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เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถาบันพระบรมราชชนกและบุคลากรในสังกัด

ทกุคน เม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วฯ พระราชทานพระบรมราชานญุาต ให้ใช้ตราสญัลักษณ์

สถาบนัพระบรมราชชนก โดยเชญิอักษรพระนามาภไิธย สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก “ม” ภายใต้มหามงกุฎ ประกอบเป็นตราสัญลักษณ์สถาบัน เมื่อวันที่

27 เมษายน 2553 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่ง

สารสัมพันธ์ฉบับนี้ได้นำมาขึ้นปกเป็นครั้งแรก สำหรับรูปแบบและความหมายขององค์ประกอบ

ต่างๆ ของตราสญัลักษณ ์ติดตามอา่นไดใ้นคอลัมน์ “ข่าวประชาสมัพนัธ์ : ในแวดวง สบช.”

เดือนมิถุนายน เป็นเวลาของการเปิดภาคเรียนของนักศึกษาใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่รั ้ววิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553

ซึ่งในปีการศึกษานี้ สถาบันได้นำนักศึกษาพยาบาลโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทีไ่ดรั้บทนุพระราชทานจากกองทนุพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จ้าทปัีงกรรศัมโีชต ิ ในโครงการสายใยรกัแหง่ครอบครวั จำนวน 99 คน

เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพ่ือรับพระราชทานทนุการศึกษาต่อเน่ือง

เป็นปีสุดทา้ย ณ วังศโุขทยั ด้วยความสำนกึในพระมหากรณุาธคุิณ

ในด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรสาธารณสุข ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร รวม

12 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2552 ที่ผ่านมานั้น สถาบันสามารถผลิตบัณฑิตออกมารับใช้ชุมชนและสังคม ทั้งสิ้น 5,554 ราย  ซึ่ง

กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน

พระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์เป็นประจำทุกปี

ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่

ผู้สำเรจ็การศกึษา ประจำปีการศกึษา 2552 สำนกัราชเลขาธกิารแจง้ว่าพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนัิดดามาตุ

โปรดให้เลื่อนการจัดพิธีดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากทรงประชวรและแพทย์ถวายคำแนะนำให้ทรงงดพระกรณียกิจในระยะนี้ เมื่อมี

กำหนดการที่แน่นอนสถาบันจะแจ้งให้วิทยาลัยทราบต่อไป
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เม่ือวันที ่29 เมษายน 2553 เวลา 10.10 น. สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ออก ณ วังศุโขทัย พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ

พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ

พระองคเ์จ้าทปัีงกรรศัมโีชติ พระราชทานพระราชวโรกาสให ้นายจริุนทร ์  ลักษณวศิษิฏ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสขุ

คณะผูบ้ริหาร ข้าราชการและอาจารยข์องสถาบนัพระบรมราชชนก นำนักศกึษาพยาบาล

โครงการผลติพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้ท่ีได้รับ

ทุนพระราชทานจากกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในโครงการ

สายใยรกัแหง่ครอบครวั จำนวน 99 คน เฝ้าทลูละอองพระบาท รับพระราชทานทนุการ

ศึกษาประจำปีการศึกษา 2553

หลังจากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน

พระบรมราโชวาทแก่นักศึกษาพยาบาลฯ โดยให้นำความรู้ที่ได้รับภายหลังสำเร็จการ

ศึกษากลับไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสร้างประโยชน์สุขกับชุมชนท้องถิ่นของตน
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สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ ไดจั้ดทำ

ระบบและกลไกในการสรรหาสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติ

งานทีด่ ี (Good Practice) ต้ังแตปี่ พ.ศ.2549 เป็นต้นมา เพ่ือเป็น

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณใ์นการบรหิารจัดการการศกึษา

ที่มีคุณภาพ และช่วยในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน ความ

สามารถและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข  โดยมีการจัดตั ้งคณะกรรมการซึ ่งประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาทั้งจากภายนอกและภายในกระทรวง

สาธารณสุข  ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณา

ตัดสนิสถาบนัอุดมศกึษาตา่งๆ ท่ีร่วมนำเสนอวธีิการปฏบัิติงานทีดี่

ในปี พ.ศ.2552 มีสถาบนัอุดมศกึษา 2 แห่ง ทีไ่ดรั้บการพจิารณา

ตัดสินให้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่มีการดำเนินการมุ่งสู่ความ

เป็น Good Practice โดยใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา คือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี สุราษฎรธ์านี

นางอบุลรตัน ์ โพธิพ์ฒันชยั

ผู้อำนวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีสรุาษฎรธ์านี

รศ.อุษณีย์  คำประกอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา (ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนสาธารณสขุศาสตร์ สหเวชศาสตร์) ได้จัดทำโครงการสอบรวบยอด

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 7 หลักสูตร

เพ่ือจัดทำขอ้สอบมาตรฐานในการสอบวดัความรูค้วามสามารถขัน้สดุทา้ยกอ่นทีนั่กศกึษา

จะสำเรจ็การศกึษา โดยใชข้้อสอบแบบเรยีงความ (Essay Question – E.Q.) และอัตนัย

ประยกุต ์ (Modified Essay Question – M.E.Q)  ซึง่เปน็ขอ้สอบทีส่ามารถวดัความคดิ

เชิงบูรณาการ  วัดความรู้ความสามารถในภาพรวมของนักศึกษาที่เสร็จสิ้นการศึกษา

ก่อนออกไปปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน  ในปีการศึกษา 2552 ได้กำหนดสอบพร้อมกัน

ในวันที ่2 มีนาคม 2553 และประกาศผลการสอบเมือ่วันที ่12 มีนาคม 2553 ท่ีผ่านมา

ผลการสอบของวิทยาลัยที่ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสอบผ่านครั้งแรกมากกว่า

70% ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก เรียงตามลำดับดังน้ี

หลักสูตร/จำนวนวิทยาลัย วิทยาลัยท่ีสอบผ่านตามเกณฑป์ระกันคุณภาพการศึกษาของ สบช. (70%)

1. ปวส.สาธารณสขุศาสตร ์ (สาธารณสขุชุมชน) วสส. จ.ยะลา, จ.พิษณุโลก, จ.ชลบุรี, จ.สพุรรณบุรี, จ.ตรัง, จ.อุบลราชธาน,ี

เปิดสอน 7 แห่ง และ จ.ขอนแกน่

2. ปวส.สาธารณสขุศาสตร ์ (ทันตสาธารณสขุ) วสส. จ.ตรัง (100%) จ.ยะลา (100%), จ.อุบลราชธาน,ี จ.พิษณุโลก, จ.ชลบุรี

เปิดสอน 7 แห่ง และ จ.สุพรรณบุรี

3. ปวส.สาธารณสขุศาสตร ์ (เทคนคิเภสชักรรม) วสส. จ.ยะลา (100%), จ.ชลบุรี, จ.พิษณุโลก, จ.อุบลราชธาน,ี จ.ขอนแกน่,  จ.ตรัง

เปิดสอน 7 แห่ง และ จ.สุพรรณบุรี
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ว.เทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ กาญจนาภเิษก}
4. ปวส.เวชกจิฉุกเฉนิ  เปิดสอน 6 แห่ง วพบ.สรรพสทิธิประสงค ์(100%) วพบ.เชียงใหม่ (100%)

วสส. จ.ยะลา, จ.ตรัง, จ.ขอนแกน่ และ จ.อุบลราชธานี

5. ป.เวชระเบยีน  เปิดสอน 1 แห่ง

6. ป.โสตทศันศกึษาทางการแพทย ์เปิดสอน 1 แห่ง

7. ป.วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์(พยาธวิิทยาคลนิิก)

เปิดสอน 1 แห่ง
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หลักสูตร/จำนวนวิทยาลัย วิทยาลัยท่ีสอบผ่านตามเกณฑป์ระกันคุณภาพการศึกษาของ สบช. (70%)

วพบ.สุพรรณบุรี โดยนางลัดดาวลัย์  ไวยสรุะสงิห์  ผอ.วพบ.สพุรรณบุรี

พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์  ลูกอินทร์  รอง ผอ.กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการและคณะ

ร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับ โรงพยาบาลอู่ทอง นำโดย นพ.อภิศักด์ิ

เหลืองเวชการ  ผอ.โรงพยาบาลอูท่อง และนางสริิเกศ  ช่ืนนิติกุล  หัวหน้าพยาบาล

เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2553 ณ โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพ่ือสร้างองค์ความรู้

ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพบริการสาธารณสุข และสนับสนุนการทำผลงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน ์โดยรว่มมือกนัดำเนนิโครงการวจัิยดา้นสาธารณสขุไม่เกนิ 4 เร่ือง

ต่อปี ต้ังแต่ปี พ.ศ.2552 – 2556 เป็นเวลา 5 ปี  มี วพบ.สพุรรณบรีุ เป็นผู้จัด

เวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรเพื่อสนับสนุนการวิจัย

ของโรงพยาบาล และสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรในการทำวิจัยกับบุคลากรของโรงพยาบาลอู่ทอง
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วพบ.นพรัตน์วชิระ และวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 ได้รับ

เชิญจากสมาคมนกัการศกึษาพยาบาลแหง่ประเทศอนิโดนเีซยี (AINEC)

และสำนักวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ Sekolah Tinggi IImu Kesehatan Bali

(STIKES Bali) เข้าร่วมประชุมนำเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตรและวางแผน

การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

ณ STIKES Bali เมืองเดนพลาซา รัฐบาหล ีประเทศอนิโดนเีซีย ระหว่าง

วันที ่21 – 23 มีนาคม 2553 ภายใตโ้ครงการความรว่มมือจัดทำโครงการ

ผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร

มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ระหว่าง วพบ.นพรัตน์วชิระ และวิทยาลัยเครือข่าย

ภาคกลาง 1 สถาบนัพระบรมราชชนก  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ AINEC และ STIKES Bali

นางละเอียด  แจ่มจันทร์  ผอ.วพบ.นพรัตน์วชิระ  นางชุติมา  ปัญญาพินิจนุกูร  ผอ.วพบ.กรุงเทพ (ประธานเครือข่าย

ภาคกลาง 1)  และตัวแทนคณะอาจารยจ์ากวทิยาลยัเครอืข่ายฯ ประกอบดว้ย วพบ.กรุงเทพ วพบ.นพรัตน์วชิระ วพบ.จังหวัดนนทบรีุ

และวพบ.ชลบุรี พร้อมผู้แทน AINEC ผู้อำนวยการ STIKES Bali (ดร.ไอ เคต ู วิเดีย) และคณะ  ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกบั

การบริหารหลักสูตร การรับสมัคร การคัดเลือกผู้เรียน การรับรองคุณสมบัติผู้เรียนหลังสำเร็จการศึกษา ตลอดจนองค์กรทางด้านการ

จัดการศึกษาและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย
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วพบ.สุพรรณบุรี  โดยนางลัดดาวัลย์  ไวยสุระสิงห์
ผอ.วพบ.สพุรรณบุรี ลงนามความรว่มมือกบั วิทยาลยัอาชวีศกึษา

แห่งเมืองเล่อซาน โดยนายเซว  เจ้ียนผงิ  ผู้อำนวยการวทิยาลยัฯ

ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนของคณาจารย์

และนักศึกษาระหว่างประเทศไทยและจีน ท่ีมุ่งส่งเสริมความร่วมมือ
และแลกเปลีย่นในดา้นสาขาวชิาการพยาบาล การพฒันาหลกัสตูร

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ณ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาแห่งเม ืองเล ่อซาน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ประจำปี 2553
ระหว่างวันท่ี 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2553

เนื ่องจากเมื ่อวันที ่ 5 สิงหาคม 2552 คณะเยาวชน

และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งเมืองเล่อซาน ได้เดินทาง

มาเยือนจังหวัดสุพรรณบุรี และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ
วพบ.สพุรรณบรีุ ตามโครงการแลกเปลีย่นการเยอืนระดบัเยาวชน

ระหว่างไทย–มณฑลเสฉวน/นครฉงชิ ่ง ของสถานกงสุลใหญ่

ณ นครเฉงิตู ซ่ึงจัดขึน้ตัง้แตปี่ 2549 เป็นตน้มา โดยมวัีตถปุระสงค์

เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นให้เยาวชนไทยสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับ
มณฑลภาคตะวันตกของจีนมากขึ้น สร้างกลุ่มเยาวชนจีนรุ่นใหม่

ที่มีความประทับใจในประเทศไทยและพร้อมสนับสนุนกิจกรรม

ของไทยทางมณฑลภาคตะวนัตกของจนี  โดยในป ี 2553 จังหวัด

สุพรรณบุรี สำนักงานการตา่งประเทศมณฑลเสฉวน และสำนักงาน
การต่างประเทศนครฉงชิ่ง ทำการคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง

12 – 20 ปี ฝ่ายละ 12 คน พร้อมหัวหน้าคณะฝา่ยละ 1 คน ร่วม

โครงการ แต่เนื่องจากในปี 2553 อาคารเรียนพระราชทานของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน
ประถมศึกษา เซียนเฟิงลู่ สิรินธร เมืองเหมียนหยาง มีกำหนด

แล้วเสร็จ จึงได้จัดสรรนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมโครงการ

เพ่ิมเติม (นักเรยีนฝา่ยละ 4 คน อาจารยฝ่์ายละ 1 คน) รวมทัง้สิน้

36 คน เพ่ือให้นักเรยีนโรงเรยีนดงักลา่วมาเยอืนจังหวัดสพุรรณบรีุ

มีการจัดให้พักกับครอบครัวชาวสุพรรณบุรีเป็นเวลา 5 วัน เข้าเย่ียม
ชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและพบปะกับนักเรียน

โรงเรยีนจิตรลดา ทัง้น้ี สำนกังานการตา่งประเทศทัง้ 2 แห่ง เป็น

ผู ้คัดเลือกเยาวชนจีนเข้าร่วมโครงการบางส่วนโดยการสอบ

คัดเลือก  และจัดสรรโควตาสำหรับเยาวชนมณฑลเสฉวนและ
นครฉงชิ่งที่เป็นบุตรหลานผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่างๆ

คาดหวังว่าเยาวชนจะถ่ายทอดความประทับใจและความเข้าใจ

เกีย่วกบัประเทศไทยใหผู้้ปกครองไดรั้บรู้ อีกทัง้เป็นการเสรมิสรา้ง

ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
วพบ.สุพรรณบุรี ได้รับคำเชิญจากสถานกงสุลใหญ่

ณ นครเฉงิตู ให้ร่วมเดนิทางไปเยอืนจีนเป็นการตอบแทนหลงัจาก

ได้เดินทางมาเยือนไทยเมื่อปีที ่ผ่านมา โดยคณะอาจารย์และ
ตัวแทนเยาวชนไทยจาก วพบ.สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง

โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี และโรงเรียนจิตรลดา

ได้ร่วมหารือกับสถาบันด้านการพยาบาลและเยี่ยมชมกิจการและ

การบริการของโรงพยาบาลในนครเฉิงตู  และตัดสินใจลงนาม
ความร่วมมือพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองการสถาปนา

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนครบรอบ 35 ปีอีกด้วย

  
 

สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ดำเนินการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาล 25 แห่งที่รับนักศึกษาตามโครงการผลิต
พยาบาลวิชาชีพเพิ่มฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2550 หวังพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพ
การเรียน ร่วมแก้ไขปัญหาท่ีเร่งด่วน สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาทัง้ใน
และนอกโครงการฯ รวบรวบปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารรับทราบและหา
แนวทางแก้ไข

ศอ.บต. และคณะจากสถาบนัพระบรมราชชนก ไดเ้ข้าตรวจเยีย่ม วพบ.ตรัง ระหว่างวนัที ่16 – 17 กุมภาพนัธ์ 2553 ตามแผน
การตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลในโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2553  โดย ศอ.บต. มีหนังสือแสดงความชื่นชมและยกย่องให้
วพบ.ตรัง เป็นวิทยาลัยพยาบาลต้นแบบของการผลิตพยาบาล เนื่องจากพบว่ามีผลการดำเนินงานในระดับดีเยี่ยม จากการ
สัมภาษณ์และศึกษาจากสภาพจริง การพูดคุยกับคณาจารย์และนักศึกษาที่เป็นข้อมูลยืนยันในประสิทธิผลที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความแตกต่าง
จากทีอ่ื่นๆ อย่างเหน็ไดชั้ด ทัง้ๆ ทีมี่สดัสว่นอาจารยต์อ่นกัศกึษาไมส่มดลุ
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มอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 18 จำนวน

80 คน  และหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต(สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชุมชน) รุ่นที ่3 จำนวน 49 คน

บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 12 จำนวน

93 คน สำเรจ็การศกึษาและอำลาสถาบนั

มอบผลการเรียนและผลการเรียนยอดเย่ียม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 18

จำนวน 87 คน

มอบเกยีรติบัตร เข็มรางวลัเรียนดหีลักสตูร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 58 จำนวน

184 คน

ปัจฉิมนิเทศแสดงความยนิดีกับบัณฑิตใหม่

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต รุ่นที ่ 37

จำนวน 189 คน

พิธ ีสำเร ็จการศึกษาและอำลาสถาบัน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 29

จำนวน 143 คน

มอบเกียรติบัตร ระเบียนการศึกษาและเข็มที่ระลึกหลักสูตร

ปวส.สาธารณสขุศาสตร ์ (สาธารณสขุชุมชน) รุ่นที ่60 จำนวน

107 คน / (เทคนคิเภสชักรรม) รุ่นที ่19 จำนวน 56 คน / (ทนัต

สาธารณสขุ) รุ่นที ่14 จำนวน 46 คน

สำเรจ็การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต รุ่นที ่ 24 จำนวน

102 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นท่ี 1 จำนวน

89 คน
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บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 19 จำนวน

80 คน คารวะครอูาจารยเ์พ่ืออำลาสถาบนั

พิธีมอบใบสัมฤทธิผล ขอขมาครูอาจารย์

และอำลาสถาบนั หลักสตูรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต รุ่นที ่52 จำนวน 136 คน

ยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต รุ่นที ่10 จำนวน 55 คน

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง ยินดีกับความสำเร็จ

บัณฑิตพยาบาลศาสตร ์รุ่นที ่22 จำนวน 118 คน

มอบใบแสดงผลการศึกษาแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รุ่นที ่18 จำนวน 74 คน

สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วยวิทยาลัยเครือข่ายในสังกัด ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553

ซ่ึงถือเป็นประเพณวัีนข้ึนปีใหม่ไทยมาแตโ่บราณ จัดพธีิสรงนำ้พระ รดนำ้ขอพรผูบ้ริหาร คณาจารย ์และผู้ใหญ่ทีเ่คารพนบัถือ น้อมรับพร

อันประเสริฐเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

⌫  ⌫ 

บุคลากร สบช.พร้อมใจแต่งกายชุดไทย ร่วมสรงน้ำพระ

และรดน้ำขอพรผู้บริหารสถาบันฯ และผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ

พร้อมรับพรเพื่อความเป็นมงคลในชีวิต ณ สำนักงานสถาบัน

พระบรมราชชนก



        

ร ักษาประเพณีไทย

รดน ้ำขอพรผ ู ้ ใหญ ่

จัดนิทรรศการอาหาร

4 ภาค และการแสดง

ต่างๆ อีกมากมาย

   รดน้ำขอพร

ผ ู ้ อ ำนวยการและ

อาจารย์ผู้ใหญ่ แสดง

ความกตัญญูต่อผู ้มี

พระคุณ

อาจารย ์เจ้าหนา้ที ่และนกัศกึษา รดนำ้ดำหวัผู้มีพระคณุ

สืบทอดประเพณีสงกรานต์อันงดงามของเมืองลำปาง

22 เมษายน 2553 จัดงานสถาปนาสถาบัน สืบสานประเพณี

สงกรานต์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ แข่งทำอาหารส่งเสริม

สุขภาพ 4 ภาค แสดงนิทรรศการอารยะธรรมและภูมิปัญญา

4 ภาค และจัดขบวนแหส่งกรานต ์4 ภาค

⌫

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สรงน้ำพระ

รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเคารพ

นับถือ

รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุชุมชน

บ้านเปด็ จ.ขอนแกน่

รดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์อาวุโส

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

รดน้ำดำหัวผู ้อาวุโส และร่วมขบวนแห่สงกรานต์กับเทศบาล

นครสรุาษฎรธ์านี
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วพบ.สุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและพัฒนาวิชาการ

ผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 4/2553  ระหว่างวันที่

10 – 11 พฤษภาคม 2553 โดยเชิญนายบรรหาร  ศิลปอาชา อดีต

นายกรฐัมนตรคีนที ่21 ของไทย บรรยายพเิศษในหวัข้อ “สจัจะ กตญัญู

สู่การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี”  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ณ

หอประชุม วพบ.สุพรรณบุรี

    
นพ.ไพจิตร์  วราชิต  ปลัด กสธ. เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการประจำปี 2553

ของสมาคมศิษย์เก่า วสส.จังหวัดชลบุรี เรื่อง “มิติใหม่ สู่สุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน”

พร้อมบรรยายพิเศษและมอบรางวลัศิษย์เก่าดีเด่น วสส.จังหวัดชลบุรี ปี 2553 จัดข้ึนระหว่างวันท่ี

28 – 30 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเอวนั เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี  โดยมวัีตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรสาธารณสุข ในสาขา

เทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้รับ

ความสนใจจากบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ 697 คน บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

อาทิ รศ.เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ

ผศ.ดร.เพ็ญศร ี วัจฉละญาณ  อาจารยค์ณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

  
นางวาณ ี  โพธ์ินคร  ผอ.วพบ.สวรรคป์ระชารกัษ ์นครสวรรค ์  นางสภุาวรรณ์

ศรจัีนทรท์องศริิ  รอง ผอ.กลุม่พัฒนานกัศกึษา และน.ส.สกลุรัตน์  ศริิกลุ  หัวหน้ากลุม่

งานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ให้สัมภาษณ์ในรายการ “รอบ

ภูมิภาค” ประเด็น “ใต้สันติสุข  ไทยเข้มแข็ง” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 15.05 น. ถึงกรณีการรับนักศึกษา

ในโครงการผลติพยาบาลวชิาชพีเพ่ิมฯ ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้เข้าศกึษาในหลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต การเอาใจใส่ดูแลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ และการปรับตัว

ในด้านต่างๆ เพ่ือให้จบออกไปรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในพ้ืนท่ีบ้านเกิดในจังหวัดชายแดนภาคใตต่้อไป  ซ่ึงตัวแทนนักศึกษาในโครงการฯ

เปิดเผยว่า สามารถปรับตัวอยู่ได้อย่างมีความสุข ปรารถนาให้คนไทยทุกภาครักและสามัคคีกัน และอยากเห็นภาคใต้มีความ

สงบสุขเช่นเดียวกับจังหวัดนครสวรรค์

 
วพบ.อุตรดิตถ์ ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของนักประชา

สมัพันธ์วิทยาลยั สนบัสนนุให้ น.ส.กำยาน  เฟ่ืองมณ ีนักประชาสมัพันธ์ เข้ารบัการอบรม

หลักสูตรนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นท่ี 13 ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรม

ประชาสมัพนัธ์ ระหว่างวนัท่ี 6 – 15 มีนาคม 2553 และสอบผา่นหลกัสูตรด้วยคะแนน

ยอดเยีย่ม อันดับที ่1 โดยเขา้รบัเกยีรติบัตรแสดงความยนิดจีาก น.ส.รวงทอง  ยศธำรง 

ผอ.สถาบันการประชาสัมพันธ์ พร้อมประกาศนียบัตรนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

น.ส.กำยาน  เฟื่องมณี  เป็นผู้จัดรายการวิทยุ “คุยกันใกล้เที่ยง ช่วงคุยเรื่องสุขภาพกับ วพบ.อุตรดิตถ์” ทางสถานี

วิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์ คล่ืน 96.75 MHZ ทุกวันจันทร์ เวลา 11.30 น. การผ่านการอบรมหลกัสูตรน้ีเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพในการทำงานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย
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 นายเสาวนติ  คงสริิ  ผู้ช่วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย ฝ่ายวเิทศสมัพันธ์

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ วพบ.ตรัง ในฐานะผู้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน

โครงการพัฒนาอาสายุวกาชาดด้านการปฐมพยาบาลในพื้นที่ 6 จังหวัดประสบภัย

สนึาม ิตัง้แตป่ ี 2548 – 2553 ในงานชมุนมุอาสายุวกาชาดดา้นการปฐมพยาบาลใน

พ้ืนที ่6 จังหวัดฯ ระหว่าง วันที ่28 – 31 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมเดอะแกรนด ์เอ็ม พี

รีสอร์ท จ.ตรัง โดยมี นางกนกวรรณ  ศิลปกรรมพิเศษ  ผอ.วพบ.ตรัง คณาจารย์

ของวิทยาลัย (นางปัทมา  แคนยุกต์ และนางนิตยา  ชีพประสพ) พร้อมด้วย

นักศกึษาชัน้ปีท่ี 1 จำนวน 50 คน เข้ารว่มงาน

วพบ.ตรัง มีนโยบายมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมทำกิจกรรมประโยชน์เพื่อ

สังคมและมีจิตอาสา จึงร่วมมือกับสภากาชาดไทยจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต เป็นเวลา 5 ปีนับต้ังแต่เร่ิมโครงการเมือ่ปี 2548

 ⌫
งานศนูย์การศกึษาตอ่เน่ือง วพบ.ราชบรีุ จัดประชมุวิชาการประจำป ี2553

เรื่อง ปฏิบัติการพยาบาลอย่างไร ไม่ให้ถูกฟ้องและร้องเรียน ระหว่างวันที่

7 – 8 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี เปิดการประชุมโดย

นพ.บุญเรียง  ชูชัยแสงรตัน์  นายแพทย ์สสจ.ราชบรีุ  เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาลและแนวทางการบันทึกทางการพยาบาล

ทีมี่คณุภาพ ตลอดจนเปน็เวทแีลกเปลีย่นความคดิเหน็ ประสบการณแ์ละร่วมกนัหา

แนวทางพฒันาคุณภาพการพยาบาลลดปญัหาการฟอ้งร้องและร้องเรียน  มีพยาบาล

วิชาชีพและบุคลากรดา้นสาธารณสขุเข้ารว่มประชุม จำนวน 250 คน

 ⌫
วพบ.ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมอาจารย์

พยาบาลชมุชน ตามโครงการผลติพยาบาลชมุชน เพ่ือชุมชน ของชุมชน และโดยชมุชน

จังหวัดขอนแกน่ ประจำปีงบประมาณ 2552 – 2558 ระยะที ่ 1 ระหว่างวนัที ่ 2 มีนาคม

ถึง 13 ตุลาคม 2553 เป็นอาจารยใ์หม่จำนวน 10 คน เพ่ือพัฒนาอาจารยพ์ยาบาลชมุชน

ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การวัดประเมินผลการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานและกระบวนการ

คิดอย่างเป็นระบบและให้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นครูที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

พยาบาล  โดยมีนางมกราพันธุ์  จูฑะรสก  ผอ.วพบ.ขอนแก่น คณาจารย์ของวิทยาลัย
และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร

สสจ.ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่น และวพบ.ขอนแก่น ได้ตกลงความร่วมมือใน

การดำเนินโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น โดย สสจ.ขอนแก่น เจ้าของทุน

จะเป็นผู้ประสานการดำเนินโครงการและสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพวุฒิปริญญาโทในสาขาที่ วพบ.ขอนแก่น ต้องการเพื่อไปปฏิบัติงาน

เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาพยาบาลที่ วพบ.ขอนแก่น ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และ วพบ.ขอนแก่น ต้องดำเนินการ

พัฒนาพยาบาลวิชาชีพที่ไปช่วยราชการเพื่อให้มีความรู้และทักษะการเป็นอาจารย์พยาบาล
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วพบ.สุราษฎร์ธานี  จัดการอบรมฟื้นฟูวิชาการ  “การพยาบาล

เวชปฏิบัติยุค 2009 รุ่นที่ 2”  เพื่อส่งเสริมให้พยาบาลเวชปฏิบัติตระหนักถึง

บทบาทในการให้บริการระดับปฐมภูมิ  การรักษาโรคเบื ้องต้นหรือภาวะ

ฉุกเฉินที่พบบ่อยในชุมชนและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ได้มีโอกาสทบทวนความรู้

หลักการวินิจฉัยโรค แนวทางปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น การใช้ยา และข้อ

ควรระวงัในการใชย้า อีกทัง้เป็นการสรา้งเครอืข่ายดา้นวชิาการระหวา่งพยาบาล

เวชปฏิบัติและสถาบันการศึกษา และสามารถนำความรู้จากการบริการวิชาการ

ไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอน  ต้ังแต่วันที ่19 - 23 เมษายน 2553 ณ โรงแรม

วังใต้ จ.สรุาษฎรธ์านี
ในการอบรมมีการให้ความรู้เรื่อง แนวโน้มทิศทางพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย กฎหมายและข้อปฏิบัติสำหรับพยาบาล

เวชปฏิบัติ การใช้ยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง การให้ยาในกลุ่มยาสำหรับเด็ก ทบทวนแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ  ซึ่งได้รับ

ความสนใจจากพยาบาลวิชาชีพจากสถานีอนามัย โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 350 คน โดย วพบ.สุราษฎร์ธานี

ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจากพยาบาลวิชาชีพที่มีองค์ความรู้ในด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

(การรกัษาโรคเบือ้งต้น) อย่างมคีณุภาพและตามมาตรฐานทีส่ภาการพยาบาลกำหนด

ศูนย์ศึกษาการพยาบาลผู้สูงอายุ วพบ.นครราชสีมา จัดทำโครงการ

การบริการสุขภาพผู้สูงอายุในเชิงรุกให้บริการแก่สังคม เน้นการเข้าไปให้

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูอายุถึงบ้าน เพื่อสอบถามปัญหาสุขภาพ

และบริการสขุภาพเบือ้งต้น กำหนดจดักจิรรม จำนวน 4 ครัง้ ณ หมู่บ้านพงัเทยีม

อ.พระทองคำ จ.นครราชสมีา  ครัง้ที ่1 จัดขึน้เม่ือวันที ่9 เมษายน 2553 มีกิจกรรม

นันทนาการ การแสดงประเพณรีดนำ้ดำหวัผู้สงูอายเุพ่ือเช่ือมความสมัพันธ์ชุมชน

มีผู้สงูอายเุข้ารว่มกจิกรรมประมาณ 100 คน

⌦  ⌫  ⌫ 

ในงานวนัข้าราชการพลเรอืนจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี1 เมษายน 2553

น.ส.อัจริยา  วัชราวิวัฒน์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษด้านการสอน

และรอง ผอ.กลุ่มวิชาการ วพบ.สุราษฎร์ธานี เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเป็น

ข้าราชการพลเรอืนดีเด่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2552 จาก นายดำริห์  บุญจริง

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสรุาษฎรธ์าน ีณ ศาลากลางจงัหวัดสรุาษฎรธ์านี

ท่านเริ่มต้นชีวิตราชการเป็นอาจารย์ประจำ วพบ.สุราษฎร์ธานี

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2531 จนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 22 ปี ได้รับการ

ยกยอ่งให้เป็นข้าราชการดเีด่นของ วพบ.สรุาษฎรธ์านี ปี 2552  สำเร็จการ

ศึกษาสูงสุด การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) จาก

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ในปี 2543

  
⌫ ⌫
⌫   



  
⌫

⌫ 

นางปาริฉัตร  อุทัยพันธ์ อาจารย์เภสัชกรชำนาญการพเิศษ วสส.จังหวัดยะลา

หนึ่งในข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยะลา ปี 2552 ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชู

เกยีรติจาก นายกฤษฎา  บุญราช  ผู้ว่าราชการจงัหวัดยะลา เม่ือวันที ่1 เมษายน 2553

จบการศึกษาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ส ังคมและ

การบรหิาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่ ปี 2538 เร่ิมรับราชการ

เป็นเภสัชกรที่ วสส.จังหวัดยะลา ปัจจุบันปฏิบัติงานที่กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิค

เภสชักรรม และถืออุดมคตใินการทำงานวา่  “คา่ของคน อยู่ท่ีผลของงาน”

เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการบริหาร  โดยเปน็กรรมการบรหิารวทิยาลยั

ผู ้บริหารหลักสูตร ปวส.สาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ในปี 2550

และเป็นผู้บริหารโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี 2550 – 2552 ด้านบริการสังคม เป็นผู้

จัดทำโครงการสัปดาห์เภสัชกรรรม จุลสาร “ฟาร์มาเทคเซ็นเตอร์” เพื่อบริการข้อมูล

วิชาการด้านเภสัชกรรมและสาธารณสุขแก่สังคม และอื ่นๆ อีกมากมาย ด้าน

ผลงานวชิาการ มีการนำเสนอผลงานวจัิยในเวทนีานาชาตอิย่างตอ่เน่ือง นอกจากนี้

ยังไดรั้บเลือกเปน็ข้าราชการพลเรอืนดเีดน่ระดบัวิทยาลยัประจำปี 2551 และอาจารย์

เภสัชกรดีเด่นระดับวิทยาลัยเมื่อปีที่ผ่านมา

มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการมากมาย อาทิ งานวิจัยคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (ต่อเนื่อง 2 ปี) ปีการศึกษา 2543 งานวิจัยประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2551 ของ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เป็นต้น เป็นผู้จัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) หลักสูตรรายวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล และบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมุนไพรที่ใช้เป็นยาภายนอก
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มนุษย์เกิดมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วจะได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน

ด้วยการปลูกฝังคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค่านิยมในสังคม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม

ผ่านตวัแทนทางสงัคม (Agents of Socialization) ได้แก่ บุคคลในครอบครวั (Family) กลุ่มเพ่ือน (Peer

Groups) ครูในโรงเรียน (School) ตัวแทนทางศาสนา (Religions) และสื่อสารมวลชนต่างๆ (Mass

Medias)  แต่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ายังมีปัจจัยทางสังคมต่างๆ อีกมากมายที่เข้ามาส่งเสริมหรือ

⌦   
⌫

นภัสวรรณ  บุญประเสรฐิ *

* พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์



ขัดขวางให้กระบวนการขัดเกลาทางสังคมดังกล่าวล้มเหลวลงได้

เช่น จากสภาพสังคมที่ต้องเผชิญ กับความเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อมในยุคโลกไร้พรมแดน

ได้กลายเปน็ดาบสองคม  ผู้ท่ีได้รับผลกระทบมากทีสุ่ดคอืเด็กและ

เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนรู้และเลียนแบบจากผู้ใหญ่

เม่ือเด็กและเยาวชนทำความผดิกฎหมาย ต้องถูกควบคุม

ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อขัดเกลาทางสังคมซ้ำ

(Re–socialization) โดยการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมให้เป็น

คนดแีละกลบัเข้าสูส่งัคมได ้  ชาลล์ โธมัส (Charles W. Thomas.

1971) เรียกวา่ “Prisonization” ขณะที ่เออร์วิง กอฟแมน (Erving

Goffman.1961) เรียกว่า “สถาบันเบ็ดเสร็จเด็ดขาด” (Total

Institutions) ที่ซึ่งฝึกอบรมให้เรียนรู้สิ่งใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อม

ที่กำหนดขึ้นอย่างเข้มงวด แม้จะทำให้บุคคลรู้สึกว่าความเป็น

ตัวตนลดลงและขาดความอิสระ แต่อีกด้านหนึ่งคือการให้เรียนรู้

บรรทดัฐานทางสงัคม ปรับเปล่ียนคา่นยิม ทศันคตแิละพฤตกิรรม

ต่างๆ ให้เหมาะสม

ในสถานที่คุมขังโดยทั่วไปคือแหล่งรวมผู้ที่มีพฤติกรรม

เบ่ียงเบนในรปูแบบต่างๆ ความรูส้กึทีมี่ต่อตนเอง (self–concept)

เช่น รู้สึกอับอายขายหน้า (status – degradation ceremonies)

หรือรู้สึกว่าคนอื่นมองตนเป็นอาชญากร สิ่งนี้จะเป็นแรงผลักให้

พวกเขารวมกลุ่มและรู้สึกถึงความเป็นพวกเดียวกัน จึงเป็นแหล่ง

สมาคมของผู้ที่มีปัญหาคล้ายๆ กันจะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เรียนรู้

พฤติกรรมและการกระทำความผิดของผู ้อ ื ่นได้เป็นอย่างดี

(Matthew A.Lopez ,2008) สุดท้ายก็จะถูกหล่อหลอมพฤติกรรม

ต่างๆ และไม่สามารถหลดุพน้ไปจากพฤตกิรรมเบีย่งเบนได้

เยาวชนหญิงกลุ่มหนึ่งเล่าประสบการณ์ทางเพศให้ฟัง

ว่าเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วกับชายหลายคน (เกิน 10 คน) ทั้งๆ

ที่ปัจจุบันอายุเฉลี่ย 17–18 ปีเท่านั้น ส่วนใหญ่มาจากครอบครัว

ที ่แตกแยก พ่อแม่ไม่มีเวลา มีการเรียนรู ้พฤติกรรมทางเพศ

จากคนใกลชิ้ดโดยเฉพาะในครอบครวัท่ีอยู่รวมกันในบ้านท่ีมีความ

เป็นส่วนตัวน้อย การเรียนรู้ผ่านเพ่ือนและส่ือลามกต่างๆ ได้โดยง่าย

หลายคนหนีออกจากบ้านไปทำงานร้านอาหาร (สาวนั่งดริ๊ง และ

โคโยตี้) ส่วนใหญ่ทำผิดคดีค้ายาบ้าและลักทรัพย์เพราะต้องการ

เงินเพื่อซื้อของใช้ราคาแพง ตามด้วยการเสพยา เยาวชนหญิง

หลายคนเมื่อมาอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมฯ จะมีเพศสัมพันธ์กับ

เพศเดียวกันเป็นประจำ (ทอม-ดี้) เป็นที่รับรู้ของเพื่อนๆ แต่ละคู่

จะมีเตียงนอนชิดกัน บางครั ้งจะแสดงความรักอย่างเปิดเผย

กลายเป็นเรื่องธรรมดาและคนอื่นๆ ทำตามบ้าง บางคนที่เคย

มีแฟนเป็นชายเมื่อมาอยู่ในศูนย์ฝึกได้เห็นตัวอย่างจากเพื่อนๆ

ประกอบกับความเครียด ความเหงาจึงมีความสัมพันธ์ทางเพศ

ตามมา  เด็กและเยาวชนชายก็เช่นกันที่พบการมีเพศสัมพันธ์

กับเพศเดียวกันหรือชายรักชาย การนิยมฝังมุกที่อวัยวะเพศ

และการมีค่านิยมในการสักตามตัวด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ใน

ศูนย์ฝึกฯ เช่น เศษกระจก ปากกาปลายแหลม หมึกวาดภาพ

ซึ่งส่งผลให้เกิดการอักเสบ ติดเชื้อตามมา จากการสนทนากลุ่ม

หลายคนให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า “หลายคนนิยมการฝังมุก

เพราะเห็นคนอื่นเขาทำกันก็อยากทำบ้าง ไม่กลัวอะไรเพราะคิด

ว่าการฝังมุกจะให้ความรู ้สึกดีกับเพศตรงข้ามถือว่าเป็นเรื ่อง

ธรรมดา ถ้าอักเสบก็แล้วแต่บุคคล เห็นคนอื่นสักก็อยากทำบ้าง

เพราะรู้สึกว่ามีกลุ่มมีพวก”  แม้ว่าเด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้

การป้องกันโรคเอดส์มาบ้างจากสื ่อต่างๆ และจากเจ้าหน้าที ่

สาธารณสุข  แต่เมื่อมีเพศสัมพันธ์มักจะไม่ใช้ถุงยางอนามัยซึ่ง

เหตุผลหลักๆ คือไม่มีใช้และไม่ชอบใช้

โดยสร ุปคงปฏิเสธไม่ได ้ว ่าเบ ื ้องหลังร ั ้วคอนกร ีต

หลายๆ แห่งมีปรากฏการณ์ต่างๆ มากมายทั้งที่ดีและเสี่ยงต่อ

สุขภาพ เด็กและเยาวชนที่อยู่รวมกันจำนวนมากในที่ควบคุมนั้น

มีโอกาสที่จะเรียนรู้พฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างๆ และมีพฤติกรรม

เสี ่ยงมากมาย กระบวนการขัดเกลาทางสังคมซ้ำในศูนย์ฝึกฯ

เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น โรคเอดส์ คงมิใช่เพียงการให้

ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ควรสร้างความเข้าใจในการดำเนิน

ชีวิต ปลูกฝังค่านิยม และส่งเสริมให้มีพื้นที่ของการแสดงออก

ให้ปลดปล่อยความเครียดต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เช่น กลุ่มเพื่อน

ช่วยเพ่ือน ทีป่รึกษาสำหรบัวัยรุ่น ชมรมดนตร ีกฬีาหรอืการสรา้ง

รายได้เสริมจากการฝึกอาชีพต่างๆ เป็นต้น  พ่อแม่ทุกคน

อยากให้ลูกหลานเป็นคนดีจึงต้องให้ความรักความเข้าใจและให้เวลา

กับเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ ้น โรงเรียนไม่ละเลยที่จะปลูกฝัง

ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อหลีกเลี่ยงจากสื่อร้ายรอบตัว

อย่ารอให้สายเกินกว่าจะแก้ไขได้

ภาพรอยสักและอุปกรณ์ที่ประยุกต์ใช้สัก เช่น หมึกพิมพ์

และปากกาวาดภาพ
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สาลกิา  เมธนาวนิ*

*นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก

จุลสารฉบับนี ้ขอเสนอสาระและการสอนวิชาศิลปะ

วิทยาการเพือ่การพฒันามนษุย์ต่อจากฉบบัทีแ่ล้ว ซ่ึงแบ่งออกเปน็

2 ประเดน็ คอื ศลิปะเชงิวิวัฒนาการ และศลิปะในเชงิความงาม

1. ศิลปะเชิงวิวัฒนาการ

ศึกษาศิลปะที่เกิดจากการสร้างของคนเพื่อสนอง

ความต้องการของผู้ใช้ ใช้ศิลปะเพื่อสนองความสุขให้ผู้คน ดังนั้น

จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประโยชน์ เป็นวิวัฒนาการ การสอน

มีประเด็นดังต่อไปนี้

1.1 ให้นักศึกษาเรียนรู้ความเป็นศิลปะในเชิง

วิทยาการ (ความรู้และเทคโนโลยี)  เป็น art and science ที่มี

ความสมัพันธ์กับชีวิตมนุษย์ และดำรงอยู่ในการดำเนนิชีวิตของคน

และเช่ือมโยงกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม และ เศรษฐกจิ โดยให้

เข้าใจคนเป็นหลัก

1.2 ให้นักศึกษาเข้าใจสังคมที ่เป ็นพลวัตร

มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไม่หยุดน่ิง ส่ิงท่ีทำให้เปล่ียนแปลงคือ

สภาพสังคมเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ค่านิยม ความคิดของคน และ

บริบทที่เปลี่ยนไป

1.3 เชื ่อมโยงศิลปะวิทยาการกับการเปลี ่ยน

แปลงของสังคม  ตัวอย่างเช่น เกาะเกร็ดไม่เหมือนอดีต

เครื่องปั้นดินเผาไม่ได้เป็นของใช้ในครัว เปลี่ยนหน้าที่มาเป็นของ

โชว์ ใช้เป็นของท่ีระลึก ส่ิงเหล่าน้ีผู้คนเป็นผู้ดัดแปลง เป็นภูมิปัญญา

เพื่อการท่องเที่ยว วิเคราะห์เชื่อมโยงให้ที่ตัววัตถุ หรือตัวผลงาน

ทีม่นุษย์สรา้งขึน้และเปลีย่นไปตามยคุสมยั ตามเศรษฐกจิ สงัคม

การมองสิ่งของที่เปลี่ยนไปตามผู้ใช้ รับใช้คน รับใช้

ชุมชน สังคม เช่น ดนตรี การแต่งกาย ของใช้ในชีวิตประจำวัน

ให้นำมาเปรยีบเทยีบกนั 2 ประเดน็คอื ความเปน็พลวตัร กบัความ

เชื่อมโยง  อาจขยายความให้ชัดเจน ใกล้กับสังคมปัจจุบัน การ

เปลี่ยนบางอย่างมีวิวัฒนาการในเชิงสร้างสรรค์ แต่บางอย่าง

กลบัตรงขา้ม เช่น การมเีพศสมัพันธ์ของวยัรุ่น การชงิสกุกอ่นห่าม

ให้กำหนดเป็นหัวข้อ และให้นักศึกษาได้เรียน เขาจะเข้าใจ

วัฒนธรรมที่ไม่ตายตัว

1.4 การแลกเปลี่ยน ถ่ายเท ปรับใช้ศิลปะของ

ผู้คนในแต่ละยุค  จะหาของที่เป็นไทยแท้ๆ หายากเพราะเชิง

สังคมไม่มีร้ัวก้ัน แต่มีการแลกเปล่ียน ปรับแต่งให้เหมาะกับชาติพันธ์

ของตัวเอง ทุกอย่างเป็นพลวัตร จึงไม่มีคำว่าอนุรักษ์  คำว่าอนุรักษ์

กบัวิวัฒนาการ ตรงขา้มกนั  ถ้าจะอนรัุกษ ์ ต้องอนุรักษแ์กน่ เช่น

เครือ่งสข้ีาวแบบเดมิเพราะอะไรจงึไม่ใช้  ทีเ่ป็นอย่างนีเ้พราะอะไร

ตั้งคำถามให้นักศึกษาได้คิด  สิ่งเหล่านี้ครั้งหนึ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่

และหายไป ทำไมเกิดขึ้น ทำไมตั้งอยู่ ทำไมหมดไป

1.5 การมองความงาม  ซึ่งขึ ้นอยู่กับความคิด

ของคนมอง คนทีอ่ยู่ในชนบท กับคนในเมอืง มองความงามตา่งกนั

ความงามของหญิงชาวบ้าน ชาวไร่ ชาวนา กับความงามในเมือง

ก็ต่างกัน เปรียบความงามของคนเป็นวัตถุไม่ใช่สุนทรียะ

สำหรับประเด็น “ศิลปะในเชิงความงาม” ติดตามต่อ

ในฉบบัหนา้คะ่..

สวัสดีครับท่านสมาชิกและเพื ่อนข้าราชการทุกท่าน

ก่อนอื่นขอแจ้งข่าวกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบ

ข้าราชการฝา่ยพลเรอืนฯ ทีมี่ประกาศใชเ้ป็นอันสมบรูณ์ เน่ืองจาก

พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 ไดป้รับปรุง

ระบบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ จากเดิมซึ่งจำแนก

วทญัญู  ประเสรฐิเมือง*

*วิทยาจารยช์ำนาญการ วิทยาลยัการสาธารณสขุสริินธร จังหวัดสพุรรณบุรี
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ตำแหน่งตามระดับมาตรฐานกลาง 11 ระดับ เป็นให้จำแนกตำแหน่ง

ตามกลุ ่มลักษณะงาน 4 ประเภท จึงกำหนดอินทรธนูและ

เครื ่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของเครื ่องแบบข้าราชการ

พลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ให้สอดคล้อง

กับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่  ตาม



ประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 14 เล่ม 127 ตอนที่ 28 ก

ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 30 เมษายน 2553  กฎสำนักนายก

รัฐมนตร ีฉบับที ่94 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบญัญัติ

เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478  ให้ไว้ ณ

วันที ่12 เมษายน พ.ศ.2553 ลงนามโดย นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ

นายกรฐัมนตรี  ซ่ึงข้าราชการทกุทา่นสามารถแตง่กายและประทบั

อินทรธนูใหม่ได้แล้วครับ

เรื ่องที ่นำมาเล่าสู ่ก ันฟังในฉบับนี ้ค ือ การประดับ

เคร่ืองหมายหลกัสตูรผูบ้รหิารการสาธารณสขุ (ผบต., ผบก.)

เพื่อให้เข้ากับช่วงเวลาที่ทางสถาบันพระบรมราชชนก มีการจัด

อบรมหลักสูตรฯ ให้กับข้าราชการประจำการของกระทรวง

สาธารณสขุ นำมาประกอบเครือ่งแบบข้าราชการ ท้ังน้ีการแต่งกาย

ของข้าราชการจะต้องประกอบไปด้วย อินทรธนู และแพรแถบย่อ

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์(หรือทีท่า่นเรยีกวา่ เครือ่งราชฯ แบบแถบ)

นั้น ไม่ได้แยกรูปแบบชายหรือหญิงนะครับ สามารถใช้ประดับได้

ร่วมกันทั้งชายและหญิง แต่จะมีผู้ผลิต (จำหน่าย) บางรายทำ

เป็นสองขนาดคือ สำหรับสุภาพสตรีจะทำขนาดย่อมกว่าขนาด

ปกติ ในความเข้าใจของผมคือจะให้เลือกระหว่างขนาดปกติกับ

ขนาดที่ย่อมลงมาหน่อย บางร้านที่จำหน่ายจะมีทั ้งแบบแพร

แถบย่อที่ใช้กับตัวเหรียญจริง และแบบที่ใช้ด้ายเป็นวัสดุ แบบที่

เป็นด้ายนั้นก็จะมีทั้งแบบพลาสติกหุ้มและไม่หุ้มพลาสติก แต่ที่จะ

แนะนำให้ใช้ คือแบบแพรแถบย่อที ่ใช้กับตัวเหรียญจริงครับ

เพราะมีความคงทนและสวยงามกว่า “ถูกต้องตามระเบียบฯ การ

ประดบั” เนื่องจากในระเบียบฯ จะใช้ wording ว่า “การประดับ

แพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์”

สำหรับเร ื ่องของการ

ประดับเข็มหรือเครื ่องหมาย

วิทยฐานะ  สำหรับผู ้ผ ่าน

หลักสูตร ผบต. หรือ ผบก.

จะต้องประดับอย่างไร  จาก

ระเบ ียบของการประด ับเข ็ม

วิทยฐานะของหน่วยงานต่างๆ

ส่วนใหญ่น้ัน (ซ่ึงถือเป็นระเบยีบ

ภายใน) จะกำหนดเลยว ่าให ้

ประดับที ่  “กึ ่งกลางกระเป๋า

(บน) เสือ้เบือ้งขวา ถ้าเป็นเสื้อ

แพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เข็มวิทยฐานะ

(ชั้นนอก) ที่ไม่มีกระเป๋าเบื้องขวา ให้ประดับที่อกเสื้อ (แนว

ราวนม) เบื้องขวา”

จะยกเวน้กแ็ตใ่นระเบยีบทบวงมหาวทิยาลยั ว่าดว้ยเขม็

เครื่องหมายวิทยฐานะผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษา พ.ศ.2542

นั้น ระบุเลยว่า “ให้ประดับที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย

ถ้าเป็นเสื ้อที ่ไม่มีกระเป๋าด้านซ้าย  ให้ประดับที ่อกเสื ้อ

ด้านซ้าย”  ซึ่งหากเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเข็ม

เคร่ืองหมายวิทยฐานะจากสถาบัน

การศึกษาด้วยก็สามารถประดับได้

ท้ังเข็มหลักสูตร (บน) กระเป๋าขวา

และเข็มวิทยฐานะ (บน) กระเป๋า

ซ้าย  นอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็น

ในส่วนของกระทรวงอืน่ๆ สำหรับ

การประดบัเข็มฯ หลักสตูร นบส.

ของ ก.พ. หรือ ผบต., ผบก. และ

นบส.ของ กสธ. ล้วนประดบัทีก่ึง่

กลางอกเสื้อด้านขวาทั้งสิ้น

เมื่อมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็จะสามารถปฏิบัติ

ไดอ้ย่างถกูตอ้งครบั แล้วพบกนัฉบับหน้าครบั ….

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญอักษร

พระนามาภิไธยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “ม” ภายใต้มหามงกุฎ

ประกอบเป็นตราสัญลักษณ์ของ “สถาบันพระบรมราชชนก” แล้ว ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ

คณะรฐัมนตรี ท่ี นร 0508/ท 2435 ลงวันที ่27 เมษายน 2553

ตราสัญลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนกเป็นรูปทรงดอกบัว ด้านบนเป็นพระมหามงกุฎสีทอง

มีอักษรย่อ ม สีฟ้าขลิบทองอันหมายถึงพระนามาภิไธยของพระบรมราชชนก ต้ังอยู่บนดอกบัวรูปทรงกลมสีชมพู

ภายในมีตราสัญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสขุสีทองอยู่บนพ้ืนสีฟ้าซ่ึงเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ หมายถึง

การศกึษา การพฒันาบคุลากร ด้านลา่งมแีพรแถบสฟ้ีาโดยมช่ืีอสถาบนัพระบรมราชชนกอยูใ่นแพรแถบ
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แสดงความคิดเห็น ส่งข่าวสารหรือบทความได้ที่ :

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาองค์กร กลุ่มอำนวยการ  สถาบันพระบรมราชชนก

อาคาร 2  ช้ัน 7  สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  ถนนตวิานนท ์ อำเภอเมอืง  จังหวดันนทบรีุ  11000

โทรศพัท ์0-2590-1819  โทรสาร 0-2591-8623   หรอื   www.pi.ac.th       E – mail  : panit_59@hotmail.com  

(ช่ือ - ท่ีอยู่ผู้รับ)
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วพบ.กรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมศิษย์ วพบ.กรุงเทพ ขอเชิญพยาบาลและ

อาจารย์พยาบาลที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น

(16 สัปดาห)์ ประจำปีการศกึษา 2553
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ดรูายละเอยีดและดาวนโ์หลดใบสมคัรไดท้ี่  www.bcn.ac.th

สมคัรดว้ยตนเอง / ทางไปรษณย์ี หรือทางโทรสาร คา่สมคัร 200 บาท ทกุหลกัสตูร

โดย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขายอ่ยเซน็จูร่ี บัญชีออมทรพัย ์เลขท่ี 481 - 0 - 02092 - 4

ช่ือบัญชี วพบ.กรุงเทพ (ฝึกอบรมระยะสัน้)   พร้อมส่งสำเนาการโอนเงนิคา่สมคัรทางโทรสาร 0–2354–8251

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม รับสมัคร ระยะเวลาการอบรม สอบถามรายละเอียด

การพยาบาลผูใ้หญ่วิกฤต (นานาชาต)ิ พยาบาลวชิาชพี มปีระสบการณ์ บัดนีถึ้ง 9 ส.ค. – 28 พ.ย. อ.ศรีสุนทรา

การพยาบาลเดก็วกิฤต (นานาชาต)ิ ทางการพยาบาลตรงกบัสาขาท่ี 14 มิ.ย. 2553 2553 เจิมวรพิพัฒน์

การผดงุครรภ ์(นานาชาต)ิ เลอืกเรยีน อยา่งนอ้ย 1 ปี โทร. 089–488–8654

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบัิติ พยาบาลวชิาชีพท่ีมีประสบการณ์

ท่ัวไป (การรกัษาโรคเบือ้งต้น) ทางการพยาบาล อย่างนอ้ย 2 ปี

การพยาบาลฉกุเฉนิ พยาบาลวชิาชีพ/อาจารย์พยาบาล

มีประสบการณ์การทำงาน/สอน

ที่เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

1 ส.ค. ถึง

22 พ.ย.

2553

7 ก.พ. – 29 พ.ค.

2554

อ.สำล ี สาลกีลุ

โทร. 081–924–9177

อ.อภิญญา เพียรพิจารณ์

โทร. 081–325–9914

ดร.จันทรเ์พ็ญ สนัตวาจา

โทร. 089–798–7102


