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คำวา่ “เกษยีณอาย”ุ ข้าราชการทกุคนจะตอ้งพบกบัคำ ๆ น้ีอย่างเลีย่ง

ไม่ได้  หลายคนบน่ว่าอยากเกษยีณเร็ว ๆ  จะไดส้บาย เพราะขณะรบัราชการงาน

เยอะมาก เด๋ียวก็ประชุม เด๋ียวก็งานด่วน เด๋ียวก็ระดมกำลัง หรือบางคนก็ไม่อยาก

ให้ถึงวันเกษียณเพราะยังทำใจไม่ได้กับการเปลี่ยนชีวิตหลังเกษียณ กลัวความ

  

 

   

เหงาจะมาเยอืนกอ่นวัยอันสมควร ทำใหนึ้กถงึโลกธรรม ๘ อัน หมายถงึ “มีลาภ เส่ือมลาภ มียศ เส่ือมยศ
สรรเสรญิ แล้วกนิ็นทา มสีขุ ก็มทุีกข์”  อันประกอบไปดว้ย

๑. โลกธรรมมนษุย์พอใจมี ๔ เร่ือง คือ

- ไดล้าภ  หมายความวา่  ไดผ้ลประโยชน ์ไดท้รพัย์สินเงินทอง ไดบ้้านเรอืนหรือท่ีสวน ไร่นา

- ได้ยศ  หมายความว่า  ได้รับแต่งต้ังให้มีฐานันดรสูงข้ึน ได้ตำแหน่ง ได้อำนาจเป็นใหญ่เป็นโต

- ได้รับสรรเสรญิ  คือ  ได้ยิน ได้ฟัง คำสรรเสรญิคำชมเชย คำยกยอ

- ไดสุ้ข  คือ  ไดค้วามสบายกาย สบายใจ ไดค้วามเบกิบาน ร่าเรงิ ไดค้วามบนัเทงิใจ

๒. โลกธรรมทีม่นุษย์ไม่พอใจมี ๔ เร่ือง คอื

- เสียลาภ  หมายความวา่  ลาภทีไ่ด้มาแล้วเสียไป

- เส่ือมยศ  หมายถึง  ถูกลดความเปน็ใหญ่ ถูกถอดออกจากตำแหนง่ ถูกถอดอำนาจ

- ถูกนินทา  หมายถึง  ถูกตำหนิติเตียนว่าไม่ดี มีใครพูดถึงความไม่ดีของเราในท่ีลับหลังเรียกว่า

ถูกนินทา

- ตกทกุข ์คอื ไดรั้บความทกุขท์รมานกายทรมานใจ

        เคยมผู้ีแนะนำวา่ หลังเกษยีณแล้วควรหากจิกรรมทำจะไดไ้ม่ฟุ้งซ่าน คดิมาก  แล้วจะเป็นโรค

ซึมเศร้า เช่น เป็นที่ปรึกษาบริษัทหรือสมาคม ฝึกสมาธิ เขียนหนังสือ ทำสวน ทั้งนี้คงขึ้นอยู่กับความรัก

ความชอบความถนัดของแต่ละท่าน

สำหรับ คอลัมน์ประจำฉบับก็ยังครบรสเช่นเดิม  เกร็ดความรู้ “การคกุคามและละเมดิทางเพศ
ผิดวินัยข้าราชการ” ที่ข้าราชการหญิงไม่ควรพลาด รวมทั้งบรรยากาศการจัดงานอำลาอาลัยรัก ก็เพื่อ

มอบเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุและเออรี่รีไทร์ ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความรัก อาลัย ก่อนอำลา

ของข้าราชการในสำนกังานอกีดว้ย ...แล้วพบกนัฉบับหน้าคะ่
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เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๗.๑๕ น. นายวิทยา  แก้วภราดัย  รมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง

ของกระทรวงสาธารณสขุ  นำคณะผูบ้ริหาร ข้าราชการ เจ้าหนา้ทีจ่ากหนว่ยงานในสงักดั กสธ. บุคลากรสถาบนัพระบรมราชนก

และผู้แทนจากหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ  ร่วมในพิธี “วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บนแท่นฐาน
เดียวกนั”  บริเวณลานพระราชานสุาวรย์ีฯ กระทรวงสาธารณสขุ เน่ืองใน “วันมหิดล”  ปี ๒๕๕๒ พร้อมกลา่วสดดีุเทดิพระเกยีรติ

ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “องค์พระบิดา
แห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดา
แห่งการสาธารณสุขไทย” ที่ตลอดพระชนมชีพทั้งสองพระองค์ได้ทรงทุ่มเททั้งพระวรกาย พระสติปัญญา และทรัพย์สิน

ส่วนพระองค์เข้าช่วยเหลือ ค้นคว้าหาแนวทางพัฒนางานด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการพยาบาลให้เจริญก้าวหน้า

อย่างมั่นคงเทียมเท่านานาอารยะประเทศ
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       เน่ืองในโอกาสวนัเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๒  นางภรณี

เล่ืองอรุณ  ผอ.วพบ.สงขลา นำคณาจารยแ์ละนักศกึษา รวม

๒๐๐ คน  จัดขบวนแหเ่ทยีนพรรษาจากวทิยาลยัไปถวายวดั

ณ วัดหัวป้อมใน อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม

๒๕๕๒ ซึ่งเป็นประเพณีที่วิทยาลัยจัดติดต่อกันมาเป็นประจำ

ทุกปี เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและธำรงไว้ซึ่ง

ประเพณอัีนดงีาม

       เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม

๒๕๕๒ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

นักศกึษา วพบ.สระบรีุ  ร่วมงาน
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ และ

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี

๒๕๕๒  โอกาสนี ้ น.ส.บุบผา

ดำรงกิตติกุล  รองผู้อำนวยการ

กลุ ่มภารกิจด้านวิชาการ เป็น

ต ัวแทนว ิทยาล ัยถวายเท ียน

พรรษา ณ วัดพระพทุธบาทราชวรมหาวหิาร จ.สระบรีุ โดยมี

ต ัวแทนน ักศ ึกษาพยาบาลท ุกช ั ้นป ี เข ้าร ่วมขบวนแห ่

เทยีนพรรษาครัง้นีด้ว้ย
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 เม่ือวันที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒  นางภรณ ี เล่ืองอรุณ  ผอ.วพบ.

สงขลา พร้อมดว้ยคณาจารยแ์ละนกัศกึษาทกุชัน้ป ี ไดจั้ดพิธีวางพวงมาลา
และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี  (ตรงกับวันท่ี ๑๘ กรกฎาคมของทุกปี) ณ พระราชา

นุสาวรย์ีสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีวพบ.สงขลา  โดยม ีนายสนธิ

เตชานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธี  มีหน่วยงานราชการ

ต่างๆ ในจังหวัดสงขลามากกวา่ ๕๐ หน่วยงาน ร่วมวางพวงมาลาเพือ่แสดง

ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อวิทยาลัย

  ⌦
  

คณาจารย ์ เจ้าหนา้ที ่ นักศกึษา ศษิย์เกา่ และศษิย์ปัจจุบัน

วพบ .สรรพสิทธ ิประสงค ์ พร้อมด้วยพระประยูรญาติของ

หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ

ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องราชสักการะแด่หม่อมเจ้าหญิง
บุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช เพ่ือน้อมรำลึกเนือ่งในโอกาสครบรอบ
วันคล้ายวันประสูติ (วันที่ ๑๐ สิงหาคม ของทุกปี) และถือเป็น

วันครบรอบการก่อตั้ง วพบ.สรรพสิทธิประสงค์  โอกาสนี้ได้ถวาย

เครื่องราชสักการะแด่พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนน ี อันเป็นการเสรมิสรา้งขวญักำลงัใจในการปฏบัิติหน้าทีแ่กบุ่คลากรและนกัศกึษาในการศกึษาเลา่เรยีน

หม่อมเจ้าหญงิบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธชุ เป็นธิดาของพลตรพีระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค์

ข้าหลวงต่างพระองค์ประจำมณฑลอีสาน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้บริจาคทรัพย์

และให้ความอุปการคุณต่อกิจการของวิทยาลัย รวมท้ังกิจการแพทย์ พยาบาลของหน่วยงานอ่ืนๆ อยู่เสมอ  เพ่ือเป็นการระลึก

ถึงพระองคท่์าน หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจงัหวัดอุบลราชธาน ีและพระประยรูญาต ิ จึงพร้อมใจกนัสรา้ง

พระอนุสาวรย์ีหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธชุ ไว้ภายในบรเิวณวิทยาลยั เพ่ือให้เป็นทีเ่คารพสกัการะและเปน็

อนุสรณแ์ห่งความดงีาม โดยไดท้ำพิธีเปิดพระอนสุาวรย์ีเม่ือวันที ่๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๕ อันเป็นวันคลา้ยวนัประสติูครบรอบ

๘๕ ชันษา
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วพบ.สระบุรี เล็งเห็นความสำคญัของการปลกูฝังคุณธรรมและ

จริยธรรมให้แก่อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  จึงจัด

โครงการ “พัฒนาดุลยภาพชีวิตด้วยคุณธรรม จริยธรรมแห่ง
ปัญญา” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งที่นับถือ

ศาสนาพทุธและศาสนาอสิลาม  โดยระหวา่งวนัที ่๙ – ๑๓ กรกฎาคม

๒๕๕๒  บุคลากรที่นับถือศาสนาพุทธได้ฝึกปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์

ปฏิบัติธรรมสริิธรรมมนีุ วัดศรบุีรีรตนาราม และ วัดทา่พงษ ์จ.สระบรีุ

ขณะที่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมฝึกปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร กรงุเทพฯ



⌫

ชมรมกีฬา ร่วมกับ กลุ่มงานวิชาการและพัฒนา

นักศึกษา วพบ.สุพรรณบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
คร้ังท่ี ๑๓ เม่ือวันที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ สนามกฬีา

วิทยาลัย  เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์

และบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังเป็นการสนับสนุนการเล่นกีฬา

เพ่ือสุขภาพ

       เม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ วพบ.พระพทุธบาท
จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประกวดกองเชียร์ และผู้นำเชียร์

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

มีคุณธรรม จริยธรรมรู้จักแสดงน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสุข
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เม่ือวันที ่๙ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๔๕ น. พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนัิดดามาตุ

เสดจ็เป็นองค์ประธานเปดิการประชมุวชิาการพฒันาจริยธรรมกระทรวงสาธารณสขุ คร้ังท่ี ๔ ประจำป ี๒๕๕๒ เร่ือง
“สติคิด จิตเป็นสุข สาธารณสขุถ้วนท่ัว ครอบครัวคุณธรรม”  ซ่ึงแก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ

คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ.  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรม

มิราเคลิแกรนด ์คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ  เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสขุทัง้ในสว่นกลางและสว่นภูมิภาคไดพ้บปะแลกเปลีย่น

เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริมหน่วยงานระดับกรมและระดับเขตให้มีโอกาสเผยแพร่

ผลงานดีเด่นที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคม  เพื่อขยายผลการดำเนินงานไปยังเครือข่าย

ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมประทานโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณสดุดี “คนดีศรีสาธารณสุข” จำนวน
๕๑ ราย และ “หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๗๐ หน่วยงาน  มีบุคลากร

และหน่วยงานในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกไดรั้บรางวลัต่างๆ ดงัน้ี

คนดีศรีสาธารณสขุ ป ี๒๕๕๒

ดร.ชตุมิา  ปญัญาพนิิจนุกูร
ผู้อำนวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีชลบรีุ



หน่วยงานท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๒(ในสังกัดสำนักงานปลัด กสธ.)

รางวัลชนะเลศิอันดับ ๑  วพบ.ราชบุรี
โครงการ “จตุรธรรม นำชีวี วิถีไทย” (โดย อาจารยเ์พ็ญจมาศ  คำธนะ)

นิทรรศการแสดงผลงาน

ชนะเลศิอันดับ ๓  วสส.จังหวดัขอนแก่น”

“โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

สำหรบับุคลากร (เน้นจริยธรรมชมุชน)”

ชนะเลศิอันดับ ๒  วพบ.นครศรีธรรมราช
“โครงการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม

ของบุคลากรและนักศึกษา”

 
⌫ ⌦

วพบ.ขอนแก่น ร่วมกับ แก้วกัลยาสิกขาลัย กลุ่มพัฒนาการศึกษา

สถาบนัพระบรมราชชนก  สมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทย สาขาภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ  เครือข่ายพัฒนาอุดมคติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคม

ศิษย์เก่า วพบ.ขอนแก่น  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเชิง
ปฏิบัติการ เรื ่อง “การพัฒนากระบวนเรียนรู ้แนวจิตตปัญญาศึกษา :
วถีิการเรยีนรูสู้ก่ารบรกิารด้วยหวัใจความเปน็มนษุย”์  ระหวา่งวนัที ่๑๖ - ๑๘

สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ วพบ.ขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแนวทางจิตตปัญญาศึกษามาใช้ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้ในสถาบันการศึกษา และสถาบันบริการสาธารณสุข  ตั้งเป้าหมายให้อาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการศึกษา

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจความเป็นมนุษย์ผ่านการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา

สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาภายใต้ประสบการณ์จริง และสามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู ้เรียนมีความหลากหลาย  ตลอดจนเกิดภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ที ่มีจิตบริการด้วยหัวใจ

ความเปน็มนุษย์  มีผู้สนใจทัง้ในและนอกกระทรวงสาธารณสขุเข้ารว่มการประชมุ จำนวน ๒๐๐ คน

   
ทพ.ญ.ทิพาพร  สุโฆสิต  รองผู ้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

เป็นประธานเปดิการอบรม “การวจัิยเชงิคุณภาพ” จัดโดยกลุม่วิจัย สถาบนัพระบรม

ราชชนก  เพื่อให้อาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ

วิจัยเชิงคณุภาพทกุขัน้ตอน และสามารถทำวจัิยเชิงคณุภาพไดอ้ย่างถกูตอ้ง  แบ่งการ

อบรมเป็น ๒ รุ่น รวม ๘๔ คน  รุ่นแรกทำการอบรมระหวา่งวนัที ่๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม

๒๕๕๒ และ รุ่นที ่๒ ต้ังแต่วันที ่๓ – ๖ สงิหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมารวยการเ์ดน้

กรงุเทพฯ  โดยม ีรศ.ดร.เบญจา  ยอดดำเนนิ–แอ็ตติกจ ์   รศ.ดร.จรรยา  เศรษฐบตุร

และ ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภกัด ี จากสถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล  เป็นวิทยากร

ภายใตหั้วข้อการอบรมดงักลา่ว  ทำใหไ้ดโ้ครงรา่งการวจัิยเชิงคณุภาพ จำนวน ๘ โครงการ ซ่ึงผู้วิจัยไดเ้สนอขอรบัการ

สนบัสนนุทนุจากสถาบนัพระบรมราชชนก และไดรั้บการสนบัสนนุทนุวิจัยทัง้สิน้ ๕ โครงการ



 
 

วสส.จังหวัดขอนแก่น ได้ร ่วมมือกับ มหาวิทยาลัยบูรพา (โดย

สำนักคอมพิวเตอร์) มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณ

ขึ้นใช้งานใน วสส.จังหวัดขอนแก่น จนประสบความสำเร็จในการใช้งานได้

ระดับหนึ่ง  จนในปี ๒๕๕๑ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบหมายให้ วสส.

จังหวัดขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยบูรพา (โดยห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม

ระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์)  พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในสถาบันฯ

ท้ังสว่นกลางและวทิยาลยัในสงักดั จำนวน ๓๙ แห่ง แบ่งเป็น ๒ ระยะ ไดแ้ก่

ระยะที่ ๑  เป็นการใช้งานระบบสารบรรณในแต่ละหน่วยงานโดยถือเป็นแต่ละโหนด ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์

ระบบสารบรรณครบทุกวิทยาลัย  ซึ่งได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมและใช้งานระบบสารบรรณ จำนวน ๕ ครั้ง รวม ๓๑๔ คน

มีวิทยาลยัใช้งานแลว้ ๒๐ วิทยาลยั และสถาบนัฯ สว่นกลาง ๑ หน่วยงาน สว่นทีเ่หลือกำลงัเร่ิมใช้งาน

ระยะที่ ๒  เป็นการรับส่งหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานแบบโหนด  มีหน่วยงานนำร่อง ๑๓ แห่ง  ซอฟต์แวร์นี้

ได้รับการพฒันาและทดสอบจนใชง้านไดส้ำเรจ็  วสส.จังหวัดขอนแกน่  จึงจัดโครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ “การรับสง่หนังสือ
ราชการระหวา่งหนว่ยงานแบบโหนด (Node) ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส ์ระยะที ่๒”  ข้ึนเม่ือวันที ่ ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๒

ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคารสำนักงานปลัด กสธ. เพื่อให้หน่วยงานในสถาบันทั้ง ๓๙ แห่ง  สามารถใช้งานการรับส่ง

หนังสือราชการระหวา่งหนว่ยงานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ  ประกอบดว้ยการอภปิราย การบรรยาย และสาธติวิธีการรบัส่งหนังสอื

ราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัดอย่างเป็นทางการฉบบัแรก รวมท้ังฝึกปฏิบัติการใช้งาน  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากสำนกังาน

ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร และนายกสมาคมสมาพันธ์

โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ

  ⌫

วพบ.สุพรรณบุรี ร่วมกบั วิทยาลยัเครอืข่ายภาคกลาง ๒  ไดจั้ด การอบรม
“พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ ระยะที่ ๒” เร่งพัฒนา ชี ้แนะแนวทาง การจัดทำและการนำเสนอ

ผลงานวิชาการ  เพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยเครือข่าย

ภาคกลาง ๒ ที่มีผลงานทางวิชาการ  ให้สามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ทีมี่คณุภาพในเวทรีะดบัชาตแิละระดบันานาชาตต่ิอไป ระหว่างวนัที ่๕ – ๗ สงิหาคม

๒๕๕๒ ทีผ่่านมา ณ โรงแรมศรอู่ีทองแกรนด ์จ.สพุรรณบุรี

 

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์

จ.สงขลา งานบริการวิชาการ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า วพบ.สงขลา จัดการประชุม
วิชาการ เรื ่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเทคนิค” เน้นความสำคัญกับ

การทำงานในยุคการเปลี่ยนแปลง การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเทคนิคในด้านวิชาการในการเพิ่มพูนความรู้

สู่การปฏบัิติงาน และเปิดโอกาสใหพ้ยาบาลเทคนคิในหนว่ยงานตา่งๆ ได้แลกเปลีย่น

ประสบการณ์ในการทำงาน  มีพยาบาลเทคนิคที ่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย

โรงพยาบาลชมุชน โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลศนูย์จากทกุภาคของประเทศเขา้รว่มประชุม จำนวน ๓๐๐ คน



⌫
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วสส.จังหวัดขอนแก่น  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และโรงพยาบาล

ขอนแก่น ร่วมจัดการอบรมและเป็นวิทยากรโครงการอบรมวิทยากร เรื่อง
“การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย” รวม ๔ รุ่น ตั้งแต่

วันที่ ๖ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส

และโรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น  โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก

(WHO) ส่งบุคลากรจากประเทศพม่าและบังคลาเทศเข้ารับการอบรม พร้อมกับ

แพทย ์พยาบาลวชิาชพี เวชกจิฉุกเฉนิ และนักวชิาการสาธารณสขุในประเทศไทย

กว่า ๔๖๐ คน  ทั้งนี ้เพื ่อเตรียมความพร้อมให้จังหวัดต่างๆ ในการรองรับ

การจัดการกับสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจังหวัดต่างๆ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเป็นครู ก

เพื่อนำความรู้ไปขยายผลต่อบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่แต่ละจังหวัดต่อไป

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสร้างหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ตาม

ความจำเป็นและถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน  การให้บริการสุขภาพปฐมภูมินับเป็น

จุดบริการด่านแรกที่มีความสำคัญยิ่ง  วพบ.อุตรดิตถ์ (โดยภาควิชาการพยาบาล

เดก็ ผู้ใหญ่ และผู้สงูอาย ุร่วมกบั ศนูย์การศกึษาตอ่เน่ืองทางการพยาบาล)  จึงได้

จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการรักษา
พยาบาลเบื ้องต้น” ระหว่างว ันที ่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๒

ณ ห้องประชุมสักทอง  โดยมี รศ.นพ.สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ  ข้าราชการบำนาญ และคณาจารย์จาก วพบ.อุตรดิตถ์ เป็น

วิทยากร  เพื่อให้พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิได้ฟื้นฟูความรู้ และ

เตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติงานด้านรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ และปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดคุณภาพการบริการพยาบาลและรองรับการบริหารจัดการภายใต้นโยบายหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า 
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สถาบนัพระบรมราชชนก (โดย นพ.สมควร  หาญพฒันชัยกรู  ผอ.สถาบนัฯ

พร้อมด้วย นางนวลใย  พิศชาติ  ผอ.วพบ.อุดรธานี และคณะทำงานด้านวิชาการ)

โรงพยาบาลมาเรยี เทเรซา (โดย ดร.วิลัก  วิดามาล ีผอ.โรงพยาบาลมาเรยี เทเรซา)

และ  โรงเรยีนพยาบาลศาสตรเ์ทคนคิแขวงเวยีงจัน (โดย อาจารยท์องพบั  อาจารย์

พยาบาลโรงเรยีนพยาบาลศาสตรเ์ทคนิคแขวงเวียงจัน)  ร่วมปรึกษาหารือความรว่มมอืทางด้านวิชาการ คร้ังท่ี ๒  ระหว่างวันท่ี

๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพื่อบริหารข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาความ

สัมพันธ์ทางด้านวิชาการในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล



      จากการหารือร่วมกันของคณะผู้บริหาร ๓ สถาบัน  โรงพยาบาลมาเรีย เทเรซา (แขนงการพยาบาล) ได้เสนอความ

ต้องการในการพัฒนางานบริการพยาบาลในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในด้านการพัฒนาพยาบาลในหน่วยงานฉุกเฉิน (ER) และ

พยาบาลในหน่วยงานพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (HCU: High Care Unit)  การจัดการบริการพยาบาลผู้ป่วยคลินิกเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง รวมทั้งพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection control)  โดยทาง วพบ.อุดรธานี

ยินดีให้การสนบัสนนุความรูด้้านวชิาการในการใหบ้ริการวชิาการในพืน้ทีแ่ก่บุคลากรโรงพยาบาล และพยาบาลโรงพยาบาลอำเภอ

แขวงเวียงจัน  เช่น การจัดการเรียนการสอน การอบรม การฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการ  สำหรับในเรื่องที่มีความต้องการ

ให้ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี เพื่อยกระดับความรู้ของพยาบาล เนื่องจากพบว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงาน

ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลระดับต้น และระดับกลาง  รวมทั้งให้มีการจัดสรรโควตาแก่เยาวชนของแขวงเวียงจัน สปป.ลาว เข้าเรียน

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาตรี) ที่ วพบ.อุดรธานี นั้น  ทั้งสองฝ่ายจะได้เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร

กระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศก่อนดำเนินการต่อไป

ในส่วนของโรงเรียนพยาบาลศาสตร์เทคนิคแขวงเวียงจัน  อาจารย์พยาบาลมีความต้องการศึกษาต่อเนื่องในระดับ
ปริญญาตรี  และอยากให้มีการจัดอบรม เรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอน (ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ)  วิธีการสอน

ภาคปฏบัิติในสายการพยาบาลตา่งๆ ได้แก่  การพยาบาลสติูศาสตร ์การพยาบาลเดก็ การพยาบาลผูใ้หญ่และผู้สูงอาย ุและการ

พยาบาลสาธารณสขุชุมชน  รวมทัง้การพฒันาความรูใ้นดา้น IT และภาษาองักฤษ

  

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา วสส.จังหวัดพิษณุโลก ได้จัด

พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร ปวส.
สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)  ตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
“การผลิตบุคลากรสาธารณสุขหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง
สาธารณสขุศาสตร ์ (สาธารณสขุชมุชน) เปน็กรณีพิเศษ”  ระหว่าง  สำนกังาน
ปลัด กสธ. (โดย นพ.ปราชญ ์ บุณยวงศวิ์โรจน์  ปลัด กสธ.) และ จังหวัดตาก (โดย

นายชมุพร  พลรักษ ์ ผู้ว่าราชการจงัหวัดตาก) มีระยะดำเนนิการตัง้แต่เดือน ตุลาคม

๒๕๕๐ – กันยายน ๒๕๕๒

ด้วยเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดตาก

ซึ่งมีสภาพปัญญาเฉพาะปัญหาของพื้นที่และการคมนาคม  สมควรสนับสนุนนโยบายในการส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้เข้าศึกษา

และกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนอย่างยั่งยืน  สำนักงานปลัด กสธ. จึงมอบหมายให้สถาบันพระบรมราชนก โดย

วสส.จังหวัดพษิณุโลก  ดำเนนิการคดัเลอืกนกัศกึษาเขา้เรยีนในหลกัสตูรดงักลา่ว จำนวน ๖๑ คน และเร่ิมจัดการศกึษาตัง้แต่วันที่

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นมา  ซ่ึงผู้สำเร็จการศกึษาจะไดรั้บการบรรจุเป็นพนักงานสว่นท้องถ่ิน ตามกรอบอัตรากำลังท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในจังหวัดจัดเตรียมไว้รองรับ
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วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง

       เม่ือวันที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ วพบ.นพรัตน์วชริะ ไดจั้ดพธีิ“นพรตัน์
วชิระไหว้ครู”  ให้นิสิตทุกชั ้นปีได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่อาจารย์

ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ พร้อมประดับช่อราชพฤกษ์และแถบหมวกแก่นิสิต

หลักสตูรพยาบาลศาสตร ์และหลักสตูรพยาบาลศาสตร ์ (จพง.สธ.) ณ ห้องประชุม

ราชพฤกษ์



       คณะอาจารย์ และนักศึกษา วพบ.จักรีรัช พร้อมใจ

เข้าร่วมพิธี “ไหว้ครู มอบหมวก ขีดหมวก เครื่องหมาย
ชั้นปี และมอบตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๒”  เม่ือวันที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทีผ่่านมา

       วพบ.ราชบรีุ จัดพิธี “ไหวค้รู มอบขดีหมวก เข็มชัน้ปี
มอบทนุการศึกษา ประจำปกีารศึกษา ๒๕๕๒”  เม่ือวันที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อมอบสัญลักษณ์ทางวิชาชีพ โดย

ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับขวัญนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้ววิทยาลัย

โอกาสนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล

ให้แก่อาจารย์ใหญ่ด้วย

วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ

       นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๐ วพบ.พุทธชินราช
เข้ารับหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยมีญาติพี่น้อง

และนักศึกษารุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของรุ่นพี่

เม่ือวันที ่๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ ทีห่อประชุมเบนทสุรณ์

วิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       เม ื ่อว ันที ่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นักศ ึกษา

วพบ.สรรพสทิธิประสงค์ ทกุหลกัสตูรจัดเตรยีมพานไหวค้รู
อย่างสวยงาม เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์

ผู้มีพระคุณ ในพิธี “ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒”
ในพิธ ีน ักศ ึกษายังได ้ร ับแถบหมวก เข ็มเคร ื ่องหมาย

ประจำชัน้ปี รวมทัง้ทนุการศกึษาจากแหลง่ทนุตา่งๆ

คณาจารย์ พร้อมด้วย ตัวแทนหน่วยงานจาก

โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา และโรงพยาบาลจิตเวช

นครราชสีมาราชนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา

พยาบาลศาสตร์ วพบ.นครราชสีมา ชั้นปีที ่ ๒ และ ๓

(รุ่นที่ ๕๒ และ ๕๓) ในพิธี “ไหว้ครู มอบแถบและเข็ม
เลื่อนชั้นปี ปีการศึกษา ๒๕๕๒” เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม

๒๕๕๒



วิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้

เมื ่อว ันที ่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ วพบ.ยะลา
ได้จัดกิจรรม “ไหว้ครู รับหมวก และเข็มวิทยฐานะ
ปีการศึกษา ๒๕๕๒” ให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงความ
กตัญญู กตเวทิตาต่ออาจารย์ผู้ให้ความรู้ โดยมีการบรรยาย

พระคุณคร ูแก ่น ักศ ึกษาตามคำสอนและความเช ื ่อของ

แต่ละศาสนา พร้อมมอบหมวกและตะเกียงแก่นักศึกษา

พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกในหน้าที่และ

จรรยาบรรณของวิชาชีพการพยาบาล

วพบ.นครศรีธรรมราช จัดพิธี “มอบหมวกและ
เข็มเลือ่นชัน้ปี ประจำปกีารศึกษา ๒๕๕๒”  แก่นักศกึษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒๐ ที่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินผลมีสิทธิเล่ือนช้ันปี จำนวน ๖๓ คน เม่ือวันท่ี

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ

ในวิชาชีพ และมุ่งม่ันประพฤติปฏิบัติตน เพ่ือเตรียมความพร้อม

เข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างมีคุณภาพ

⌫ ⌦   ⌫
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วิทยาลยัอาชวีศกึษาเลอซา่น มณฑลเสฉวน และนครฉงซิง่ ประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนจนี  นำโดย  นายเศรษฐพนัธ์  กระจา่งวงษ ์  รักษาการ

สถานกงศุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู  นายจาง  จื้อกุ้ย (MR.ZHANG  ZHIGUI)

รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาล และ นายหวง  เจียนป้อ (MR. HUANG

JIANBO) รองหัวหน้าภาควชิาการทอ่งเทีย่ว  พร้อมคณะอาจารยแ์ละนักศกึษา

จำนวน ๑๘ คน  เดินทางมาเยีย่มเยือน วพบ.สุพรรณบุรี  เพ่ือขอหารือเก่ียวกับ
การพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการด้านการพยาบาล
ในเบื้องต้น  เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒  ภายหลังการหารือวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเลอซ่านให้ความสนใจในระบบการเรียนของประเทศไทยเป็นอย่างมาก  คาดว่าจะเกิดความร่วมมือในเรื่องระบบ

การศกึษา การเรยีนการสอน และองคค์วามรูต่้างๆ ระหว่างกนัในอนาคต

⌫ 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันพระบรมราชชนก  นำโดย

ศ.ดร.กติติชัย  วัฒนานกิร  ประธานคณะกรรมการ  พร้อมดว้ยอาจารยวิ์พรรณ

วัฒนชีพ  อาจารยก์าญจนา  สนัติพัฒนชัย  อาจารยวิ์ภา  เพ็งเสงีย่ม และคณะ

กรรมการจาก สบช.  เข้าตรวจประเมนิคุณภาพภายใน วพบ.ราชบรีุ  ระหว่าง
วันที ่๑๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒  ผลการตรวจประเมนิพบทัง้ ๙ องคป์ระกอบ

จัดอยู่ในระดับดี และดีมาก  และมีจุดเด่นในเรื่องการพัฒนาการดำเนินงาน

ทุกด้าน โดยเฉพาะพันธกิจหลักทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน งานวิจัย

การบรกิารวชิาการ และการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม  เตรียมหาแนวทางในการ

พัฒนาองค์กรและจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป    



ผลการประเมินคุณภาพภายในยังพบอีกว่า วพบ.ราชบุรี เป็นวิทยาลัยที่สามารถจัดระบบบริหารการจัดการองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีการทำงานเป็นทีมที่เน้นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และระบบ

ประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง สามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นที่อ้างอิงของสถาบันอื่นๆ ได้  รวมถึงความพร้อมของสื่อ

และสิง่สนบัสนนุต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการเรยีนรู้ของนักศกึษา เช่น  E – learning , E – book และวิธีการสอนทีห่ลากหลาย  จึงทำให้

บุคลากรมคีวามรักและภูมิใจในสถาบนั  นักศึกษากลา้คิด กล้าแสดงออก มีความสขุและมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  ซ่ึงแสดงถึงผลผลิต

ของวิทยาลยัทีเ่ป็นคนเกง่ คนด ีและมีความสขุ

 
 ⌦

⌫   (ต่อจากหนา้ ๑๑)

นางณัทกวี  ศิริรัตน์  ผอ.วพบ. อุตรดิตถ์ (รองประธานเครือข่าย

วิทยาลัยในสังกัดภาคเหนือ) เป็นเจ้าภาพจัด “โครงการพัฒนานักศึกษา
เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเครือข่าย
ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๒”  ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

ณ  หอประชุมสกัทอง วพบ.อุตรดติถ์  โดยม ีนายคณติ  เอ่ียมระหงษ ์ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้องการ

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และกิจกรรมนักศึกษา

ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการสู่สังคม  มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือทั้ง ๗ สถาบัน

ให้ความสนใจร่วมแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างกัน  ทำให้ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม  อันจะนำ

ไปสู่แนวทางการพัฒนาตนเองและความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต

   

       เม่ือวันที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ตัวแทนนกัศกึษาทกุชัน้ปี จำนวน ๘๐ คน

ของ วพบ.สงขลา จัดรถประชาสัมพันธ์
รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเพ่ือป้องกัน

การแพร ่ระบาดของโรคไข ้หว ัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ บริเวณถนนและ

ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา

ได ้ร ับความสนใจจากประชาชนเป ็น

จำนวนมาก

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

นักศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี ร ่วม
โครงการมหกรรมรวมใจไทยเป ็น
หนึ่งเดียว จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

และแผ่นพับให้ความรู้เร่ืองโรคไข้หวัดใหญ่

สายพนัธ์ุใหม่ ๒๐๐๙ แกป่ระชาชน พร้อม

คัดกรองผู้ป่วย และแจกผ้าปิดปาก – จมูก

ทีบ่ริเวณรมิเข่ือนแม่น้ำตาป ีและโรงเรยีน

ในเขต อ.เมือง จ.สรุาษฎรธ์านี

       เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๒ ปี

วพบ. ยะลา อาจารย ์และนักศ ึกษา

ลงพื ้นที ่ช ุมชนเขตเทศบาลนครยะลา

จำนวน ๓๕๐ หลังคาเรือน ให้ความรู ้

ความเข้าใจแก่ชาวบ้านถึงวิธีป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙  เมื่อ

วันที ่๑ สงิหาคม ๒๕๕๒
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เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒  ณ ห้องประชุมยก ถิระวัฒน์

วพบ.สุราษฎร์ธานี  จัดประกวดผลงานการสร้างสื่อและนวัตกรรมเกี่ยวกับ

การสร้างความเข้าใจที่ดีกับความรักในวัยรุ่น  การรักนวลสงวนตัว  พร้อม

บรรยายพิเศษในโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ กับวัยทีน”  โดย นพ.สุกมล

วิภาวพีลกลุ  จิตแพทยแ์ละนกัพดูชือ่ดงัเป็นวิทยากร  เน้นให้ความรูเ้กีย่วกบั

สาเหต ุการปอ้งกนั และอันตรายจากการตดิโรคทางเพศสมัพันธ์ การตัง้ครรภ์

ไม่พึงประสงค์ และการทำแท้งผิดกฎหมาย  รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่

เหมาะสมตอ่ความรกัในวยัเรียนแกนั่กเรยีน นักศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษา

วิทยาลยัเทคนคิ วิทยาลยัอาชวีะ  รวมทัง้อาจารยแ์นะแนวและอาจารยผู้์สอน

ด้านสุขศึกษาในสถานศึกษา  เพื่อสร้างความมั่นใจให้วัยรุ่นสามารถก้าวย่าง

ผา่นชว่งชวีติวยัทนีอยา่งเขา้ใจและปลอดภยั

 ⌫ ⌫ ⌫

วสส.จังหวัดยะลา  ร่วมกับ  เทศบาลนครยะลา  สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดยะลา  และเครอืข่ายโรงพยาบาลในจงัหวัดยะลาทกุแหง่  จัดโครงการ “เผยแพร่
ความรูเ้ร่ืองยาสปัดาหวั์นเภสัชกรรม คร้ังท่ี ๑๐ ปี ๒๕๕๒” ภายใตหั้วข้อ สุขภาพ
คนไทยกับการใช้ยาปฏิชีวนะ ระยะที่ ๒ แสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านยาและ

ด้านสาธารณสุขในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่ถูกต้อง  เพื่อให้อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา

จากโรงเรียนต่างๆ และประชาชนในเขตจังหวัดยะลา ที่เข้าร่วมงานกว่า ๑,๓๓๐ คน

ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อแก่บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม

๒๕๕๒ ทีผ่า่นมา

⌦  ⌫ 

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ วพบ.ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ จัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาสร้างสุขภาวะพอเพียง ออกส่งเสริมสุขภาพ
และนันทนาการให้กับผู้พิการทางสมองและปัญญา ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ

ทางสมองและปญัญา จ.ราชบรีุ  โดยมกีารแสดงดนตรจีากชมรมดนตรสีากล สรา้งความ

สนุกสนานให้กับเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่

สถานสงเคราะห์ด้วย

เม่ือวันที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒  ปลัด กสธ. (นพ.ปราชญ์

บุณยวงศ์วิโรจน์) ได้ไปเย่ียมและอำลาคณะขา้ราชการและเจา้หน้าที่

หน่วยงานในสังกัด กสธ. ในวาระเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้ง

สง่มอบงานใหแ้ก ่นพ.ไพจิตร์  วราชติ  รองปลัด กสธ.  โดยมคีณะ

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก

ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความระลึกถึงในโอกาสนี้ด้วย

   



สถาบันพระบรมราชชนก  โดย วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ และ วสส.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยง

แสดงมุทิตาจิตคารวะจากใจ สบช. “บันทึกแห่งความทรงจำ” สำหรับบุคคลผู้ทรงคุณค่า  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแด่

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สถาบันฯ ในโอกาสเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ ่นและประทับใจด้วยการแสดงดนตรี “โปงลางอุบล” และนาฏกรรมแสงสีเสียง

อันตระการตาชุด “... ณ ราตรี ราชธานีแห่งความทรงจำ” โดยได้รับเกียรติจากอดีตปลัด กสธ. (นพ.วินัย  วิริยะกิจจา)

อดตี ผอ.สบช. (นพ.สริุยะ  วงศค์งคาเทพ และ อาจารยพู์ลศกัดิ ์  พุ่มวิเศษ) และคณะผูบ้ริหารสถาบนัฯ มารว่มงานอยา่งคบัคัง่

เม่ือวันที ่๒๓ กนัยายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมสนีุย์แกรนด ์แอนด ์คอนเวน็ช่ันเซ็นเตอร ์จ.อุบลราชธานี

ในปีน้ี มีบุคลากรของสถาบนัพระบรมราชชนก ท่ีอำลาชวิีตราชการไปจำนวน ๕๗ ท่าน  เป็นข้าราชการและลกูจ้างประจำ

ท่ีเกษยีณอายรุาชการตามวาระ จำนวน ๔๐ ท่าน  และข้าราชการทีเ่ข้ารว่มโครงการเกษยีณอายกุ่อนกำหนดจำนวน ๑๗ ท่าน

(ดรูายชือ่ในเวบ็ไซด ์http://www.pi.ac.th /หน่วยประชาสมัพันธ์ฯ )

ในวาระนี้อาจารย์นิภาพรรณ  สุวรรณนาถ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมฯ เป็นผู้หนึ่งที่เข้าร่วม

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ท่านได้เริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกที่กรมการแพทย์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้มีโอกาสเห็น

วิวัฒนาการและความเจรญิงอกงามขององคก์รนบัถึงปัจจุบันเป็นเวลานานกวา่ ๓๘ ปี  โดยเฉพาะในชว่งเวลา ๑๐ ปีหลัง (ต้ังแต่ปี

๒๕๔๐ เป็นต้นมา) ได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการศึกษาทิศทางการพัฒนาองค์กร และการเสนอกฎหมายเพื่อยกฐานะองค์กร

เป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีมี่ฐานะเปน็นิติบุคคล  ต่อมาในป ี๒๕๔๘ ไดรั้บการสนบัสนนุจากผูบ้ริหารระดบัสงูของสถาบนัฯ ให้พัฒนา

งานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารเพื่อการเสริมสร้างสัมพันธภาพและ

ความเข้าใจที่ดีภายในองค์กร จนเกิดเครือข่ายความร่วมมือของผู้ทำหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยในสังกัดที่มีความ

เข้มแข็งในปัจจุบัน  กอ่นอำลาจากชวิีตราชการไดฝ้ากขอ้คดิไวว่้า ...

 “การประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์การ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะช่วยให้องค์กร/
สถาบัน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธา  จากบุคคลที่เกี่ยวข้องและจะทำให้องค์การ/สถาบันนั้น ๆ

มีความเจริญก้าวหน้าได้…. จึงฝากความหวังกับผู้บริหาร และนักประชาสัมพันธ์รุ่นน้องท่ีจะได้ช่วยกันพัฒนางาน

ด้านการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรของ ส.บ.ช.
ให้เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธาในวงการศึกษาและวิชาชีพสืบไป”

⌦ ⌦
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วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ น้ี ท่ีห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร  อาคาร ๗ ช้ัน ๙ สำนักงานปลัด กสธ.  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุน

การกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนสมเด็จย่า ๙๐” ประจำปี ๒๕๕๒ แก่นักศึกษา

พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในสงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก จำนวน ๑๒๓ ทุน ทุนละ ๘ พันบาทต่อปี ต่อเน่ืองจนจบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

(๔ ปี)  เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านการพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

มีผลการเรยีนด ีและมีความประพฤตเิรียบร้อย  โดยในปน้ีีจะมีการแสดงชดุพเิศษจากนกัศกึษา วพบ.จังหวดันนทบรีุ และ วพบ.กรุงเทพ
เพ่ือแสดงความนอ้มสำนกึในพระมหากรณุาธคุิณของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี ผู้พระราชทานทนุการศกึษาดงักลา่วดว้ย



กลุ่มพัฒนาบุคลากร   โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนางานและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงการ

เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัยเพื่อการถ่ายโอนสู่ อบต.  โครงการพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางรองรับนโยบาย

การปฏิรูประบบสุขภาพของ กสธ.   โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ    โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core

Competency) ของบุคลากรสาธารณสุขขององค์กร สป.   โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รองรับนโยบายโรงพยาบาลเสริมสร้าง

สุขภาพประจำตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

กลุ่มวิจัย   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการทำวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชน

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   โครงการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาทาง Internet ของ กสธ.

แก้วกัลยาสิกขาลัย   โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือการบริการสาธารณสุข  โครงการ

การจัดการความรู้ : นวัตกรรมการพัฒนาจิตบริการในระบบบริการสุขภาพไทย

วทิยาลยันกับรหิารสาธารณสขุ   โครงการพัฒนานักบริหารสาธารณสุข ระดับจังหวัด / ระดับอำเภอ / ระดับตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบรหิารจดัการ Excellent Center และหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิ(PCU)

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ   โครงการพัฒนาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย   โครงการพัฒนาหมอนวดแผนไทย  โครงการ

อบรมแพทย์ด้านการรกัษาโดยใชส้มุนไพร

วทัญญู  ประเสริฐเมือง *

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้เต็มฉบับเมื่อ ก.พ. โดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศ

จัดคนลงในตำแหน่งตามกฎหมายใหม่เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย

การอทุธรณแ์ละร้องทกุข ์และคณะกรรมการพทิกัษร์ะบบคณุธรรม ก็จะบังคบัใช้ตามกฎหมายใหมท่นัท ี ทัง้น้ีในดา้นวนัิยมีอะไรใหม่แตกตา่ง

เพ่ิมเติมจากเดมิบ้าง  จึงขอนำเรยีน....ในฉบับน้ี

              ตามกฎหมายใหม ่ ไดก้ำหนดเรือ่งวินัยและการรกัษาวนัิยแตกตา่งไปจากเดมิ  คอื  กำหนดขอ้ทีต้่องปฏิบัติและข้อห้ามมใิห้ปฏิบัติ

ถ้าฝ่าฝืนก็จะมโีทษทางวนัิยอยา่งไมร้่ายแรง  รวมทั้งได้กำหนดเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศ  มาตรา ๘๓ ต้องไม่กระทำอันเป็นข้อห้าม ( ๘) ไว้ด้วย  โดยได้กำหนดกรณีที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยตามหลักนิติธรรม

หลักมโนธรรมและหลกัความเปน็ธรรม  โดยสรปุกค็อื  ความผดิวนัิยอย่างรา้ยแรงตอ้งกำหนดโทษสถานหนกั “ปลดออก หรือ ไล่ออก”
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กำหนดโทษสถานเบา “ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ ลดข้ันเงินเดือน”  และความผิดวินัยเล็กน้อยจะ “งดโทษ”
ให้ก็ได้

แม้จุดเร่ิมต้นของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ว่าด้วยการกระทำอันเป็นข้อห้ามตามมาตรา๘๓ (๘) จะถูกสร้างข้ึน

เพ่ือให้เป็นกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ  อันจะเป็นการปกป้องคุ้มครอง ข้าราชการหญิง เพ่ือให้สามารถทำงานได้อย่างมีศักด์ิศรี
มีความสขุ ไม่ถูกผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจคกุคาม ล่วงละเมิดทางเพศ

   

 ⌫ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับงบประมาณจัดสรรด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุขภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มเข็ง ปี ๒๕๕๕  โดยมีแผนงาน/โครงการที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค ทางด้านบริหาร วิชาการ วิชาชีพเฉพาะ และด้านคุณธรรมจริยธรรม  จุดประสงค์เพ่ือเป็นการเพ่ิมสมรรถนะท่ีสูงข้ึนและเป็นคนดี

ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏบัิติงานในหนา้ที ่ รองรับนโยบายการพฒันาระบบบรกิารดา้นสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ โดยเฉพาะการบรกิาร

ในระดับปฐมภูมิ / การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนกในส่วนกลาง และ

วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการพัฒนาร่วมกัน  ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาบุคลากรและกลุ่มงานต่างๆ ในส่วนกลาง

จะไดป้ระสานความรว่มมือเพ่ือวางกรอบแนวทางการปฏบัิติงานในลกัษณะเครอืข่ายดา้นการพฒันาบคุลากรในลำดบัต่อไป  โดยมโีครงการ

พัฒนาหลกัๆ ทีส่ำคญั  ดงัน้ี
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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  : panit_59@hotmail.com  

(ช่ือ - ท่ีอยู่ผู้รับ)
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แต่ท้ังน้ี  การคกุคามทางเพศ หรือ ละเมิดทางเพศ  อาจตอ้งพิจารณารวมถงึการกระทำทีแ่สดงเจตนาชดัแจง้และปรากฏเดน่ชัด

เช่น  การมองดว้ยสายตาทีเ่น้นรายละเอยีดมากนอ้ยอย่างไร?  จึงถือว่าเปน็การคกุคาม หรือ การพดูจาวพิากษวิ์จารณรู์ปร่างหนา้ตา พูดจา

หยาบคาย ลักษณะใด?  จึงถือว่าเปน็การละเมดิทางเพศ

อันน้ี  ก็เป็นประเด็นท่ีต้องไปว่ากันด้วยข้อกฎหมายต่อไป  แต่ในฐานะท่ีเราท่านเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  ก็สมควรเป็นบุคคลท่ีมี

เกยีรติยศอนัเช่ือถือไดใ้นการปฏบัิติหน้าทีร่าชการและเรือ่งสว่นตัว  เพ่ือปกปอ้งและเคารพสทิธขิองทัง้สองฝา่ยในการคกุคามและการละเมดิ

ทางเพศ

มาตรา ๘๓ ต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้าม  ดังน้ี
(๑) ต้องไม่รายงานเทจ็ต่อผู้บังคบับัญชา การรายงานโดยปกปดิขอ้ความซึง่ควรตอ้งแจ้ง ถือว่าเปน็การรายงานเทจ็ดว้ย

(๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามบังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือ

ไดรั้บอนญุาตเปน็พเิศษชัว่ครัง้คราว

(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ

(๕) ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทำการหาผลประโยชน์ อันอาจทำให้เสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตำแหน่ง

หน้าที่ราชการของตน

(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

(๗) ต้องไม่กระทำการอยา่งใดทีเ่ป็นการกลัน่แกลง้ กดขี ่หรือข่มเหงกนั ในการปฏบัิติราชการ

(๘) ต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศ ตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ.
(๙) ต้องไม่ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี ่หรือข่มเหงประชาชนผูติ้ดตอ่ราชการ

(๑๐)ต้องไม่กระทำการอืน่ใดตามทีก่ำหนดในกฎ ก.พ.

 ⌫         

วิทยาจารย์ชำนาญการ หน่วยประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมฯ กลุ่มอำนวยการ สถาบันพระบรมราชชนก*


