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เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เวียนมาบรรจบครบรอบ ๕๕ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓
รัฐบาลได้ประกาศให้วนั ที่ ๒ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันอนุรกั ษ์มรดกไทย” เพือ่ สำนึก
ในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้มีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชภารกิจในการ
อนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆ ได้แก่ พุทธศาสนา ภาษาไทยและวรรณกรรม
ประวั ต ิ ศ าสตร์ แ ละโบราณคดี งานช่ า ง สถาปั ต ยกรรมและดนตรี ไ ทย และเป็ น
“วันหนังสือเด็กแห่งชาติ” ด้วยทรงส่งเสริมการอ่าน ทรงประพันธ์พระราชนิพนธ์สำหรับ
เด็กและเยาวชนมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ อีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชน
ชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอด ข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาสถาบันพระบรม
ราชชนก ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน
ทุกวันที่ ๑ เมษายน ยังเป็นวันสำคัญของข้าราชการพลเรือนวันหนึ่ง เพราะถือเป็น “วันข้าราชการพลเรือน”
มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้ขา้ ราชการ กระทำความดีตลอดไป เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ ในปีน้ี นางพิศมัย อานัญจวณิชย์ อาจารย์พยาบาล วพบ.ราชบุรี
ได้รบั การยกย่องให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒” จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มาเผยแพร่
ให้ขา้ ราชการนำไปถือปฏิบตั ติ ามรอยพระยุคลบาท ความว่า...
“การทำความดีนน้ั แม้จะไม่มใี ครรูเ้ ห็น แต่กจ็ ำเป็นต้องทำ เพือ่ ให้ผลดีทเ่ี กิดขึน้ ยิง่ เพิม่ พูนและแผ่ขยาย
กว้างออกไป เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน
ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง ที่จะกระทำความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน
ด้วยความอุตสาหะเสียสละ โดยไม่หวัน่ ไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือความลำบากเหนือ่ ยยาก”
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สถาบั น พระบรมราชชนก ขอรั บ การสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาจาก “มู ล นิ ธ ิ
พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
รำไพพรรณี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้แก่นักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาล
ในสังกัด ๒๙ แห่ง จำนวน ๕๘ ทุน รวมเป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐ บาท โดยเป็นผูข้ อรับทุนใหม่
จำนวน ๔๕ ราย และผูท้ ร่ี บั ทุนต่อเนือ่ งอีก ๑๓ ราย
ทางมูลนิธฯิ ได้จดั สรรเงินทุนเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ (๔ ปี) ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจำทุกปี
วิทยาลัยละ ๒ ทุนต่อปี ทุนละ ๔ พันบาทต่อคนต่อปี ต่อเนือ่ งจนสำเร็จการศึกษา โดยผูไ้ ด้
รั บ ทุ น ไม่ ม ี ภ าระผู ก พั น ใดๆ กั บ ทางมู ล นิ ธ ิ ฯ ในการขอรั บ ทุ น การศึ ก ษาดั ง กล่ า วทาง
วิทยาลัยพยาบาลแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนเอง โดยผู้ขอ
รับทุนต้องเป็นนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ ที่มี
ภูมลิ ำเนาอยูใ่ นชนบท มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีเจตคติ
ทีด่ ตี อ่ วิชาชีพ คาดว่าหลังจากสถาบันฯ ได้เสนอชือ่ ผูข้ อรับทุนให้ทางคณะกรรมการมูลนิธฯิ
พิจารณาแล้ว จะได้รบั การอนุมตั ทิ นุ การศึกษาแก่นกั ศึกษาพยาบาลทัง้ หมดในเร็วๆ นี้
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การผลิตผลงานวิจัย ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของบุคลากร
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่จะนำไปพัฒนา
การเรียนการสอน การบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับบริบท
สังคม สุขภาพของประเทศ และการวิจยั ส่วนใหญ่ทว่ี ทิ ยาลัยในสังกัดดำเนินการ
วิจัยมักเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มคนทั้งสิ้น ซึ่งผู้วิจัยต้องคำนึงถึงหลัก
จริยธรรมสากลในการทำวิจยั สิทธิของบุคคล หลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้
กระบวนการจัดการวิจัย และการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งมีประเด็นที่
ละเอียดอ่อนหลายประการและต้องใส่ใจ
จากการประชุมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยและการวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ ๒๘
ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ทีโ่ รงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ผูบ้ ริหาร อาจารย์
และนักวิชาการสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๘๐ คน เห็นความสำคัญของเรื่องจริยธรรมการวิจัยดังกล่าวและเห็นควร
มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ซึง่ ประกอบด้วย ๓ คณะ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ
มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็ น ประธานฯ ผอ.สบช.เป็ น รอง
ประธานฯ ผู ้ อ ำนวยการวิ ท ยาลั ย
ทุกแห่งเป็นกรรมการ และผอ.กลุม่ วิจยั
สบช. เป็นเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่
ในการให้คำปรึกษา ส่งเสริม ให้การ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

๒. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจยั ของสถาบันพระบรมราชชนก
ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการที ่ ม า
จากเครือข่าย ๕ เครือข่าย เครือข่ายละ
๗ คน และในจำนวนนีอ้ ย่างน้อย ๑ คน
เป็ น บุ ค คลภายนอกหน่ ว ยงาน และ
อีก ๑ คน มีความถนัดในสาขาที่ไม่ใช่
วิทยาศาสตร์ ซึง่ ทัง้ หมดมีคณ
ุ สมบัติ คือ
มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย และ
เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ

๓. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจยั ของวิทยาลัย...(เติมชือ่ วิทยาลัย)
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัย
นั้นๆ หรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประธาน และมีบคุ ลากรในวิทยาลัย รวมทัง้
บุ ค คลภายนอกหน่ ว ยงาน อย่ า งน้ อ ย
๑ คน

การดำเนินงาน
๑. วิทยาลัยกลั่นกรองงานวิจัยในส่วนจริยธรรม (โดยคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนของวิทยาลัย) และ
ส่งโครงการวิจัยที่เห็นว่ามีความเสี่ยงในการศึกษาวิจัยในคนให้กลุ่มวิจัย สบช. ดำเนินการ (ถ้า สบช. เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงจริง
ให้สง่ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาและติดตามผล)
๒. กลุ่มวิจัย สบช. ส่งโครงการวิจัยดังกล่าวแก่เลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
พระบรมราชชนก แต่ละเครือข่ายพิจารณาตัดสิน (การส่งโครงการวิจัยในแต่ละครั้งให้ สบช.เป็นผู้คัดเลือกส่งให้เครือข่าย
ซึ่งอาจจะส่งข้ามเครือข่ายก็ได้)
๓. คณะกรรมการฯ ของเครือข่ายพิจารณาโครงการวิจัย หากเห็นชอบให้ลงนามรับรองได้ เพราะถือว่าเป็นศักดิ์
และสิทธิของคณะกรรมการฯ หากไม่เห็นชอบให้สง่ คืนวิทยาลัยพร้อมเหตุผลและรายงานผลต่อกลุม่ วิจยั หรือหากคณะอนุกรรมการฯ
เครือข่ายไม่สามารถพิจารณาได้ให้ส่งกลับ สบช.เพื่อดำเนินการต่อไป
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กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิม่ เพือ่ แก้ไขปัญหาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ จำนวน ๓,๐๐๐ คน โดยรัฐสนับสนุนทุนการศึกษา
ตลอดโครงการ (ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) และเมือ่ สำเร็จการศึกษา
ได้ ร ั บ บรรจุ ใ นตำแหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นในพื ้ น ที ่ จ ั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
สถาบันพระบรมราชชนก รับผลิตพยาบาลวิชาชีพ
จำนวน ๓,๐๐๐ คน ในโครงการดังกล่าวโดยกระจายไปตาม
วิทยาลัยพยาบาล ๒๕ แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษา
คงเหลือจำนวน ๒,๙๕๙ คน (กำลังศึกษาในชั้นปีที่ ๓ จำนวน
๒,๘๘๗ คน เรียนซ้ำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๔๘ คน พักการเรียน
๒๔ คน) และย้ายไปเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน/๒ ปี) จำนวน ๑๑ คน
เนื ่ อ งจากไม่ ส ามารถเรี ย นหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร์ ไ ด้
การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาด้วยดี
ด้ ว ยความต้ อ งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการแก้ ป ั ญ หาความรุ น แรง
ของภาคใต้ เพื่อสร้างสันติสุขของประเทศ
มีประเด็นสำคัญที่ สบช.ต้องดำเนินการเร่งด่วน
ก่อนนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในเดือนเมษายน ๒๕๕๔
ดังนี้
๑. การสรรหาตำแหน่งข้าราชการสำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
เพื่อรองรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๔
๒. การเตรียมครูพี่เลี้ยงซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒,๐๐๐ คน โดย

⌫

⌦
⌫

การพัฒนาศักยภาพด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล รวมถึงบทบาทและหน้าทีข่ องครูพเ่ี ลีย้ งเพือ่ ทำหน้าที่
ดูแลนักศึกษาที่จะไปฝึก Elective Course ในพื้นที่ที่ได้รับทุน
ตลอดจนดูแลบัณฑิตพยาบาลจบใหม่ที่จะไปทำงานที่หน่วย
บริการสาธารณสุขต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เมื่อสำเร็จ
การศึกษา
๓. การสนั บ สนุ น การเตรี ย มสอบใบประกอบ
วิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาในชัน้ ปีท่ี ๔ การจะได้รบั การ
บรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพนั้น นักศึกษา
ต้องสอบผ่านการสอบของสภาการพยาบาลเพื่อรับใบประกอบ
วิชาชีพ ถ้าสอบไม่ผ่านจะไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้
ซึ่งไม่เกิดผลดีต่อนักศึกษาและสถานบริการที่รองรับนักศึกษา
จึงเห็นควรสนับสนุนอย่างจริงจังให้นักศึกษาสอบผ่านในปีแรก
ทัง้ ๘ วิชา เป็นการแสดงถึงความจริงใจของรัฐบาล (กระทรวง
สาธารณสุข) ที่มีต่อนักศึกษาและครอบครัว ทำให้ประชาชน
ได้รับการดูแลด้านสุขภาพโดยพยาบาลที่มีคุณภาพ
๔. การสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขและการทำงานด้านสุขภาพเชิงรุกอย่างมีความสุข
ในพื้นที่ที่มีความรุนแรง สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ
นักคิดทางด้านสังคมศาสตร์ในพื้นที่ภาคใต้ และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ (ศอ.บต. กอรมน. หน่วยงานด้านความมั่นคง
สถานบริการสุขภาพ แกนนำในพืน้ ที)่ ได้รว่ มกันสร้างชุดความรู้
และจะพัฒนาเป็นหลักสูตรเพื่อนำไปพัฒนาความคิดนักศึกษา
ในปีสุดท้าย (มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๓) โดยบุคลากร
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงการจัดทำสื่อ
ที่เหมาะสม ให้ดำเนินงานได้ในระยะเวลาที่กำหนดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

⌫
สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุม่ วิจยั ร่วมกับ บริษทั
เซ้าท์อีสท์เอเซียเทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (การดำเนินงานปีแรก) โดย
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ประเมินตามตัวชีว้ ดั ๓ ด้าน ได้แก่
ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต รวมถึง
ปัญหาในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข ๒) ประเมินตาม
วัตถุประสงค์ ๒ ข้อ ประกอบด้วยเรื่องการขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพในพืน้ ที่ และการเพิม่ พูนคุณภาพชีวติ พร้อมทัง้ การสร้าง
อุดมการณ์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ

⌦
ผลการวิจัยส่วนที่ ๑ พบว่า ประเด็นเรื่องความ
เพียงพอของปัจจัยนำเข้า มีงบประมาณเพียงพอ โดยการ
บริหารจัดการที่ยืดหยุ่น ด้านบุคลากรมีอัตราส่วนต่อนักศึกษา
ต่ำกว่าเกณฑ์ ด้านวัสดุอปุ กรณ์และสถานทีส่ ว่ นใหญ่ผา่ นเกณฑ์
และสะดวกในการใช้งาน และมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ส่วนประเด็นความเหมาะสม
ของกระบวนการ ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเรื่องการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดในกระบวนการ
เรียนการสอนเนื่องจากการรับนักศึกษาเข้าเรียนล่าช้า และ
กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ในทุกเรื่องไม่ผ่านเกณฑ์
ประเด็นสุดท้ายด้านผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากร้อยละ ๒๕ ของ
นักศึกษามี GPA ไม่ถงึ ๒.๕
ผลการวิจัยส่วนที่ ๒ เรื่องการประเมินตามวัตถุประสงค์ น ั ้ น พบว่ า ในเชิ ง ปริ ม าณสามารถผลิ ต พยาบาล

⌫

ได้จำนวนที่ใกล้เคียงกับที่คาดหวังไว้ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
แต่ถ้าพิจารณาด้านคุณภาพของผลผลิต คือทักษะในวิชาชีพ
พยาบาล โดยเฉพาะทักษะการช่วยชีวิตฉุกเฉิน ทักษะเหล่านี้
จะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านการปฏิบัติที่ต่อเนื่องยาวนานซึ่งต้องอาศัย
เวลาฝึกฝนต่อไป ส่วนเรื่องของการสร้างอุดมการณ์การ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รักบ้านเกิดและต้องการพัฒนา
ถิ่นกำเนิดของตนเอง มีความรักและความผูกพันให้กับ
ผืนแผ่นดินไทย จะต้องอาศัยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
พบว่าวิธีการกล่อมเกลาและเป้าหมายในการสร้างอุดมการณ์ฯ
ทีว่ ทิ ยาลัยทัง้ ๒๕ แห่ง นำมาใช้ยงั ไม่ชดั เจน และไม่ใช่บทบาท
โดยตรงตามภาระหน้าทีข่ องวิทยาลัย ซึง่ ทีมประเมินเสนอให้มี
การทบทวนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย และ
ระดับปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางพัฒนานักศึกษาในโครงการต่อไป
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น.ส.อัญญา ปลดเปลือ้ ง อาจารย์ วพบ.จักรีรชั เข้าร่วมนำเสนอ
ผลงานวิ จ ั ย เรื ่ อ ง
การสนั บ สนุ น ของครอบครั ว ในการดู แ ล
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
ในงานประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับนานาชาติ ณ มลรัฐฮาวาย
ครัง้ ที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ไวกิกิ
บีช ฮิลตัน ไวกิกิ พรินซ์ กูไฮโอ โฮเตล เมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีนกั วิจยั กว่าพันคนจาก ๔๐ ประเทศทัว่ โลกสนใจ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จัดขึน้ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหลุยซ์วลิ
มหาวิทยาลัยเปเปอร์ดีน และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ร่วมกับ
วารสารทางการศึกษาของฮ่องกง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยและ
นักการศึกษาจากทัว่ โลกได้แลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ลงานและนวัตกรรมทีม่ คี ุณค่าแก่มนุษยชาติ และสร้างความเข้มแข็งในสังคมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
การนำเสนอผลงานของอาจารย์ซง่ึ เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัย มีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ ในด้านอาจารย์ของ
สถาบันและด้านศิษย์เก่าทีม่ ผี ลงานในระดับนานาชาติ นับเป็นการสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี นการพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนางานของตนมุ่งสู่เวทีระดับนานาชาติ
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วพบ.เชียงใหม่ เป็นแกนนำจัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรมระหว่าง นักศึกษา
วพบ.เชียงใหม่ กับ วิทยาลัยเมสไซยาห์ (Messiah College) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ๒๕๕๓ พร้อมเปิดโอกาสให้นกั ศึกษา
พยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือทัง้ ๕ สถาบัน (วพบ.นครลำปาง วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วพบ.พะเยา
วพบ.พุทธชินราช และ วพบ.อุตรดิตถ์) ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
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⌫
: นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี ๒ วพบ. เชียงใหม่ และนักศึกษา
วิทยาลัยเมสไซยาห์ ๒๘ คน ไปศึกษาดูงานในโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาล
สวนปรุง และโรงพยาบาลแม่ออน ร่วมกันวิเคราะห์ชมุ ชน และประเมินสุขภาพ
ของชุมชน ณ บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน มีการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม เยีย่ มชมวัด
และเล่นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดยมีนักศึกษาของเครือข่ายภาคเหนือร่วมทำ
กิจกรรม ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓
: วพบ.อุตรดิตถ์ เปิดค่าย “UNC.English Camp”
ให้นักศึกษาฝึกทักษะและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
กับอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเมสไซยาห์ จำนวน
๒๔ คน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ นอกจากนี้
ยังจัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการศึกษาด้าน
การพยาบาล รวมทัง้ ออกศึกษาวิถชี มุ ชนและวัฒนธรรมท้องถิน่
ในจังหวัดอุตรดิตถ์
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เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ห้องประชุมบัวขาว วพบ.สุราษฎร์ธานี
เปิดบ้านจัดบริการวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่คณะศึกษาดูงาน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง นำโดย
ผศ.โนรี ใจใส่ ประธานเครือข่ายฯ พร้อมคณะ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ศูนย์การเรียนรู้สุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยตาปี จ.สุราษฎร์ธานี
มีนางอุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการ วพบ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานของวิทยาลัย ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ขอเชิญผูท้ ส่ี นใจร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ท่ี blog ของ www.bcnsurat.ac.th

⌫
วพบ.จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ มูลนิธฝิ อยฝา – ผกาแก้ว และศูนย์บริการ
โลหิ ต แห่ ง ชาติ สภากาชาดไทย จั ด โครงการบริ จ าคโลหิ ต ชุ บ ชี ว ิ ต ให้
เพือ่ นมนุษย์ ครัง้ ที่ ๑ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตศรีธัญญา ซึ่งถือ
เป็ น วิ ท ยาลั ย พยาบาลแรกของกระทรวงสาธารณสุ ข ที ่ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
เพือ่ นมนุษย์ดว้ ยการบริจาคโลหิตตามโครงการนี้ โดยมี นางอุษณีย์ เทพวรชัย
ผู ้ อ ำนวยการวิ ท ยาลั ย เป็ น ประธานเปิ ด งาน และบรรยายพิ เ ศษเรื ่ อ ง
“เลือดใหม่....ชีวีสดใส จิตใจเป็นสุข” จาก พญ.สร้ อ ยสอางค์ พิ ก ุ ล สด
ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีบุคลากร นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก พร้อมจัดกิจกรรม
ต่อเนือ่ งอีกเป็นครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ทีผ่ า่ นมา

⌫
วพบ.สุรินทร์ เป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมบันเทิงการกุศล
ในโครงการคอนเสิร์ต “เพลงรัก ซับน้ำตา ปันน้ำใจให้เฮติ” จัดโดยเสถียรธรรมสถาน
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพือ่ ระดมทุนช่วยเหลือประชาชนในสาธารณรัฐ
เฮติที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง ๗.๐ ริกเตอร์ เมื่อวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา โดยแสดงรำอัปสราภูษาไหมอันงดงาม สร้างความประทับใจ
แก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลพบุรี
และสระบุรี ร่วมกิจกรรมการกุศลในครัง้ นีด้ ว้ ย

⌫
เมือ่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ นพ.ทนงสรรค์ สุธาธรรม รองปลัด กสธ.
พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ วพบ.ขอนแก่น โดยมี นางมกราพันธุ์
จูฑะรสก ผู้อำนวยการ วพบ.ขอนแก่น และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและ
ร่ ว มหารื อ เกี ่ ย วกั บ โครงการผลิ ต พยาบาลวิ ช าชี พ เพื ่ อ แก้ ไ ขภาวะขาดแคลน
อัตรากำลังในจังหวัดขอนแก่น การจัดซือ้ ทีด่ นิ ด้านหน้าวิทยาลัยจากเอกชน และการ
ก่อสร้างอาคารหอนอนนักเรียนพยาบาล

⌫
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ปี ๒๕๕๓ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มกี ารปรับลด
แบบฟอร์ ม และรู ป แบบการจั ด ทำรายงานการควบคุ ม ภายใน
ของหน่วยราชการ จากเดิมเพื่อให้กระชับและจัดทำได้ง่ายขึ้น
ดังนั้น ทุกวิทยาลัยในสังกัดจึงต้องจัดทำรายงานจำนวน ๒ ฉบับ
ได้แก่ แบบ ปย.๑ (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน) และ แบบ ปย.๒ (รายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน) ส่งไปให้สถาบันพระบรมราชชนก
รวบรวมเพื่อนำส่งหน่วยรับตรวจ คือ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขต่อไป
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจแบบฟอร์มใหม่
เมือ่ วันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ทีผ่ า่ นมา สถาบันพระบรม
ราชชนกได้ ป ระสานงานกั บ กลุ ่ ม ตรวจสอบภายใน สำนั ก งาน
ปลั ด กสธ. จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารโครงการพั ฒ นา
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการประเมิน
ผลระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยงานในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก โดยมีนางอัญชรีย์ เทียมทินกฤต วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาบรรยายและ
ช่วยฝึกปฏิบัติตามแบบฟอร์มใหม่ ซึ่งทำให้ได้แนวทางในการ
นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ วพบ.อุตรดิตถ์ จัดการประชุมเชิง
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพแกนนำส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ สร้ า ง
วิทยากรแกนนำต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ เตรียมขยายผล
สูบ่ คุ ลากรของวิทยาลัย เครือข่าย และชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๖ –
๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมบานชืน่ โดยมี นพ.ไพศาล
ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง มิติส่งเสริมสุขภาพ
กับการยกระดับภาวะสุขภาพของมวลมนุษยชาติ พร้อมด้วย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แกนนำที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
รองผูอ้ ำนวยการทุกกลุม่ งาน หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์สง่ เสริม
สุขภาพ ตัวแทนอาจารย์ประจำภาควิชา และตัวแทนกรรมการ
ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ จำนวน ๑๗ คน
ทั้งนี้ การสร้างสุขภาพเป็นคัมภีร์ในการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชนให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวิทยาลัยพยาบาลถือเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ และ
ผลิตนักศึกษาพยาบาล เพื่อให้การดูแลสุขภาพของประชาชน
สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพแก่สังคม

วพบ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า วพบ.เชียงใหม่ จัดประชุม
วิชาการเรือ่ ง การดูแลสุขภาพองค์รวม: ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล
ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการของพยาบาลและบุคลากร
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
การทำงาน รวมทัง้ ร่วมกันสร้างภาคีเครือข่ายของการทำงานทางการพยาบาล
และการสาธารณสุข บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ นพ.โกมาตร
จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ศ.ดร.วิกาดา
คุณาวิกติกุล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวสันต์ ไชยฉกรรจ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนไทย
ชีวกโกมารภัจจ์ นายภูริศักร์ ทุมสวัสดิ์ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.เชียงใหม่ ดร.พีรนุช
จันทรคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และ นางวราพร วันไชยธนวงศ์ ผู้อำนวยการ
วพบ.เชียงใหม่ พร้อมคณะ ปรากฏว่ามีศษิ ย์เก่า วพบ.เชียงใหม่ และพยาบาลให้ความสนใจกว่า ๘๐ คน
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วสส.จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ประจำปี ๒๕๕๓ ในหัวข้อ “สหวิทยาการและความรู้ใหม่สำหรับ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๓ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ มีนายวีระพันธุ์ อนันตพงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายเรื่อง
หลักการทำงานร่วมกับทีมสุขภาพอย่างมีความสุข
ประเด็นสำคัญของการประชุมมุง่ เน้นเรือ่ งการส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่แก่เจ้าพนักงานเภสัชกรรมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สำคัญในยุคปัจจุบัน ทั้งในเรื่องการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙
และการเปลี่ยนแปลง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย ความรู้
ด้านสมุนไพรรักษาโรค และน้ำยาล้างมือป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ ยารักษาโรคและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การจัดการ
คลังเวชภัณฑ์ การบริบาลเภสัชกรรมในโรคหัวใจ เบาหวาน และความดัน เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์
จากภาคอีสาน ภาคใต้ กรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคเหนือ ทัง้ สิน้ ๔๓๘ คน เป็นผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลของรัฐบาล
และหน่วยงานทางด้านเภสัชกรรม

น.ส.วิภาวรรณ อริยานนท์ ผู้อำนวยการ วพบ.จักรีรัช
เป็นประธานเปิดโครงการอบรม รุน่ ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ –
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีพยาบาลวิชาชีพให้ความสนใจเข้ารับการ
อบรมเพิม่ พูนความรู้ จำนวน ๕๐ คน คาดว่าจะเปิดการอบรม รุน่ ที่ ๒
ในเร็วๆ นี้

วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับ
การอบรม รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
จำนวน ๖๘ คน ซึง่ จะได้รบั การพัฒนาความรูค้ วามสามารถในการให้บริการ
ระดับปฐมภูมิ การดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม สามารถประเมิน
ภาวะสุขภาพ และคัดกรองผู้ป่วย ตลอดจนให้การรักษาโรคเบื้องต้น
และการใช้ยาตามขอบเขตของพยาบาลเวชปฏิบตั แิ ละกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

วพบ.สุรนิ ทร์ ขอแสดงความยินดีกบั ผูส้ ำเร็จการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุน่ ที่ ๑ ซึง่ เป็นพยาบาลวิชาชีพ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย์ ศรีสะเกษ และ สุรนิ ทร์ รวม ๘๑ คน โดย
เข้ารับประกาศนียบัตรจาก นายวิเชียร ชวลิต ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สุรนิ ทร์ เมือ่ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมราชาวดี
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วพ.ศรีมหาสารคาม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่
พยาบาลวิชาชีพจากพื้นที่ ๔ จังหวัดของสาธารณสุขเขต ๑๒
(ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม) ทีผ่ า่ นการอบรม
รุน่ ที่ ๑๒ จำนวน ๕๙ คน โดยมี นพ.คำรณ ไชยศิริ สาธารณสุข
นิ เ ทศก์ เขต ๑๒ เป็ น ประธานมอบและร่ ว มแสดงความยิ น ดี
ดำเนินการอบรมตัง้ แต่วนั ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๓ ทีผ่ า่ นมา

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ วพบ.สุราษฎร์ธานี
จัดคอนเสิรต์ การกุศล “Happy Time Charity Concert” ครัง้ ที่ ๒
ตอน เติมฝัน ปันยิม้ อุน่ ใจ นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี
๓ รุ่นที่ ๒๓/๑ จำนวน ๒๔ คน บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่
นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี และโรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๖๐๐ คน มอบทุน
การศึกษา อุปกรณ์การเรียนและกีฬา พร้อมการแสดงดนตรีจาก
ศิ ล ปิ น วง “พริ ก ไทย” และวง “Dr.Fuu” สลั บ กั บ การแสดง
ของนักเรียน ทำให้นักศึกษาพยาบาลรู้คุณค่าของการเป็นผู้ให้
มี ค วามเป็ น ผู ้ น ำ สามารถปฏิ บ ั ต ิ ต นเป็ น แบบอย่ า งที ่ ด ี แ ละมี
จิตสาธารณะ
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ฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
และชมรมจิ ต อาสา วสส.จังหวัดพิษณุโลก พร้ อ มนั ก ศึ ก ษา
๖๐ คน ออกค่ า ยอาสาสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพให้ ช าวไทยภู เ ขา
บ้านกุยเลอตอ และนักเรียนโรงเรียนบ้านกุยเลอตอ ต.แม่จัน
อ.อุม้ ผาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มกราคม ๒๕๕๓ บริการ
คัดกรองสุขภาพ ตรวจพัฒนาการเด็กอายุ ๐ – ๕ ปี ให้วัคซีน
ป้องกันโรคโปลิโอ วัณโรค หัด คางทูม หัดเยอรมัน และไข้สมอง
อักเสบ มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา สร้างความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง และ
โรคติดเชื้อต่างๆ เข้าเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดในหมู่บ้าน รวมทั้งปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลของโรงเรียน
สวนสมุนไพร และกำจัดเหาให้เด็กนักเรียนหญิง

อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที ่ และนั ก ศึ ก ษา วสส.จั ง หวั ด
สุ พ รรณบุ ร ี ออกค่ า ยอาสาพั ฒ นาส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพชุ ม ชน
บ้านละว้าวังควาย ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ระหว่าง
วันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ มีกิจกรรมทาสีโรงเรียน
ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งพยาบาล พั ฒ นาสนามเด็ ก เล่ น ตรวจสุ ข ภาพ
และกิจกรรมสันทนาการให้กบั ชุมชน เพือ่ เป็นการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมด้านจิตอาสาให้นักศึกษา รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม
ฝึกประสบการณ์และเสริมทักษะ การบริการสาธารณสุข พัฒนา
ความรับผิดชอบและการทำงาน เป็นทีม

⌦
นักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน สโมสรนักศึกษา
วพบ.จักรีรชั จำนวน ๒๕ คน ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนสำนึก
รักษ์บ้านเกิด บ้านม่องทะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคแก่ประชาชน ระหว่าง
วันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วย การตรวจรักษา
สุ ข ภาพเบื ้ อ งต้ น อนามั ย โรงเรี ย น กำจั ด เหาแก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย น
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้ง
มอบอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการแก่ศูนย์เด็กเล็ก

⌫
ถึงวาระที่จะร่วมกันชื่นชมกับผู้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รางวัลครุฑทองคำ) ประจำปี
๒๕๕๒ แล้ ว ในปี น ี ้ ค ณะอนุ ก รรมการคั ด เลื อ กข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น คั ด เลื อ กให้ นางพิศมัย
อานัญจวณิชย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เป็น
“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒” ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข เป็น ๑ ใน ๖๐๕ ราย ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นข้าราชการพลเรือนที่มีความประพฤติและ
ผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในวันข้าราชการ
พลเรือน ประจำปี ๒๕๕๓ เมือ่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ทีผ่ า่ นมา ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

⌫
⌫

⌫ ⌫
⌫

ที่สาธุแฝงไว้ด้วยความคิดว่า “คิดดี ทำดี ก็ได้ดี” และระลึกไปถึงเมื่อเราเห็นพระบรม
ฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ จะรำพึงกับพระบรม
ฉายาลักษณ์ว่า “ขอให้ได้เป็นข้าพระบาทรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สม
กับคำว่า “ข้าราชการ” ด้วยดีตลอดไปจนสืบถึงลูกหลาน” นางพิศมัย กล่าวออกมาจากใจ
นางพิศมัย อานัญจวณิชย์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๖ อายุ ๕๗ ปี สมรสกับ
พ.ต.ท.ไพรัช อานัญจวณิชย์ มีบุตรด้วยกัน ๓ คน จบมัธยมศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับราชการครั้งแรกในปี ๒๕๒๑ เป็นพยาบาลประจำ
โรงพยาบาลบ้านโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และ
ไปเป็นวิทยาจารย์ทโ่ี รงเรียนผูช้ ว่ ยพยาบาลและผดุงครรภ์ราชบุรี
และวิทยาลัยพยาบาลราชบุรี ปลายปีเดียวกันย้ายมาเป็นอาจารย์
พยาบาลทีว่ ทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จนถึงปัจจุบนั
เป็นเวลา ๓๒ ปี
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เจ้าของรางวัลเกียรติยศ “อาจารย์พยาบาลดีเด่น ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๒๓ และ ๒๕๔๖ , ข้าราชการดีเด่นประเภท
อาจารย์ผสู้ อน ๒ ปีซอ้ น (ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑) , คนดี ศรีราชบุรี
บุคคลที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคม ภายใต้ “โครงการเมืองไทย เมืองคนดี” ปี ๒๕๕๑
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม , ชนะเลิศอันดับ ๑

“โครงการจตุรธรรม นำชีวี วิถีไทย” จากการประกวดผลงาน
ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
๒๕๕๒
ท่านทิง้ ท้ายไว้ดว้ ยว่า คิดดี ทำดี ได้มาจากการพูด
ของแม่ (นางอุไร สุขเสวบัณฑิต) ในเวลาทีเ่ รามีเรือ่ งหรือปัญหา
ในการทำงานก็จะบ่นให้แม่ฟัง แม่มักบอกหรือพูดตามความคิด
ของผู ้ ใ หญ่ ว ่ า “ให้ ท ำดี ต ่ อ ไป คนไม่ เ ห็ น ผี ส างเทวดา
ก็ ม องเห็ น ” เราก็ เ ก็ บ เอาคำพู ด ของแม่ ม าเป็ น คำปลอบใจ
คำสอนตัวเราเอง แม้มปี ญ
ั หาเข้ามารุมล้อมมากมายก็จะสามารถ
คลี่คลายไปได้ และเรายังคงตระหง่านอยู่ในการครองงานได้
จนเป็นที่ปรากฏในสังคมที่รู้จักเรา จนกระทั่งวันนี้ “จากความ
จริงใจ ที่คิดดี ทำดี กับตนเองและคนรอบข้าง จึงปรากฏ
สู่เกียรติยศที่ภาคภูมิ”

⌫
สมาคมนั ก บริ ห ารสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารงานสาธารณสุขที่มีผลงานดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๒ แก่ น.ส.ส่งศรี กิตติรกั ษ์ตระกูล รองผูอ้ ำนวยการ
สถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะเป็นผู้บริหารสาธารณสุขที่มี
ผลงานดีเด่นและเปีย่ มคุณธรรม ระดับหน่วยงานส่วนกลาง โดยเข้ารับ
โล่รางวัลจาก นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในงาน
ประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ครั้งที่ ๗ “สธ. ๒๐๑๐
ปรับตัว แปรรูป หรือ...” จัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศเกียรติคณ
ุ
บุคลากรคุณภาพของสถาบันมา ณ โอกาสนี้

⌫
สภาการพยาบาล ประกาศรายชือ่ คณะกรรมการสภาการพยาบาลชุดใหม่ จำนวน ๓๒ คน ทีเ่ ข้ามาทำหน้าทีแ่ ทนคณะกรรมการ
ชุดเดิมที่สิ้นสุดหน้าที่ลงตามวาระ ประกอบด้วย กรรมการจากการแต่งตั้ง (เป็นผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และกระทรวงกลาโหม) และกรรมการ
จากการเลือกตั้ง (โดยสมาชิกสภาการพยาบาล) ได้สร้างความยินดีแก่สถาบันพระบรมราชชนกเป็นอย่างยิ่ง เพราะในจำนวนนี้
มีผู้บริหารของสถาบัน ๓ ท่าน ได้มีโอกาสเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการบริหารกิจการสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมและวิชาชีพ ดังนี้

กรรมการสภาการพยาบาลจากการแต่งตั้ง
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
วาระ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
นางลิลลี่ ศิรพ
ิ ร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก

นางมกราพันธุ์ จูฑะรสก
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

นางชุตมิ า ปัญญาพินจิ นุกรู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

กรรมการสภาการพยาบาลจากการเลือกตั้ง
วาระ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ปณิธานในการสมัครรับเลือกตั้ง
“ร่วมดูแล พิทกั ษ์ผลประโยชน์ ส่งเสริมความก้าวหน้า
และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลที่รักของเรา
ให้เข้มแข็งทัดเทียมวิชาชีพอื่นๆ”

⌫
พรรณทิพา แก้วมาตย์*

วิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุข เป็นงานทีป่ ฏิบตั กิ บั ชีวติ ของมนุษย์ หัวใจสำคัญในการทำงาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพคือจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจได้ดังนั้น จะต้องใช้
เวลาในการทำความเข้าใจ เรียนรู้ และฝึกฝนจนเป็นอุปนิสัย ผู้ที่จะมาทำงานในวิชาชีพนี้จะต้องมีความเมตตา
อยู่ในใจของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ซึง่ ความเมตตานัน้ เป็นคุณธรรมข้อหนึง่ ในพรหมวิหาร ๔ ธรรมทีต่ อ้ งมีไว้เป็นหลักใจและกำกับความประพฤติ ได้แก่
มีความเมตตา รักใคร่ ปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมีความสุข มีความกรุณาสงสารคิดช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์
มีมทุ ติ า คือ ยินดีเมือ่ ผูอ้ น่ื มีความสุข และอุเบกขา เป็นการวางใจเป็นกลาง ดำรงอยูใ่ นธรรม พิจารณาเห็นด้วยปัญญา
จิตใจเทีย่ งธรรม นอกจากนีย้ งั จะต้องมีความซือ่ สัตย์สจุ ริต เสียสละ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินยั มีความอดทน อดกลัน้
ควบคุมอารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมเข้าใจผู้อื่น เห็นทุกข์ของผู้ป่วย ดังนั้นในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพ
นักศึกษาจะต้องได้เรียนรู้ และเข้าถึงคุณธรรมจริยธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากตัวเอง เข้าใจ
ตัวเอง จะทำให้เข้าใจผู้อื่นจากการเข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมช่วงปฐมนิเทศ ครั้นเมื่อนักศึกษาได้พบ
ผู้ป่วยเจ็บปวด นักศึกษาจะเข้าใจทุกข์นั้นเพราะนักศึกษาได้ผ่านประสบการณ์ของการปวดขา ขาชา ปวดมาก
หรือปวดเมื่อยทั้งตัว ในขณะที่นั่งสมาธินักศึกษาจะเข้าใจความรู้สึกเมื่อเกิดความหิวหรือท้องอืดว่าจะทรมาน
มากเพียงใด เมือ่ พบว่าผูป้ ว่ ยต้องงดน้ำ อาหาร เพราะนักศึกษาได้ผา่ นการฝึกให้รบั ประทานอาหารมือ้ เดียวก่อนเทีย่ ง
จึงต้องรับประทานให้อิ่มมากที่สุดจนอาจทำให้แน่นอึดอัดท้องได้ นักศึกษาจะเข้าใจความรู้สึกกลัวของผู้ป่วย
อาจเป็นการผ่าตัด การรักษาไม่หายหรือกลัวการตาย เพราะเมื่อนักศึกษาต้องเข้าไปนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
ในป่าที่มีแต่ความมืด และเงียบ และประสบการณ์ต่างๆ อีกมากมายที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็น
การเรียนรู้เบื้องต้นเป็นพื้นฐานของความเข้าใจในขั้นแรกจะทำให้นักศึกษาเข้าใจผู้ป่วยได้และยังทำให้เข้าใจเพื่อน
หรือคนอืน่ ๆ ทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ดว้ ย นอกจากนี้ ความมีวนิ ยั ในการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งฝึกฝนอีกมาก เพราะ
วิชาชีพพยาบาล ต้องมีระเบียบวินยั มีกฎกติกา มีความรักสามัคคี ผูกพันในวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
ต้องทำงานโดยมีเวลาเป็นตัวกำกับ เวลาทุกวินาทีมีความหมายกับชีวิตของผู้ป่วย ดังนั้นพยาบาลต้องหมั่นฝึกฝน
พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งจึงจะสามารถเข้าถึงวิชาชีพได้ บทเรียนนีเ้ ป็นบทเรียนแรก ขอเป็นกำลังใจให้ทกุ คนประสบ
ความสำเร็จและก้าวต่อไปสู่วิชาชีพที่ภาคภูมิใจ
*ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
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สาลิกา เมธนาวิน*
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ตามที ่ ส ถาบั น พระบรมราชชนก โดยกลุ ่ ม วิ จ ั ย ได้
สนับสนุนด้านวิชาการให้วิทยาลัยในสังกัดมีการปฏิรูปการจัดการ
ศึกษาที่เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึง
ปัจจุบัน และมีวิทยาลัยฯ จำนวน ๒๕ แห่ง ร่วมพัฒนาการเรียน
การสอนใน ๓ กลุม่ วิชา คือกลุม่ วิชา มนุษย์ และสังคม กลุม่ วิชา
สร้างเสริมสุขภาพ และกลุม่ วิชาการพยาบาล รวมทัง้ สิน้ เกือบ ๒๐
รายวิชา ซึง่ วิทยาลัยแต่ละแห่งเปิดสอนในรายวิชาต่างๆ ดังกล่าว
แตกต่างกันตามความพร้อมของคณาจารย์ในแต่ละวิทยาลัย
จุลสารฉบับนี้ขอนำเสนอการเรียนการสอนในวิชาศิลปะ
วิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นวิชาในหมวดการศึกษา
ทั่วไปของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยการนำทีม
ของอาจารย์เพ็ญจมาศ คำธนะ ซึ่งจัดสอนในนักศึกษาปีที่ ๑
เทอมที่สองของปีการศึกษา ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในวิชาศิลปะวิทยาการเพื่อ
การพัฒนามนุษย์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ศิลปะและวิทยาการ (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ความก้าวหน้าฯลฯ)
“art and science” ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตของคน
ในชุ ม ชน การเป็ น พลวั ต ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมที ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ
วิถีชีวิตมนุษย์ ที่เป็นผลจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ชุมชน และศิลปะในเชิงสุนทรียศาสตร์
สาระและกระบวนการเรียนการสอน
สาระการสอนแบ่งได้เป็นประเด็นใหญ่ๆ ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. ศิลปะเชิงวิวัฒนาการ สาระเป็นเรื่องของศิลปะ
ที่เกิดจากความคิดของคนในยุคต่างๆ และมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามความต้องการและประโยชน์ของผู้ใช้
๒. ศิลปะในเชิงความงาม สาระเป็นเรื่องของมุมมอง
ของคนในการมองศิลปะทีข่ น้ึ กับฐานความคิดในการมองความงาม
นั้นๆ ซึ่งไม่ใช้ความคิดเราไปตัดสินความคิดมุมมองผู้อื่น
รายละเอียดโปรดติดตามฉบับต่อไป...

*นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก

⌫
วทัญญู ประเสริฐเมือง*
ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ว ิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ร าชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ ใน (๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่
จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการ
ถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ
การวิ น ิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ การรั บ รอง และการรั บ จดทะเบี ย น
แต่ไม่รวมถึงการออกกฎ
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การเสนอหนั ง สื อ คื อ การนำหนั ง สื อ ที ่ ด ำเนิ น การ
ชัน้ เจ้าหน้าทีเ่ สร็จแล้ว เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพือ่ พิจารณา บันทึก
สัง่ การ ทราบ และลงชือ่ ในหนังสือราชการนัน้ ๆ การเสนอหนังสือ
ให้เสนอตามสายการปฏิบัติงานตามลำดับบังคับบัญชาแต่อาจมี
ข้อยกเว้นในกรณี

*วิทยาจารย์ชำนาญการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. เรื่องที่มีการกำหนดชั้นความเร็วหรือเฉพาะเจาะจง
ถึ ง บุ ค คล ให้ เ สนอได้ โ ดยตรง แต่ ต ้ อ งรายงานผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา
ทราบด้วย
๒. เรือ่ งทีก่ ฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ กำหนดไว้
เป็นการเฉพาะ เช่น การอุทธรณ์ตอ่ คำสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชา
โดยปกติวิธีการเสนอหนังสือราชการต้องจัดลำดับของ
ชั้นหนังสือและเรื่องที่ต้องพิจารณาก่อนไว้ลำดับต้นๆ โดยเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวกับ สิทธิ ประโยชน์ทั้งของหน่วยราชการและบุคคล
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง ตามหลักการ
ที่ดีนั้นควรตอบหนังสือราชการให้โดยเร็ว ตามกำหนดระยะเวลา
ที ่ ก ำหนดไว้ ส ำหรั บ การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการของส่ ว นราชการนั ้ น ๆ
รวมทั้งหนังสือราชการที่ติดต่อระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกัน
เองด้วย
ในกรณีหนังสือฝากเสนอ คือ เป็นหนังสือจากหน่วยงานอืน่
ซึ่งไม่อยู่ในสายงานปกติของหน่วยงานนั้นๆ ให้ผู้รับฝากจะต้อง
สนใจในการพิจารณาในการเสนอเท่าๆกับงานในหน่วยงานของตนด้วย
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๑. หนังสือภายนอก ใช้ในการติดต่อราชการทัว่ ไป
๒. หนังสือภายใน ใช้ในการติดต่อราชการภายใน
๓. หนังสือประทับตรา ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะ
กรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
๔. หนังสือสัง่ การ ได้แก่ คำสัง่ ระเบียบ ข้อบังคับ
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์
และข่าว
๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน
ในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรองรายงานการประชุม
หรือบันทึกช่วยจำ
การติดตาม สืบค้น หนังสือราชการหรือความก้าวหน้า
ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามระเบียบ ปัจจุบันที่ส่วนราชการต่างๆ
ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ นั ้ น ไม่ ไ ด้ ก ำหนดระยะเวลาตายตั ว ไว้ ว ่ า ต้ อ ง
ดำเนินการกี่วัน หากแต่กำหนดโดยไว้ว่าให้กระทำโดยเร็ว
เท่านั้น

หากเกิดกรณีปัญหาทางกระบวนการปกครองเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการกับประชาชนหรือผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตาม จะมีการนำสาระความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้เทียบเคียงว่า
การกระทำโดยเร็วนั้น อาจมีความหมายว่าให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาสัง่ การโดยไม่ชกั ช้า ก็ได้
เช่น การอุทธรณ์
๑. ยืน่ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน เว้นแต่มกี ฎหมายเฉพาะ
ด้วยการอุทธรณ์...(๓๐ วัน)
๒. การพิจารณาต้องไม่ชักช้า แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน เว้น
มีเหตุจำเป็น ต้องแจ้งขอขยายต่อผู้มีอำนาจก่อนครบเวลา
๓. การพิ จ ารณาโดยคณะกรรมการ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนัน้ ต้องยืน่ ภายใน ๙๐ วัน เช่น คณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือ ศาลปกครอง
ทั้งนี้ วิธีประเพณีนิยมที่ส่วนราชการนำมาปฏิบัติในการ
ตอบหนังสือราชการ คือไม่เกิน ๑๕ วันทำการนับแต่วันได้รับ
หนังสือ โดยไม่ผูกพันกับระยะเวลานอกจากเป็นเรื่องที่ระบุว่า
ต้องตอบกลับภายในวัน เดือน ปี ใด เว้นแต่ กรณีที่ผู้มีอำนาจ
พิจารณาเห็นว่าเรื่องที่จะตอบกลับยังไม่ชัดแจ้ง อาจมีผลผูกพัน
กับการปกครองในเรื่องที่ทำให้ถูกต้อง และสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่น
ซึ่งมีอำนาจพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือเจ้าหน้าที่อื่น
ซึง่ ตามกฎหมายอาจตอบกลับไปยังต้นทางว่าเรือ่ งนีก้ ำลังพิจารณา
อยู่ก็ได้ เพื่อแสดงเจตนาว่าได้กระทำการโดยไม่ชักช้า
…การปฏิบัติงานสมัยใหม่ ตามแนวทางของ ก.พ.
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม
จึงจะถือว่าเป็นข้าราชการที่สมบูรณ์พร้อม
แล้วพบกันฉบับหน้าครับ...
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(ชือ่ - ทีอ่ ยูผ่ รู้ บั )

แสดงความคิดเห็น ส่งข่าวสารหรือบทความได้ที่ :
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาองค์กร กลุ่มอำนวยการ 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

