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บทคัดย่อ
จากการที่สถาบันพระบรมราชชนกมีพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ซึ่งกาหนดให้มี
สถานะเป็นอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทาให้วิทยาลัยพยาบาลที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุ คลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชนนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งด้านผลิตและพัฒนาบุคลากร
จากสภาพการณ์ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลในสถาบันพระบรมราชชนกสามารถผลิตหลักสูตรต่างๆ ทั้งทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และการบริหาร เป็นจานวนหลายหลักสูตรในแต่ละปี แต่ยังไม่มีหลักสูตรเฉพาะทางด้านบริการ
ปฐมภูมิโดยตรง บทบาทของวิทยาลัยพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรสุขภาพระดับปฐมภูมิ ควรมีร่วมผลิตหลักสูตรพยาบาลให้กับหน่วยงานอื่น และด้านการพัฒนาบุคลากร
สุ ขภาพระดับ ปฐมภูมิ ควรมี การเปิ ดหลั ก สู ตรเฉพาะทาง หลั ก สู ตรระยะสั้ น หรือ ประกาศนี ยบั ตรที่ ส อดรับกั บ
นโยบาย
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Abstracts
The Act of Praboromarajchanok Institute promulgated on government gazette in April
2019. Since then, the production of nurses and capacity building are affected. Before that,
nursing colleges under the Praboromarajchanok Institute were responsible for producing
graduates by promoting educational opportunities and equality as needed by the community.
Moreover, the management of short courses training providing for health care personnel should
be followed by the Ministry of Public Health’s guidelines. There is a variety of short course
training programs each year. However, there are few numbers of short course training that focus
on primary health care. Thus, under this Act, capacity building for health care personnel
focusing on the primary health care system could collaborate with other agencies. These
training programs can be in the short course training program or certificate program. In design,
the program, the health policies and health needs should be taken into the consideration.
Keywords: Nursing College, primary health personnel, transitional era
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บทนา
สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็ นหน่วยงานที่ผลิตและพัฒนากาลังคน
ด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกาลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างยาวนาน มากกว่า
70 ปี มีหน่วยงานในสังกัดจานวน 39 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาล 30 แห่ง และวิทยาลัยการสาธารณสุขและ
แขนงอื่น ๆ อีก 9 แห่ง สาหรับวิทยาลัยพยาบาลจานวน 30 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนามาตรฐานทางการศึกษา
และทางวิชาการ ส่งผลให้มีการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล 2 หลักสูตร คือ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 4,000 คน/
ปี ผู้ ช่ ว ยพยาบาล 1,800 คน/ปี ส าธารณสุ ข ศาสตร์ แ ละสหเวชศาสตร์ 8 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี 970 คน/ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 730 คน/ปี การพัฒนาบุคลากร คือ หลักสูตรการบริหารและหลักสูตรพัฒนาด้าน
บริ ก ารสุ ข ภาพ จ านวน 54 หลั ก สู ต ร 52,000 คน/ปี ทั้ งนี้ ส ถาบั น พระบรมราชชนกมี จ านวนบุ ค ลากรและ
คณาจารย์ระดับ ปริญ ญาโท 1,075 คน และปริญ ญาเอก 233 คน กระจายอยู่ในวิทยาลั ยทั้ง 39 แห่ ง ซึ่งเป็ น
บุคลากรทรงคุณวุฒิที่มีคุณค่าและศักยภาพสูง เดิมการดาเนินการผลิตกาลังคนด้านสุขภาพของสถาบันพระบรม
ราชชนก ต้องดาเนินการในรูปแบบหลักสูตรสมทบร่ว มกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อรับรองปริญญาและประสาท
ปริญญาบัตร ทาให้ขาดความคล่องตัวในการดาเนินการและบริหารจัดการ สถาบันพระบรมราชชนกจึงได้ดาเนินกล
ยุทธ์การสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่รองรั บการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ (สถาบันพระบรมราชชนก, 2560)
ซึ่งช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ยังคงมีข้อจากัดของการวางแผนพัฒนากาลังคนของกระทรวงสาธารณสุขที่ยังขาด
กลไกการบริ ก ารจั ด การในบางอย่ า ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารกิ จ การด้ า นต่ า ง ๆ
นอกจากนั้นในปัจจุบันหลักสูตรที่สถาบันพระบรมราชชนกได้ดาเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายปฐมภูมิมีจานวน
น้อย ไม่ครอบคลุมกับความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขและประทศ
จากการที่บุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญมากในระบบสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู้สร้าง
และผู้ น าเทคโนโลยี ด้านสุ ขภาพไปใช้ อีกทั้ งเป็น ผู้ บริห ารจัดการระบบสุ ขภาพเพื่ อให้ เกิดสุ ขภาพที่ดีขึ้นในหมู่
ประชาชน ดังนั้นบุคลากรด้านสาธารณสุขจึงเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่ควรได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
รัฐบาลไทยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดบริการด้านสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่ อเนื่องและประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ตลอดทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น
ระบบสุขภาพจาเป็นต้องมีกาลังคนที่เพียงพอ มีการกระจายอย่างเท่าเทียม มีสัดส่วนประเภทกาลังคนที่เหมาะสม
มี ก าลั งคนที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและมี แ รงจู งใจในการปฏิ บั ติ งาน และมี ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ว มจากภาค
ประชาชน (บุญเรือง ขาวนวล, นงลักษณ์ พะไกยะประยูร, ฟองสถิตกุล สถิรกรม, พงศ์พานิชวิทยา อยู่สุข และขวัญ
ใจ อานาจสัตย์ซื่อ, 2561) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีสุขภาพดีของประชาชน และรองรับความต้องการสุขภาพที่
หลากหลาย บุ คลากรด้านสาธารณสุขจะต้องมีความหลากหลายและสั ดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ
ระหว่างวิชาชีพและในกลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ทาหน้าที่สนับสนุนการให้บริการสุขภาพ เพื่อให้ เกิดการ
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บริการที่มีประสิทธิภาพในต้นทุนที่เหมาะสม (นงลักษณ์ พะไกยะ, บุญเรือง ขาวนวล, พุดตาน พันธุเณร, อดุลย์
บารุง, และธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล, 2561)
ระบบการผลิตบุคลากรวิชาชีพ ด้านสุขภาพในหลายสถาบันเป็นการผลิตตามหลักสูตรที่ไม่ได้เน้นให้ผู้จบ
การศึกษาไปปฏิบัติงานได้ในระบบสุขภาพจริงได้ในทันที รูปแบบการศึกษาส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน เน้นการท่องจา โดยอาจไม่สอดคล้องกับปัญหาสุ ขภาพที่สาคัญของประเทศและพื้นที่ที่จะไปปฏิบัติงาน
ในหลายสถาบันไม่ได้มีการฝึกทักษะที่สาคัญของบุคลากรสุขภาพทั้งในเรื่องของการสื่อสาร การเป็นผู้นาองค์กร
สังคมและชุมชน การทางานร่วมกันระหว่างวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพโดยมีส่วนร่ว มของวิชาชีพและบุคลากรใน
สาขาต่างๆ และขาดความเข้าใจในเรื่องระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยเฉพาะการขาด
ความเข้าใจและการให้ความสาคัญต่อบทบาทของประชาชนในระบบสุขภาพไทยในอนาคต (ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย และ
วิไลลั กษณ์ เรื องรัตนตรั ย , 2556) รวมทั้งการเปลี่ ยนแปลงของการบริการในระบบสุ ขภาพปฐมภูมิ โดยการมี
นโยบายคลินิกหมอครอบครัว ที่ดาเนินงานในทีมสหวิชาชีพ โดยมีรัฐธรรมนูญรองรับ การมีพระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2562 จนปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยบริการปฐม
ภูมิ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562, 2562) ซึ่งประชาชนส่วน
ใหญ่ที่มีความต้องการและไม่ต้องการคลินิกหมอครอบครัวรับรู้ความสาคัญของการบริการคลินิกหมอครอบครัวแตกต่าง
กัน (สฤษดิ์เดช เจริญไชย, จารุณี จันทร์เพชร, สุดคะนึง ฤทธิ์ฤาชัย และโกเมนทร์ ทิวทอง, 2562) และจากการศึกษา
ของวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ (2561) พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึง่ เป็น
กาลังคนหลักที่ปฏิบัติงานตามหน่วยบริการปฐมภูมิ ปฏิบัติงานไม่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ ไม่ตรงตามโครงสร้าง
ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้า และข้อจากัดของการบริหารจัดการตาแหน่งที่ไม่สามารถทาให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงาน
จริงและธารงรักษาไว้ได้ ก่อให้ขาดขวัญกาลังใจ และระบบการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขยังไม่สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงยังคงมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทาให้เป็นการเรียนรู้แบบแยกส่วน บัณฑิตที่จบมาจึงมีความรู้
(วณิชา ชื่นกองแก้ว, 2559) ส่งผลให้สถาบันพระบรมราชชนกที่ผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ยังผลิตบุคลากรยังขาดความเชื่อมโยงและนาไปสู่การดาเนินการในระดับปฐมภูมิที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ เผยแพร่พระราชบัญญัติส ถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ซึ่งกาหนดให้
สถาบันพระบรมราชชนก มีสถานะเป็นอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วนั้น บทบาทของวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกในการพัฒนาบุคลากรสุขภาพระดับปฐมภูมิเป็นสิ่งจาเป็นที่ควรทา
ความเข้าใจเพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างและการ
บริการจัดการของสถาบั น พระบรมราชชนก และช่วยเสริมการขับเคลื่อนงานในระดับปฐมภูมิ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของระบบสุขภาพประเทศไทยโดยการพัฒนากระบวนการจัดการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มี
คุณภาพ โดยการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การอบรมที่ตอบสนอง ความต้องการระบบ
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)
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สุขภาพของประเทศ ดังนั้นการออกพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชนก ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ และวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ได้สอดรับความความต้องการของระบบสุขภาพปฐม
ภูมิที่จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพมีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนา
ระบบสุขภาพในภาพรวมของประเทศ
ดังนั้นเพื่อให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
เฉพาะทางที่ มีค วามคล่ อ งตั ว มี เสรี ภ าพทางวิช าการ และอยู่ ภ ายใต้ การก ากั บ ดูแลของสภาสถาบั น ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการกาหนดสถานภาพของสถาบัน
พระบรมราชชนก ให้เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางที่จัดการศึกษาระดับปริญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย
ฝึกอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการพัฒนากระบวนการผลิต จัดการอบรมบุคลากรด้านสุขภาพให้มี
คุณภาพ สร้างและพัฒนาหลักสูตร การอบรมที่ตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศทาให้สถาบัน
พระบรมราชชนกกาลังดาเนินการออกพระราชบัญญัติเป็น “สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง” ซึ่งเมื่อมีกฎหมาย
รองรับเองแล้ว สถาบันพระบรมราชชนกจะสามารถจัดหลักสูตรและดาเนินการเรียนการสอนเองได้ รวมทั้งสาขา
อื่น ที่ขาดแคลน เป็ น การตอบสนองการผลิ ตบุคลากร 19 สาขาวิช าชีพ ตามแผนการจัดระบบบริการสุ ขภาพ
(service plan) ส่งผลให้ เกิดความคล่ องตัว บริหารพร้อมยกระดับงานวิช าการ ตอบสนองการผลิ ตกาลังคนใน
ระบบสุขภาพ รองรับแผนการจัดระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและการปฏิรูประบบสุขภาพของ
ประเทศไทย ทาให้มีการยกระดับด้านวิชาการที่ประชาชนจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์
ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
จากการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย มีเป้าหมายให้ประชาชาชนทุ กคนสามารถเข้าถึงบริการ
ทางด้านสุขภาพได้ตามความจาเป็นโดยถือเป็นสิทธิขั้นพื้ นฐานของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวดที่ 3 ระบุว่ามาตรา 47 บุคคล
ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุ ขของรัฐโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสีย
ค่ า ใช้ จ่ า ย และหมวดที่ 5 ระบุ ว่ า มาตรา 55 รั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ส่งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ มีการพั ฒ นาภูมิปัญ ญาด้านแพทย์แผนไทยให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด (รัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, 2560)
การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเป็นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุ ขด่านแรกสาหรับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน ในลักษณะผสมผสานด้ วยแนวคิดแบบองค์รวมในการดูแลสุขภาพ แก้ไขปัญหาและพัฒนาให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลักษณะสาคัญของบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเป็น
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)
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หน่วยบริการสุขภาพที่มีลักษณะสาคัญในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ (พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม และรัตนา
ภรณ์ อาวิพันธ์, 2562)
1. บริการปฐมภูมิมีลักษณะเป็นบริการเชิงรุกที่เน้ นการแก้ไขที่รากฐานของปัญหาโดยการส่งเสริมป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคมากกว่าการแก้ไขเมื่อเกิดโรคหรือมีปัญหาลุกลามใหญ่โต
2. บริการปฐมภูมิเป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ (accessibility of care) ของคนในสังคมอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม
3. บริการปฐมภูมิเป็นการดูแลอย่า งองค์รวม (holistic care) ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (humanized
care) และมองคนในฐานะมนุษย์ที่มีมิติทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณ การดูแลจึงให้ความสาคัญกับ
ความทุกข์ของคนทั้งคนที่ไม่ใช่การมองคนเป็นอวัยวะหรือกลไกที่เมื่อเจ็บป่วยก็เพียงแค่ซ่อมหรือรักษาให้ห าย
เท่านั้น
4. บริการปฐมภูมิเป็นการดูแลต่อเนื่อง (continuity of care) ตลอดชีวิตที่ครอบคลุมทั้งการดูแลสุขภาพ
คนตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตและการเชื่อมประสานหน่วยบริการระดับต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้การดูแลมีความต่อเนื่อง
5. บริ การปฐมภู มิเป็ น การดูแลอย่างผสมผสาน (comprehensive) โดยการบู รณาการ (integrated
care) องค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งทางด้านการแพทย์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เข้าด้วยกันในการดูแลสุขภาพ
6. บริ ก ารปฐมภู มิ เป็ น การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน (community participation) และการ
ประสานงาน (coordination) ระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องในการจัดการสุขภาพ
การจัดรูปแบบบริการปฐมภูมิ คือการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดีจาเป็นต้องอาศัยหน่วยบริการปฐมภูมิที่
ใช้แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวเนื่องจากหน่วยบริการปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ในชุมชนมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
อาศัยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว (family medicine) ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยแบบดูแลการเจ็บป่วย (Illness) ร่วม
ด้วย ไม่ใช่ดูแลโรค (disease) อย่างเดียว การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย (doctor-patient relationship) การ
ดูแลด้วยบุคลากรที่มีทักษะทางวิชาชีพที่เม่นยา (skillful physician) การคานึงถึงสถานการณ์และปัญหาสุขภาพ
ของชุมชนที่ ดูแล (community-based practice) ให้ การดูแลสุ ขภาพอย่างรอบด้าน (resource person to a
defined population) เป็นต้น ทาการจัดบริการแบบ “สร้างนาซ่อม” ที่ผสานทั้ง 5 บทบาทการดูสุขภาพภาพ
ประชาชน ได้แก่ การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
ซึ่ ง ต้ อ งจั ด การดู แ ลให้ เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมภู มิ จ นถึ งระดั บ ตติ ย ภู มิ ให้ เป็ น บริ ก ารที่ ไร้ ร อยต่ อ
(seamless health service) การเชื่อมโยงการดูแลจากโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่ใช้กระบวนการรักษาพยาบาล
ทางการแพทย์เป็นหลัก เมื่อเข้าสู่ชุมชนต้องใช้การดูแลหลากมิติเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลรักษาตนเองที่บ้านได้จนมี
สุขภาพดีไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ป้องกันให้มีการเจ็บป่วยช้าหรือดูแลผู้ที่ไม่ป่วยให้คงสุขภาพที่ดีไว้ให้ได้ ไม่ให้เกิด
การแพร่กระจายการเจ็บป่วยในชุมชนได้ (คณะทางานขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบบริการ, 2559)
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จากการคาดการณ์ความต้องการกาลังคนด้านสุขภาพสาหรับการให้บริการปฐมภูมินี้จะแปรเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ในอนาคต วิธีการคาดการณ์กาลังคนนี้สามารถเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการกาลังคน เช่น การ
เพิ่มผลิตภาพกาลังคนหรือลดงานอื่นๆ ลง นอกจากนั้นควรจะต้องจัดระบบฐานข้อมูลประกอบการคาดการณ์ที่
ทันสมัยและแม่นยา ตลอดทั้งการคาดการณ์กาลังคนควรจะผสมผสานระหว่างวิชาชีพในแต่ละระดับบริการเพื่อ
หลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในการทางาน และเสริมสร้างการทางานเป็นทีม จากการศึกษาพบว่าในปี 2569 มีความ
ต้ อ งการก าลั งคนเพิ่ ม ขึ้ น มาก ได้ แ ก่ แพทย์ จ านวน 23,523 - 28,751 คน พยาบาลวิช าชี พ จ านวน 32,523 39,753 คน เภสั ช กรจ านวน 6,695 - 8,182 คน เจ้าหน้ าที่ส าธารณสุ ข จานวน 18,568 - 22,694 คน และนั ก
เทคนิคการแพทย์จานวน 811 - 991 คน (นงลักษณ์ พะไกยะ และคณะ, 2561)
ผลที่อาจเกิดจากพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกในเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
จากการที่สถาบันมีพระบรมราชชนกมีพระราชบัญญัติพระบรมราชชนก พ.ศ.2562 นั้น ผลที่เกิดสถาบัน
จะพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสานึกต่อสังคม และมีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้น
ใดร่ ว มกับ สถานศึกษาชั้ น สู งหรื อสถาบั น อื่น นั้ นแก่ ผู้ ส าเร็จการศึกษาได้ (สถาบั นพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข, 2562) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับปฐมภูมิต่อประเทศชาติและประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและ
สถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้
1. ประเทศชาติและประชาชน
1) การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒ นาระบบบริการสุขภาพการให้ บริการสุขภาพและยกระดับ
ศักยภาพของบุคลากรทางสาธารณสุขเพื่อแข่งขันกับนานาชาติ
2) ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงมีคุณภาพประสิทธิภาพและมีมาตรฐานจากการที่มีบุคลากรด้าน
การพยาบาลการสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ในจานวนที่เพียงพอและมีคุณภาพ
3) ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สอดรับกับความต้องการของชุมชนให้มีความเสมอภาค
2. กระทรวงสาธารณสุข
1) มีสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาและต่ากว่าปริญญาด้านสุขภาพที่
มีคุณภาพมาตรฐาน
2) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการทาวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลการสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์
3. สถาบันพระบรมราชชนก
1) มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการสามารถจัดหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่หลากหลายได้ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายแห่งรัฐ
2) สามารถประสาทปริญญาบัตรให้กับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาของสถาบัน
3) สามารถธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาไว้กับองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาในช่วงการเปลี่ยนผ่านองค์กร แนวทางการบริหารงานและแผนงานการบริหารงานบุคคลเป็นสิ่งสาคัญ
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)
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ที่ท าให้ องค์ กรสามารถธ ารงรัก ษาบุ คคลที่มี ศักยภาพให้ อยู่กับ องค์กรด้ว ยความผู กพั น และร่ว มฝ่ าฝั น ไปให้ ถึ ง
จุดมุง่ หมายร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้บุคลากรมีความเป็นอิสระเชิงวิชาการภายใต้ อานาจหน้าที่ของสภา
สถาบัน มีตาแหน่งทางวิชาการ เงินประจาตาแหน่งที่เป็นไปตามความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของผลงาน
สิทธิประโยชน์มีแนวโน้มจะได้รับมากขึ้นจากเดิม ผลที่ตามมาคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรส่งผลต่อ
คุณภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดพระราชบัญญัติในครั้งนี้บทบาท
ของวิทยาลัยคือการช่วยผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศชาติและเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับสถาบั น การศึกษาอื่น ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลั ยจึงมีห น้าที่ฝึกคนดีให้เก่งด้วยกระบวนการทางปัญญา พัฒ นา
ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ใช้ความรู้ในการดูแลประชาชน ชี้ให้เกิดสิ่งดีๆ ในสังคมและประเทศชาติ โดยมี
พันธกิจเช่นสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปแต่จุดเน้นต่างคือการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุ ขภาพให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตามความต้องการของชุมชนและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ส่วนโครงสร้างสถาบันนั้น
แบ่ งออกเป็น สานักงานอธิการบดีคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ มีอานาจบริหารสูงสุดอยู่ที่สภา
สถาบันและสภาวิชาการที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการ ตลอดจนสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน
ให้คาปรึกษา/ให้ข้อเสนอแนะในกิจการ/การพัฒนาสถาบัน ในการบริหารสถาบันนั้นใช้หลักธรรมาภิบ าลและหลัก
อัตตาภิบาล ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งมี
ตั ว แทนจากราชวิ ท ยาลั ย ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ เช่ น คณะกรรมการศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการแพทย์
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ Service Plan คณะกรรมการการแพทย์ระดับชาติ เป็นต้น กรอบความร่วมมือ
ในครั้ งนี้ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ 20 ปี ด้ า นสาธารณสุ ข ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย 4
ยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วย 1. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3.บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4. บริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) และประเด็นเน้นหนักในปีงบประมาณ 2561 เช่น การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล การพั ฒ นาระบบบริการปฐมภูมิ การแก้ปัญ หาวัณ โรค ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ปิยะสกล สกลสัตยาทร, 2561)
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก ในการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพระดับปฐมภูมิ ที่กาลังเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกลไก
การขับเคลื่อนของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ร่างพระราชบัญญัติพบว่าสถาบันพระบรมราชชนกสถาปนาขึ้นเพื่อสืบ
สานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิตตาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระปณิธาน ของสมเด็จพระมหิตตาธิเบศอดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทยและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย ในการอุทิศพระองค์ปฏิบัติ พระราชกรณียกิจด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนไทยทุก
คนได้รับการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมความผาสุกของประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งเพื่อเป็น
การสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดการศึกษาที่สอดรับกับ
ความต้องการของนโยบายและความต้องการของประเทศจึงเป็นไปได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)
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เฉพาะทางที่มีพระราชบัญญัติเป็นของตัวเองนั้น ทาให้ วิทยาลัยพยาบาลมีความเป็นอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ
สามารถประสิ ทธิป ระสาทปริญ ญาและเปิ ดหลั กสู ตรการเรียนการสอนที่ ส ามารถปรับ ให้ บัณ ฑิ ตพยาบาลได้ มี
สมรรถนะที่สอดรับกับบริการปฐมภูมิที่มีการเปลี่ยน และเป็นบริการสุขภาพที่มีความจาเป็น สาหรับยุคปัจจุบัน
นั่นคือ พยาบาลที่สาเร็จการศึกษาต้องมีสมรรถนะที่สามารถจัดการการบริการระดับปฐมภูมิให้เป็นการให้บริการ
แบบผสมผสาน ทั้งด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพที่ช่วยให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี การดาเนินงานในหน่วยบริการปฐมภูมินั้นพยาบาลวิชาชีพถือ ว่าเป็นบุคคลสาคัญในการ
ให้บริการดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชน ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ทาให้พยาบาล
วิ ช าชี พ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะเพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของสั ง คมและประชาชนให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาสรรถนะดังกล่าวมาจากหลายฝ่ายในส่วนของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลต้อง
มีการทบทวนหลักสู ตร แนวการจั ดการศึกษา คุณ สมบัติและสมรรถนะอาจารย์ผู้ส อน มีการออกแบบร่วมกัน
ระหว่างผู้ผลิตและผู้นาไปใช้เพื่อให้ผลิตนักศึกษาพยาบาลในยุคศตวรรษที่ 21 ที่สามารถดูแลสุขภาพประชาชนใน
หน่วยบริการปฐมภูมิได้อย่างมี คุณภาพ และนอกจากนี้สามารถผลิ ตพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลปฐมภูมิ หรือ
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้ โดยเฉพาะในยุคของการปรับเปลี่ยนทางได้สุขภาพ
สภาพปัจจุบันของสถาบันพระบรมราชชนกในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลในสถาบันพระบรมราชชนกในปัจจุบันสามารถผลิตหลักสูตรต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ
วิชาชีพ และการบริหาร เป็นจานวนหลายหลักสูตร ในแต่ละปี ผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร จานวน
4,800 คนต่อปี ระดับต่ากว่าปริญญาตรี 4 หลักสูตร รวม 670 คนต่อปี (สถาบันพระบรมราชชนก, 2560)
1. การผลิตบุคลากรทางการพยาบาล พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร /พยาบาลศาสตรบัณฑิต 4,000
คน/ปีและผู้ช่วยพยาบาล 1,800 คน/ปี
2. สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 8 หลักสูตร ปริญญาตรี 970 คน/ปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 730 คน/ปี
สาหรับ การพัฒ นาบุ คลากร เช่น หลักสูตรการบริห าร หลักสูตรพัฒ นาด้านบริการสุขภาพ จานวน 54
หลักสูตร จานวนผู้ได้รับ การพัฒ นา 52,000 คน/ปี มี หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับบริการปฐมภูมิ เช่น ในปี
2563 สถาบั น พระบรมราชชนกได้รับ เงิน สนับสนุ นจากส านักสนับ สนุ นระบบสุขภาพปฐมภู มิ (สสป.) และได้
มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข ดาเนินโครงการพัฒนาทันตาภิบาลเพื่อการบริการใน
ระบบสุ ข ภาพปฐมภู มิ โครงการอบรมหลั กสู ต รการพยาบาลเฉพาะทางสาชาพยาบาลเวชศาสตร์ค รอบครั ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ โครงการอบรมหลักสูตร
สมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ จะพบว่าหลักสูตรที่สถาบันพระบรมราชชนกผลิต
ขึ้น ยังไม่ครอบคลุมระบบบริการปฐมภูมิในทุกด้าน ที่สามารถนาสู่การพัฒนาบุคลากรรองรับบริการปฐมภูมิ เช่น
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับหน่วยบริการที่กาหนดให้ ทุกหน่วยบริการ มีแพทย์เวชศาสตร์
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ครอบครัว พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งในการทางานร่วมกับสหวิชาชีพต่างๆ นั้นจาเป็นต้อง
มีสมรรถนะในการทางานร่วมกัน และสมรรถนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บทบาทของวิทยาลัยพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
สุขภาพระดับปฐมภูมใิ นยุคการเปลี่ยนแปลง
1. ด้านการผลิตบุคลากรสุขภาพระดับปฐมภูมิ
1.1 จากการที่ส ถาบั น พระบรมราชชนกมีพระราชบัญ ญัติเป็นมหาวิทยาลั ยเฉพาะทางด้านสุขภาพ
สามารถจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรทางด้านการศึกษาพยาบาลได้อย่างอิสระ สถาบันสามารถอนุมัติเปิด
หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพและความต้องการของกระทรวง
สาธารณสุข มีอานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สาเร็จการศึกษาได้ สามารถจัด
การศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของนโยบายประเทศ โดยเฉพาะนโยบายปฐมภูมิ ที่เป็นนโยบายสาคัญ
โดยการปรับเนื้อหา กิจกรรมของหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้บัณฑิตมีความ
พร้อมที่จะทางานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้เปิดหลักสูตรพยาบาลโดยการคัดเลือกบุคลากรที่มาจากชุมชนที่เรียน
จบปริ ญ ญาตรีให้ มาเรี ย นพยาบาลและให้ มีส มรรถนะที่ ทางานในชุมชนได้ กลั บ ไปปฏิบั ติงานในหน่ว ยบริการ
ปฐมภูมิได้อย่างมีคุณภาพ โดยไม่ต้องไปสมทบกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความหลากหลาย ขาดเอกภาพ
และเสรีภ าพทางการศึกษา การพัฒ นาสมรรถนะดังกล่ าว ควรมาจากหลายฝ่ายในส่ วนของสถาบันการศึกษา
ทางการพยาบาล โดยต้องมีการทบทวนหลั กสู ตร แนวการจัดการศึกษา คุณ สมบัติและรวมถึงสมรรถนะของ
อาจารย์ผู้สอน มีการออกแบบร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้นาไปใช้ เพื่อให้ผลิตนักศึกษาพยาบาลในยุคศตวรรษที่
21 ที่ ส ามารถดูแ ลสุ ข ภาพประชาชนในหน่ ว ยบริการปฐมภู มิ ได้ อย่างมี คุณ ภาพ จากการศึ กษาผลการด าเนิ น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ พบว่า ประสบการณ์การ
นาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการบริการคลินิกหมอครอบครัว โดยกลุ่มตัวอย่างเกิดประสบการณ์ ในการเรียนรู้ที่นาไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง ทีมงาน/การนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ และผลการพัฒนารูปแบบการบริการเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สฤษดิ์เดช เจริญไชย, สุดคะนึง ฤทธิ์ฤาชัย, จารุณี จันทร์เพชร, โกเมนทร์ ทิว
ทองและมาสริน ศุกลปักษ์, 2562)
1.2 การเปิดสอนระดับปริญญาตรีที่สามารถคัดเลือกบุคลากรที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีอื่นๆ
และปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้ามาศึกษาในสาขาพยาบาลเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พร้อมไปสู่การทางานในระบบ
บริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ
1.3 การเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพื่อรองรับความ
ขาดแคลนของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่นๆ และภาคเอกชน ให้เพียงพอกับจานวนและความต้องการใน
ปัจจุบันและในอนาคตที่ควรจะนาผู้สาเร็จหลักสูตรนี้ไปสู่ระดับปฐมภูมิ ลงสู่ระดับชุมชน
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1.4 การผลิตหลักสูตรพยาบาลให้กับกระทรวงอื่น/หน่วยงานอื่น นอกเหนือกระทรวงสาธารสุข ในกรณี
ที่ มี ก าลั งการผลิ ต เพี ย งพอ ซึ่ งปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารผลิ ต พยาบาลในบางโควตาให้ กั บ โรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว และ
โรงพยาบาลชลประทาน เนื่องจากเป็นความร่วมมือ ของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในภาคปฏิบัติ และ
เมื่อรูปแบบโครงสร้างระบบสาธารณสุขเปลี่ยนไป มีการกระจายอานาจไปยังท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การผลิตบุคลากรคง
ต้องเป็นไปตามความต้องการของแต่ละท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับกาลังการผลิตในแต่ละวิทยาลัย
1.5 ปัจจุบันสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เมื่อ
สถาบันพระบรมราชชนกมีกฎหมายรองรับแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะทาให้สถาบันมีความคล่องตัวในการบริหารเพิ่มขึ้น
รวมถึงมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการหลักสูตรการผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองการดาเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสุขภาพใน 19 สาขาวิชาชีพ ตามแผนการจัดระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) 19 สาขาของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสาขาพยาบาลที่เฉพาะทาง เช่น พยาบาลที่มีสมรรถนะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
2. ด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพระดับปฐมภูมิ
1) ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยการเปิดหลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือน เพิ่มเติมจากหลักสูตรพยาบาล
เวชปฏิบัติทั่วไป และพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาพยาบาลที่มีสมรรถนะ
รองรับระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่เน้นการทางานร่วมกับชุมชนและทีมสหวิชาชีพ
2) การเปิดหลักสูตรระยะสั้น หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดเพื่อพัฒ นาพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับแผนความ
ต้องการของกระทรวงสาธารณสุขและความต้องการของพื้นที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการปฐมภูมิ
และของชุมชนหรือผลิตพยาบาลเฉพาะทางด้านปฐมภูมิ
นอกจากนั้นในช่วงเริ่มต้นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สถาบันพระบรมราชชนก
สามารถดาเนินจัดการศึกษาในด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรปฐมภูมิตามนโยบายที่เน้นสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ดังนี้
1) สถาบันพระบรมราชชนกควรมีการเตรียมการเปลี่ยนผ่านของสถาบันทั้งในด้านการบริหารจัดการ
การบริหารวิชาการ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ภารกิจของสถาบัน รวมไปถึงอานาจในการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุ ดมศึก ษา/คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ดัง นั้ นการเตรียมการเรื่อ งกฎหมายลู ก จึงเป็ น เรื่องที่ มี
ความสาคัญสาหรับบุคลากรในสถาบันพระบรมราชชนก ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
2) สถาบันพระบรมราชชนกควรเตรียมการให้บุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลทุกระดับได้รับรู้และเข้าใจ
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อย่ า งเร็ ว ที่ สุ ด เกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น พระบรมราชชนกในการเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงเป็น นิติบุ คคล (เป็น ส่วนราชการระดับกรมในสั งกัด กระทรวงสาธารณสุข ) เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะ
เป็ น นิ ติบุ คคลและเป็ น ส่ วนราชการตามกฎหมายว่าด้ ว ยวิธีก ารงบประมาณอยู่ ในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การดาเนินการด้านการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากร ให้บุคลากรได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของสถาบันในการผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความ
ต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึ กษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ สอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม
และท านุ บ ารุ ง ศิล ปวัฒ นธรรม (สถาบั น พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข, 2562) ให้ เป็ น ไปได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นส่งผลต่อการพัฒนาที่หลากหลาย สร้างขวัญกาลังใจ การรับรู้ที่ถูกต้อง รวมทั้งการธารงรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป
3) การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างสมรรถนะของ
นักศึกษาพยาบาลและสมรรถนะของบุ คลากรทางการพยาบาลให้ มีความรู้ ความสามารถที่จะไปปฏิบัติงานใน
บริการระดับปฐมภูมิได้อย่างมีคุณภาพรวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในการให้บริการ
วิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
4) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ที่สอดรับกับบริการระดับระดับปฐมภูมิ
โดยการวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่และนโยบายของชาติ
5) สร้างโมเดลพื้นที่ต้นแบบในการบริการปฐมภูมิร่วมกับพื้นที่และบูรณาการวิจัยควบคู่กับการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลกับพื้นที่และประชาชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาร่วมกันโดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมระหว่างสถาบันการศึกษากับพื้นที่/ชุมชน/สถานบริการ
6) เสริมสร้างการทางานแบบสหวิชาชีพ (Inter Professional Education: IPE) โดยการจัดการเรียน
การสอนที่ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ ที่เริ่มจากการกาหนดพื้นที่ ความเข้าใจของอาจารย์
และจัดนักศึกษาให้เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้สามารถต่อยอดจนนักศึกษาสามารถนาไปสู่การทางานในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิได้
สรุป
วิทยาลัยพยาบาลภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ
ระดับ ปฐมภูมิ ควรมี การสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ เพื่อ ร่วมผลิตหลักสู ตรพยาบาลให้ กับ
หน่วยงานอื่นที่มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการสุขภาพหรือคณะพยาบาลศาสตร์ในต่างประเทศ และ
ด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพระดับปฐมภูมิ เช่น การเปิดหลักสูตรเฉพาะทางที่มีต่อยอดเพิ่มเติมจากหลักสูตร
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
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