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คำว่า “เกษียณอายุ” ข้าราชการทุกคนจะต้องพบกับคำ ๆ นีอ้ ย่างเลีย่ ง
ไม่ได้ หลายคนบ่นว่าอยากเกษียณเร็ว ๆ จะได้สบาย เพราะขณะรับราชการงาน
เยอะมาก เดีย๋ วก็ประชุม เดีย๋ วก็งานด่วน เดีย๋ วก็ระดมกำลัง หรือบางคนก็ไม่อยาก
ให้ถึงวันเกษียณเพราะยังทำใจไม่ได้กับการเปลี่ยนชีวิตหลังเกษียณ กลัวความ
เหงาจะมาเยือนก่อนวัยอันสมควร ทำให้นกึ ถึงโลกธรรม ๘ อัน หมายถึง “มีลาภ เสือ่ มลาภ มียศ เสือ่ มยศ
สรรเสริญ แล้วก็นนิ ทา มีสขุ ก็มที กุ ข์” อันประกอบไปด้วย
๑. โลกธรรมมนุษย์พอใจมี ๔ เรือ่ ง คือ
- ได้ลาภ หมายความว่า ได้ผลประโยชน์ ได้ทรัพย์สนิ เงินทอง ได้บา้ นเรือนหรือทีส่ วน ไร่นา
- ได้ยศ หมายความว่า ได้รบั แต่งตัง้ ให้มฐี านันดรสูงขึน้ ได้ตำแหน่ง ได้อำนาจเป็นใหญ่เป็นโต
- ได้รบั สรรเสริญ คือ ได้ยนิ ได้ฟงั คำสรรเสริญคำชมเชย คำยกยอ
- ได้สขุ คือ ได้ความสบายกาย สบายใจ ได้ความเบิกบาน ร่าเริง ได้ความบันเทิงใจ
๒. โลกธรรมทีม่ นุษย์ไม่พอใจมี ๔ เรือ่ ง คือ
- เสียลาภ หมายความว่า ลาภทีไ่ ด้มาแล้วเสียไป
- เสือ่ มยศ หมายถึง ถูกลดความเป็นใหญ่ ถูกถอดออกจากตำแหน่ง ถูกถอดอำนาจ
- ถูกนินทา หมายถึง ถูกตำหนิตเิ ตียนว่าไม่ดี มีใครพูดถึงความไม่ดขี องเราในทีล่ บั หลังเรียกว่า
ถูกนินทา
- ตกทุกข์ คือ ได้รบั ความทุกข์ทรมานกายทรมานใจ
เคยมีผแู้ นะนำว่า หลังเกษียณแล้วควรหากิจกรรมทำจะได้ไม่ฟงุ้ ซ่าน คิดมาก แล้วจะเป็นโรค
ซึมเศร้า เช่น เป็นที่ปรึกษาบริษัทหรือสมาคม ฝึกสมาธิ เขียนหนังสือ ทำสวน ทั้งนี้คงขึ้นอยู่กับความรัก
ความชอบความถนัดของแต่ละท่าน
สำหรับ คอลัมน์ประจำฉบับก็ยังครบรสเช่นเดิม เกร็ดความรู้ “การคุกคามและละเมิดทางเพศ
ผิดวินัยข้าราชการ” ที่ข้าราชการหญิงไม่ควรพลาด รวมทั้งบรรยากาศการจัดงานอำลาอาลัยรัก ก็เพื่อ
มอบเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุและเออรี่รีไทร์ ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความรัก อาลัย ก่อนอำลา
ของข้าราชการในสำนักงานอีกด้วย ...แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ
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เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๗.๑๕ น. นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานในสังกัด กสธ. บุคลากรสถาบันพระบรมราชนก
และผู้แทนจากหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมในพิธี “วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บนแท่นฐาน
เดียวกัน” บริเวณลานพระราชานุสาวรียฯ์ กระทรวงสาธารณสุข เนือ่ งใน “วันมหิดล” ปี ๒๕๕๒ พร้อมกล่าวสดุดเี ทิดพระเกียรติ
ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “องค์พระบิดา
แห่ ง การแพทย์ แ ผนปั จ จุ บ ั น และการสาธารณสุ ข ไทย” และ สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี “พระมารดา
แห่งการสาธารณสุขไทย” ที่ตลอดพระชนมชีพทั้งสองพระองค์ได้ทรงทุ่มเททั้งพระวรกาย พระสติปัญญา และทรัพย์สิน
ส่วนพระองค์เข้าช่วยเหลือ ค้นคว้าหาแนวทางพัฒนางานด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการพยาบาลให้เจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงเทียมเท่านานาอารยะประเทศ

เนือ่ งในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๒ นางภรณี
เลือ่ งอรุณ ผอ.วพบ.สงขลา นำคณาจารย์และนักศึกษา รวม
๒๐๐ คน จัดขบวนแห่เทียนพรรษาจากวิทยาลัยไปถวายวัด
ณ วัดหัวป้อมใน อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๒ ซึ่งเป็นประเพณีที่วิทยาลัยจัดติดต่อกันมาเป็นประจำ
ทุกปี เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและธำรงไว้ซึ่ง
ประเพณีอนั ดีงาม
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เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๕๒ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา วพบ.สระบุรี ร่วมงาน
ประเพณี ต ั ก บาตรดอกไม้ และ
ถวายเที ย นพรรษา ประจำปี
๒๕๕๒ โอกาสนี ้ น.ส.บุ บ ผา
ดำรงกิตติกุล รองผู้อำนวยการ
กลุ ่ ม ภารกิ จ ด้ า นวิ ช าการ เป็ น
ตั ว แทนวิ ท ยาลั ย ถวายเที ย น
พรรษา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี โดยมี
ตั ว แทนนั ก ศึ ก ษาพยาบาลทุ ก ชั ้ น ปี เ ข้ า ร่ ว มขบวนแห่
เทียนพรรษาครัง้ นีด้ ว้ ย
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เมือ่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นางภรณี เลือ่ งอรุณ ผอ.วพบ.
สงขลา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาทุกชัน้ ปี ได้จดั พิธีวางพวงมาลา
และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (ตรงกับวันที่ ๑๘ กรกฎาคมของทุกปี) ณ พระราชา
นุสาวรียส์ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วพบ.สงขลา โดยมี นายสนธิ
เตชานันท์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ในจังหวัดสงขลามากกว่า ๕๐ หน่วยงาน ร่วมวางพวงมาลาเพือ่ แสดง
ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อวิทยาลัย
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คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์ปจั จุบนั
วพบ.สรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ พร้ อ มด้ ว ยพระประยู ร ญาติ ข อง
หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ
ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องราชสักการะแด่หม่อมเจ้าหญิง
บุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช เพือ่ น้อมรำลึกเนือ่ งในโอกาสครบรอบ
วันคล้ายวันประสูติ (วันที่ ๑๐ สิงหาคม ของทุกปี) และถือเป็น
วันครบรอบการก่อตั้ง วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ โอกาสนี้ได้ถวาย
เครื่องราชสักการะแด่พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี อันเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ก่บคุ ลากรและนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน
หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช เป็นธิดาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
ข้าหลวงต่างพระองค์ประจำมณฑลอีสาน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้บริจาคทรัพย์
และให้ความอุปการคุณต่อกิจการของวิทยาลัย รวมทัง้ กิจการแพทย์ พยาบาลของหน่วยงานอืน่ ๆ อยูเ่ สมอ เพือ่ เป็นการระลึก
ถึงพระองค์ทา่ น หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดอุบลราชธานี และพระประยูรญาติ จึงพร้อมใจกันสร้าง
พระอนุสาวรียห์ ม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ไว้ภายในบริเวณวิทยาลัย เพือ่ ให้เป็นทีเ่ คารพสักการะและเป็น
อนุสรณ์แห่งความดีงาม โดยได้ทำพิธเี ปิดพระอนุสาวรียเ์ มือ่ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๕ อันเป็นวันคล้ายวันประสูตคิ รบรอบ
๘๕ ชันษา
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วพบ.สระบุรี เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จึงจัด
โครงการ “พัฒนาดุลยภาพชีวิตด้วยคุณธรรม จริยธรรมแห่ง
ปัญญา” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งที่นับถือ
ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม โดยระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๕๒ บุคลากรที่นับถือศาสนาพุทธได้ฝึกปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์
ปฏิบตั ธิ รรมสิรธิ รรมมุนี วัดศรีบรุ รี ตนาราม และ วัดท่าพงษ์ จ.สระบุรี
ขณะที่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมฝึกปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร กรุงเทพฯ
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เมือ่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ วพบ.พระพุทธบาท
จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประกวดกองเชียร์ และผูน้ ำเชียร์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมรูจ้ กั แสดงน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข

ชมรมกีฬา ร่วมกับ กลุ่มงานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา วพบ.สุพรรณบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
ครัง้ ที่ ๑๓ เมือ่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ สนามกีฬา
วิทยาลัย เพือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรทุกระดับ รวมทัง้ เป็นการสนับสนุนการเล่นกีฬา
เพือ่ สุขภาพ
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เมือ่ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๔๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครัง้ ที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๒ เรือ่ ง
“สติคดิ จิตเป็นสุข สาธารณสุขถ้วนทัว่ ครอบครัวคุณธรรม” ซึง่ แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ
คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ เพือ่ ให้บคุ ลากรสาธารณสุขทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคได้พบปะแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมหน่วยงานระดับกรมและระดับเขตให้มีโอกาสเผยแพร่
ผลงานดีเด่นที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคม เพื่อขยายผลการดำเนินงานไปยังเครือข่าย
ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข พร้อมประทานโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณสดุดี “คนดีศรีสาธารณสุข” จำนวน
๕๑ ราย และ “หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๗๐ หน่วยงาน มีบคุ ลากร
และหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้รบั รางวัลต่างๆ ดังนี้

คนดีศรีสาธารณสุข ปี ๒๕๕๒

ดร.ชุตมิ า ปัญญาพินจิ นุกรู
ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

«
หน่วยงานทีม่ ผี ลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๒(ในสังกัดสำนักงานปลัด กสธ.)
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ วพบ.ราชบุรี
โครงการ “จตุรธรรม นำชีวี วิถไี ทย” (โดย อาจารย์เพ็ญจมาศ คำธนะ)
นิทรรศการแสดงผลงาน

ชนะเลิศอันดับ ๒ วพบ.นครศรีธรรมราช
“โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรและนักศึกษา”

⌫

ชนะเลิศอันดับ ๓ วสส.จังหวัดขอนแก่น”
“โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับบุคลากร (เน้นจริยธรรมชุมชน)”

⌦

วพบ.ขอนแก่น ร่วมกับ แก้วกัลยาสิกขาลัย กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เครือข่ายพัฒนาอุดมคติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคม
ศิษย์เก่า วพบ.ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเชิง
ปฏิ บ ั ต ิ ก าร เรื ่ อ ง “การพั ฒ นากระบวนเรี ย นรู ้ แ นวจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา :
วิถกี ารเรียนรูส้ กู่ ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ วพบ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแนวทางจิตตปัญญาศึกษามาใช้ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในสถาบันการศึกษา และสถาบันบริการสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายให้อาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการศึกษา
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจความเป็นมนุษย์ผ่านการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา
สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาภายใต้ประสบการณ์จริง และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความหลากหลาย ตลอดจนเกิดภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ที่มีจิตบริการด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ มีผสู้ นใจทัง้ ในและนอกกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๒๐๐ คน

ทพ.ญ.ทิ พ าพร สุ โ ฆสิ ต รองผู ้ อ ำนวยการสถาบั น พระบรมราชชนก
เป็นประธานเปิดการอบรม “การวิจยั เชิงคุณภาพ” จัดโดยกลุม่ วิจยั สถาบันพระบรม
ราชชนก เพื่อให้อาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ
วิจยั เชิงคุณภาพทุกขัน้ ตอน และสามารถทำวิจยั เชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง แบ่งการ
อบรมเป็น ๒ รุน่ รวม ๘๔ คน รุน่ แรกทำการอบรมระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๒ และ รุน่ ที่ ๒ ตัง้ แต่วนั ที่ ๓ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น
กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.เบญจา ยอดดำเนิน–แอ็ตติกจ์ รศ.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร
และ ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี จากสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร
ภายใต้หวั ข้อการอบรมดังกล่าว ทำให้ได้โครงร่างการวิจยั เชิงคุณภาพ จำนวน ๘ โครงการ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอขอรับการ
สนับสนุนทุนจากสถาบันพระบรมราชชนก และได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั ทัง้ สิน้ ๕ โครงการ
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วสส.จั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา (โดย
สำนักคอมพิวเตอร์) มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณ
ขึ้นใช้งานใน วสส.จังหวัดขอนแก่น จนประสบความสำเร็จในการใช้งานได้
ระดับหนึ่ง จนในปี ๒๕๕๑ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบหมายให้ วสส.
จังหวัดขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยบูรพา (โดยห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม
ระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์) พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในสถาบันฯ
ทัง้ ส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัด จำนวน ๓๙ แห่ง แบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่
ระยะที่ ๑ เป็นการใช้งานระบบสารบรรณในแต่ละหน่วยงานโดยถือเป็นแต่ละโหนด ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์
ระบบสารบรรณครบทุกวิทยาลัย ซึ่งได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมและใช้งานระบบสารบรรณ จำนวน ๕ ครั้ง รวม ๓๑๔ คน
มีวทิ ยาลัยใช้งานแล้ว ๒๐ วิทยาลัย และสถาบันฯ ส่วนกลาง ๑ หน่วยงาน ส่วนทีเ่ หลือกำลังเริม่ ใช้งาน
ระยะที่ ๒ เป็นการรับส่งหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานแบบโหนด มีหน่วยงานนำร่อง ๑๓ แห่ง ซอฟต์แวร์นี้
ได้รบั การพัฒนาและทดสอบจนใช้งานได้สำเร็จ วสส.จังหวัดขอนแก่น จึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การรับส่งหนังสือ
ราชการระหว่างหน่วยงานแบบโหนด (Node) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๒” ขึน้ เมือ่ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคารสำนักงานปลัด กสธ. เพื่อให้หน่วยงานในสถาบันทั้ง ๓๙ แห่ง สามารถใช้งานการรับส่ง
หนังสือราชการระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการอภิปราย การบรรยาย และสาธิตวิธกี ารรับส่งหนังสือ
ราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัดอย่างเป็นทางการฉบับแรก รวมทัง้ ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้งาน พร้อมเปิดโอกาสให้ผแู้ ทนจากสำนักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร และนายกสมาคมสมาพันธ์
โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ

⌫
วพบ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๒ ได้จดั การอบรม
“พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ ระยะที่ ๒” เร่ ง พั ฒ นา ชี ้ แ นะแนวทาง การจั ด ทำและการนำเสนอ
ผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคกลาง ๒ ที ่ ม ี ผ ลงานทางวิ ช าการ ให้ ส ามารถนำเสนอผลงานทางวิ ช าการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติตอ่ ไป ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม
๒๕๕๒ ทีผ่ า่ นมา ณ โรงแรมศรีอทู่ องแกรนด์ จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์
จ.สงขลา งานบริการวิชาการ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า วพบ.สงขลา จัดการประชุม
วิชาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเทคนิค” เน้ น ความสำคั ญ กั บ
การทำงานในยุคการเปลี่ยนแปลง การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเทคนิคในด้านวิชาการในการเพิ่มพูนความรู้
สูก่ ารปฏิบตั งิ าน และเปิดโอกาสให้พยาบาลเทคนิคในหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ใ นการทำงาน มี พ ยาบาลเทคนิ ค ที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านในสถานี อ นามั ย
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลศูนย์จากทุกภาคของประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐๐ คน



⌫
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วสส.จังหวัดขอนแก่น สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ 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
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เวชกิจฉุกเฉิน และนักวิชาการสาธารณสุขในประเทศไทย
กว่า ๔๖๐ คน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้จังหวัดต่างๆ ในการรองรับ
การจัดการกับสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดต่างๆ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเป็นครู ก
เพื่อนำความรู้ไปขยายผลต่อบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่แต่ละจังหวัดต่อไป

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ตาม
ความจำเป็นและถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การให้บริการสุขภาพปฐมภูมินับเป็น
จุดบริการด่านแรกที่มีความสำคัญยิ่ง วพบ.อุตรดิตถ์ (โดยภาควิชาการพยาบาล
เด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อายุ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งทางการพยาบาล) จึงได้
จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการรักษา
พยาบาลเบื ้ อ งต้ น ” ระหว่ า งวั น ที ่ ๓๐ สิ ง หาคม - ๑ กั น ยายน 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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สถาบันพระบรมราชชนก (โดย นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผอ.สถาบันฯ
พร้อมด้วย นางนวลใย พิศชาติ ผอ.วพบ.อุดรธานี และคณะทำงานด้านวิชาการ)
โรงพยาบาลมาเรีย เทเรซา (โดย ดร.วิลกั วิดามาลี ผอ.โรงพยาบาลมาเรีย เทเรซา)
และ โรงเรียนพยาบาลศาสตร์เทคนิคแขวงเวียงจัน (โดย อาจารย์ทองพับ อาจารย์
พยาบาลโรงเรียนพยาบาลศาสตร์เทคนิคแขวงเวียงจัน) ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ครัง้ ที่ ๒ ระหว่างวันที่
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
ยินดีให้การสนับสนุนความรูด้ า้ นวิชาการในการให้บริการวิชาการในพืน้ ทีแ่ ก่บคุ ลากรโรงพยาบาล 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
ภาคปฏิบตั ใิ นสายการพยาบาลต่างๆ ได้แก่ การพยาบาลสูตศิ าสตร์ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ และการ
พยาบาลสาธารณสุขชุมชน รวมทัง้ การพัฒนาความรูใ้ นด้าน IT และภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา วสส.จังหวัดพิษณุโลก ได้จัด
พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร ปวส.
สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
“การผลิ ต บุ ค ลากรสาธารณสุ ข หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั ้ น สู ง
สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) เป็นกรณีพเิ ศษ” ระหว่าง สำนักงาน
ปลัด กสธ. (โดย นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วโิ รจน์ ปลัด กสธ.) และ จังหวัดตาก (โดย
นายชุมพร พลรักษ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตาก) มีระยะดำเนินการตัง้ แต่เดือน ตุลาคม
๒๕๕๐ – กันยายน ๒๕๕๒
ด้วยเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดตาก
ซึ่งมีสภาพปัญญาเฉพาะปัญหาของพื้นที่และการคมนาคม สมควรสนับสนุนนโยบายในการส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้เข้าศึกษา
และกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนอย่างยั่งยืน สำนักงานปลัด กสธ. จึงมอบหมายให้สถาบันพระบรมราชนก โดย
วสส.จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน ๖๑ คน และเริม่ จัดการศึกษาตัง้ แต่วนั ที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ซึง่ ผูส้ ำเร็จการศึกษาจะได้รบั การบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิน่ ตามกรอบอัตรากำลังทีอ่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในจังหวัดจัดเตรียมไว้รองรับ

⌫

⌫
⌫

⌦

วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง
เมือ่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ วพบ.นพรัตน์วชิระ ได้จดั พิธี“นพรัตน์
วชิ ร ะไหว้ค รู ” ให้นิส ิตทุกชั้นปีได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่อาจารย์
ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ พร้อมประดับช่อราชพฤกษ์และแถบหมวกแก่นิสิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (จพง.สธ.) ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

¦ß

วพบ.ราชบุรี จัดพิธี “ไหว้ครู มอบขีดหมวก เข็มชัน้ ปี
มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒” เมือ่ วันที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อมอบสัญลักษณ์ทางวิชาชีพ โดย
ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับขวัญนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้ววิทยาลัย
โอกาสนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่อาจารย์ใหญ่ด้วย

คณะอาจารย์ และนักศึกษา วพบ.จักรีรัช พร้อมใจ
เข้าร่วมพิธี “ไหว้ครู มอบหมวก ขีดหมวก เครื่องหมาย
ชั ้ น ปี และมอบตะเกี ย งไนติ ง เกล ประจำปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๒” เมือ่ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทีผ่ า่ นมา

วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๐ วพบ.พุทธชินราช
เข้ารับหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยมีญาติพี่น้อง
และนักศึกษารุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของรุ่นพี่
เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ทีห่ อประชุมเบนทุสรณ์

วิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณาจารย์ พร้ อ มด้ ว ย ตั ว แทนหน่ ว ยงานจาก
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา และโรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ วพบ.นครราชสีมา ชั ้ น ปี ท ี ่ ๒ และ ๓
(รุ่นที่ ๕๒ และ ๕๓) ในพิธี “ไหว้ครู มอบแถบและเข็ม
เลื่อนชั้นปี ปีการศึกษา ๒๕๕๒” เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๕๒

เมื ่ อ วั น ที ่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นั ก ศึ ก ษา
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ ทุกหลักสูตรจัดเตรียมพานไหว้ครู
อย่างสวยงาม เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์
ผู้มีพระคุณ ในพิธี “ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒”
ในพิ ธ ี น ั ก ศึ ก ษายั ง ได้ ร ั บ แถบหมวก เข็ ม เครื ่ อ งหมาย
ประจำชัน้ ปี รวมทัง้ ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ

¦¦
วิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้

วพบ.นครศรีธรรมราช จัดพิธี “มอบหมวกและ
เข็มเลือ่ นชัน้ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒” แก่นกั ศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒๐ ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลมีสทิ ธิเลือ่ นชัน้ ปี จำนวน ๖๓ คน เมือ่ วันที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพ และมุง่ มัน่ ประพฤติปฏิบตั ติ น เพือ่ เตรียมความพร้อม
เข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
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เมื ่ อ วั น ที ่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ วพบ.ยะลา
ได้ จ ั ด กิ จ รรม “ไหว้ ค รู รั บ หมวก และเข็ ม วิ ท ยฐานะ
ปีการศึกษา ๒๕๕๒” ให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงความ
กตัญญู กตเวทิตาต่ออาจารย์ผู้ให้ความรู้ โดยมีการบรรยาย
พระคุ ณ ครู แ ก่ น ั ก ศึ ก ษาตามคำสอนและความเชื ่ อ ของ
แต่ ล ะศาสนา พร้ อ มมอบหมวกและตะเกี ย งแก่ น ั ก ศึ ก ษา
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกในหน้าที่และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพการพยาบาล
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลอซ่าน มณฑลเสฉวน และนครฉงซิง่ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย นายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ รักษาการ
สถานกงศุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นายจาง จื้อกุ้ย (MR.ZHANG ZHIGUI)
รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาล และ นายหวง เจียนป้อ (MR. HUANG
JIANBO) รองหัวหน้าภาควิชาการท่องเทีย่ ว พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษา
จำนวน ๑๘ คน เดินทางมาเยีย่ มเยือน วพบ.สุพรรณบุรี เพือ่ ขอหารือเกีย่ วกับ
การพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการด้านการพยาบาล
ในเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ภายหลังการหารือวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเลอซ่านให้ความสนใจในระบบการเรียนของประเทศไทยเป็นอย่างมาก คาดว่าจะเกิดความร่วมมือในเรื่องระบบ
การศึกษา การเรียนการสอน และองค์ความรูต้ า่ งๆ ระหว่างกันในอนาคต
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันพระบรมราชชนก นำโดย
ศ.ดร.กิตติชยั วัฒนานิกร ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยอาจารย์วพิ รรณ
วัฒนชีพ อาจารย์กาญจนา สันติพฒ
ั นชัย อาจารย์วภิ า เพ็งเสงีย่ ม และคณะ
กรรมการจาก สบช. เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายใน วพบ.ราชบุรี ระหว่าง
วันที่ ๑๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผลการตรวจประเมินพบทัง้ ๙ องค์ประกอบ
จัดอยู่ในระดับดี และดีมาก และมีจุดเด่นในเรื่องการพัฒนาการดำเนินงาน
ทุกด้าน โดยเฉพาะพันธกิจหลักทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน งานวิจัย
การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เตรียมหาแนวทางในการ
พัฒนาองค์กรและจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
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(ต่อจากหน้า ๑๑)

ผลการประเมินคุณภาพภายในยังพบอีกว่า วพบ.ราชบุรี เป็นวิทยาลัยที่สามารถจัดระบบบริหารการจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการทำงานเป็นทีมที่เน้นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และระบบ
ประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง สามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นที่อ้างอิงของสถาบันอื่นๆ ได้ รวมถึงความพร้อมของสื่อ
และสิง่ สนับสนุนต่างๆ ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักศึกษา เช่น E – learning , E – book และวิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย จึงทำให้
บุคลากรมีความรักและภูมใิ จในสถาบัน นักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก มีความสุขและมีทศั นคติทด่ี ตี อ่ วิชาชีพ ซึง่ แสดงถึงผลผลิต
ของวิทยาลัยทีเ่ ป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

⌦
นางณัทกวี ศิริรัตน์ ผอ.วพบ. อุตรดิตถ์ (รองประธานเครือข่าย
วิทยาลัยในสังกัดภาคเหนือ) เป็นเจ้าภาพจัด “โครงการพัฒนานักศึกษา
เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเครือข่าย
ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๒” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ หอประชุมสักทอง วพบ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายคณิต เอีย่ มระหงษ์ รองผูว้ า่
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้องการ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และกิจกรรมนักศึกษา
ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการสู่สังคม มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือทั้ง ๗ สถาบัน
ให้ความสนใจร่วมแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างกัน ทำให้ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม อันจะนำ
ไปสู่แนวทางการพัฒนาตนเองและความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๒ ปี
วพบ. ยะลา อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
ลงพื ้ น ที ่ ช ุ ม ชนเขตเทศบาลนครยะลา
จำนวน ๓๕๐ หลังคาเรือน ให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ชาวบ้านถึงวิธีป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ เมื่อ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นั ก ศึ ก ษา วพบ.สุ ร าษฎร์ ธ านี ร่ ว ม
โครงการมหกรรมรวมใจไทยเป็ น
หนึ่งเดียว จั ด ทำป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์
และแผ่นพับให้ความรูเ้ รือ่ งโรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธุใ์ หม่ ๒๐๐๙ แก่ประชาชน พร้อม
คัดกรองผูป้ ว่ ย และแจกผ้าปิดปาก – จมูก
ทีบ่ ริเวณริมเขือ่ นแม่นำ้ ตาปี และโรงเรียน
ในเขต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เมือ่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ตัวแทนนักศึกษาทุกชัน้ ปี จำนวน ๘๐ คน
ของ วพบ.สงขลา จัดรถประชาสัมพันธ์
รณรงค์ให้ความรูก้ บั ประชาชนเพือ่ ป้องกัน
การแพร่ ร ะบาดของโรคไข้ ห วั ด ใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ บริเวณถนนและ
ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา
ได้ ร ั บ ความสนใจจากประชาชนเป็ น
จำนวนมาก
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เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมยก ถิระวัฒน์
วพบ.สุราษฎร์ธานี จัดประกวดผลงานการสร้างสื่อและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
การสร้างความเข้าใจที่ดีกับความรักในวัยรุ่น การรักนวลสงวนตัว พร้อม
บรรยายพิเศษในโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ กับวัยทีน” โดย นพ.สุกมล
วิภาวีพลกุล จิตแพทย์และนักพูดชือ่ ดังเป็นวิทยากร เน้นให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
สาเหตุ การป้องกัน และอันตรายจากการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ การตัง้ ครรภ์
ไม่พึงประสงค์ และการทำแท้งผิดกฎหมาย รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่
เหมาะสมต่อความรักในวัยเรียนแก่นกั เรียน นักศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะ รวมทัง้ อาจารย์แนะแนวและอาจารย์ผสู้ อน
ด้านสุขศึกษาในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้วัยรุ่นสามารถก้าวย่าง
ผ่านช่วงชีวติ วัยทีนอย่างเข้าใจและปลอดภัย
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วสส.จังหวัดยะลา ร่วมกับ เทศบาลนครยะลา สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา และเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดยะลาทุกแห่ง จัดโครงการ “เผยแพร่
ความรูเ้ รือ่ งยาสัปดาห์วนั เภสัชกรรม ครัง้ ที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๒” ภายใต้หวั ข้อ สุขภาพ
คนไทยกับการใช้ยาปฏิชีวนะ ระยะที่ ๒ แสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านยาและ
ด้านสาธารณสุขในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่ถูกต้อง เพื่อให้อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
จากโรงเรียนต่างๆ และประชาชนในเขตจังหวัดยะลา ที่เข้าร่วมงานกว่า ๑,๓๓๐ คน
ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อแก่บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๕๒ ทีผ่ า่ นมา

⌫
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ วพบ.ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาสร้างสุขภาวะพอเพียง ออกส่งเสริมสุขภาพ
และนันทนาการให้กับผู้พิการทางสมองและปัญญา ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองและปัญญา จ.ราชบุรี โดยมีการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล สร้างความ
สนุกสนานให้กับเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่
สถานสงเคราะห์ด้วย

เมือ่ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ปลัด กสธ. (นพ.ปราชญ์
บุณยวงศ์วโิ รจน์) ได้ไปเยีย่ มและอำลาคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่
หน่วยงานในสังกัด กสธ. ในวาระเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้ง
ส่งมอบงานให้แก่ นพ.ไพจิตร์ วราชิต รองปลัด กสธ. โดยมีคณะ
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความระลึกถึงในโอกาสนี้ด้วย
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สถาบันพระบรมราชชนก โดย วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ และ วสส.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยง
แสดงมุทิตาจิตคารวะจากใจ สบช. “บันทึกแห่งความทรงจำ” สำหรับบุคคลผู้ทรงคุณค่า เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแด่
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สถาบันฯ ในโอกาสเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
บรรยากาศในงานเต็ ม ไปด้ ว ยความอบอุ ่ น และประทั บ ใจด้ ว ยการแสดงดนตรี “โปงลางอุ บ ล” และนาฏกรรมแสงสี เ สี ย ง
อันตระการตาชุด “... ณ ราตรี ราชธานีแห่งความทรงจำ” โดยได้รับเกียรติจากอดีตปลัด กสธ. (นพ.วินัย วิริยะกิจจา)
อดีต ผอ.สบช. (นพ.สุรยิ ะ วงศ์คงคาเทพ และ อาจารย์พลู ศักดิ์ พุม่ วิเศษ) และคณะผูบ้ ริหารสถาบันฯ มาร่วมงานอย่างคับคัง่
เมือ่ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมสุนยี แ์ กรนด์ แอนด์ คอนเว็นชัน่ เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

ในปีน้ี มีบคุ ลากรของสถาบันพระบรมราชชนก ทีอ่ ำลาชีวติ ราชการไปจำนวน ๕๗ ท่าน เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ทีเ่ กษียณอายุราชการตามวาระ จำนวน ๔๐ ท่าน และข้าราชการทีเ่ ข้าร่วมโครงการเกษียณอายุกอ่ นกำหนดจำนวน ๑๗ ท่าน
(ดูรายชือ่ ในเว็บไซด์ http://www.pi.ac.th /หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ )
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ในวาระนี้อาจารย์นิภาพรรณ สุวรรณนาถ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมฯ เป็นผู้หนึ่งที่เข้าร่วม
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ท่านได้เริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกที่กรมการแพทย์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้มีโอกาสเห็น
วิวฒ
ั นาการและความเจริญงอกงามขององค์กรนับถึงปัจจุบนั เป็นเวลานานกว่า ๓๘ ปี โดยเฉพาะในช่วงเวลา ๑๐ ปีหลัง (ตัง้ แต่ปี
๒๕๔๐ เป็นต้นมา) ได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการศึกษาทิศทางการพัฒนาองค์กร และการเสนอกฎหมายเพื่อยกฐานะองค์กร
เป็นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ฐี านะเป็นนิตบิ คุ คล ต่อมาในปี ๒๕๔๘ ได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารระดับสูงของสถาบันฯ ให้พฒ
ั นา
งานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารเพื่อการเสริมสร้างสัมพันธภาพและ
ความเข้าใจที่ดีภายในองค์กร จนเกิดเครือข่ายความร่วมมือของผู้ทำหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยในสังกัดที่มีความ
เข้มแข็งในปัจจุบนั ก่อนอำลาจากชีวติ ราชการได้ฝากข้อคิดไว้วา่ ...
“การประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์การ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะช่วยให้องค์กร/
สถาบัน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธา จากบุคคลที่เกี่ยวข้องและจะทำให้องค์การ/สถาบันนั้น ๆ
มีความเจริญก้าวหน้าได้…. จึงฝากความหวังกับผูบ้ ริหาร และนักประชาสัมพันธ์รนุ่ น้องทีจ่ ะได้ชว่ ยกันพัฒนางาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรของ ส.บ.ช.
ให้เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธาในวงการศึกษาและวิชาชีพสืบไป”
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วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ นี้ ทีห่ อ้ งประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร ๗ ชัน้ ๙ สำนักงานปลัด กสธ. คณะกรรมการบริหารมูลนิธกิ องทุน
การกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนสมเด็จย่า ๙๐” ประจำปี ๒๕๕๒ แก่นักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๑๒๓ ทุน ทุนละ ๘ พันบาทต่อปี ต่อเนือ่ งจนจบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
(๔ ปี) เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านการพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย โดยในปีนจ้ี ะมีการแสดงชุดพิเศษจากนักศึกษา วพบ.จังหวัดนนทบุรี และ วพบ.กรุงเทพ
เพือ่ แสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผูพ้ ระราชทานทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย
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ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับงบประมาณจัดสรรด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มเข็ง ปี ๒๕๕๕ โดยมีแผนงาน/โครงการที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค ทางด้านบริหาร วิชาการ วิชาชีพเฉพาะ และด้านคุณธรรมจริยธรรม จุดประสงค์เพือ่ เป็นการเพิม่ สมรรถนะทีส่ งู ขึน้ และเป็นคนดี
ซือ่ สัตย์สจุ ริตในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ รองรับนโยบายการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการบริการ
ในระดับปฐมภูมิ / การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนกในส่วนกลาง และ
วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการพัฒนาร่วมกัน ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาบุคลากรและกลุ่มงานต่างๆ ในส่วนกลาง
จะได้ประสานความร่วมมือเพือ่ วางกรอบแนวทางการปฏิบตั งิ านในลักษณะเครือข่ายด้านการพัฒนาบุคลากรในลำดับต่อไป โดยมีโครงการ
พัฒนาหลักๆ ทีส่ ำคัญ ดังนี้
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 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้วยกระบวนการเรียนรูด้ า้ นจิตตปัญญาศึกษาเพือ่ การบริการสาธารณสุข โครงการ
การจัดการความรู้ : นวัตกรรมการพัฒนาจิตบริการในระบบบริการสุขภาพไทย
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข โครงการพัฒนานักบริหารสาธารณสุข ระดับจังหวัด / ระดับอำเภอ / ระดับตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ Excellent Center และหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ โครงการพัฒนาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนาหมอนวดแผนไทย โครงการ
อบรมแพทย์ดา้ นการรักษาโดยใช้สมุนไพร

วทัญญู ประเสริฐเมือง *
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้เต็มฉบับเมื่อ ก.พ. โดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
จัดคนลงในตำแหน่งตามกฎหมายใหม่เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม ก็จะบังคับใช้ตามกฎหมายใหม่ทนั ที ทัง้ นีใ้ นด้านวินยั มีอะไรใหม่แตกต่าง
เพิม่ เติมจากเดิมบ้าง จึงขอนำเรียน....ในฉบับนี้

ตามกฎหมายใหม่ ได้กำหนดเรือ่ งวินยั และการรักษาวินยั แตกต่างไปจากเดิม คือ กำหนดข้อทีต่ อ้ งปฏิบตั แิ ละข้อห้ามมิให้ปฏิบตั ิ
ถ้าฝ่าฝืนก็จะมีโทษทางวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง รวมทั้งได้กำหนดเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ มาตรา ๘๓ ต้องไม่กระทำอันเป็นข้อห้าม ( ๘) ไว้ด้วย โดยได้กำหนดกรณีที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยตามหลักนิติธรรม
หลักมโนธรรมและหลักความเป็นธรรม โดยสรุปก็คอื ความผิดวินยั อย่างร้ายแรงต้องกำหนดโทษสถานหนัก “ปลดออก หรือ ไล่ออก”
ความผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง กำหนดโทษสถานเบา “ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ ลดขัน้ เงินเดือน” และความผิดวินยั เล็กน้อยจะ “งดโทษ”
ให้กไ็ ด้
แม้จดุ เริม่ ต้นของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าด้วยการกระทำอันเป็นข้อห้ามตามมาตรา๘๓ (๘) จะถูกสร้างขึน้
เพือ่ ให้เป็นกฎหมายเฉพาะเกีย่ วกับการคุกคามทางเพศ อันจะเป็นการปกป้องคุม้ ครอง ข้าราชการหญิง เพือ่ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีศกั ดิศ์ รี
มีความสุข ไม่ถกู ผูบ้ งั คับบัญชาใช้อำนาจคุกคาม ล่วงละเมิดทางเพศ
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แต่ทง้ั นี้ การคุกคามทางเพศ หรือ ละเมิดทางเพศ อาจต้องพิจารณารวมถึงการกระทำทีแ่ สดงเจตนาชัดแจ้งและปรากฏเด่นชัด
เช่น การมองด้วยสายตาทีเ่ น้นรายละเอียดมากน้อยอย่างไร? จึงถือว่าเป็นการคุกคาม หรือ การพูดจาวิพากษ์วจิ ารณ์รปู ร่างหน้าตา พูดจา
หยาบคาย ลักษณะใด? จึงถือว่าเป็นการละเมิดทางเพศ
อันนี้ ก็เป็นประเด็นทีต่ อ้ งไปว่ากันด้วยข้อกฎหมายต่อไป แต่ในฐานะทีเ่ ราท่านเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ก็สมควรเป็นบุคคลทีม่ ี
เกียรติยศอันเชือ่ ถือได้ในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการและเรือ่ งส่วนตัว เพือ่ ปกป้องและเคารพสิทธิของทัง้ สองฝ่ายในการคุกคามและการละเมิด
ทางเพศ
มาตรา ๘๓ ต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้าม ดังนี้
(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึง่ ควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
(๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามบังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือ
ได้รบั อนุญาตเป็นพิเศษชัว่ ครัง้ คราว
(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
(๕) ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผอู้ น่ื กระทำการหาผลประโยชน์ อันอาจทำให้เสียความเทีย่ งธรรมหรือเสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิข์ องตำแหน่ง
หน้าที่ราชการของตน
(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(๗) ต้องไม่กระทำการอย่างใดทีเ่ ป็นการกลัน่ แกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกัน ในการปฏิบตั ริ าชการ
(๘) ต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศ ตามทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.
(๙) ต้องไม่ดหู มิน่ เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผูต้ ดิ ต่อราชการ
(๑๐)ต้องไม่กระทำการอืน่ ใดตามทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.
วิทยาจารย์ชำนาญการ หน่วยประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมฯ กลุ่มอำนวยการ สถาบันพระบรมราชชนก*
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(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 : panit_59@hotmail.com

