ จำนวน
๒ รุน่ ๆ ละ ๕๒ คน รวม ๑๐๔ คน โดยรุน่ ที่ ๑๙/๑ จัดขึน้ ระหว่าง
วันที่ ๒๗ เมษายน – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และรุน่ ที่ ๑๙/๒ ระหว่าง
วันที่ ๑ เมษายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทีห่ อ้ งประชุมเบนทุกา

เมือ่ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ นายวีระพันธุ์ อนันตพงศ์
ผอ.วสส.จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรม ผบต.รุ่นที่
๑๙ ซึง่ จัดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ เมษายน – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ มีผู้เข้ารับการ
อบรมทัง้ สิน้ ๔๘ คน

วพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี จัดการอบรม ผบต. รุน่ ที่
๑๙ จำนวน ๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๒ พร้อมพาชมเมืองเพชรบุรี และประทับความทรงจำด้วย
พลุแสนสวยใน “งาน ๑๕๐ ปี พระนครคีร”ี และ “งานพระนครคีรี
– เมืองเพชรครัง้ ที่ ๒๓”

¬

⌫
วพบ.นครลำปาง และ วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เปิดการอบรมหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตั ิ
ทัว่ ไป (การรักษาโรคเบือ้ งต้น) ประจำปี ๒๕๕๒” ดังนี้

น.ส. ประทุมพรรณ มโนกุลอนันต์ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ วพบ.นครลำปาง เป็นประธานเปิดการ
อบรมรุน่ ที่ ๕/๒๕๕๒ (ภาคพิเศษ) เมือ่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒
โดยมีผเู้ ข้ารับการอบรมจำนวน ๖๐ คน

⌫

วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดการอบรมรุน่ ที่
๓/๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้ ความ
สามารถเชิงวิชาชีพ ให้การรักษาโรคเบื้องต้น และการใช้ยาตาม
ขอบเขตของพยาบาลเวชปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

⌦

⌫

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา วพบ.จักรีรัช ได้จัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ระหว่างแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ กับ
วิทยาลัยพยาบาล” เพื ่ อ พั ฒ นาครู พ ี ่ เ ลี ้ ย งให้ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
และเจตคติที่ดีต่อการสอนในคลินิก โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พูนสุข
หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช มาบรรยาย
ในหัวข้อ “บทบาทของครูพี่เลี้ยงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” มีครู
พีเ่ ลีย้ งจากโรงพยาบาล และจากสถานีอนามัยต่างๆ ทัง้ ในเขตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม สนใจเข้าร่วมประชุมเกือบ ๖๐ คน

⌦
⌫

⌦

⌫

สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา (ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาธารณสุขศาสตร์
สหเวชศาสตร์) ได้จดั ทำโครงการสอบรวบยอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน
๘ หลักสูตร เพื่อจัดทำข้อสอบมาตรฐานในการสอบวัดความรู้ความสามารถขั้นสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบ
แบบเรียงความ (Essay Question - E.Q.) และอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question - M.E.Q) ซึง่ เป็นข้อสอบทีส่ ามารถวัดความคิด
เชิงบูรณาการ วัดความรูค้ วามสามารถในภาพรวมของนักศึกษาทีเ่ สร็จสิน้ การศึกษาก่อนออกไปปฏิบตั งิ านได้อย่างชัดเจน โดยในปีการศึกษา
๒๕๕๑ ได้กำหนดสอบพร้อมกันเมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ และประกาศผลการสอบเมือ่ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ทีผ่ า่ นมา

ผลการสอบของวิทยาลัยที่ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสอบผ่านครั้งแรกมากกว่า ๗๐% ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก เรียงตามลำดับดังนี้


หลักสูตร / จำนวนวิทยาลัย
๑. ปวส.สาธารณสุขศาสตร์
(สาธารณสุขชุมชน) เปิดสอน ๗ แห่ง
๒. ปวส.สาธารณสุขศาสตร์
(ทันตสาธารณสุข) เปิดสอน ๗ แห่ง
๓. ปวส.สาธารณสุขศาสตร์
(เทคนิคเภสัชกรรม) เปิดสอน ๗ แห่ง
๔. ปวส.เวชกิจฉุกเฉิน เปิดสอน ๔ แห่ง
๕. ป.เวชระเบียน เปิดสอน ๑ แห่ง
๖. ป.โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
เปิดสอน ๑ แห่ง
๗. ป.วิทยาศาสตร์การแพทย์
(พยาธิวทิ ยาคลินกิ ) เปิดสอน ๑ แห่ง

วิทยาลัยทีส่ อบผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ สบช. (๗๐%)
วสส.จังหวัดพิษณุโลก ขอนแก่น ยะลา ตรัง สุพรรณบุรี และ ชลบุรี
วสส.จังหวัดยะลา พิษณุโลก สุพรรณบุรี ตรัง ขอนแก่น อุบลราชธานี และ ชลบุรี
วสส.จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น ยะลา พิษณุโลก และ ตรัง
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ วพบ.เชียงใหม่ วสส.จังหวัดขอนแก่น และ วสส.จังหวัดยะลา
ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

เมือ่ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ทีห่ อ้ งประชุมราชพฤกษ์ ๑ วสส. จังหวัดยะลา ได้มีพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ระหว่าง “สถาบันพระบรมราชชนก” (โดย นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร
ผอ.สถาบันฯ) กับ “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” (ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดี ม.ราชภัฏ
ยะลา) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายเดชรัฐ สิมศิริ) นายกเทศมนตรีนครยะลา
(นายพงษ์ศกั ดิ์ ยิง่ ชนม์เจริญ) คณะผูบ้ ริหารและอาจารย์จาก ม.ราชภัฏยะลา ผูอ้ ำนวยการและ
คณาจารย์ วสส.จังหวัดยะลา และผู้อำนวยการ วพบ.ยะลา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม
ความร่วมมือดังกล่าว
สถาบันพระบรมราชชนก โดย วสส.จังหวัดยะลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้มีความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามจุดมุง่ หมายของการศึกษา จึงได้จดั ทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการให้กว้างขวางและลุ่มลึก
มากขึ้น โดยทั้งสองสถาบันได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์” ซึ่งได้ผ่านกระบวน
การจัดทำหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรียบร้อยแล้ว การจัดการเรียนการสอนจะใช้ทรัพยากรและศักยภาพของทั้งสองสถาบัน
ร่วมกับทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ และการผนึกกำลังคนจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และนอกพื้นที่
จึงมัน่ ใจได้วา่ ผูส้ ำเร็จการศึกษาจะได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ นี้ วสส.จังหวัดยะลา จะเปิดรับนักศึกษารุน่ แรก จำนวน ๓๐ คน นอกจากนีท้ ง้ั สองสถาบันยังได้หารือ
ร่วมกันเพือ่ พัฒนาหลักสูตรระดับต่างๆ ใน “สาขาวิชาการสือ่ สารสุขภาพ” ซึง่ ได้สำรวจความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชานีจ้ ากนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้แล้ว ปรากฏว่ามีผู้สนใจมากเพียงพอที่จะพัฒนา
หลักสูตรได้ในเร็วๆ นี้ นับว่าความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อระบบการบริการ การบริหาร และวิชาการด้าน
สาธารณสุข ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นให้เกิด
ประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และยังประโยชน์สงู สุด
ทัง้ นี้ วสส. จังหวัดยะลา ได้ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการกับ ม.ราชภัฏยะลา ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคปกติ) มาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบนั มีผสู้ ำเร็จการศึกษา
แล้วกว่า ๔๓๕ คน ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้เปิดหลักสูตรดังกล่าว (ภาคพิเศษ) ซึง่ จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ สำหรับ
บุคลากรสาธารณสุขประจำการ รวมทั้งเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ภาคปกติ) รุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๑
ทีผ่ า่ นมา
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วพบ.ราชบุรี ได้นำระบบคุณภาพ ISO มาผสมผสานกับตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ (KPI) มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถาบันการศึกษา
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สภาการพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก
และมหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้สคู่ วามเป็นเลิศ ซึง่ วิทยาลัยเชือ่ ว่าการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพจะเป็นการเพิม่ สมรรถนะและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร จึงได้จดั โครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในองค์กรเพือ่ ขับเคลือ่ นกลยุทธ์” โดยมีกจิ กรรมพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
เมือ่ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะผูบ้ ริหารและอาจารย์ได้ไปศึกษาดูงานการเรียน
การสอนที่ วพบ.ขอนแก่น ตามโครงการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการศึกษา
ที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์” โดยมี นางมกราพันธุ์ จูฑะรสก ผอ.วพบ.ขอนแก่น
เป็นวิทยากรเรื่อง “หลักการ แนวคิด และวิธีการดำเนินงานการจัดการศึกษาด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์” และร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารจัดการศึกษา เพือ่ นำความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการเรียนการสอน และปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา
มีการให้บริการอย่างมีคุณภาพด้วยใจความเป็นมนุษย์ ให้เป็นลักษณะเด่นของบัณฑิต
วพบ.ราชบุรี
นางมณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ ผอ.วพบ.ราชบุรี นำคณาจารย์เข้าร่วมประชุมโครงการ
“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ พัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน” ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน
๒๕๕๒ ณ โรงแรม ซีวิว การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์
ปรับแผนปฏิบตั กิ ารประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และวางแผนการดำเนินงานในช่วงครึง่ ปีหลัง
โดยมุ่งหวังให้บุคลากรได้พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะวิชาการและ
วิชาชีพ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจและเกิดมุมมองใหม่ในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและปฏิบตั งิ านได้จริง สอดคล้องตามพันธกิจของวิทยาลัย
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เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ฝ่ายวิชาการ วพ.พระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี ได้จดั โครงการ “สนับสนุนผลงานนักศึกษา สูเ่ วทีวชิ าการ”
(PCK CONTESTS) เพื่อเตรียมนักศึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนในการ
แสดงศักยภาพการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิชาการออกสู่
เวทีระดับชาติและนานาชาติ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและซุ้ม
แสดงนวัตกรรมอย่างหลากหลาย โดยมีนกั ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบโอน) สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๒๔ คน
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วพบ.ชลบุรี ได้จดั โครงการ “สัปดาห์ตกผลึกความรูท้ างวิชาการ” ระหว่าง
วันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมดอกปีบ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ทุกชัน้ ปีได้ทบทวนความรูท้ างวิชาการทีไ่ ด้เรียนมาตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๑ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ โดยมีการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ จัดนิทรรศการความรู้ทางวิชาการ
การประกวดผลงานของนักศึกษา กิจกรรมบนเวที และเกมส์ตา่ งๆ
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เมือ่ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๒ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วพบ.ชลบุรี เข้าร่วม
โครงการมหกรรมราชวิทยาลัยฯ...สูป่ ระชาชน “ลดพุง ลดโลกร้อน” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จัดโดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมแพทย์ทหารเรือ
ภายในงานมีการเสวนาเรือ่ ง “ลดโลกร้อน และการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย”
นิทรรศการ “การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และการให้ความรู้เรื่องลดพุงด้วยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค” การรณรงค์นำของใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเพื่อลดโลกร้อน รวมถึงการออกกำลังกายในน้ำที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการเพือ่ สร้างสถิตโิ ลกลงใน “Guinness World Records” และ การเต้นแอโรบิคในน้ำทะเลครัง้ แรกของโลก ณ ชายหาดพัทยา

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ คณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการ
พยาบาลเด็ก วพบ.ยะลา ได้จดั โครงการ “บริการวิชาการในวันสืบสานสายใย ใส่ใจผูส้ งู อายุ”
ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ โดยให้บริการตรวจร่างกาย สอนสุขศึกษาเรื่องโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ โอกาสนี้ได้รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อสืบสาน
ประเพณีอนั ดีงามให้คงอยูค่ คู่ นไทยตลอดไป

⌫
กลุม่ การสอนการพยาบาลมารดาและทารก วพบ.พะเยา จัดโครงการ “อบรมหญิง
ตั้งครรภ์บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ ๑” เพือ่ เตรียมมารดาให้มคี วามพร้อมในการปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม
ก่อนคลอด โดยเฉพาะการเตรียมเต้านมและการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดยมีอาจารย์และนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี ๒ เป็นผูใ้ ห้ความรูแ้ ละสาธิตเทคนิควิธกี ารต่างๆ แก่หญิงตัง้ ครรภ์จาก
ทุกอำเภอใน จ.พะเยา ทีส่ นใจเข้ารับการอบรมจำนวน ๑๕ ราย เมือ่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒
ทีผ่ า่ นมา ทีห่ อ้ งเรียนชัน้ ๒ อาคาร ๑ วพบ.พะเยา

⌫
งานบริการวิชาการแก่สังคม วพบ.ราชบุรี จัดโครงการ “พัฒนาเยาวชนในช่วงปิดเทอม” โดยนำเด็กและเยาวชนระดับชั้น
ประถมศึกษาในเขตจังหวัดราชบุรไี ปออกค่ายพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ดังนี้
กิจกรรม
๑. ค่ายเยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ
(พยาบาลจิว๋ )
๒. ค่ายเยาวชนพัฒนาตน
ด้านภาษาอังกฤษ
๓. ค่ายพัฒนาอีควิ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองได้เหมาะสม
มีทกั ษะและความสามารถในการดูแลสุขภาพแก่ผอู้ น่ื ในยามจำเป็น
เพือ่ ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้ มีความกระตือรือร้น
ในการเข้าร่วมกิจกรรมและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
เพือ่ ส่งเสริม กระตุน้ พัฒนาอีควิ มีทกั ษะและแนวทางในการพัฒนา
อีคิวของตนเอง

วันทีจ่ ดั กิจกรรม
๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒
๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒
๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ผลปรากฏว่า เยาวชนทัง้ ๙๓ คน ทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รบั ความรู้ ประโยชน์ และมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับดีมาก
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นางวาณี โพธิน์ คร ผอ.วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้รบั การพิจารณาคัดเลือกจาก กสธ.ให้ได้รบั “รางวัลอาจารย์
พยาบาลและพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านนานและดีเด่นของมูลนิธหิ ม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ประจำปี ๒๕๕๒” ประเภท
อาจารย์พยาบาลดีเด่นระดับผู้บริหารวิทยาลัย
นอกจากนัน้ ยังได้รบั คัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับจังหวัด) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๑” โดยเข้ารับ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในงานวัน
ข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๕๒ เมือ่ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ทีผ่ า่ นมา
ผูบ้ ริหารท่านนีเ้ ริม่ รับราชการเมือ่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๖ ในตำแหน่งพยาบาลจัตวาทีโ่ รงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
ต่อมาในปี ๒๕๑๙ ได้ยา้ ยไปปฏิบตั หิ น้าที่ ณ วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ กองงานวิทยาลัยพยาบาล มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
การงานเรือ่ ยมา จนกระทัง่ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นผูอ้ ำนวยการ วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เมือ่ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ใช้เวลาเพียง
๖ ปี ก็สามารถสร้างผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์จากรางวัลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั อาทิ “โล่รางวัลดีเด่น อันดับ ๑” ของผลสอบข้อสอบมาตรฐาน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน ปี ๒๕๔๙ จากสถาบันพระบรมราชชนก “โล่รางวัลชมเชย” หน่วยงานทีม่ กี จิ กรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จากสำนักงานปลัด กสธ. และรางวัลระดับประเทศ ๓ ปีซอ้ นจากผลงานโครงการนักศึกษาในการแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
ชั้นนำของประเทศ
กว่า ๓๖ ปี ในชีวติ ราชการ ยึดคติในการทำงานเสมอว่า “เข้าใจธรรมชาติของคน และมองตนเอง มองคนทีผ่ ลลัพธ์ของงาน”
และวางเป้าหมายว่า ในอนาคตจะพัฒนาวิทยาลัยให้มผี ลงานทัดเทียมสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ระดับประเทศ ผลงานทีภ่ าคภูมใิ จมาก
คือ “วิทยาลัยได้รบั การรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาลสูงสุด ๕ ปี (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓)”
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นางภิญญา หนูภกั ดี เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ วพบ.กรุงเทพ ท่านมีเกียรติประวัตดิ า้ นการศึกษา
โดยจบจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ เมือ่ ปี ๒๕๑๔ ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปี ๒๕๑๘ และปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี ๒๕๓๓ ท่านเป็นผู้นำในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเชิงรุก โดยนำยุทธศาสตร์การเรียนรู้มาใช้ในการสอน โดยสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกวิชาที่สอน รวมทั้งบูรณาการ
ความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาไทยกับการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ปฏิบตั งิ านที่ วพบ.กรุงเทพ ตัง้ แต่เริม่ รับราชการจนกระทัง่
ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ วพบ. กลุ่มงานวิจัย อีกหน้าที่หนึ่งด้วย ซึ่งนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรม
เสียสละ ในการพัฒนาการศึกษาจนเป็นทีย่ อมรับ จึงได้รบั การคัดเลือกจาก กสธ. ให้ได้รบั รางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒
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นอกจากรางวัลของมูลนิธหิ ม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช แล้ว ในปีนย้ี งั มีผไู้ ด้รบั “รางวัลข้าราชการดีเด่น
ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๒” อีก ๘ ท่าน ดังนี้

⌫
ผูบ้ ริหารดีเด่น

“นางจงดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม” ผอ.วสส.จังหวัดชลบุรี
“นางปัทมา แคนยุกต์” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษด้านการสอน วพบ.ตรัง

อาจารย์ผสู้ อนดีเด่น

“น.ส. ศิรพิ ร ภาณุเรืองรัศมี” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษด้านการสอน วสส.จังหวัดยะลา
“นางดวงใจ เกริกชัยวัน” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษด้านการสอน วพบ.ชัยนาท
“น.ส. พัสตราภรณ์ พยัคฆภาพ” ทันตแพทย์ชำนาญการด้านการสอน วสส.จังหวัดพิษณุโลก

ข้าราชการสายสนับสนุนดีเด่น

“นางสุภา ศรีลาภา” เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)
“นางสิรลิ าภ บุญลาภ” เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วพบ.กรุงเทพ

ลูกจ้างดีเด่น

“นายธรรมรงค์ ทองลี”่ ช่างไม้ วสส.จังหวัดยะลา

โปรดติดตามประวัติ และผลงาน ในฉบับต่อไป
ผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลมูลนิธหิ ม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช และรางวัลของสถาบันพระบรมราชชนก จะเข้ารับพระราชทาน
รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในวันที่ ๑๕ มิถนุ ายนศกนี้ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

อาจารย์พยาบาลจาก วพบ. สงขลา ได้จัดทำโครงการประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ส่งเข้าร่วมประกวด
นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี ๒๕๕๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินดั ดามาตุ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวม ๒ รางวัล ดังนี้
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คณะผู้วิจัย กล่าวถึงที่มาของโครงการประดิษฐ์ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ว่าเนื่องจากในปีการศึกษาปัจจุบัน
วพบ.สงขลา มีจำนวนนักศึกษาเพิม่ ถึง ๑ เท่า ทำให้มอี ปุ กรณ์คอ่ นข้างจำกัด นักศึกษาขาดโอกาสในการฝึกปฏิบตั ิ ประกอบกับ วพบ.สงขลา
สนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาควิชาแนวคิด
พืน้ ฐานและบริหารการพยาบาล จึงได้จดั ทำโครงการดังกล่าวขึน้ เพือ่ ให้นกั ศึกษาทุกคนสามารถใช้ฝกึ ทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศ รวมทั้งมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการประดิษฐ์
อุปกรณ์ทางการพยาบาล
“ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล” ประกอบดัวย หุ่นแขนฝึกให้สารน้ำและฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง หุ่นกล้ามเนื้อ
Deltiod ฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนือ้ และหุน่ ฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิง – ชาย เคลือ่ นที.่ ...... ผูท้ ส่ี นใจผลงานนวัตกรรมดังกล่าวสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี อาจารย์ปฐมามาศ โชติบณ
ั วพบ.สงขลา โทร. ๐๘๙ – ๔๖๔๒๖๔๖

⌫
คณะผูว้ จิ ยั กล่าวถึงผลงานนวัตกรรมนีว้ า่ ภาควิชาแนวคิดพืน้ ฐาน และบริหารการพยาบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจยั
และงานสร้างสรรค์ให้ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ วพบ. สงขลา
ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาล จึงได้จัดทำโครงการประดิษฐ์นวัตกรรม โดยสนใจเรื่องการประคบความเย็น เพื่อลดการมี
เลือดออกบริเวณเนื้อเยื่อ ลดบวม และลดอาการปวด โดยประยุกต์อุปกรณ์ที่สามารถเก็บความเย็นในขณะประคบได้ต่อเนื่องนานขึ้น
ซึง่ จะส่งผลให้การลดบวมหรือลดปวดมีประสิทธิภาพมากขึน้
อุปกรณ์ประคบความเย็นทีผ่ ลิตขึน้ นี้ ประกอบด้วยกระติกน้ำแข็ง อาศัยแรงดันลมจากลูกยางมือบีบเพือ่ ดันน้ำเย็นในกระติกเข้าสู่
ผ้ารัดประคบเย็น ซึง่ มีประโยชน์ตอ่ การพยาบาล กล่าวคือ การให้ผรู้ บั บริการบีบลูกยางเพือ่ ประคบเย็นช่วยเบีย่ งเบนความสนใจจากอาการ
ปวด สร้างความเพลิดเพลิน และช่วยการบริหารนิ้วมือ เหมาะสำหรับใช้ลดไข้ในเด็กที่ไม่ชอบให้เช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ำ สามารถช่วยลด
อาการบวมได้เร็วกว่าปกติเนือ่ งจากเครือ่ งประคบเย็นมือถือนี้ สามารถเก็บความเย็นในขณะประคบได้ตอ่ เนือ่ งนานขึน้ นอกจากนัน้ ยังช่วย
ลดปริมาณการใช้ยาแก้ปวด และยังช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการสัง่ ซือ้ อุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศอีกด้วย....... ผูท้ ส่ี นใจผลงานนวัตกรรม
ดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี อาจารย์ธารินี นนทพุทธ วพบ.สงขลา โทร. ๐๘๙ – ๖๕๓๓๕๓๙

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญีป่ นุ่ (JICA) ประจำประเทศไทย ได้คดั เลือกอาสาสมัครอาวุโสสาขา Nursing Research ได้แก่ “Ms.Michiko Taniguchi”
ตามคำขออาสาสมัครอาวุโส (Senior volunteer) ของ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งต้องการอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัยทาง
การพยาบาล โดยใช้การจัดการความรู้ (Knowledge management) เป็นฐาน เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานวิจยั ทัง้ ภายในและภายนอก
สำหรับบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาล โดยมีกำหนดปฏิบตั งิ านทีว่ ทิ ยาลัยเป็นเวลา ๑ ปี ตัง้ แต่วนั ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ – ๒๓ มีนาคม
๒๕๕๓ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ
เชือ่ มสัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่างประเทศ
โอกาสนี้ จึงขอแนะนำอาสาสมัครอาวุโสท่านนีใ้ ห้บคุ ลากรสถาบันฯ ได้รจู้ กั กันมากขึน้
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ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาการจัดการ
(คณะความผาสุกในสังคมและการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย) จาก Nihon Fukushi University
และปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ สาขานิตศิ าสตร์ จาก Aichi University ได้รบั ใบประกอบ
วิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนฝึกอาชีพ (พยาบาลศาสตร์) ประกาศนียบัตรโรงเรียนการ
ผดุงครรภ์ จาก Kyushu University และประกาศนียบัตรโรงเรียนการพยาบาล จาก Kokura
Commermoration Hospital
ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ Iida Women’s Junior College
ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนการพยาบาล Nagoya Municipal Central
ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ หัวหน้าแผนกผดุงครรภ์ Moriyama Municipal Hospital
ปี ๒๕๒๙ – ๒๕๔๔ อาจารย์พยาบาล โรงเรียนการพยาบาล Nagoya Municipal Central

กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขออนุมตั สิ ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นกรณีพเิ ศษ ขอต่ออายุราชการให้
บุคลากรทางการแพทย์ทจ่ี ะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จาก ๖๐ ปี เป็น ๗๐ ปี เนือ่ งจากขณะนีป้ ระสบปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ครอบคลุมสายงานทางการแพทย์ ประกอบด้วย สาขาศัลยกรรมหัวใจ ศัลยกรรมสมอง ศัลยกรรมทัว่ ไป
นิตเิ วชศาสตร์ รังสีวทิ ยา วิสญ
ั ญี และ อาจารย์ระดับชำนาญการพิเศษทีท่ ำหน้าทีส่ อนในวิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยการสาธารณสุข
ในสังกัด สถาบันฯ จำนวน ๔ สายงาน ได้แก่ ทันตแพทย์ (ด้านการสอน) เภสัชกร (ด้านการสอน) พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)
และวิทยาจารย์ (ด้านการสอน) พร้อมทั้งได้เสนอขอตำแหน่งใหม่ ๕๐ อัตราไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ที่จะเลื่อนขึ้นมาดำรง
ตำแหน่งแทนผูเ้ กษียณอายุราชการ คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาในเดือนตุลาคมนี้
การเสนอขอตำแหน่งดังกล่าว เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๘ ได้กำหนดให้ขา้ ราชการ
พลเรือนสามัญทีม่ อี ายุครบ ๖๐ ปี และทางราชการมีความจำเป็นทีจ่ ะต้องให้รบั ราชการในหน้าทีท่ จ่ี ำเป็นต้องใช้บคุ คลทีม่ คี วามสามารถเฉพาะตัว
ในตำแหน่งวิชาการ ระดับเชีย่ วชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งทัว่ ไประดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ จะให้รบั ราชการต่อไปอีกไม่เกิน
๑๐ ปี
(ทีม่ า : หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คอลัมน์ “ชีวติ คุณภาพ” ฉบับประจำวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒)
วทัญญู ประเสริฐเมือง*
ชือ่ ตำแหน่งในสายงาน (Classification Title) กับประเภทตำแหน่ง (Position Category) ในรูปแบบการเขียนแบบภาษาไทย ก็ได้
นำเสนอไปแล้วในฉบับที่แล้ว ฉบับนี้จึงขอต่อยอดนำการเขียนชื่อตำแหน่งในรูปแบบภาษาอังกฤษตามบัญชีรายชื่อตำแหน่งในสายงานมา
นำเสนอ เพื่อประโยชน์ทั้งทางราชการและส่วนบุคคล เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ นามบัตร หรือแสดงในเอกสารตามแต่สมควรตามฐานะ
ตำแหน่งของแต่ละท่าน โดยขออนุญาตนำเสนอเพียงบางส่วนเนื่องจากเนื้อที่มีจำนวนจำกัด ส่วนรายละเอียดตำแหน่งนอกเหนือ
จากนีท้ า่ นสามารถสืบค้นเพิม่ เติมได้จาก http://person.ddc.moph.go.th แล้วพบกันฉบับหน้าครับ

Classification Title
สายงานบริหาร
ตำแหน่งนักบริหาร Executive
สายงานอำนวยการ
ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ Director
ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
Director (Physician)

Position Category
ตำแหน่งประเภทบริหาร Executive Positions (S)
ระดับสูง Higher Level (S2)
ระดับต้น Primary Level (S1)
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ Managerial Positions (M)
ระดับสูง Higher Level (M2)
ระดับต้น Primary Level (M1)

¦ª
Classification Title

Position Category

ตำแหน่งประเภทวิชาการ Knowledge Worker Positions (K)
สายงานวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ Advisory Level (K5)
1. ตำแหน่งนายแพทย์ Medical Physician
ระดับเชีย่ วชาญ Expert Level (K4)
2. ตำแหน่งทันตแพทย์ Dentist
ระดับชำนาญการพิเศษ Senior Professional Level (K3)
3. ตำแหน่งเภสัชกร Pharmacist
ระดับชำนาญการ Professional Level (K2)
4. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ Medical Technologist
ระดับปฏิบตั กิ าร Practitioner Level (K1)
5. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ Registered Nurse
6. ตำแหน่งวิทยาจารย์ Lecturer
7. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข Public Health Technical Officer
ตำแหน่งประเภททั่วไป (General Positions) (O)
8. ตำแหน่งนักจัดการงานทัว่ ไป General Administration Officer
ระดับทักษะพิเศษ Highly Skilled Level (O4)
9. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล Human Resource Officer
ระดับอาวุโส Senior Level (O3)
10. ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา Education Technical Officer
ระดับชำนาญงาน Experienced Level (O2)
11. ตำแหน่งนิติกร Legal Officer
ระดับปฏิบัติงาน Operational Level (O1)
12. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst
13. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ Supply Analyst
14. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี Finance and Accounting Analyst
15. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน Internal Auditor
16. ตำแหน่งบรรณารักษ์ Librarian
สายงานทั่วไป
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ Medical Statistics Technician
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา Audio-Visual Officer
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข Dental Assistant
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม Pharmacy Technician
7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ Radiographer Technician
8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Technician
9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข Public Health Officer
10. ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค Technical Nurse
11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด Library Service Officer

*วิทยาจารย์ชำนาญการ หน่วยประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมฯ กลุม่ อำนวยการ สถาบันพระบรมราชชนก*

⌦

ผานิต สุจติ จร *

ห้องสมุด คือ แหล่งรวมวัสดุสารสนเทศเอาไว้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นวัสดุ
ตีพมิ พ์ วัสดุไม่ตพี มิ พ์ วัสดุอเิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้ผใู้ ช้สบื ค้นและเข้าถึงสารสนเทศได้มากขึน้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า โดยมีบรรณารักษ์เป็นผูบ้ ริหารและดำเนินการจัดให้บริการ
อย่างมีระบบ
ห้องสมุดทีม่ อี ยูใ่ นหน่วยราชการต่างๆ มักเป็นห้องสมุดเฉพาะขนาดเล็กทีร่ วบรวม
หนังสือและให้บริการความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
หน่วยงานนัน้ ๆ มีการบริการทีแ่ ตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร และศักยภาพ
ในการดำเนินงานห้องสมุดของบรรณารักษ์ การให้บริการทัว่ ไปส่วนใหญ่ ได้แก่ การช่วยค้นเรือ่ งราว ตอบคำถาม แปลบทความทางวิชาการ
จัดทำสำเนาเอกสาร ค้นหาเอกสาร จัดทำบรรณานุกรมและดัชนีค้นเรื่องให้ตามต้องการ จัดพิมพ์ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เฉพาะเรื่อง
ส่งให้ถงึ ผูใ้ ช้ จัดส่งเอกสารและเรือ่ งย่อของเอกสารเฉพาะเรือ่ งให้ถงึ ผูใ้ ช้ตามความสนใจเป็นรายบุคคล
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สังคมยุคข่าวสาร (Information society) หรือยุคดิจิตอล (Digital knowledge society) นี้ได้ทำให้ห้องสมุดมีการปรับตัวและมี
พัฒนาการไปตามวิทยาการและเทคโนโลยี การให้บริการข้อมูล ข่าวสารในปัจจุบันไม่จำกัดด้วยเวลาและสถานที่อีกต่อไป เพราะผู้ใช้
สามารถสืบค้นหรือหาข้อมูลได้ตลอดเวลาจากที่บ้าน ที่ทำงานด้วยระบบอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดและภาระหน้าที่หลักของ
ห้องสมุดทีจ่ ะทำให้ผใู้ ช้รจู้ กั ห้องสมุด รูจ้ กั ทรัพยากรสารสนเทศและสามารถนำทรัพยากรสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ดว้ ยกิจกรรมและวิธกี าร
ของห้องสมุด อาทิ สอนการค้นหาสารสนเทศของห้องสมุด สอนการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศทีอ่ ยูน่ อกห้องสมุด สอนให้รจู้ กั เครือ่ งมือ
ช่วยค้นของห้องสมุดนัน้ ไม่เคยเปลีย่ น
สำหรับห้องสมุดสถาบันพระบรมราชชนก ได้เปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าทีข่ องสถาบัน และบุคคลภายนอกทัง้ ในและนอก กสธ.
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ปัจจุบันใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ U-Lib M โดยเน้นการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านการบริหาร การวิจัย
ทางการพยาบาลและสาธารณสุขเป็นหลัก การบริการที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ การยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศด้านการวิจัย
ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่ของสถาบันจึงนิยมมาใช้ห้องสมุดค่อนข้างน้อย ผู้เขียนได้ทำการศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของ
เจ้าหน้าที่สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๕๑ (ผานิต, ๒๕๕๑) พบว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันมีการเลือกแหล่งสารสนเทศที่เหมาะสม
ประเมินค่าอยู่ในระดับสูง ส่วนความรู้และทักษะในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล ThaiLIS Medline ยังอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังใช้ประโยชน์จากห้องสมุดสถาบันน้อยมากในภาพรวม เนื่องจากระยะเวลาการ
เปิดบริการ (ในเวลาราชการ) ไม่เอือ้ อำนวยเพราะติดภาระงาน ทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ ดั บริการไม่ตรงกับความต้องการ และในปัจจุบนั
การสืบค้นข้อมูลความรู้ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ตมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถทำได้ทุกเวลา สถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่โต๊ะทำงานหรือที่บ้าน
ขอเพียงแต่มอี ปุ กรณ์ครบก็สามารถทำได้แล้ว
ผู้เขียน เชื่อมั่นว่าหากห้องสมุดของสถาบัน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น จัดบรรยากาศ
การให้บริการทีเ่ น้นการเป็นแหล่งเรียนรูต้ ามอัธยาศัย มีระบบการสืบค้นทีร่ วดเร็ว และมีขอ้ มูลออนไลน์เชือ่ มโยงกับห้องสมุดวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบัน จัดบริการหนังสือที่มีความหลากหลายและทันสมัยยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบัน
ให้สามารถบริการให้คำแนะนำการสืบค้นข้อมูลความรู้ทางอินเตอร์เน็ตแก่ผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุดด้วย จะทำให้ห้องสมุดของสถาบันเป็น
แหล่งสืบค้น และเรียนรู้ที่ทันสมัยช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สถาบัน ให้พร้อมก้าวไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาอย่าง
เต็มภาคภูมิ ในอนาคตอันใกล้อกี ทางหนึง่ ด้วย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สถาบันพระบรมราชชนก*

⌫⌫

⌫
⌫

⌫

(ชือ่ - ทีอ่ ยูผ่ รู้ บั )

แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งเปลีย่ นทีอ่ ยู่ :
หน่วยประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมฯ สถาบันพระบรมราชชนก
อาคาร ๒ ชัน้ ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๑๘๑๙ โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๘๖๒๓ หรือ www.pi.ac.th E – mail : nipaparn_su@hotmail.com

