ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
มาศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับ
ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ยะลา ได้ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ในเรื่อง
ระบบงานบริหารงานที่ดีและงานห้องสมุด บุคลากรทั้งสองวิทยาลัย
ฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภายใต้บรรยากาศที่เป็น
กันเอง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการ UP TO ME สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
ได้ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ , สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และองค์การ PATH โดยจัด
โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายใต้ชื่อโครงการ UP TO
ME สําหรับจังหวัดตรัง มีคณะอาจารย์และนักศึกษา
จากวิทยาลัยพยาบาล ได้ดําเนินโครงการ UP TO ME
ใน 11 โรงเรียนชั้นนําของจังหวัดตรัง โดยได้ให้ความรู้
กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมต้น มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย มีการฉายภาพยนตร์สั้น ชื่อว่า
ทางเลือก ซึ่งได้ให้นักเรียนได้ชมและร่วมแสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้
เป็นวิทยาลัยที่ให้ความรู้แก่เยาวชนในครั้งนี้

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบตั ิทั่วไป
เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์
2554 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ สมาคม
ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัด
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้อต้น)
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 14
พฤศจิกายน 2553 จํานวน 50 คน และ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
สําหรับพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ( รพ.สต.) ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 26 ธันวาคม 2553 (
รุ่น รพ.สต.) จํานวน 64 คน
ซึ่งในโอกาสนี้ นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้เป็น
ประธานมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้ที่สําเร็จการศึกษาดังกล่าว และได้ให้โอวาทผู้สําเร็จการอบรม โดย
อาจารย์โสภิต สุวรรณเวลา รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังเป็นผู้
กล่าวรายงานต่อท่านประธาน
นอกจากนี้ มีการปัจฉิมนิเทศผู้สําเร็จโดยการบรรยายพิเศษ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป :
ความคาดหวังของสังคม โดยอาจารย์ปัทมา แคนยุกต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ตรัง
ภายในพิธีดังกล่าวมีการแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาจากผู้เข้าอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 7
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้จัดโครงการ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้จัด
โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ เมื่อวันที่ 26
– 28 มกราคม 2554 ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการฝึก
ประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากร
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ตัวบ่งชี้คุณภาพและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ทบทวนและถ่ายทอดตัวชี้วัดคุณภาพที่มีเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้ฝึกประเมินผลจากระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ทั้งในระบบย่อยและ
ภาพรวม ซึ่งผลที่ได้รับคือ บุคลากรของวิทยาลัยได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน พร้อมทั้งมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริง
ของวิทยาลัยในทุกองค์ประกอบคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับคณะผูบ้ ริหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อ
ซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 นายสุภัทร์ ศรี
สุนทรพินิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วม
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งเดินทางมาเยือนวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เพื่อหารือด้านการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา หลังจากนั้น ได้นําคณะ
เข้าชมการแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงสีเสียง ณ งาน
อนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 คณะนักศึกษาและ
บุคลากรสถาบันสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง ได้ศึกษาดูงาน เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์สาธิตการ
เรียนการสอน เด็กที่เรียนในศูนย์จะได้รับการพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน โดยมีการประเมินพัฒนาการและการตรวจสุขภาพประจําปีจากกุมารแพทย์ และศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ได้ผา่ นการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก ประจําปี
2551 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โครงการศึกษาดูงาน NGEE ANN POLYTECHNIC SCHOOL ณ ประเทศสิงคโปร์
วิ ท ยาลั ย พาบาลบรมราชชนนี เชี ย งใหม่ และ
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ ป ระชารั ก ษ์
นครสวรรค์ ร่วมโครงการศึกษาดูงาน NGEE
ANN
POLYTECHNIC SCHOOL ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง
วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา โดยได้ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
การใช้ scenario และstimulation มา บูรณาการในการ
เรียนการสอน ทางการพยาบาล

นักศึกษาพยาบาลผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์ยุตคิ วามรุนแรงต่อเด็กและสตรี
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการ
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในท้องเรื่อง “นาง
ทาส” เผยแพร่ใน website http://www.snc.ac.th ของ
วิทยาลัยฯ และYouTube (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุพรรณบุรี snc ลิเกฮาเฮ ) วัตถุประสงค์ในการรณรงค์ให้สนใจ
และตระหนักถึงปัญหาของสังคมปัจจุบันที่มกี ารกระทํารุนแรง
ต่อเด็กและสตรีอย่างไม่คํานึงถึงมนุษยธรรมในการดํารงอยู่ใน
สังคมด้วยความเสมอภาค
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ร่วมสืบทอด
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สุพรรณบุรี ร่วมสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซวใน
หัวข้อเรื่อง “โรคกระดูกพรุน” เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
สาธารณสุขส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพผ่านบทเพลง
พื้นบ้านได้อย่างน่าชื่นชม บนเวทีของวัฒนธรรมจังหวัด ณ งาน
อนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดโครงการการสร้างเสริมจริยธรรมดํารงเอกลักษณ์ไทย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนอบน้อมประเพณีไทย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดโครงการ
การสร้างเสริมจริยธรรมดํารงเอกลักษณ์ไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
นอบน้อมประเพณีไทย เพื่อธํารงเอกลักษณ์ไทยด้วยการแต่ง
กายด้วยผ้าไทย ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา สร้างเสริม
จริยธรรมแก่บคุ ลากรและปลูกจิตสํานักในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์ และเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ปละประชาชน โดยรอบ
วิทยาลัย มาร่วมทําบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ด้วยอาหารที่ห่อด้วยวัสดุ
ธรรมชาติ ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เดือนละ ครั้ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมใน
วันมาฆบูชา ณ วัดนาหนอง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์
2554 โดยนํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติและ
ทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นส่งเสริมการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่ทรงมีพระชนมมายุ 84 พรรษา ในปีมหามงคล 2554

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ รื่องการคลอดบุตรและ
การตั้งครรภ์ของมารดา
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี
สุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคลอดบุตร และการตั้งครรภ์
ของมารดา และกิจกรรมการละเล่น การแข่งขันระบายสี แจกของรางวัล
สําหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนเฉลิมภัทร
ราชินี จ.สุพรรณบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลําปาง 9 อุดมศึกษาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 27 – 30 มกราคม 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครลําปาง เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลําปาง
9 อุดมศึกษาสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนปงสนุก โดยมีท่านรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง นายสุวรรณ กล่าวสุนทร เป็นประธาน
ในพิธี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง ได้รับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง ได้รับการตรวจเยี่ยมจากสภาการ
พยาบาล เพื่อขอรับรองสถาบัน นําโดย รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ผู้อํานวยการ
ศูนย์ส่งเสริมและรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการผู้ตรวจ
เยี่ยมจากสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2554
ที่ผ่านมา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ต้อนรับผู้อาํ นวยการคนใหม่
นางวิมล อ่อนเส็ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุตรดิตถ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์
จัดงานต้อนรับนางจรวยพร
ทะแกล้วพันธ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์คนใหม่
พร้อมคณะที่เดินทางมาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครลําปาง กว่า 100 คน นําโดยนางศรีสมพร ทรวงแก้ว
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง
ประชุมสักทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธํารง
หาญวงศ์ ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางจินตนา กล่อมศิริ อดีตผู้อํานวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ แขกผู้มเี กียรติ และสื่อมวลชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางมาร่วม
งานเพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดี
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
และใช้ฤกษ์ดีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เดินทางมากราบสักการะหลวงพ่อเติม ศาลเจ้าพ่อชัย
มงคล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริ
มงคล
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ร่วมกับ
เครือข่ายชุมชนเข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนพิการและ
ผู้ปกครอง ณ มูลนิธิสร้างคุณค่าชีวิตเด็กและเยาวชน หมู่
4 ต.คุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2554 และร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ
สนับสนุนมูลนิธิฯ ให้สามารถดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องสู่
เป้าหมายพัฒนาการที่ดีขึ้นและการพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพ นําทีมโดย
ดร.ประภาพร มโนรัตน์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสถานบริการ
แพทย์แผนไทย วิทยาลัยพยาบาลฯ ร่วมกับเครือข่ายชุมชนได้แก่นาย

บรรพต สีหอําไพ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและทีมงานผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ พันตรีสงัด ศิริมา นายก
เทศบาลตําบลคุ้งตะเภา ดร.วิเชียร ธํารงโสตถิสกุล ประธานมูลนิธิฯ และคุณหมออัฑฒพงศ์ โมลี
นักกิจกรรมบําบัดของโรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์เลขามูลนิธิผู้ซึ่งทุ่มเทก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะ
สามารถบําบัดและฟื้นฟูสภาพความพิการทั้งด้านสมองและร่างกายของเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้นด้วย
กิจกรรมบําบัดท่ามกลางธรรมชาติที่จะช่วยฟื้นฟูเยียวยาให้ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ โดยได้อุทิศบ้านตนเอง
และที่ดินกว่า7 ไร่เป็นสถานบําบัดเชิงธรรมชาติ มีทั้งห้องทํากิจกรรมบําบัดกระตุ้นพัฒนาการ ลานจัด
กิจกรรม ทุ่งทานตะวันที่กําลังออกดอกให้ได้ชื่นชมกันประมาณสัปดาห์หน้า ม้าอาชาบําบัดจํานวน 9
ตัว เป็นต้น ส่วนวิทยาลัยพยาบาลนั้นได้ร่วมกับเครือข่ายชุมชนดังกล่าว และศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน
จัดอบรมฝึกอาชีพการทําลูกประคบและชุดอบสมุนไพร ตลอดจนอบรมฝึกทักษะการใช้ลูกประคบ
และการอบสมุนไพรให้กับผู้ปกครองเพื่อใช้ในกับบุตรหลานผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้และใช้ดูแลภายใน
ครอบครัว
สําหรับข้อสรุปในการหารือกันนั้นจะเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชนและ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาสเหล่านี้โดยตรง ทางฝ่ายศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลจะยังคงเดินหน้า
สนับสนุนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไปทั้งทางด้านสุขภาพเด็กและผู้ปกครองและการเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การฟื้นฟูบําบัดเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรักษา
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ชื่อวิจัย
ผู้วิจัย
แหล่งทุน
ปีที่พิมพ์

การศึกษาความพึงพอใจของหัวหน้างานต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ผ่าน
การฝึกอบรม
วิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี ประจําปี 2552
นิรัชรา ราโชกาญจน์
สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2553

บทคัดย่อ
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร
1 ปี ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือว่าเป็นการลาเรียน มี
สิทธิเบิกค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนเรียน ฯลฯ และได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขณะเข้ารับการฝึกอบรม ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0212/64/ว 206 ลง
วันที่ 30 เมษายน 2530 การผลิตวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี จึงใช้งบประมาณ ค่อนข้างสูงใช้
เวลานาน 1 ปี หน่วยงานที่ส่งพยาบาลเข้ารับการฝึกอบรมจึงมีความคาดหวังว่า เมื่อผ่านการฝึกอบรม
จะปฏิ บั ติ ง านภารกิจ หลั ก ของงานการพยาบาลวิสั ญ ญี ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ
ทัศนคติ ที่ดี มีคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถช่วยเหลือวิสัญญีแพทย์ หรือให้บริการทางวิสัญญีใน
โรงพยาบาลที่ขาดแคลนวิสัญญีแพทย์ได้ ทําให้เกิดความปลอดภัยจากปัญหาการไม่มีวิสัญญีแพทย์
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมวิสัญญีพยาบาลของหัวหน้างาน
ซึ่งเป็นผู้ใช้วิสัญญีพยาบาลจึงเป็นตัววัดความสําเร็จของโครงการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1

ปีได้วิธีหนึ่ง และตั้งแต่มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2551ยังไม่มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี ว่าสามารถปฏิบัติงานได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามภารกิ จ หลั ก ของงานการพยาบาลวิ สั ญ ญี ห รื อ ไม่ ดั ง นั้ น ในฐานะที่ เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ดําเนินการโครงการดังกล่าวผู้วิจัยจึงทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการ
ฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี โดยใช้วิธีวิจัย เชิงสํารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้คือ
หัวหน้างานในตําแหน่ง วิสัญญีแพทย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีพยาบาล
ที่เป็นหัว หน้างานของพยาบาลวิ ชาชีพ ในสังกั ดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านการฝึก อบรมวิสัญ ญี
พยาบาลหลักสู ตร 1 ปี ประจําปี 2552 จํานาน 219 คน เครื่องมื อที่ใ ช้เ ป็น แบบสอบถามได้รั บ
แบบสอบถามคืนเป็นฉบับสมบูรณ์จํานวน 183 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.56 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test กําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05

