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โครงการบูรณาการระบบการศึกษาพยาบาลทางไกล มสธ. 
บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต  

ผู้ให้สัมภาษณ์    รองศาสตราจารย์ สายหยุด  นิยมวภิาต   

ตาํแหน่ง ณ เวลาท่ีเก่ียวขอ้ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    ผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาทางการพยาบาล องคก์ารอนามยัโลกประจาํภูมิภาค 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ตาํแหน่งปัจจุบนั   กิตติเมธีสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ มสธ. 

ผูช้าํนาญการประจาํคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผูแ้ทนราษฎร  และ
ผูช้าํนาญการประจาํคณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผูสู้งอาย ุ

วนัท่ีสัมภาษณ์   6 มีนาคม 2553 
ผูส้ัมภาษณ์     รองศาสตราจารย ์ดร.บุญทิพย ์สิริธรังศรี 
 
 
ย้อนรอยอดีตกว่าจะมาเป็นมาของการศึกษาพยาบาลทางไกล มสธ. 

ความเป็นมาของการศึกษาพยาบาลทางไกลต้องมองในแง่ปรัชญาการศึกษาทางไกลเสียก่อน                          
และเร่ิมนบัตั้งแต่จากทางฝ่ายสาธารณสุข  และผูท่ี้ทาํการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนเป็นคร้ังแรกคือกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัโดย ดร.เกษม  สุวรรณกุลเป็นนายกสภามหาวทิยาลยั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง
เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2522 มีจาํนวน 8 ท่าน ต่อมาไดเ้พิ่มอีก 1 ท่าน ในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2522 คือ อาจารย ์
ภกัดี โพธิสิริ  เข้ามาอีกคนหน่ึงก็เป็น 9 ท่านด้วยกัน ให้ทาํโครงการเพื่อท่ีจะเปิดรับนักศึกษาทางด้าน                
การสาธารณสุข โดยมีคณะทาํงานย่อยออกไปดาํเนินการศึกษาอีก 3 คณะ และคณะพยาบาลเป็นคณะหน่ึง          
ใน 3 คณะนั้น  
         คณะทาํงานนั้นก็ได้เร่ิมทาํงานจะนับว่าเป็นก้าวแรกทีเดียวเลยก็ได้ในการท่ีจะริเร่ิม  คิด ทาํ เพื่อหา
แนวทางในการจดัตั้งภาควิชา จะเรียกว่าภาควิชาหรือคณะ  ให้ดาํเนินการเปิดรับนกัศึกษาท่ีสามารถจะต่อ
ยอดไดห้ลกัสูตร 2 ปี คือรับพวกท่ีจบจากพยาบาลเทคนิค ผูช่้วยพยาบาลข้ึนมาเขา้เรียนต่ออีก 2 ปี นบัว่า            
เป็นการเร่ิมต้น ตั้ งแต่ พ.ศ.2522  เม่ือเร่ิมตน้อนัน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีเรามาประชุมพิจารณากนั จนกระทัง่เรา
สามารถจะเปิดรับนกัศึกษาไดใ้ชเ้วลาเกือบ 5 ปี ในการเตรียมตวั เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาน้ีมนับอกอะไร
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ไดห้ลายๆ ส่ิงหลายๆ อยา่งเหลือเกินวา่ เรามีอุปสรรคมากนอ้ยแค่ไหน เรามีการจดัการอยา่งไรจนกวา่จะเป็น
ท่ียอมรับให้เปิดรับการศึกษาได้ เพราะฉะนั้นก็อยากเล่าให้ฟังว่าเรามองในแง่ของปรัชญาการศึกษาก่อน 
เพราะว่าในสมยันั้นเขาไม่เช่ือวา่การศึกษาทางไกลจะทาํได ้เพราะว่าการศึกษาพยาบาลมนัตอ้งมีการปฏิบติั
มนัตอ้งมีการทาํงานกับคนไขท่ี้เจ็บป่วยทาํงานกันในโรงพยาบาลหรือในชุมชน  แต่ว่าเม่ือเรามองในแง่            
ของปรัชญาการศึกษาทางไกลแลว้  เราจะเห็นวา่อนัน้ีเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดทางหน่ึง  

ถ้าจะเล่าก็ต้องยอ้นบอกประสบการณ์ในชีวิตของเราเองด้วย เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เกิดข้ึน             
ความขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีทางดา้นสาธารณสุข ดา้นการแพทย ์โดยเฉพาะพยาบาล เรียกวา่ขาดอยา่งมากท่ีสุด
ในกระบวนการทั้งหมดเม่ือเกิดการขาดแคลนอยา่งน้ี แลว้เราจะเปิดบริการอะไรเราก็ทาํไม่ได ้จะปรับปรุง
บริการอะไรก็ทาํไม่ไดใ้นตอนนั้น 

 
การเร่ิมต้นของการจัดตั้งการศึกษาพยาบาลทางไกล มสธ. 

ในขณะนั้นถา้เราจะนบัตั้งแต่ปีท่ีแต่งตั้งกรรมการข้ึนมาก็จะเห็นวา่มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
เ ร่ิมคิดท่ีจะทําระบบการศึกษาทางไกล โดย ศ .ดร.วิ จิตร ศรีสอ้าน เ ป็นผู ้ท่ี มีความคิดไกลมาก                       
ท่านมองเห็นภาพอะไรต่ออะไรอย่างชัดเจนและเม่ือรัฐบาลอยากจะขยายระบบการบริการทางด้าน                      
การรักษาพยาบาล   แลว้ก็ท่านตอ้งการสร้างคุณภาพใหเ้กิดข้ึน ท่านอาจารยว์ิจิตรบอกวา่ การท่ีจะสร้างระบบ
ก็ดี ขยายระบบก็ดี ทาํให้เกิดคุณภาพดา้นการบริการสาธารณสุขนั้น ท่านก็มองเห็นวา่ส่ิงแรกท่ีจะตอ้งพฒันา
ก็คือพฒันาบุคลากรอนัน้ีท่านถือวา่เป็นเร่ืองสําคญัเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นก็เห็นดว้ยกบัท่าน ท่านก็เรียกมา
หารือ มาคุย เพราะเหตุว่าเราจะพฒันาอย่างไรเป็นคาํถามท่ีสําคญัมากในเม่ือความขาดแคลนปรากฏชดัเจน  
ถ้าเราเอาสมัยนั้ นมาเร่ิมทาํกัน คนเข้ามาเรียน ไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อไปเรียน เรียนต่อทั้ งในประเทศ
ต่างประเทศ ไปทาํการอบรมทั้งระยะสั้น ระยะยาว เพื่อพฒันาบุคลากร แต่ท่านก็มีความเห็นวา่ อนันั้นเราก็ยงั
ทาํต่อซ่ึงเราว่าเป็นของดี แต่ว่ามนัความขาดแคลนให้กบับุคลากรท่ีอยู่ตอ้งทาํงานหนกัข้ึน ตอ้งทาํงานมาก       
ซ่ึงปกติเขาก็ทาํมากอยู่แลว้ แลว้ถา้คนออกไปเรียนต่อสัก 5 คน  10 คน ของแต่ละหน่วย ภาระก็ตอ้งอยู่กบั                  
คนท่ีเหลืออยู ่ก็ยิง่เพิ่มความหนกัความรับผดิชอบใหเ้ขาอยา่งสูงมากข้ึน แลว้คนก็เครียดมากข้ึน เพราะฉะนั้น
วิธีการอนันั้นมนัน่าจะได้เฉพาะกลุ่ม เฉพาะทางเท่านั้น  แต่เราตอ้งการจะขยายองค์การศึกษา  การเพิ่ม
คุณภาพบุคลากรใหม้ากข้ึนดว้ย  ท่านจึงเสนอใหคิ้ดดูสิวา่ การศึกษาทางไกลจะช่วยพฒันาบุคลากรไดห้รือไม่ 
เราก็เอากลบัมาคิดกนัก็ปรากฏวา่เราเห็นดว้ยกบัปรัชญาการศึกษาของทางมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช      
ท่ีดาํเนินการในขณะนั้น เพราะฉะนั้นเราก็จึงตอบสนองอนัน้ี โดยการท่ีจะคิดทาํอะไรต่อมิอะไรหลายอยา่ง 
และกรรมการก็ไม่ไดห้ยดุย ั้ง  เด๋ียวก็เปล่ียนกรรมการใหม่เพิ่มกรรมการก็มาใหม่  เพราะมนัเป็นงานค่อนขา้ง
จะสลับซับซ้อนมาก อนัน้ีถ้ามองในแง่ของปรัชญาการศึกษาท่ีเราเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ท่ีจะเพิ่มบุคลากร         
และเพิ่มคุณภาพบุคลากรโดยใชร้ะบบการศึกษาทางไกลเป็นเคร่ืองมือ   
 



3 

 
 

การพฒันาคุณภาพทางการพยาบาลในระบบการศึกษาพยาบาลทางไกล  
ยอ้นกลับไปเร่ืองการพฒันาการบริการทางด้านการแพทย์ และการบริการทางด้านสาธารณสุข 

เกิดข้ึนจากกระทรวงสาธารณสุขต้องการขยายบริการในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงการขยายบริการ                 
ทาํไม่ไดเ้พราะไม่มีพยาบาล คุณหลวง นิตย ์เวชวิศิษฐ์ เป็นคนเร่ิมคิดจะเปิดโรงเรียนพยาบาลเอง  แลว้ก็เปิด
ได้สําเร็จเป็นแห่งแรกท่ีรพ.กลาง โดยใช้ เงินงบประมาณของกทม. แล้วก็ขยายต่อไปในต่างจังหวดั                
เร่ิมจากพิษณุโลก จนกระทัง่ในท่ีสุดทุกจงัหวดัมีวิทยาลยัการพยาบาล  แต่วา่เหตุผลในตอนนั้นเพียงตอ้งการ
จะขยายบริการหน่ึงใหค้รอบคลุมใหป้ระชากรใหไ้ดเ้พิ่มมากข้ึนเท่านั้น 

สาํหรับในเร่ืองของการปรับปรุงคุณภาพทางการพยาบาลนั้น  ยงัไม่มีรายละเอียดออกมาวา่ปรับปรุง
ยงัไง   แต่วา่เร่ืองการขยายบริการท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นออกมาอยา่งชดัเจน วา่จะตอ้งเพิ่มกาํลงัการผลิตพยาบาล                 
โดยได้เปิดโรงเรียนการพยาบาล   แต่ว่าการปรับปรุงคุณภาพยงัไม่มีรายละเอียด ประจวบเหมาะกับ                      
ในตอนนั้นทางมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชก็เปิดการศึกษาทางไกล  ศ. ดร.วิจิตร ท่านเป็นคนท่ีมองเห็น
การณ์ไกลมาก  เราตอ้งยกยอ่งท่าน  ท่านบอกวา่ หากจะขยายบริการแลว้จะปรับปรุงคุณภาพทางการพยาบาล        
ตอ้งข้ึนอยู่กบับุคลากร เพราะฉะนั้นจะตอ้งปรับปรุงบุคลากรและโดยเฉพาะพยาบาลเป็นบุคลากรท่ีมีมาก
ท่ีสุดในกระทรวงสาธารณสุข  ถา้บุคลากรพยาบาลไม่มีคุณภาพจะปรับอยา่งไรก็คงไม่ดีข้ึน ทางกระทรวง    
จึงเสนอให้มีการส่งคนไปเรียนต่อต่างประเทศ ได้รับทุนต่างประเทศบ้าง ส่งพยาบาลไปเรียนต่อบ้าง           
แต่นัน่กลบัเป็นการเพิ่มความขาดแคลนใหก้บัพยาบาลมากยิง่ข้ึน เพราะจะส่งยงัไงก็ไดจ้าํนวนนอ้ย    
 
การตอบรับเข้าร่วมพฒันาหลกัสูตรการศึกษาพยาบาลทางไกล                  

ตอนนั้ นเรายงัอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ท่านอาจารย์วิจิตรก็เรียกมาหารือ ว่าจะใช้ระบบ
การศึกษาทางไกลช่วยในการปรับปรุงคุณภาพทางการพยาบาลได้หรือไม่  เราก็บอกว่าเป็นไปได ้                    
ท่านจึงมอบให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึงตามท่ีเล่าให้ฟังไปแล้ว   จากนั้น                  
แลว้ต่อไปก็มีการตั้งเพิ่ม การขยายวง มีการอะไรต่อมิอะไรหลายอยา่ง เพราะเหตุวา่มนัเป็นงานท่ีค่อนขา้งจะ
ซับซ้อน (Long Process) ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาท่ีมีความยากลาํบากกับการท่ีจะเร่ิมต้นเป็นคร้ังแรก                      
ท่านก็มาคุยมาเล่าปรัชญาให้ฟัง เราก็มองคล้อยตามท่านว่าเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะช่วยปรับปรุงคุณภาพ             
ของพยาบาลโดยไม่ตอ้งให้เขาละทิ้งงานท่ีทาํไป   อนัน้ีเป็นจุดประเด็นใหญ่ท่ีเราเห็นดว้ยและเห็นว่ามีทาง
เป็นไปได ้ เพราะวา่มีผูท่ี้จะเขา้รับการศึกษาในน้ีเป็นผูท่ี้จบขั้นพื้นฐาน (Basic) ของการพยาบาลมาแลว้ เช่น 
เป็นผูช่้วยพยาบาล พยาบาลเทคนิค พยาบาลท่ีเรียนมาแลว้ 2 ปี แลว้ก็จะเขา้ต่อยอดเป็นโครงการท่ีเราคิดว่า
เพิ่มคุณภาพในด้านท่ีเขายงัขาดแคลานอยู่ ในด้านวิชาชีพของความรู้ของวิชาชีพ และก็เป็นการขยายวง
การศึกษาให้ครอบคลุมให้มากข้ึน ขอ้สําคญัคือผูเ้รียนเป็นผูท่ี้จะเขา้มารับการศึกษาเป็นผูท่ี้ตอ้งมีความตั้งใจ 
อยากจะเรียน ตั้งใจท่ีจะทาํงาน  เป็นคนท่ีมีประสบการณ์มาแลว้และก็เป็นคนท่ีเรากล่าวดว้ยว่า ว่าเขาเป็น            
คนท่ีทาํงานหนกั มีวินยัของตนเองท่ีเราเช่ือวา่จะทาํไดดี้และก็ประกอบกบัการศึกษาทางไกลมนัเหมาะมาก
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สาํหรับประเทศชาติมากในขณะนั้น วา่เราตอ้งการจะขยายการศึกษา ตอ้งการจะปรับปรุงคุณภาพของบริการ
ให้ดีข้ึน โดยปรับปรุงบุคลากรซ่ึงไม่มีทางไหนท่ีดีกวา่น้ี โดยขณะเดียวกนัเราก็ยงัคนส่งไปเรียนไปศึกษาต่อ        
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่สถานท่ีจะรับให้เรียนต่อก็น้อย  คนท่ีจะไปก็หายากเพราะขาดแคลน         
อยูแ่ลว้  ก็ตอ้งทาํงานกนัทั้งนั้น  เงินทองท่ีจะใชต้อนนั้นมนัก็ไม่ค่อยจะมี  ทรัพยากรมีจาํกดัมาก  

 
การวางแผนด าเนินงานพฒันาระบบการศึกษาพยาบาลทางไกล 

ดงันั้น ทางออกท่ีดีท่ีสุด คือ ลองวิเคราะห์ ลองพฒันา ลองดูระบบการศึกษาพยาบาลในระบบ
ทางไกลว่า จะเป็นไปได้แค่ไหน เห็นแนวทางว่าเป็นไปได้ ถ้าพยาบาลทุกคนเปิดใจกวา้งฟังว่าปรัชญา                
ทางการศึกษาทางไกลกบักรอบแนวความคิดในการดาํเนินงานของการศึกษาทางไกลจะช่วยไดม้ากทีเดียว 
อนันั้นเป็นอุปสรรคใหญ่เหมือนกนั เน่ืองจากความท่ีไม่เขา้ใจหรือวา่เป็นของใหม่ แต่ท่ีจริงในต่างประเทศ
เ ข า ก็ ทํ า กั น ม า แ ล้ ว  ต อ น น้ี ข อ ง ใ ห ม่ สํ า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ม่ เ ค ย มี ใ ค ร คิ ด ทํ า น อ ก จ า ก
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ก็เป็นธรรมดาท่ีจะต้องมีการต่อต้าน แต่ว่าเราก็ต้องพยายามให้ข้อมูล
เน่ืองจากข้อมูลตอนนั้น มนัจาํกัด ไม่มีข้อมูลมากท่ีจะเผยแพร่ออกไป  ถ้าพบผูท่ี้ไม่สนับสนุน เราต้อง
พยายามเปล่ียนแนวคิดของท่านนั้นให้กลบัมาสนับสนุนโดยใช้วิธีการอธิบาย วิธีการพูดจา วิธีการท่ีจะ
กระจายขอ้มูลต่างๆ    ช่วยกันทาํงานให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน เช่น ทางในการดาํเนินงาน การวาง
หลักสูตร ซ่ึงคณะกรรมการท่านทั้งหลายก็ทาํงานหนัก เราก็ตั้ งกรรมการเพิ่มข้ึนมาอีกหลายชุดท่ีเดียว                   
ในการท่ีจะทาํหลกัสูตรประกาศพฒันาหลกัสูตร แผนในการดาํเนินงาน อาจารยก์็จะมองเห็นไดว้า่ อุปสรรค
มีมาก  เราเร่ิมตั้งแต่ปี 2522 แลว้มาเปิดรับนกัศึกษาไดใ้นเวลาอีก 5 ปีต่อมา  แต่ในเวลา 5 ปีท่ีเขาทุรนทุราย 
ดั้นดน้กนั เราได้คนดีหลายคน ขณะนั้นเราทาํงานมหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ขอนแก่น เรามีประสบการณ์การจัดตั้ งคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่นมาแล้ว   ความลําบากยากเย็น
เหมือนกนั ก่อนท่ีจะเป็นคณะได ้แต่วา่อนันั้นเป็นการต่อสู้กนัในวงการศึกษา เขาบอกวา่เขาเกิดมาไม่เคยได้
ยินคาํว่าคณะพยาบาลศาสตร์  แลว้ทาํไมขอนแก่นจะตอ้งตั้งคณะพยาบาลศาสตร์   อนัน้ีเราก็มีวิธีการท่ีจะ
อธิบายอะไรหลายอยา่ง   แต่มนัเป็นการทาํในวงแคบโดยสภามหาวทิยาลยั แต่กวา่จะอนุมติัก็ใชเ้วลา 2 ปี เศษ                    
กว่าจะตั้ งคณะพยาบาลศาสตร์ข้ึนได้   แต่ท่ี มสธ. น่ีใช้เวลา 5 ปีกว่า  แสดงว่าปัญหาสาหัสมากกว่า                    
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่นเสียอีก ท่ีจะมาเปิดคณะการศึกษาพยาบาลศาสตร์ท่ีมสธ.   

แต่ถึงอย่างไรก็ตามการดํา เ นินงานของ มสธ.  ท่ี เราจัดวางแผนมาก็อาศัยประสบการณ์                               
จากการจดัตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ท่ี ม.ขอนแก่นมาเป็นแนวทางดว้ย วิธีการอนัท่ีหน่ึงท่ีใช้ก็คือ  ตอ้งศึกษา
สภาพการทาํงานของนโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ศึกษาถึงโครงสร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย   เพราะเราจะต้องเข้าไปอยู่ในกรอบน้ี การบริหารทรัพยากรบุคคลของเขา                    
วสัดุครุภณัฑ์ มนัตอ้งศึกษาให้ละเอียด การจดัการใชง้บประมาณ  การบริหารทางวิชาการ  เราศึกษารูปแบบ
ของมสธ. มีอยู่ขณะนั้นเท่าท่ีเราจะทาํได้ เพื่อวางกรอบท่ีจะจดัตั้ งหรือว่าเปิดภาควิชาใหม่ข้ึนมาเพื่อให้
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สอดคลอ้งเหมาะสมพอดีในกรอบของเขา เช่น ตวัอย่างท่ี ม. ขอนแก่นทาํมาแลว้เป็นตน้ตอนท่ีเราไปศึกษา
โครงสร้างท่ีจะทาํคร้ังนั้น เราไม่อยากมีภาควชิาคณะพยาบาลศาสตร์ แต่ท่านอธิการของ ม.ขอนแก่นตอนนั้น              
ท่านอาจารยพ์ิมล ท่านบอกวา่ไม่มีภาควิชาไม่ได ้ เพราะจะไม่มีงบประมาณสนบัสนุนและอาจารยก์็จะไม่ได้
อตัราและตาํแหน่งวิชาการ    เราจึงจาํตอ้งเปิดภาควิชาเน่ืองจากวา่โครงสร้างของมหาวิทยาลยัเป็นอย่างนั้น            
เ ร า ก็ ต้อ ง ทํา ต า ม เ ข า  น่ี ก็ เ ห มื อ น กัน เ ร า ก็ เ อ า เ ท ค นิ ค น้ี ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เม่ือเราศึกษาไดข้อ้มูล
ละเอียดเรียบร้อยแลว้ เราก็วางขั้นตอนในการทาํงานกวา่จะสาํเร็จไดก้็เปล่ียนเยอะ นาํคนใหม่เขา้มาเยอะ เราก็
ไดอ้าจารยก์นัยา เป็นคนแรก ท่ีเขา้มาอยูป่ระจาํกบั มสธ. 

 
อุปสรรคของการจัดการศึกษาพยาบาลทางไกล 

 สําคญัอุปสรรคท่ีสําคญั ก็คือการไม่ยอมรับของพยาบาลในระดบัสูงผูรั้บผิดชอบด้านการศึกษา
พยาบาล (Preceptor)  แม้กระทัง่กระทรวงสาธารณสุขยงัไม่กล้าท่ีจะรับรองทั้งๆ ท่ีเราทาํช่วยกระทรวง
สาธารณสุขด้วย  แต่ว่าท่านเองไม่เคยเห็นตวัอย่างอย่างน้ีก็ไม่กล้าให้คาํรับรองว่า มสธ.จะทาํได้   เพราะ               
การเรียนพยาบาลจะตอ้งปฏิบติั แต่  มสธ.เป็นการเรียนทางไกลจะทาํไดอ้ย่างไร   อีกประการก็คือเราขาด
ขอ้มูล  ก็ตอ้งพยายามหาขอ้มูลต่างๆเพื่อท่ีจะช้ีแจงหรือว่าให้ท่านเหล่านั้น เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งข้ึน               
เราเองก็ต้องให้ความมั่นใจ ซ่ึงตอนนั้ นเราย ังไม่มีอะไรท่ีเป็นความมั่นใจได้ นอกจากส่ิงท่ีเราเขียน                       
ไวใ้นกระดาษ หลกัสูตรท่ีเราสร้างไวเ้สร็จแลว้  แต่เขาก็ยงัไม่มัน่ใจอยู่นัน่ ต่อมาเราก็ไดค้ดัเลือก(Recruit) 
อาจารยเ์ขา้มาก่อนท่ีจะเปิดรับนักศึกษา  เพื่อท่ีอาจารยผ์ูส้อนจะมาสร้างความมัน่ใจว่าจะสามารถสอนได ้            
ทาํได ้ออกรายละเอียดในเร่ืองการวางแผนปฏิบติัการสอนเสริมมาเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นส่ือทั้งนั้น  
 
ปัจจัยความเช่ือมั่นในความส าเร็จของการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนพยาบาลทางไกล 

แต่ท่ีเรามัน่ใจท่ีสุดคือผูท่ี้จะเขา้มาเรียน เรามีความมัน่ใจวา่  เขาตอ้งการจะมาเรียนจริงๆ เขามีความ
ตั้งใจสูง  และคนพวกน้ีทาํงานหนกัมาแลว้ รับผิดชอบมาแลว้ รับผิดชอบในงานท่ีเขาทาํอยู่แลว้ เราก็คิดว่า  
ส่ิงน้ีแหละเป็นส่ิงท่ีเราจะช่วยให้เขาประสบความสําเร็จคือผูเ้รียน ผูเ้รียนมีความตั้งใจ ผูเ้รียนมีวินยั ผูเ้รียน    
มีความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของตัวเอง สร้าง Competency ความรู้ความชํานาญและก็มี             
หลายคาํถามเกิดข้ึนว่า ในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพจะสร้างได้อย่างไรในเม่ือเป็นการศึกษา
ทางไกล   เราก็บอกว่าอันน้ีมีต้นทุนอยู่แล้ว ผู ้ท่ีเข้ามาเรียนเขามีต้นทุนของเขาอยู่แล้ว แต่ว่าเราจะมี                     
ทางเสริมสร้างให้ได ้ เพราะในระบบปกติเร่ืองน้ีมนัก็สร้างยากอยูแ่ลว้ ทาํไมตอ้งมานัง่โจมตีอยูใ่นเร่ืองเดียว
วา่ไม่มีคุณธรรม จริยธรรมทางดา้นวิชาชีพ ซ่ึงถา้เราไม่เปิดเราก็ไม่รู้   พอเราเปิดมาแลว้เราก็รับอาจารยก์นัยา 
เขา้มารับผดิชอบในเร่ืองน้ี   ต่อไปใหท้่านพดูใหฟั้งวา่เราไดศึ้กษามาแลว้วา่เขามีคุณภาพอยา่งไรหลงัจากท่ีมา
เรียนกบัเราแลว้  เพราะว่าตอนท่ีเปิดรับนกัศึกษาจริงๆ เราตอ้งไปทาํงานอยู่ท่ีอินเดียแล้ว อาจารยท่ี์อยู่ท่ีน่ี             
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ก็รับช่วงต่อไป  ปี 2524 น่ีไปอินเดียแล้ว   มีอาจารยเ์ขา้มาอยู่ประจาํอยู่เกือบ 3 ปีเต็ม จะว่าสําเร็จก็สําเร็จ            
ในกระดาษ  มีหลกัสูตรข้ึนมาให้เห็น มีขั้นตอนก็เร่ิมคิดในเร่ืองวิชา เชิญอาจารยจ์ากราชวิถีมาช่วยเยอะ                        
มีอาจารยว์รรณวไิล อาจารยฉ์ายเฉิด อาจารยน์พรัตน์ อาจารยศ์รีสมวงศ ์ของขอนแก่นก็มี  อาจารย ์อรุณ จาก
ขอนแก่นก็มี จากราชวิถีก็มีเขา้มาช่วยต่อ บทเรียนท่ีไดรั้บมาในอดีตมนัเป็นแนวทางช้ีให้เห็นวา่ถา้ต่อไปเรา
จะดาํเนินการในอนาคต  เราจะทาํอย่างไรอนัน้ีก็เป็นการช่วยว่าเร่ืองโครงสร้างของคณะภาควิชา   เราได้
ศึกษา เขา้ไปในกรอบของมหาวทิยาลยัโดยท่ีก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมาย 

แต่ปัญหาท่ีม่ีคือการเรียนการสอน การเรียนการสอนของท่านอาจารย์ทั้ งหลายท่ีเป็นกรรมการ               
เป็นทั้งอาจารยท่ี์เราคดัเลือกเขา้มาอยูป่ระจาํก็ไดช่้วยกนัคิดแกไ้ข ปรับปรุง พฒันาส่ือประสมต่างๆ ให้มากข้ึน 
และให้มา variety ชุดวิชาต่างๆ ประเด็นท่ี 1 ประเด็นท่ี 2 เร่ืองการทาํชุดวิชาเขาไดเ้ชิญอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ
ในสาขานั้นๆ มาทาํ Learning Module อนัน้ีเป็นจุดเด่นเป็นขอ้แข็งของการศึกษาทางไกล  เพราะฉะนั้น
บทเรียน หรือ Learning Module สามารถนาํไปใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะการศึกษาทางไกลเท่านั้นแต่เอาไปใช ้              
เป็น Reference อา้งอิงในการศึกษาระบบปกติก็มีคนมาขอเราไปใชต้ั้งเยอะ จากวิทยาลยัพยาบาลต่างๆ ก็เอา
ไปใช้ทาํงานซับซ้อนและเป็นการทาํงานของผูเ้ช่ียวชาญจริงๆ   ในเร่ืองการทาํบทเรียน Learning Module 
นับว่าค่อนข้างจะประสบผลสําเร็จทีเดียว  แต่ส่ิงท่ีเราอยากพฒันาต่อก็คือการประเมินผล ต้องมีการ
ประเมินผลทุกๆ บทเรียนเพื่อให้เห็นว่า Competency ของผูท่ี้เขา้เรียนไดเ้พิ่มข้ึนอย่างไร  เราจะ Base on 
competency ซ่ึงมนัชดัเจนวา่ ถา้เราทาํอยา่งน้ีจะไดค้วามรู้อยา่งนั้น ถา้เขาไม่ไดอ้ยา่งนั้นอาจารยผ์ูท่ี้จะไปสอน
เสริมก็จะได้รับประเด็นอันน้ีมาเพิ่มเติมให้ ซ่ึงเป็นระบบการศึกษาท่ีค่อนข้างจะไม่ได้จ ํากัดตายตัว                      
แต่วา่ผูเ้รียนเป็นคนสาํคญัท่ีจะตดัสินใจวา่เขาอยากจะหาความรู้ อยากจะเรียนซ่ึงอนัน้ีเป็นการเรียนตลอดชีวิต 
ซ่ึงมนัเขา้กบัปรัชญาการศึกษาในปัจจุบนัอยา่งมากทีเดียว ระบบปิดเองอาจจะอ่อน  แต่ในระบบเปิดนกัศึกษา
เขามีความตอ้งการวา่เขาตอ้งการอะไร    เขารู้วา่เขาจะทาํอยา่งไร การประเมิน Objective Learning เขาจะ
บอกว่ามี Competency อย่างไรบา้ง   อาจารยผ์ูท่ี้ไปสอนเสริมจะตอ้งดูและศึกษาในเร่ืองเหล่าน้ีวา่ส่ิงน้ีเป็น
จุดอ่อนของนกัศึกษาภาคน้ีหรือวา่ ในกระบวนการน้ีเขาก็จะไปช่วยเสริมให้ ส่ิงท่ีเห็นวา่มีความแตกต่างมาก  
ก็คือ การคิด การวิเคราะห์ของนักศึกษาท่ีเราเห็นว่าในระบบเปิด นักศึกษารู้จกัคิด รู้จกัวิเคราะห์ รู้จกัหา
ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนแล้วเขาก็จะมาคิดหาทางแก้ปัญหา เขาอาจจะมาปรึกษาหารือ (Discuss) กบัอาจารย ์                     
ผูท่ี้สอนเสริมได้ หรือว่าเวลาฝึกปฏิบติัเขาใช้ส่ือเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเขาเอง                
ซ่ึงอนัน้ีเป็นจุดแขง็  

ถา้หากว่าท่านผูน้าํทางการศึกษาการพยาบาลผูท่ี้รับผิดชอบไดเ้ขา้ใจพื้นฐาน ปรัชญาการศึกษาและ
กรอบแนวคิดในการสร้างพัฒนาหลักสูตรก็จะไม่มีใครปฏิเสธ หรือ ต่อต้าน  แต่ท่านท่ียงัไม่เข้าใจ                   
ก็เป็นหนา้ท่ีของเราท่ีจะสร้างความเขา้ใจต่อไปให้เขาเขา้ใจดียิ่งข้ึน อนัน้ีก็จะเป็นจุดหน่ึงท่ีนาํไปสู่การพฒันา
ในอนาคต   เราก็ตอ้งอยากให้ผูน้าํฝ่ายการพยาบาลของเราไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปฏิบติัการหรือฝ่ายการศึกษา              
ตอ้งมีใจกวา้ง มองเห็นวา่อนัน้ีเป็นช่องทางท่ีมีความสําคญัมากเพราะการศึกษาในระดบัปริญญาโท ปริญญา
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เอกไม่มานั่งอ่านตาํราหรือตอบคาํถามกนัอยู่เป็นการศึกษาคน้ควา้ด้วยตวัเขาเอง  ไม่อย่างนั้นเราจะไม่มี
นวัตกรรมอะไรใหม่ๆเกิดข้ึน ถ้าทุกคนต้องทําตามกรอบท่ีกําหนดไว้มันก็จะอยู่ในกรอบแค่นั้ น                           
คิดอะไรไม่ออก ไม่ไดเ้ดินนอกกรอบ ไม่ไดม้องอะไรออกนอกกรอบเลยมนัก็จะอยู่แค่น้ี แต่เช่ือว่าพยาบาล
เราจะไม่เป็นอย่างนั้นในอนาคตต่อไป และก็เช่ือว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นท่ีพอใจของท่านผูน้ําฝ่ายการพยาบาล
ทั้งหลายมนัจะทาํให้อาชีพเราเจริญข้ึนอยา่งมาก (Professional) เราจะเป็นท่ีพึงของประชาชนอยา่งแทจ้ริงได ้  
พยาบาลเขามีความสามารถในการจะตดัสินใจ มีความสามารถในการบริหารจดัการปัญหาต่างๆ คือการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ไม่ใช่ปุบปับจะทาํได ้มนัจะตอ้งมาจากพื้นฐานของเขาดว้ย จากครอบครัว อนัน้ีไม่วา่จะ
เป็นระบบเปิดหรือระบบปิด หรือระบบปกติอยา่งไร มนัตอ้งอนัน้ีเลย วฒันธรรมความเป็นอยู ่วิถีชีวิตมนัตอ้ง
เขา้มาดว้ย แต่ว่าทางมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมิราชท่ีเราคิดว่าเราทาํได ้  ก็เพราะเหตุพยาบาลเขามีพื้นฐาน   
เขามีตน้ทุนทางสังคมมาแล้ว ก็เพราะว่าเขาไดป้ฏิบติังานมีหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ อนัน้ีเป็นจุดเด่นของ
นกัศึกษาท่ีไดเ้ขา้มาเรียนในน้ี เราเช่ือว่าอนัน้ีเป็นตวัสําคญัในการจะพฒันาหรือวา่ปลูกฝังทางดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับนักศึกษาหรือนักเรียนท่ีจบ ม.ศ.5 เข้ามาเรียนมันผิดกันลิบเลย มีวินัย                  
มีความรับผิดชอบ  น่ีแหละของเขามีสูงมาก เพราะบางคนอาจจะเป็นหวัหนา้ตึกมาอาจจะเป็นผูต้รวจการมา 
อนัน้ีแหละเป็นตน้ทุนทางสังคมมาอยา่งดีแลว้ในเร่ืองการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ประการท่ี 2 ถา้เรา
เอา Nature ท่ีเขามีอยู่แลว้มาฟ้ืนฟูมาทาํนุบาํรุงส่ิงท่ีเขามีมาแลว้แตกดอกออกผลข้ึนมา อนัน้ีเป็นส่ิงสําคญั           
ซ่ึงทางการศึกษาระบบปิดของเรามีน้อยมาก นักศึกษาท่ีจบมาจากชั้นม.ศ.5 ก็ดี เป็นเด็กรุ่นใหม่เข้ามา            
ควรจะได้รับการปลูกฝังแต่ก็ใช่ว่าจะทาํได้ง่าย เพราะฉะนั้ นอนัน้ีก็เป็นต้นทุนทางสังคมท่ีเขามีอยู่แล้ว               
เป็นจุดเด่น  ความมีระเบียบ  ความรับผดิชอบเขามีมาแลว้ แต่วา่เรามาเสริมดว้ยวธีิการสอน เปล่ียนทศันคติใน
บางเร่ือง มาเสริมด้วยท่านอาจารยท์ั้งหลายท่ีทาํการสอนเสริมเป็นตวัอย่าง ตอ้งเป็นตวัอย่างไม่ใช่ปากพูด
เฉยๆ แต่ท่านอาจารยต์อ้งเขา้ไปคลุกคลีกบัเขา เป็นตวัอย่างมีความใกล้ชิดกบันักศึกษาเวลาไปสอนเสริม          
เวลาไปฝึกปฏิบัติงาน   อนัน้ีเราเห็นว่าเป็นของท่ีดี เพิ่มคุณธรรม จริยธรรมท่ีเข้ามีอยู่แล้วให้สูงยิ่งข้ึน                   
ใหมี้รากฐานมัน่คงยิง่ข้ึน  

 
กระบวนการด าเนินงานในการจัดการศึกษาพยาบาลทางไกล มสธ. 

ความคิดเห็นส่วนใหญ่จะมาจากในท่ีประชุม  ไม่มีใครคนใดคนหน่ึงท่ีจะไปควบคุมสั่งการใคร       
ทุกคนมีอิสระในการท่ีจะแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นของดีของไม่ดี ของถูกของผิด เราก็มาพูดกัน                 
แลว้ก็มาสรุปวา่อนัน้ีเป็นความคิดเห็นของกรรมการท่ีท่านตั้งมาให้ทาํอยา่งน้ี แมก้ระทัง่การเตรียมโครงสร้าง
ทางด้านการบริหารก็เหมือนกัน ไม่ได้ไปทาํเองคนเดียว  แต่ว่าเอาท่านทั้งหลายท่ีได้รับการแต่งตั้งหรือ               
มอบความไวว้างใจจากมหาวิทยาลยัให้เรามาดาํเนินการ เราก็พยายามดาํเนินการของเราให้เติมเต็มต่อหนา้ท่ี     
ท่ีรับผิดชอบ  ท่ีไดรั้บมอบหมายจากมหาวิทยาลยั   เพราะเราถือว่าเป็นหลกัสูตรแรกซ่ึงมีความสําคญัมาก             
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ในการท่ีจะทาํต่อไป  จะมัน่คงหรือไม่มัน่คงมนัก็อยู่ท่ีพื้นฐาน( Foundation) อนัน้ีแหละท่ีเราเขา้มาทาํ             
แมว้า่เราจะถูกดินกลบแลว้ใครจาํไม่ไดก้็ไม่เป็นไร  ขอใหไ้ดฝ้ากผลงานก็แลว้กนั  
 การศึกษากระบวนการดาํเนินงานในการจดัการศึกษาพยาบาลทางไกล  มสธ. เป็นการศึกษา                    
เชิงประวติัศาสตร์ (Historical research) เพื่อจะบอกกล่าวเล่าเร่ืองวา่เร่ิมตน้มาอยา่งไร    มีกระบวนการทาํงาน
อยา่งไร และผลลพัธ์ออกมาเป็นอย่างไร  อนัน้ีจะเป็นการบอกเราให้รู้ถึงวา่ท่ีเราลงทุนไปแลว้ และการท่ีได ้ 
ค่าผลลพัธ์ออกมามนัเกิดความสมดุลกนัไหม มนัเกิดความคุม้ค่าไหม มนัเกิดผลดีต่อวชิาชีพอยา่งไร อนัน้ีเป็น
เร่ืองของ Information ท่ีสําคัญ เพราะอันน้ีจะเป็นหนทางท่ีนําเราไปสู่อนาคตได้จากการทํางาน                       
จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาเพื่อหาวิธีการดาํเนินงานต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเปิดหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
หรือจะเปิดหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก อันน้ีเป็นจุดทาํให้เราเกิดประสบการณ์แล้วมาวิเคราะห์                  
ในแง่ของการลงทุนด้วย การวิเคราะห์ในแง่ของการใช้ทรัพยากรถูกต้องเหมาะสมไหมและในแง่ของ
กระบวนการดาํเนินงาน  เราอาจจะไม่ต้องเสียเวลามากเหมือนอย่างท่ีผ่านมาแล้ว ใช้บทเรียนท่ีผ่านมา
วางแผน Step by step เป็นเร่ืองสาํคญั  
 
การรับเชิญเป็นกติิเมธี  และรับด าเนินงานโครงการบูรณาการระบบการศึกษาพยาบาลทางไกล มสธ. 

การท่ีทาํไมถึงรับก็เพราะเห็นความสําคญั  ถ้าเราไม่รับทาํซะตอนน้ีต่อไปในแง่ Document ก็ดี               
ในแง่ของบุคลากรท่ีอยู่ในเหตุการณ์หรือท่ีร่วมเหตุการณ์ก็ดีจะหรอยหรอลงไปเยอะ เวลาน้ีก็ร่อยหรอมาก
แล้ว หายไปหลายท่านแลว้ ฉะนั้นถ้าไม่รับทาํซะให้มนัเขา้รูปเขา้รอยมนัอาจจะเกิดความลาํบากยิ่งกว่าน้ี     
เขา Complete อจาจะไม่มี Complete ขอ้มูลอาจจะไม่Complete ทุกๆท่าน การเป็นครูบาอาจารยห์รือจะอบรม
ลูกศิษยใ์ห้ดีมนัเป็นส่ิงท่ีมาจากตวัอาจารยด์ว้ยส่วนหน่ึงซ่ึงเป็นส่วนท่ีสําคญั ตวัอาจารยเ์องตอ้งมีทศันคติท่ีดี
ต่อลูกศิษยใ์ห้ลูกศิษยเ์กิดความรัก รักในงานท่ีทาํ รักในวิชาชีพ รักในเพื่อนร่วมวิชาชีพของเราเอง รักท่ีจะ
ส่งเสริมไม่ใช่รักท่ีแก่งแยง่หรือทาํลายหรือแตกแยก อนัน้ีเป็น Bad Attitude ท่ีไม่ดีมากเลยสําหรับวิชาชีพถา้
เกิดอยา่งน้ีข้ึนมา ถา้เรามาร่วมสามคัคีกนัเดินไปในทางเดียวกนัจะมีพลงัมากแลว้ก็จะประสบความสําเร็จทั้ง
ในดา้นส่วนตวัเองและในแง่ของวิชาชีพเป็นท่ีพึ่งของประชาชนอนัน้ีเป็นเร่ืองสําคญัมากและก็จะเกิดทาํให้
เรารู้สึกเสียสละ ความรักในวิชาชีพ รักในเพื่อร่วมงาน รักในผูท่ี้จะมารับบริการนั้น ทาํให้เกิดผลประโยชน์
มหาศาลซ่ึงเราจะมองไม่เห็นทนัทีทนัใดแต่ในอนาคตต่อไปเห็นได ้ คนท่ีเป็นครูบาอาจารย ์เกษียณไปแลว้
ท่านเห็นอยา่งชดัเจน บางท่านก็รู้สึกยงัมาหา มาเยี่ยมมาเยือนยงัคิดถึงกนัอยู่และเป็นความช่ืนใจ แต่ครูบาง
คนเราไม่ไดว้่าครูทุกคนเป็นคนดีนะ ก็ตอ้งเป็นธรรมดามีดีบา้งไม่ดีบา้ง แต่ว่าขอให้มีดีส่วนใหญ่ก็แลว้กนั 
อนาคตท่ีจะไปขอให้ท่านสํานึกวา่เราเป็นครูบาอาจารยต์อ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้แก่ลูกศิษย ์ จะสอนดว้ยคาํพูด
สอนไดไ้ม่ใช่สอนไม่ได ้ แต่วา่การทาํใหเ้ขาเห็นเป็นตวัอยา่งอนัน้ีสาํคญัมาก ถา้หากวา่นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขหรือนโยบายผูม้ารับบริการใชบ้ริการนอ้ยลง ลงไปในการศึกษาระดบัตน้ ถา้นอ้ยลงไป การศึกษา
ระดับต่อยอดของเรามนัก็ต้องน้อยตาม แต่คิดว่าส่วนน้ีก็ยงัมีอยู่ท่ีการศึกษาระดับต้น เช่นระดับเทคนิค             
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ระดบัผูช่้วยยงัมีอยูคิ่ดวา่ยงัมีอยูเ่ขายงัมีความตอ้งการ แต่ถา้เป็นเช่นนั้นจริงก็ควรจะมีระดบัท่ีจะทาํมาแลว้เปิด
ต่อไปได ้ส่วนท่ีจะมานัง่คิดในระดบัทาํเป็น Full Scale เหมือนในการศึกษาพยาบาลในระบบปกติมนัก็
จะตอ้งทาํดว้ยตนเองไม่ได ้  เพราะเราไม่ไดใ้ห้การศึกษาขั้นพื้นฐานทางวิชาชีพมา เพราะฉะนั้นถา้จะทาํได ้
ท่านอาจจะไปร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน ซ่ึงเขาให้การศึกษาขั้นพื้นฐานได ้อาจจะตอ้งคดัเลือกและก็มารรวมกนั
เป็นสถาบนัท่ีจะใหก้ารศึกษา ระบบการศึกษา 4 ปีอยา่งท่ีเขาทาํในปัจจุบนัน้ี อนัน้ีก็มีทางเป็นไปไดแ้ละมสธ. 
ก็เขา้ไปช่วยในเร่ืองของการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน มสธ.ทาํไดอ้ย่างดี Learning Package  
ของส่ือประสมก็มีเยอะอยูบ่า้งพอสมควร อาจจะเป็นการช่วยพฒันาสถาบนัท่ีให้บริการพยาบาลเบ้ืองตน้แลว้
อนัน้ีจะไปช่วยพฒันาเป็นอย่างดีด้วยและมนัก็จะเป็นการเพิ่มคุณภาพในเร่ืองบริการให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน            
และเป็นการส่งเสริมคุณภาพให้เกิดข้ึน   ซ่ึงอนัน้ีประชาชนก็คงตอ้งการเยอะทุกโรงพยาบาลเราก็เห็นว่า
ถึงแม้ว่าเราจะส่งเสริมในเร่ืองการป้องกันเราก็ส่งเสริมอยู่มาก การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ                    
แต่ผูท่ี้เจ็บป่วยก็ยงัไม่ได้หาย ไม่ได้ลดลงเลย ก็มาทราบว่าจะทาํยงัไงให้เขาลดลงไปไดบ้า้ง ให้ประชาชน            
เขามีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการป้องกนัในการดูแลรักษาตวัเองใหดี้ข้ึนอนัน้ีก็  มสธ.ทาํได ้
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ผู้ให้สัมภาษณ์    รองศาสตราจารย์  ดร. สายหยุด  นิยมวภิาต   

ตาํแหน่ง ณ เวลาท่ีเก่ียวขอ้ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    ผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาทางการพยาบาล องคก์ารอนามยัโลกประจาํภูมิภาค 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ตาํแหน่งปัจจุบนั   กิตติเมธีสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ มสธ. 

ผูช้าํนาญการประจาํคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผูแ้ทนราษฎร  และ
ผูช้าํนาญการประจาํคณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผูสู้งอาย ุ

วนัท่ีสัมภาษณ์   23 มีนาคม 2553 
ผูส้นทนา     รศ. ดร. บุญทิพย ์ สิริธรังศรี  รศ.ดร.ศรีนวล  สถิตวทิยานนันท ์  

รศ.ดร.อารี  ชีวตระกลูกิจ 
 

รศ.ดร.สายหยดุ   เด๋ียวจะเล่าอดีตคร้ังแรกเร่ิมตน้ก็คือการวจิยั เพราะวา่การขาดแคลนพยาบาลมีมากมาย 
เหลือเกินตอนนั้นก็ขาดอย่างน้ี   การขาดแคลนพยาบาลมีมาตลอดห้าสิบปีท่ีผ่านมา
เพราะตอนหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองน่ีขาดแคลนทุกอย่าง  ไม่ใช่เฉพาะแต่พยาบาล
แพทยก์็ขาดแคลน พยาบาลก็ขาดแคลน ครุภณัฑท์างการแพทยก์็ขาดแคลนทุกอยา่ง 

ผูส้ัมภาษณ์ อนัน้ีเม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ใช่ไหมคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ  ไม่ใช่  หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 คุณหลวงนิตยท์่านเป็นอธิบดีกรมการแพทย ์ 

ต่างจงัหวดัไม่มีพยาบาลเลยท่านถึงได้เปิดโรงเรียนพยาบาลข้ึนท่ีโรงพยาบาลกลาง    
เพื่อจะหาพยาบาลให้มาอยู่ต่างจงัหวดั  และท่านให้ recruit คนต่างจงัหวดัเขา้มาเรียน 
อันน้ีไม่ใช่ของใหม่ท่ี เขาทํากันน่ีนะ ให้ทุนชุมชนเข้ามาน่ี   ท่านทํากันมาตั้ งแต่                 
ดึกดาํบรรพแ์ลว้  เขา้มาเรียนท่ีโรงพยาบาลรู้สึกอาจารยน่ี์เป็นรุ่นแรก 24 คน  แลว้ก็พอ
จบมาท่านก็พยายามท่ีจะให้เรียนภาษาต่างประเทศให้เก่ง ท่านเปิดภาษาจีนนะ ไดเ้รียน
ภาษาจีนดว้ย สมยัเม่ือ 50 – 60 ปีท่ีผ่านมาอธิบดีนิตยน่ี์ เรียนทั้งภาษาจีนภาษาองักฤษ   
นะหนู   เพราะท่านมองเห็นความสําคญัของภาษา   จะไปเรียนท่ีไหนก็ตาม  จะไปอยู่
เมืองนอกก็ตาม ตอ้งมีความรู้ภาษาจีน  เพราะต่อไปน้ีเราตอ้งติดต่อชาวต่างชาติมาข้ึน
ท่านก็ให้เปิดสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  เราเป็นนักเรียนพยาบาลก็ต้องพูด
ภาษาองักฤษได ้ เพราะตอนนั้นคนไขเ้ป็นคนจีนเยอะ ตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลกลางจีน
ทั้งนั้นพูดภาษาจีนกนั ภาษาไทยฟังไม่รู้เร่ือง เราก็ตอ้งพูดภาษาจีนกบัเขา แลว้พอจบมา
เราก็ไปสอบ พอทาํงานมา 5-6 เดือนเราก็ไปสอบชิงทุน  ตอนนั้นทุนต่างประเทศเร่ิมเขา้
มาแลว้   ท่ีอาจารยส์อบไดต้อนนั้นเป็นทุนฟูลไบรท ์ไปสอบไดเ้ราก็ไปต่างประเทศกนั
ไปเรียนรุ่นแรกๆเลย  
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ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยไ์ปเรียนท่ีไหนค่ะ 
รศ.ดร.สายหยดุ  อาจารยไ์ปเรียนท่ีวิสคอนซิล university ก่อนพอไปเรียนไดส้ักปีกวา่ๆ กระทรวงก็เรียก

กลบัเพาะไม่มีคนจะทาํงาน เรียกกลบัมา 
ผูส้ัมภาษณ์ เลยไม่จบ 
รศ.ดร.สายหยดุ ไม่จบ เพราะเราตอ้งไปเร่ิมตน้เรียนใหม่ ถึงแมเ้ราจบพยาบาลไทยไป 3 ปีคร่ึง ไปถึงท่ี

โน่นเขาไม่เทียบโอนให ้ 
ผูส้ัมภาษณ์ ไม่มีใบประกอบวชิาชีพดว้ย 
รศ.ดร.สายหยดุ  มนัมีของประกอบโรคศิลป์ไง 
ผูส้ัมภาษณ์ อ๋อมีแต่ไม่รับ 
รศ.ดร.สายหยดุ  แต่เขาไม่ยอมรับไง 
ผูส้ัมภาษณ์ เป็นดว้ยภาษาหรือเปล่าคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ  ไม่ใช่เพราะวา่ภาษาหรอก เพราะเขาบอกวา่ความรู้ของเรามนัคนละระดบักบัของเขา     

เขาก็ไม่ยอมรับ  เราก็ตอ้งไปแสดงความสามารถใหเ้ขาเห็น ไปถึงเราก็เขาเรียนเขาก็บอก
ยตูอ้งมาเขา้ตั้งตน้เรียนใหม่เลย  ไม่ตอ้งมาคิดต่อเป็นพยาบาลวิชาชีพ เขารับไม่ไดต้รงน้ี 
เราก็เข้าใจเขานะ  เพราะเขามาตรฐานสูง สมยัท่ีอาจารย์เคยเรียนพยาบาลท่ีอเมริกา            
เรียน 5 ปี จบปริญญาตรีเรียน 5 ปี แลว้มนัอยู่ช่วง transition จะเปล่ียนจาก 5 ปี มาเป็น       
4 ปีในช่วงนั้นท่ีเราไป อาจารย ์advisor ก็บอกวา่ take course ไปก่อนยงัไม่ตอ้งมาเรียน
วิชาชีพ  เพราะว่าถา้เราสามารถเก่งมนัมีการสอบเทียบคือเขาให้สอบเทียบได ้แต่ว่ามี
ไม่ก่ีคนท่ีจะสามารถผ่านได้  ให้สอบวิชาชีพแล้วเราจะได้เครดิตสูงข้ึนไม่ต้องเรียน
วิชาชีพมาก  เขาแนะนาํดา้นน้ีให้เรียนไปก่อน เพราะว่าการศึกษาในประเทศไทยมนัก็
ไม่มีเร่ืองน้ีท่ีจะใส่ไปดว้ย เราก็ไปเรียนพอไปเรียนไดปี้คร่ึงได ้ ทางกระทรวงก็เรียกตวั
กลบับอกว่าไม่มีคนทาํงาน บอกให้กลบัมาก่อนกลบัมาทาํงานสักพกัหน่ึงแลว้ท่านจะ
ส่งกลบัไปใหเ้รียนใหม่  

ผูส้ัมภาษณ์ ตอ้งไปเร่ิมใหม่อีก เสียดาย 
รศ.ดร.สายหยดุ  ใช่ ทีน้ีพอเราเรียนอยูท่ี่วสิคอนซิน ปีหน่ึงได ้ เราดูเราก็ไม่ค่อยจะชอบเพราะเป็น 
 มหาวทิยาลยัของรัฐนะ วสิคอนซินสเตจ ท่ีเขาเรียกสเตจ university นะ เราก็ไม่คอยจะ 
 ชอบนะ เพราะวา่ปรัชญาการศึกษาของเขาใช ้progressive education พื้นฐานเป็น 

ปรัชญาการศึกษา เราดูเราก็ไม่ค่อยจะชอบใจเท่าไหร่นะ  เพราะเราก็เรียน education ทีน้ี
เรารู้เลยวา่ของเขาน่ี  เขาจะใช ้ progressive education ของจอนดูอ้ีซ่ึงเป็นตน้ตาํหรับใน
การเรียนอนัน้ี ทีน้ี ถา้อะไรท่ีเราทาํแลว้มนัเวิร์คสําหรับตวัเราเองถือวา่ใชไ้ด ้แต่อาจารย์
ไม่คิดอย่างนั้น  ปรัชญาการคิดทางการศึกษาของเรากบัของเขาไม่ตรงกนั อาจารย์ก็
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พยายามแสวงหามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ก็ซ่ึงเวลานั้ นมีไม่ก่ีแห่งท่ีเปิดคอร์ส  จนมาพบ              
มาคเคช university ซ่ึงเป็น catholic university มีปรัชญาการศึกษาท่ีว่าเราเตรียมคน 
ไม่ใช่ปรัชญาการศึกษาท่ีเตรียมคนเพื่อทาํงานในปัจจุบนัน้ี แต่เป็นการเตรียมคนเพื่อ
แกปั้ญหาในอนาคตดว้ย เพื่ออนาคตดว้ย พอเรามาฟังเราก็ชอบใจ เราก็ขอยา้ย เขาก็บอก
วา่ได ้พอดีเราอยากไปท่ีมาคเคชเป็นมหาวิทยาลยัเก่าแก่แก่ยิ่งกว่าวิสคอนซินอีก ตั้งมา
เป็นร้อยปีแล้ว  เขาบอกว่าเป็นโรงเรียนท่ีดี ฝร่ังเขาก็ใจกวา้งจะไปไหนเขาก็ไม่ว่า             
เขาก็ส่งเสริมแลว้ก็ให้โอกาสให้เครดิตเราไปท่ีมาคเคชแต่พอไปเรียนไดม้าสเตอร์เดียว
เราก็กลบัมาก่อนแลว้ก็กลบัไปเรียนอีกหลายปีจนจบ  ก็ดี ทางการเขาก็ส่งไป ตอนแรก
ประเทศเร่ิมเปิดหลงัสงครามจีนเขา้มาองคก์ารของยซู่อมยเูสจนะเขาให้ทุนเยอะ เขาก็ส่ง
ผูเ้ช่ียวชาญเขามาทาํงานคนไทยก็มีก็ตอ้งเป็นcounterpart พออาจารยก์ลบัมาทาํงานเป็น
counterpart เสร็จแลว้ ก็มีการปรับปรุงหลกัสูตรสักพกัใหญ่เป็นปีนะ    แล้วเขาก็ให้
กลบัมาใหม่ มาเรียนจนจบปริญญาจบปริญญาตรีแลว้ก็ไปเรียนต่อปริญญาโทเสร็จได้
ปริญญาโทก็กลบัมาทาํงานสักพกัหน่ึง ทีน้ี concept ของการศึกษาน่ีท่ีเล่าให้ฟังเขา
เรียกว่าปรัชญาทางการศึกษา พอเรากลับมาทาํงานเราก็มามองพิจารณาเหตุการณ์        
ทุกอย่างในบ้านเรา   พยาบาลจะก้าวหน้าได้อย่างไร รัฐบาลไทยก็ดี กพ.ก็ดี เขาจะ               
recognize พื้นฐานการศึกษาก่อน จะให้เงินเดือนตามการศึกษาไม่ใช่เพราะให้เงินเดือน
ตาํแหน่งหนา้ท่ี ถา้ใครไดป้ริญญาตรีไดเ้ท่านั้น ไดป้ริญญาโทจะใหเ้ท่านั้น พยาบาลเรียน
จบประกาศนียบตัรมาเขาเรียกวา่ชั้นจตัวาเรียน 3 ปีคร่ึง อีกก่ีสิบปีเราถึงจะไดเ้รานบัเรียน
ไปแลว้เกษียรยงัไม่ไดเ้ลยชั้น เม่ือก่อนเขาเรียกชั้นตรี โท เอก มนัยงัไม่ไดเ้ลย แลว้ใครจะ
เป็นคนกาํหนดนโยบาย นโยบายมาจากคนอ่ืนทั้งนั้นไม่ใช่พยาบาลเป็นคนกาํหนดเลย
เพราะว่าพื้นฐานเราตํ่า  ถึงหนูจะไปเรียนท่ีอ่ืนไดป้ริญญาตรีมาเขาก็ไม่ไดส้นใจ  เราก็
ตอ้งฟันฝ่าอยา่งน้ี ชั้นจตัวา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก 

ผูส้ัมภาษณ์ สมยันั้นคนท่ีจะเรียนพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีเรียนจบ ม.3 ใช่ไหม  ไม่ไดจ้บม.6 
เพราะมีบางคนจบ ม.6 พวกเราน่ีเรียนจบปริญญาเขาเรียกวา่เรียนจบม.6 

รศ.ดร.สายหยดุ  ม.ศ.5 
ผูส้ัมภาษณ์ เขาเรียกวา่ ม.6 ม.ศ.5 สมยันั้นแลว้ก็มีบางคนจบ ม.3 
รศ.ดร.สายหยดุ ม. 3 เพราะพวกเรามี requirement  แค่นั้น จบม.3 แลว้ก็เรียน 3 ปีคร่ึงทุกแห่ง ม.3 แลว้ก็ 
 เรียน 3 ปีคร่ึง นอกจากท่ีศิริราช  
รศ.ดร.สายหยดุ  มนัก็เลยกลายเป็นจตัวา 
ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยเ์ป็นรุ่นแรกๆ ท่ีจบปริญญาตรีหรือเปล่าคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ ของเมืองไทยไม่ไดจ้บ  ไปจบปริญญาตรีจากต่างประเทศ 
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ผูส้ัมภาษณ์ ไปจบท่ีนอก แลว้เวลากลบัมา กพ. เขาจะเทียบใหห้รือเปล่าคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ  ก็เอาปริญญาโท เขาก็นบัเป็นปริญญาโทต่างประเทศ ไดเ้งินเดือนพนัเกา้หรือพนัแปด       
 ก็จาํไม่ได ้พอกลบัมาเสร็จแลว้ก็มานัง่คิดนัง่พิจารณาส่ิงแรกท่ีจะตอ้งทาํก็คือปรับ 
 พื้นฐานการศึกษาก่อน จาก ม.ศ.3 ตอนนั้นใหม้าเป็น ม.ศ.5 ซะก่อน 
ผูส้ัมภาษณ์ ใครร่วมคิดกบัอาจารยค์ะตอนนั้น 
รศ.ดร.สายหยดุ ก็นัง่คุยกนักบัพวกพยาบาล  พวกเราเองก็เห็นวา่มนัไม่ถูกนะ กวา่จะปรับจาก ม.ศ.3 เป็น  
 มศ. 5 ไดท้ัว่ประเทศนะ ตอ้งทาํทัว่ประเทศ โอโ้ห คนก็ต่อตา้นไม่เห็นมีความจาํเป็น 
 พยาบาลเรียนแค่น้ีก็พอแลว้ ทาํไมจะตอ้งเรียนถึง ม.ศ. 5 เสียเวลาไป เพราะวา่คนก็ไม่มี 
 จะทาํงาน สารพดัปัญหาพวกแพทยน์ะ ส่วนใหญ่จะเป็นแพทย ์เราก็บอกไม่ไดถ้า้ไม่ 
 ปรับมนัจะไปปรับหลกัสูตรการศึกษาไดไ้ง หลกัสูตรการศึกษาปัจจุบนัมนัเทียบแค่             
 ม.ศ.3 เท่านั้นเองท่ีรับข้ึนมานะ รับพื้นฐาน ม.ศ.3 เสร็จแลว้จะทาํยงัไงละ เราก็หาตวัเลข 
 เยอะ ก็ตั้งฟอร์มกรรมการข้ึนมาเพื่อจะหาตวัเลข เขาบอกวา่นกัเรียนท่ีจบ ม.5 ไม่มีใคร 
 อยากเรียนพยาบาลหรอกเขาไปเรียนอยา่งอ่ืนกนัหมดเราก็บอกไม่จริงมีคนอยากเรียน  
 เด็กผูห้ญิงอยากเรียนเยอะแยะ   แต่เราไม่ได ้recognize เขาเอง   เขาเรียน ม.5 มา มาตีเขา 
 แค่ม.3 เท่านั้นเอง แลว้ก็มาใหเ้รียนประกาศนียบตัร ผลท่ีสุดใชเ้วลาเป็นปีกวา่จะปรับ 
 จาก ม.ศ.3 ได ้ซ่ึงม.ศ. 3 ตอนนั้น ข้ึนมาเป็น ม.ศ. 5 ใชเ้วลาเป็นปี ใชต้วัเลขตวัอะไร                 
 พอกระทรวงสาธารณสุขประกาศปรับพื้นฐานของเราเป็น ทุกโรงเรียนตามหมด  
 โรงเรียนทหาร โรงเรียนตาํรวจตามหมดเลย  ตอ้งทาํทั้งประเทศ move ทั้งประเทศ ไม่ใช่ 
 เฉพาะแพทย ์พอไดเ้ป็น ม.ศ. 5 แลว้ อาจารยก์็มาคิดอีกแหละวา่ถา้เราเป็นม.ศ.5 แลว้เรา 
 ไม่เป็นของเราเองมนัไม่ไดน้ะ มนัตอ้งเป็นของเราเองตอ้งเป็นเหมือนคณะนะ 
รศ.ดร.สายหยดุ  ใช่ คณะหน่ึง  มนัตอ้งเป็นคณะหน่ึงของมหาวทิยาลยั ไม่ใช่ไป attach กบัฟิสิกส์ ไม่ใช่ 

ไป attach กบัแพทย ์โอโ้ห concept อนัน้ียากมากกวา่จะข้ึนมาได ้เขาต่อสู้เขาไม่ยอมให้
เราข้ึน ถึงกระทัง่สภาการศึกษาตอ้งนดัประชุมพิเศษเพราะวา่เขาไม่มีใครเห็นดว้ยเขานดั
ประชุมพิเศษท่ีพิจารณาว่าจะให้เราเป็นคณะหรือเปล่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นน่ีเป็น
มหาวทิยาลยัแห่งแรกท่ีตอ้งการจะ move เขามาติดต่อกบัอาจารยใ์หอ้าจารยไ์ปช่วย 

ผูส้ัมภาษณ์ อ๋อ เป็นท่ีมา 
รศ.ดร.สายหยดุ  อือเป็นท่ีมา  ใหไ้ปช่วยจดัตั้งตอนนั้นเขาเรียกโรงเรียนพยาบาลหรือวทิยาลยัพยาบาล            
 ไปช่วยจดัตั้งเราบอกเราไม่ไปหรอกแต่ท่านมีขอ้แมว้า่เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่เคยมี 
 ใครไดย้นิเขาหวัเราะกนักล้ิงเลย วา่ไปเอาช่ือน้ีมาจากไหน ก็บอกมาจากพวกเรานะ 
 แหละ คณะแพทยศ์าสตร์ก็มี คณะวศิวกรรมศาสตร์ก็มี ทาํไมเราจะทาํไม่ได ้
ผูส้ัมภาษณ์  น่ีเรียกวา่เป็นอาจารยท์่านแรกเลยใช่ไหมคะในคณะพยาบาล 
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รศ.ดร.สายหยดุ  เป็นคนแรกเลย ท่ีต่อสู้มาอยา่งหนกัในเร่ืองคณะพยาบาลน่ี 
ผูส้ัมภาษณ์   อาจารยเ์ป็นคณะบดีคนแรกของประเทศไทยหรือเปล่าคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ   เปล่าเป็นคนท่ีต่อสู้  ต่อสู้ท่ีจะใหม้นัเกิดข้ึน ไม่อยา่งนั้นเราก็จมอยูอ่ยา่งนั้นนะ จม 
 อยู่กับคนอ่ืนเขา นโยบายต่างๆ ก็มีไม่ได้เพราะจะเป็นนโยบายชั้ นพิ เศษ มันก็
 เกษียณไปกนัก่อนแลว้ทั้งนั้น 
ผูส้ัมภาษณ์  ความสาํเร็จมนัอยูไ่ดม้นัเกิดจากอะไรคะอาจารยข์า 
รศ.ดร.สายหยดุ  เด๋ียวจะเล่าใหฟั้ง เราทาํการลอบบ้ี 
ผูส้ัมภาษณ์ ใชว้ธีิการลอบบ้ี  
รศ.ดร.สายหยดุ  ตอนนั้นอาจารยก์าํแหง เสถียรกุล และใคร 
 อีกคนนึกช่ือไม่ออก เราก็ให้สภาการศึกษาช่วยทาํวจิยัวา่ความขาดแลนมนัเป็น 
 ยงัไงมนัอยูก่นัยงัไงมนัจะแกไ้ขกนัยงัไง สภาการศึกษาตอนนั้นท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีท่ี 
 มาร่วมตอนนั้น เป็นอาจารยส์ะอ้ิง วชิิตสงคราม ยงัจาํช่ือได ้แลว้ก็อาจารยผ์ูช้ายท่ี 
 อยูส่ภาการศึกษาท่านก็มาช่วยทาํวจิยั ช่ือนิพนธ์ มาสวสุิทธ์ิ ซ่ึงตอนหลงัไปอยู ่
 วทิยาลยัของต่างประเทศ International collage ขอเคา้เอนจีเนีย ก็ไปอยูท่ี่นัน่ ก็มี 
 คนดีๆ เขา้มาช่วยท่านช่ือฝน แสงสิงห์แกว้ เป็นประธานให ้ถา้ไม่ไดแ้รงผลกัดนั 
 จากฝน แสงสิงห์แกว้นะ 
ผูส้ัมภาษณ์  ท่านไปขอมาหรือวา่อยา่งไร รู้จกัท่านเป็นส่วนตวัหรือเปล่า 
รศ.ดร.สายหยดุ  ไปขอท่านมา รู้จัก เป็นลูกศิษย์ท่านไง สมัยท่ี เป็นนักเรียนพยาบาลอาจารย์ฝน               

มาสอน ท่านก็ไม่ไดรู้้จกัเราเป็นส่วนตวั ท่านก็อ่านเปเปอร์ท่ีเราเขียนไปเสนอท่าน 
 ท่านก็วา่  เด็กคนน้ีมนัเก่งนะท่านก็ไม่เห็นหนา้มนัจาํทุกอยา่งท่ีผมพดูได ้ใส่มา 
 หมดในคาํตอบท่านบอกไปตามมาดูตวัหน่อยซิวา่หนา้ตาเป็นยงัไง คุณแม่มณีก็ไป 
 เอาตวัมาใหดู้ คนน้ีต่อไปจะเป็นผูน้าํนะฝ่ายการพยาบาลน่ีทาํใหดี้ ทาํตวัใหดี้เถอะ  
 ตอนนั้นเรียนกบัพยาบาลผูช้ายพอท่านมาท่านถามทุกคร้ังทีน้ีพอเราจบไปแลว้ก็ขอ 
 ท่านใหช่้วย ท่านก็ถึงไดช่้วยมาเป็นประธานมาเป็นอะไรต่ออะไรให ้มาเป็น 
 ประธานทาํการวจิยัแลว้ก็ไดแ้รงช่วยจากไอห้นูเจา้หนา้ท่ีหลายคนทีเดีย ทาํวจิยั 
 เร่ืองน้ี พอทาํวจิยัเสร็จก็เทียบเอาวา่การขาดแคลนพยาบาลมาจากหลายสาเหตุแต่ 
 การแกปั้ญหาเราก็เช่ือมมาจากรายงาน อนัท่ีหน่ึงตอ้งยกฐานะทางการศึกษาก่อน  
 เขาก็ recommend ก่อน  วา่ใหจ้ดัตั้งเป็น equivalent colleague หรือเป็นคณะวชิา 
 หน่ึงของมหาวทิยาลยั เราก็ใส่ไปตรงๆ ใส่ไม่ตรงอยา่งน้ีเขาไม่ทาํตามหรอก ท่านก็ 

 ตอ้งใส่ซิ ท่านเป็นประธานน่ี นอกจากน้ีท่านก็บอกวา่ทาํการวจิยัเสร็จแลว้ ถา้ไม่มี 
 คณะกรรมการท่ีจะ implement กนัน่ีมนัก็จะอยูใ่นห้ิงท่านอาจารยฝ์นแนะนาํเลย  
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 ท่านบอกใหต้ั้งคณะกรรมการท่ีจะ implement ขอ้เสนอแนะวจิยั น่ีเป็นวจิยัแห่ง  
 แรกของประเทศไทยนะเร่ืองน้ีท่ีทาํเร่ืองการขาดแคลนพยาบาลโดยสภาการศึกษา 

ผูส้ัมภาษณ์  เอกสารเด๋ียวน้ีน่ีตามยากไหมคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ  หาไม่ไดเ้ลย และการแนะนาํน่ีมนัทนัสมยัเรายงั implement ไม่หมดเลย เวลาน้ีจาก 
 ท่ีวจิยันะ 
ผูส้ัมภาษณ์  เด็กๆกวา่ท่ีร่วมทาํวจิยัมีไหมคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ  หาตวัยาก อาจารยว์รรณวไิลก็เป็นคนท่ีเขา้มาอยูใ่นวจิยัน้ีดว้ยแต่ก็ไปซะแลว้ 
ผูส้ัมภาษณ์  เอาวจิยัไปปฏิบติัต่อ 
รศ.ดร.สายหยดุ  เอาไปปฏิบติัไง ท่านบอกให้มีกรรมการ ตวัท่านอาจารยฝ์นแหละรับเป็นประธาน 
 ให ้เราก็เร่ิมเอาแต่ละขอ้ๆ โดยท่ีมีท่านอาจารยส์ะอ้ิง  วชิิตสงครามน่ี เอาเป็นขอ้ๆ  
 มาดู ใหเ้ราปรับเงินเดือนให้เราปรับตาํแหน่ง ก็มาดูเสร็จแลว้น่ีท่านก็บอกวา่การ 
 จดัตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเร่ืองใหญ่มนัตอ้งดูหลายเร่ืองดว้ยกนัใหญ่ก็ใหญ่เรา 
 ก็พยายามศึกษาดูไปเร่ือย วา่การจะตั้งคณะตอ้งมีอะไรบา้ง ในเวลานั้นเผอิญ 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่นอยากจะเปิดพยาบาลแต่ท่านอาจารยพ์ิมล ไม่มีความรู้สึกวา่ 
 จะตอ้งเป็นคณะเพราะท่านไม่รู้เร่ือง ท่านก็มาหาอาจารยใ์หเ้ราช่วย ก็บอกวา่เรา 
 ยนิดีถา้หากวา่เปิดเป็นคณะก็เอาขอ้มูลตรงน้ีไป implement เราก็ยนิดีท่ีจะช่วยท่าน  
 ก็ทาํทุกวถีิทางเพื่อจะใหเ้ป็นคณะมีคุณหมอหลายคนไม่เห็นดว้ยก็เยอะ เห็นดว้ยก็มี  
 ไม่เห็นดว้ยก็มี ท่านก็ประชุมสภาการศึกษาก็ประชุมกนัไม่รู้ก่ีสิบคร้ังเร่ืองการ 
 จดัตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณะท่ีมาราธอนจริง อาจารยก์าํแหงก็โยกโย ้
 มากคณะน้ีกวา่จะไดเ้กิดไม่ใช่ง่ายทีน้ีทาํไงละ ปกติเขาจะมีคณะกรรมการสภา    
 ทางการศึกษาชุดหน่ึงวา่จะจดัตั้งไดห้รือไม่ได ้ทีน้ีมนัเกิดความขดัแยง้ในกรรมการ 
 กนัเอง ท่านก็บอกเอาอยา่งน้ีก็แลว้กนันะเชิญอธิการบดีทุกมหาวทิยาลยัใหเ้ขา้มา 
 ประชุมใหค้วามเห็นเป็นกรณีพิเศษเลยวา่จะตั้งไดห้รือไม่ได ้ถา้เขาใหค้วามเห็นวา่ 
 ควรตั้งและตั้งไดเ้ราก็จะเสนอไปเป็น Normal ท่านฉลาดนะท่านก็เชิญอธิการท่าน 
 ก็บอกวา่เราตอ้งเชิญอธิการบดีทุกมหาวทิยาลยัมาแต่ตอนนั้นมนันอ้ย มี 9   
 มหาวทิยาลยั ม.มหิดล จุฬา เกษตร ศิลปกร เชียงใหม่ ธรรมศาสตร์ ฯ ทั้งหมดมนั 9  
 มหาวทิยาลยัท่ีจาํได ้ทีน้ีก่อนนั้นเราก็เขา้ไปชีแจงกบัอาจารยพ์ิมล ในฐานะเป็น 
 อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่นก็เขา้ช้ีแจงดว้ย แลว้ก็อาจารยว์ทิยา เป็นคณบดี 
 คณะวศิวกรรมศาสตร์ เขา้มาร่วมช้ีแจงดว้ย เป็นคณะกรรมการฝ่ายขอนแก่น ถาม 
 วา่ทาํไมตอ้งมีคณะ เราก็มีเหตุผลของเรานะ มีหลายคนก็ยงัคา้นบอกวา่ท่ีไหนก็ไม่ 
 มีคณะ ก็บอกวา่ไม่จริงเลยขอ้มูลท่ีท่านไดม้าผดิฉนัก็เรียนต่างประเทศมามหาวทิยาลยัท่ี 
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 ฉนัเรียนก็เป็นคณะจบโทก็เป็นคณะ เถียงกนัมากหนู แต่คนท่ีใหก้ารสนบัสนุนเราเยอะ  
มี ม.เกษตรใหก้ารสนบัสนุน คิดวา่ผูแ้ทนมหาวทิยาลยัเกษตรช่ือท่านเสียไปแลว้ และ
อาจารยท่ี์ธรรมศาสตร์  ช่ือ อ.ดร.อรุณ วเิชียรเจริญ ใหค้วามสนบัสนุนเตม็ท่ีวา่ตอ้งให้
เขาเป็นคณะแลว้ก็ตอ้งมีการศึกษาแบบ educationไปใส่  

ผูส้ัมภาษณ์ แสดงวา่การประชุมคร้ังน้ีก็มีคนเห็นดว้ย 
รศ.ดร.สายหยดุ  เห็นดว้ย 
ผูส้ัมภาษณ์  อาจารยมี์การลอบบ้ีไหมคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ  เราก็ไปหาเป็นคนๆ ไปเลย แต่ไม่ไดไ้ปหาทุกคน ซ้ือเสียงขา้งมากไดม้นัก็ตอ้งได ้
ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยต์อ้งใหร้ายละเอียด ถา้ท่านเห็นแต่เปเปอร์ท่านอาจจะไม่เขา้ใจ 
รศ.ดร.สายหยดุ  เออ ไม่เขา้ใจ ตอ้งไปใหข้อ้มูล ตอ้งไปแทบทุกวนั แต่วา่คนท่ีคดัคา้นอยา่งชดัเจนก็ 
 มีเป็นอธิการของเชียงใหม่ และคนท่ีไม่ใหค้วามสนบัสนุนก็คือมหาวทิยาลยัมหิดล  
 อ.เกษม แต่ท่านก็ไม่คดัคา้นแต่ไม่โวตให ้แต่อยา่เอาช่ือท่านไปใส่เพราะมนัเป็น 
 ความคิดเห็นของท่านและเราจะไปวา่เขาไม่ได ้ส่วนเชียงใหม่ถือวา่คดัคา้น ในท่ี 
 ประชุมก่อนท่ีจะเลิกท่านบอกวา่ถา้อยา่งนั้นขออนุญาตออกนอกท่ีประชุม  

หมายความวา่คดัคา้นแต่ไม่ใหเ้สียงคดัคา้น ถา้อยากจะเอาก็เอาไปฉนัไม่วา่แต่วา่ 
ฉนัไม่อยากมีช่ือร่วมเสนอในการแต่งตั้ง แต่คนท่ีสนบัสนุนเรามาก็ธรรมศาสตร์   
อ.อรุณ วิเชียรเจริญ เสียงแขง็เลยวา่ตอ้งใหเ้ขา ธรรมศาสตร์ เกษตร ศิลปากร จุฬา ท่ีให้
การสนบัสนุน อยา่งเตม็ท่ีเพราะวา่พอจดัตั้งเสร็จแลว้กฎีกาตอ้งมีการจดัตั้งนัน่ 
แหละเราถึงไดเ้ร่ิมทาํงานอยา่งจริงจงัสร้างหลกัสูตร ความจริงหลกัสูตรเราทาํ 
มาแลว้สร้างมาเสร็จเรียบร้อยแลว้ เราก็ทาํเขา้เสนอท่ีประชุมเขาตีตกเขาบอกไม่เคย 
เห็นหลกัสูตรอะไรท่ีจะมาจากพื้นฐานของชุมชนเพราะวา่ขอนแก่นเอาชุมชนเป็น 
หลกัท่ีจะสร้างพฒันาหลกัสูตรข้ึนมาทาํอยา่งไรถึงจะใหชุ้มชนมีสุขภาพท่ีดี 
แขง็แรงสามารถท่ีจะช่วยตวัเองได ้

ผูส้ัมภาษณ์ เรามีวสิัยทศัไกลกวา่เขา 
รศ.ดร.สายหยดุ  โอโ้ห สิบปี หลายสิบปี อนัน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีให้อาจารยถึ์งไดไ้ปอยูใ่นองคก์าร 

อนามยัโลก เพราะconcept อนัน้ีเพราะหลกัสูตรอนัน้ีเขามาพบมาเห็นทีหลงัเขาถึง 
บอกโอโ้หอนัน้ีเรียกเป็นแห่งแรกของโลกก็ได ้บงัเอิญเขามี by the year two  
thousand นัน่แหละเขาใชห้ลกัสูตรน้ีเป็นพื้นฐาน 

ผูส้ัมภาษณ์  ตอนน้ีอาจารยไ์ดเ้ป็นผูน้าํขององคก์ารอนามยัโลก 
รศ.ดร.สายหยดุ  เปล่าไม่ไดเ้ป็นไดเ้ป็นหลงัจากนั้น มาเป็นคณบดีหลงัจากนั้นหลงัจากตั้งคณะน้ี 

เสร็จแลว้ถึงไดไ้ป 



17 

 
 

ผูส้ัมภาษณ์ หลงัจากนั้น กระบวนการก่อตั้งก่ีปีคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ  โอ ้หลายปีกวา่จะจดัตั้งได ้ต่อสู้กนัมา เราก็อาศยัผูแ้ทนผูเ้ช่ียวชาญจากองคก์าร 

ต่างประเทศก็คือองคก์ารอนามยัโลกเป็นฐานในการสนบัสนุนขอ้มูลไม่งั้นเราก็ไป 
ไม่ไดเ้หมือนกนั กวา่จะเกิดคณะน้ีไม่ใช่ของง่าย แต่ท่ีอ่ืนเขาง่ายนิดเดียว แป๊บเดียว 
เขาประชุมผา่น 

ผูส้ัมภาษณ์ อ๋อ เพราะวา่มีคนเขาบุกเบิกไวแ้ลว้ ตอนนั้นหนู (รศ.ดร.ศรีนวล สถิตวทิยานนท)์  
อยูท่ี่จุฬาปีแรกๆ เลย หมอท่ีรู้จกักนัเขาพดูถึงอาจารยเ์ขาบอกอาจารยเ์ก่งมากเป็น 
นกัสู้เป็นคนท่ีมีวศิยัทศัน์เขาชมใหห้นูฟัง 

รศ.ดร.สายหยดุ   ถา้ไม่สู้เราก็ไม่ได ้
ผูส้ัมภาษณ์  แลว้อาจารยว์จิิตรท่านทราบขอ้มูลอาจารยม์า เราไปเชิญอาจารยม์าทาํอยา่งไรคะ  

ตอนท่ีมา มสธ. 
รศ.ดร.สายหยดุ   ท่านช่วยตอนนั้นท่านอยูจุ่ฬาท่ีอยูค่รุศาสตร์จุฬา 
ผูส้ัมภาษณ์  ท่านรู้จกัอาจารยม์าก่อนใช่ไหมคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ   เราไปหาท่านอาจารยพ์ลูทรัพยท์่านเป็นคณบดี ไปขอคนท่ีจะมาช่วยพฒันา 

หลกัสูตรของพยาบาล 
ผูส้ัมภาษณ์  แลว้ไดอ้าจารยว์จิิตรมา 
รศ.ดร.สายหยดุ   ท่านอาจารยพ์ลูทรัพยบ์อกวา่ใหว้จิิตเขาไปช่วยเพราะตอนนั้นกลบัมาจากเมือง 

นอกใหม่ๆ เธอตอ้งชอบแน่เขาหวั bright  ท่านหวักา้วหนา้ท่านวา่อยา่งน้ี ท่านก็ให ้
อาจารยว์จิิตรเขา้มาช่วย อีกคนก็อาจารยสิ์ปปนนท ์เกตุทตั น่ีแหละท่ีเขา้มาช่วย 
ทาํหลกัสูตร ตอนท่านมาช่วยทาํหลกัสูตรของกระทรวง ท่านยงัไม่ไดไ้ปโน่น คือ 
เปล่ียนการศึกษาใหเ้ป็น Liberal education มากข้ึน ใหเ้ป็นThe Nation educatio 
เขา้มา เรียนcourse ปรัชญาทางการศึกษาอะไรต่ออะไรเขา้มาผสมผสาน ไม่งั้น 
หลกัสูตรกระทรวงสาธารณสุขมนัแคบ 

ผูส้ัมภาษณ์  มีแต่หลกัสูตรพยาบาลอยา่งเดียว 
รศ.ดร.สายหยดุ   มีแต่หมอมาสอน ถึงบอกตอ้งพยาบาลสอนมนัถึงจะเขา้ใจเร่ืองการพยาบาล ถึงได ้

ทาํกนั เสร็จแลว้ท่านอาจารยอ์ดุลย ์ก็เขา้มาช่วยของกระทรวงนะ 
ผูส้ัมภาษณ์  แต่คณะพยาบาลท่ีอ่ืนน่ี นัน่คือยคุแรกท่ีอาจารย ์
รศ.ดร.สายหยดุ   ยคุแรก ตอนน้ีพอมาถึงคณะตอนนั้นทาํท่ีขอนแก่นก็เป็นคณะข้ึนมา กวา่จะไดเ้สร็จ  

ก็ไดแ้ลว้เรียบร้อยแลว้ ท่านนายกถนอม กิติขจร ท่านเป็นนายกสภามหาวทิยาลยั  
ท่านเรียกเขา้ไปหาเลย ถา้ท่านอาจารยไ์ม่ไปผมไม่เซ็นให ้หนงัสือเซ็นออกท่ีจะให ้
เซ็นเจรจาตั้งคณะ ถา้ไม่ไปอยูผ่มไม่ใหเ้ป็น เพราะผมไม่เช่ือคนอ่ืนวา่จะใครจะทาํ 
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ได ้ท่านพดูอยา่งน้ีเราก็ตอ้งไป สามีบอกถา้เธอไปจะไปช่วยสักระยะจนกวา่จะตั้ง 
เสร็จเรียบร้อย เพราะวา่ถา้เราไม่ไป ท่านบอกมาเลยวา่ถา้ไม่ไปท่านไม่ให ้ท่าน 
เรียกมาหาท่ีทาํเนียบเลย ประชุมท่ีทาํเนียบรัฐบาลก็ปิดทาํเนียบเลย 

ผูส้ัมภาษณ์  ไม่ไวใ้จคนอ่ืน อาจารยท์่านน่ารักมากเลย 
รศ.ดร.สายหยดุ   น่ารักมาก ท่านเป็นคนดีมาก ถา้ท่านไม่เป็นแรงใจใหเ้ราไป เราไปไม่ไดห้รอก เรา 

ถึงตอ้งไปอยูท่ี่โน่นเป็น 10 ปี กวา่จะดาํเนินการเพราะวา่ มีอาจารยก์ลัยา อาจารย ์
เพญ็ศรี อาจารยพ์รรณี 3 คนโด่เด่เขา้ไปไม่รู้จกัใครเลย ไปนัง่กอดคอร้องไหก้นัอยู ่ 
มนัไม่มีอะไรเลยท่ีจะใหเ้ราแต่เราตอ้งต่อสู้ 

ผูส้ัมภาษณ์  มีใครบา้งนะคะอาจารย ์
รศ.ดร.สายหยดุ   มีเพญ็ศรี ผูเ้ช่ียวชาญ อาจารยก์ลัยา อาจารยเ์พญ็ศรี อาจารยพ์รรณี พวกน้ีเกษียณ 
   หมดแลว้ 
ผูส้ัมภาษณ์  อาจารยก์ลัยานามสกุลอะไรค่ะอาจารย ์
รศ.ดร.สายหยดุ   ธนศรี  
ผูส้ัมภาษณ์  อ๋อ อาจารยเ์ป็นท่ีมาหรือเปล่าค่ะท่ีวา่ท่าน ดร.วจิิตร ไปเชิญมาช่วยท่ี มสธ. 
รศ.ดร.สายหยดุ   ฉนัก็รู้จกักบัท่านมาตั้งแต่ ตอนท่านไปน่ะ 
ผูส้ัมภาษณ์  ค่ะ ตอนท่ีไปทาบทามมาท่ีมสธ. 
รศ.ดร.สายหยดุ  ท่านไปทาบทามมายงัไงเราก็จาํไม่ได ้ท่านก็ไปคุยดว้ย ทีน้ีเราก็เห็นวา่การท่ีมี  

Course ทางไกลมนัจะช่วยใหพ้ยาบาลท่ีจบปริญญาเขาเรียกวา่ประกาศนียบตัร ให ้
สามารถไดป้ริญญาตรีทีน้ีเรารู้วา่จะตอ้งมีคนคา้นเร่ืองการฝึกปฏิบติั เราบอกวา่ไม่ 
เป็นไร   เราทําอินซิฟคอนเพราะอาจารย์ไปดูงานท่ีแม็กซ่ียูนิเวอร์ซิ ต้ิ ของ
นิวซีแลนด์ เขาก็ทาํ เขาทาํแล้วนะ course ทางไกลเขาทาํก่อนเรา เขาทาํก่อน
สุโขทยัอีก 

ผูส้ัมภาษณ์  แมก็ซ่ีน่ีอยูท่ี่ไหนนะคะอาจารย ์
รศ.ดร.สายหยดุ   ท่ีนิวซีแลนด ์เขาทาํแลว้ เขาเร่ิมเหมือนกนัไม่ใช่เขาเพิ่งทาํ เขาเพิ่งจะเร่ิมคิด 

เหมือนกนั แลว้ก็ตอนนั้นอาจารยอ์ยูท่ี่ขอนแก่น มีโครงการของนิวซีแลนด์ไปช่วย
ท่ีขอนแก่น เพราะเราคุยกนัพอคุยกนัป๊ับเขาก็เสนอรัฐบาลบอกให้ มิสสิสสายหยุด
ไปดูงาน เพราะวา่เรามีไอเดียทางไกลเหมือนกนั 

ผูส้ัมภาษณ์  อาจารยข์าเขาเปิด 4 ปีเตม็หรือวา่ 2 ปีค่ะ 
รศ.ดร.สายหยดุ   เขาเปิด 2 ปีต่อเน่ืองเหมือนเราเลย 
ผูส้ัมภาษณ์  2 ปีต่อเน่ืองเอาระดบัตน้มา 
รศ.ดร.สายหยดุ   เอาระดบัตน้ ตอ้งเป็นพยาบาลมาแลว้ 
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ผูส้ัมภาษณ์  ทีน้ีพออาจารยม์าเชิญแลว้อาจารยต์กลงเลยหรือวา่ยงัไงค่ะ 
รศ.ดร.สายหยดุ   ก็ตกลงเลย ก็คุยกนั ก็บอกวา่ตอ้งทาํแลว้อยา่งนั้น เขาบอกวา่เหมือนใจผมเลย ผม 

พดูกบัคนอ่ืนแลว้มนัไม่รู้เร่ือง ตั้งแต่ยงัเด็กยงัจาํคาํพูดของท่านไดเ้ลย ตอ้งอาจารย์
สายหยุดถึงจะรู้เร่ืองกนัเพราะฉะนั้นไม่วา่จะไปทาํอะไรท่ีไหนท่านจะเก่ียวเอาไป
ดว้ย ตอนน้ีเขา้ มสธ.แลว้ดว้ยพื้นฐานมนัมาอยา่งน้ี ดว้ยคอนเซ็ปอยา่งน้ี ท่านถึงวา่
ตอ้งเปิด คนเขาก็ไม่เห็นดว้ย เขาก็คา้นมาเร่ือย 

ผูส้ัมภาษณ์  ใครคา้นอนัดบัหน่ึงคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ   สภาก็ยงัคา้นนะ 
ผูส้ัมภาษณ์  แลว้ใครสนบัสนุนอนัดบัหน่ึงคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ   สภาการพยาบาลอนัดบัหน่ึง ตอนนั้นสภาการพยาบาลกาํลงัเร่ิมจะตั้ง ตอนแรกๆ ก็ 

มีคนตา้นอยู ่ไม่มีใครเห็นดว้ยวา่จะสามารถทาํทางไกลไดพ้ยาบาล เราบอกวา่ตอ้ง 
ทาํได ้ทาํไมจะทาํไม่ได ้

ผูส้ัมภาษณ์  แลว้มีใครช่วยอาจารยอี์กละ 
รศ.ดร.สายหยดุ   ก็มีคนช่วย ผูเ้ช่ียวชาญจากองคก์ารอนามยัโลกนะแหละมาช่วย มีมีสการัสฟ่ี มีใคร 

ต่อใครอีกหลายคน 
ผูส้ัมภาษณ์  นานไหมคะน่ีไม่เคยรู้เร่ืองเลย 
รศ.ดร.สายหยดุ    แลว้ก็ทาํหลกัสูตร หมอจุติ แลว้ก็มีหมอผูห้ญิงอีกคนหน่ึงจากเชียงใหม่ แกก็เก่ง 

แกก็เอก็เทสซีฟพอสมควร  
ผูส้ัมภาษณ์  อาจตอ้งไปถามอาจารยจุ์ติ  
รศ.ดร.สายหยดุ   หมอผูห้ญิงคนน้ีเขาก็ต่อสู้  
ผูส้ัมภาษณ์  แลว้พยาบาลมีอาจารยท์่านเดียวหรอค่ะ 
รศ.ดร.สายหยดุ   มีคนเดียวตอนน้ีไปดึงอาจารยว์รรณวไิลมาตอนหลงั แลว้ก็มีกลัยาเขา้มา แลว้ก็มี 

มยรุา แลว้ก็มากนัอีกหลายคนดว้ยกนั ตอนนั้นก็ตั้งกนัเสร็จเรียบร้อยแลว้ ออกมา 
เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ผูส้ัมภาษณ์ แสดงว่าตอนนั้ นท่ีตั้ งตอนนั้ นคือทีมองค์การอนามัยโลกเข้ามาช่วย เสร็จแล้ว
อาจารยก์ลัยาก็เป็นอีกรุ่นหน่ึง อาจารยคิ์ดยงัไงคะ ตอนนั้นมนัไม่ใช่ง่ายเลย 

รศ.ดร.สายหยดุ   ไม่ใช่ง่าย แต่เราคิดวา่มนัทาํได ้มีความเช่ือวา่ได ้
ผูส้ัมภาษณ์  แลว้อาจารยเ์คยรับรู้มาก่อนไหมคะอาจารยเ์คยไปดูงานใช่ไหมคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ   ก็ไปดูงาน 
ผูส้ัมภาษณ์  แลว้เขามีการทาํวจิยัหรือเปล่าคะวา่เปิดทางไกลแลว้จะเป็นอยา่งไร 
รศ.ดร.สายหยดุ   มี เขาทาํการประเมินผล 
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ผูส้ัมภาษณ์  เราทาํไช่ไหมคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ    เขาทาํ มหาวทิยาลยัก็ทาํ ช่ืออะไรยงัเก็บไวท่ี้ขอนแก่เลย ตอ้งถามกนัยาเขาอาจจะ 

จาํช่ือได ้เขาส่งพวกน้ีมาช่วย เราก็ไปแอบขอเขา 
ผูส้ัมภาษณ์อาจารยค์ะ  แมก็ซ่ีน่ียงัมาก่อนองักฤษอีกหรอคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ   มาก่อนซิ ตอนนั้นองักฤษยงัไม่มี 
ผูส้ัมภาษณ์  หนูคิดวา่ท่ีองักฤษมีมาก่อน 
รศ.ดร.สายหยดุ  ตอ้งไปดูประวติัเขาเขาช่ือมิสอะไรเน่ีย เอาไปไวท่ี้ขอนแก่นถามกลัยาเขาจาํได ้ 

อาจารยผ์ูห้ญิงท่ีมาจากแมก็ซ่ีช่ืออะไรท่ีมาช่วย คือวา่เราไม่ไดใ้หม้าช่วยเป็น 
ทางการเพราะรัฐบาลไทยเขาไม่ยอมใหเ้ปิดไม่ยอมเรคโคไนซ์เราก็ไปขอให้มาช่วย
คณะพยาบาลศาสตร์เหมือนกนั ในเวลาเดียวกนัก็ไดต้รงน้ีดว้ย 

ผูส้ัมภาษณ์  แลว้ก่อนเปิดก่ีปีนะคะอาจารย ์
รศ.ดร.สายหยดุ   มนัก็นานพอสมควรนะ 
ผูส้ัมภาษณ์  เพราะวา่เปิด 27 นะ  
รศ.ดร.สายหยดุ   มนัก็นานเป็นปีเหมือนกนั 
ผูส้ัมภาษณ์  เพราะมสธ.เร่ิม 23 ใช่ไหมค่ะ 
รศ.ดร.สายหยดุ   ใช่ 
ผูส้ัมภาษณ์  พร้อมกนัไหมคะพยาบาล 
รศ.ดร.สายหยดุ   ก็คิดไปพร้อมๆ กนัแต่เปิดทีหลงัเขาของพยาบาลมนัก็มีปัญหาอยูเ่ร่ิมเปิดทีหลงั แต่ 

ท่านวจิิตรก็ดนันะ เพราะตอนนั้นท่านเป็นอธิการ มสธ. อยู ่
ผูส้ัมภาษณ์  แลว้น่ีไดพ้บกบัท่านอาจารยบ์า้งไหมคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ   พบกนั ตอนท่ีไปประชุมสภาท่ีสถาบนับรมราชนนี อาจารยใ์หว้ิง่ไปหาท่านใหม้า 

เป็นประธานกรรมาธิการให ้ท่านบอกในท่ีประชุมท่ีผมมาใหก้็เพราะอาจารยส์าย 
หยดุ  ไม่งั้นผมก็ไม่มาให ้เป็นบุญเป็นคุณกนัเพราะท่านก็ช่วยผมเยอะ 

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยต์อนน้ีลูกศิษยท์่าน 5 หม่ืนกวา่คนแลว้นะคะ แลว้ถา้จะปิดหลกัสูตรอาจารย์
ท่านจะคิดอยา่งไร ไม่มีคนมาเรียนแลว้ จะหมดอยูแ่ลว้ 

รศ.ดร.สายหยดุ   เปล่ียนซิเปล่ียนหลกัสูตรเป็นอยา่งอ่ืนซิ เป็นบริหาร 
ผูส้ัมภาษณ์  เรามีปริญญาโทบริหาร 
รศ.ดร.สายหยดุ    เออ้ ตอ้งเปล่ียน 
ผูส้ัมภาษณ์   อาจารยคิ์ดวา่เราน่าจะทาํอะไรเร่ืองการบริหารบา้ง 
รศ.ดร.สายหยดุ   บริหารเร่ืองการพยาบาล บริหารเร่ืองบริการ มีเยอะหนู ทาํไดอี้กนาน 
ผูส้ัมภาษณ์   ตอนน้ีเปิดมา 4 รุ่นแลว้ค่ะอาจารย ์
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รศ.ดร.สายหยดุ   บริหารน่ะหรือ 
ผูส้ัมภาษณ์  ค่ะบริหารการพยาบาล 
รศ.ดร.สายหยดุ   เราก็ตอ้งดูคอยปรับปรุงเน้ือหาดูใหม้นัทนัสมยั  
ผูส้ัมภาษณ์  เรามีไอทีดว้ยค่ะอาจารยเ์รามีอีเลิร์นน่ิงสอน 
รศ.ดร.สายหยดุ   มนัตอ้งพิจารณาดูวา่มนัมีความเหมาะสมไหม 
ผูส้ัมภาษณ์  ค่ะ อาจารยมี์ความรู้สึกต่อการศึกษาทางไกลของ มสธ.อยา่งไรบา้งคะ จากการเร่ิม 

บุกเบิกมานะเร่ิมช่วยตรงนั้น 
รศ.ดร.สายหยดุ   เท่าท่ีผา่นมาก็เห็นระยะหน่ึงมีความกา้วหนา้มาก จากการท่ีอาจารยเ์ขา้ไปทาํไว ้ 
ผูส้ัมภาษณ์  นกัศึกษาเยอะมากเป็นท่ีนิยม แต่มาตอนหลงัมนัเงียบ นอ้ยลง เพราะนกัศึกษา 

นอ้ยลง เขาไม่ผลิตหลกัสูตรระดบัตน้แลว้ 
ผูส้ัมภาษณ์  ทาํไมอาจารยถึ์งไดมี้ความเช่ือวา่หลกัสูตรพยาบาลทางไกลจะสามารถทาํไดแ้ลว้ก็ 

จะมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ ตอนนั้นอาจารยคิ์ดไหมคะตอนนั้น 
รศ.ดร.สายหยดุ   มนัอยูท่ี่กระบวนการเรียนการสอนของเราต่างหาก เราจะทาํใหเ้ด็กมีคุณภาพ 

หรือไม่มีก็ไม่รู้ คิดดูพวกเราทุกคน เพราะฉะนั้นครูตอ้งทาํใหเ้ช่ือ ตอ้งทาํงานอยา่ง 
ดีใหเ้ขาเห็น  

ผูส้ัมภาษณ์   ทีน้ีพอครูเห็นเรียบร้อยแลว้แต่นกัศึกษาเร่ิมนอ้ยลงผลิตนอ้ยลง 
รศ.ดร.สายหยดุ   เพราะวา่เขาผลิตนอ้ยละ เขาปรับปรุงไปกนัหมดแลว้เป็นปริญญาตรีแลว้ไอค้วาม 
 

ตอ้งการน้ี ก็เหมือนกบัวา่เราๆไปทาํท่ีขอนแก่นอาจารยก์็ไปทาํปริญญาตรีคือศิลปะ 
กบัการพยาบาล เสร็จแลว้ก็เอาตรงน้ีมาแทนพอมนันอ้ยมนัก็ตอ้งปิดเราก็ปิด 

ผูส้ัมภาษณ์  อาจารยข์ามีนกัศึกษาหลายคนเขียนจดหมายมาเขาเป็นหลกัสูตรปริญญาตรีดา้น 
สาธารณสุขแต่ไม่ไดอ้ยูใ่นโรงพยาบาล อยากจะมาเรียนพยาบาลเพื่อจะเป็น 
พยาบาล 

รศ.ดร.สายหยดุ   ถา้อยา่งนั้นหนูอาจะตอ้งหาเร่ืองอินเทนซีฟคอสในเร่ืองของเนิสซ่ิง 
    ตอ้งมีศูนยเ์ปิดศูนยใ์หเ้ขาไปฝึกเร่ืองน้ี ใหเ้ขาไปเรียน 
ผูส้ัมภาษณ์  เป็นไปไดไ้หมค่ะท่ีเราจะโคกบักระทรวงสาธารณสุขใหผ้ลิตในส่วนของอินเทน 

ซีฟคอสแลว้ก็ส่งต่อในเร่ืองน้ี 
รศ.ดร.สายหยดุ  ตอ้งไปเจรจากบัเขา ตอ้งทาํหลกัสูตรใหเ้ขาเห็น แลว้ก็ปริญญาโท ตอ้งใหแ้ขง็แรง 

เลย อนาคตเปิดปริญญาเอกดว้ยซํ้ าไป 
ผูส้ัมภาษณ์  อาจารยคิ์ดยงัไงกบัปริญญาเอกคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ  ได ้ทาํไมจะไม่ไดป้ริญญาเอก มนัไม่ตอ้งไปเขา้เรียนในชั้นเรียนดว้ย เขาตอ้ง 
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ทาํงานวจิยัคน้ควา้ 
ผูส้ัมภาษณ์  อาจารยคิ์ดวา่การเรียนปริญญาเอกทางไกล การมีคอสเวคิอะไรต่างๆ มนัจาํเป็น 

ไหมคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ   จริงๆ ไม่ตอ้งมีเลย มนัมีท่ีไหนละ 
ผูส้ัมภาษณ์  เป็นทีเอสบีไดเ้ลยใช่ไหม คนมีประสบการณ์ 
รศ.ดร.สายหยดุ   มนัตอ้งมีวจิยั มนัตอ้งคน้ควา้ มนัเป็นออริจิเนชัน่ มนัตอ้งแขง็ทางดา้นวจิยัข้ึนมา  

เวลาน้ีทุกมหาวิทยาลยัตั้งเป้าว่าจะตอ้งกลายเป็นอินเตอร์เนชั่นแนล ข้ึนสู่ระดบั
อินเตอร์เนชัน่แนล ทีน้ีวนัก่อนเขาก็มาสัมภาษณ์ วา่มีแนวความคิดเห็นอยา่งไรท่ีจะ
ปรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนล เราก็ย ้อนถามว่า
หมายความยงัไงอินเตอร์เนชัน่แนลเขาหมายความวา่ยงัไง อยากจะถามใหเ้ขาดีฟาย
ซะก่อน เขาก็อึกอกัดีฟายก็ไม่ค่อยจะค่อยชดัเจน ถามก็ตอบไม่ค่อยจะชดัเจน เขาก็
บอกว่าตอ้งเรียนภาษาองักฤษให้เก่งถึงจะเป็นอินเตอร์ได ้เราก็บอกวา่ เราทุกคนรู้
วา่การท่ีจะกา้วสู่อินเตอร์มนัตอ้งเก่งภาษา อาจจะไม่ใช่ภาษาองักฤษอยา่งเดียวดว้ย
ซํ้ าไป แล้วแต่ว่าเราจะต้องไปแข่งกับใครบ้าง อย่างเราน่ีก็จะมีภาษาจีนเข้าไป 
เพราะมนัอยูใ่นเอเชีย ภาษาญ่ีปุ่นอะไรอยา่งน้ีมนัตอ้งมี ภาษาองักฤษน่ีมนัแต่นอน
ท่ีสุดเป็น International language ไปแลว้ มนัตอ้งเก่งถา้เราไม่เก่งเราก็พูดกบัคนอ่ืน
ไม่รู้เร่ือง ไม่สามารถจะเอาไอเดียรออก แต่ว่าการท่ีเราจะไปอยู่ในระดบัอินเตอร์
เนชัน่แนลน่ี หมายความถึงวา่เราตอ้งสร้างคนให้เก่งพอท่ีจะไปสู้ในระดบัโลกกบั
เขาได้ ใช่ไหมมนัถึงจะเป็นอินเตอร์ ถ้าเราไปแลว้สู้เขาไม่ได้มนัก็ไม่เป็นหลอก
อินเตอร์ ไปทาํไมไปยนือยูบ้ื่อๆ ใบ้ๆ  อยู ่บอกกบัเขา ทีน้ี ตอ้งหาคอมพีเทนซ่ีอะไร
ท่ีมนัจะไปแข่งกบัทัว่โลกเขาได ้มนัถึงจะไปสู้กบัเขาได ้เราตอ้งหาตวัน้ีซะก่อนซ่ึง
เวลาน้ีมหาวิทยาลยัยงัไม่ได้หา ยงัไม่มีและจะไปก้าวทาํไม ยงัไม่มีไดเร็คชั่นท่ี
ชดัเจนแต่มนัตอ้งหา ไม่อย่างนั้นมนัจะมีจุดยืนท่ีไหน ถา้อย่างนั้นอาจารยใ์ห้ได้
ไหมว่ามีอะไรบา้ง ท่ีอาจารยคิ์ดว่าคอมพลีเคนซีท่ีมีศกัยภาพพอท่ีจะสามารถไป
แข่งกบัเขาได้ น่ีมนัความเห็นส่วนตวัฉันนะ แต่ว่าพวกเราตอ้งไปทาํวิจยัดูไปทาํ
วิจยัดูวา่คอมพีเทนซีอะไรท่ีจะไปแข่งขนักบัระดบัโลกได ้ตอ้งไปทาํมาให้ได ้ถา้
เรายงัไม่มีอนัน้ีไปไม่ถูกหลอก ไดเร็คชัน่ไม่มี  แต่ความคิดเห็นส่วนตวัของฉนั อนั
ท่ี 1 การเป็นผูน้าํ ตอ้งมีความกลา้ในการท่ีจะเป็นผูน้าํ ผูน้าํทางวิชาชีพ ผูน้าํทางการ
บริหารผูน้าํต่างๆ ผูน้าํต่างๆก็ตอ้งมีอนัน้ี ถ้าไม่มีความกล้าท่ีจะเป็นผูน้าํ ผูน้าํคือ
อะไร รู้จกัตดัสินใจ รู้จดัช้ีไดเร็คชัน่ขา้งหน้ามีวิชชัน่ท่ีไกล รู้จกัหาขอ้มูลมาใช้ใน
การตดัสินใจได ้มนัถึงจะเป็นผูน้าํได ้ไม่ใช่บอกยงัไม่ไดรั้บรายงาน อย่างนั้นมนั
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ไม่ใช่ผูน้าํ มนัไม่ไดก้็ตอ้งไปบอกเขาถามวา่เขาเห็นดว้ยหรือเปล่าไปคิดเอาเองนะ 
สาํหรับส่วนตวัตอ้งมีภาวะการเป็นผูน้าํสูง ไม่งั้นไปแข่งกบัเขาไม่ไดห้รอก อนัท่ี 2 
เราเองขณะน้ี ไม่มีเทคโนโลยี เราขาด เราซ้ือเทคโนโลยีของต่างประเทศเขา้มาทุก
อย่างเราซ้ือเขาทั้ งนั้น ซ้ือจากเมืองนอก ซ้ือจากประเทศญ่ีปุ่น ซ้ือจากอเมริกา 
เทคโนโลยีไม่ว่าด้านรถยนต์ ด้านไฟฟ้า ด้านคอมพิวเตอร์ด้านอะไรก็ตาม 
แมก้ระทัง่การพยาบาลเราก็ไปซ้ือเขามา ทีน้ีท่ีเราไปซ้ือเขาก็เพราะอะไรละ ก็เพราะ
เราขาดขอ้มูลจากการวิจยั การวิจยัของเราอ่อนทั้งประเทศ ไม่ใช่เฉพาะพยาบาล
อ่อน เราไม่ค่อยทาํวิจยั เม่ือไม่มีการวิจยัเราก็หาเทคโนโลยีไม่ได ้เม่ือไม่มีการวิจยั
มนัก็ทาํไม่ได ้มนัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เขาบอกว่าขอ้น้ีจริง วิจยัอ่อนมาก และก็
เป็นวิจยัท่ีไปเล่นกนัสนุกสนานมากกว่าท่ีจะเป็นการวิจยัเพื่อพฒันาในการสร้าง
เพื่อปรับปรุง เขาบอกอนัน้ีจริง เขาเห็นด้วยเลยมนัต้องมีวิจยัเก่ง มนัถึงจะผลิต
เทคโนโลยีต่างๆ มาไดด้ว้ยตวัของเราเอง น่ีแหละคอมพีเทนซ่ี ท่ีเราจะตอ้งไปแข่ง
กบัเขา ไม่งั้นมนัจะตอ้งไปแข่งอะไรกบัเขา ภาษามนัแน่นอนท่ีสุดถา้หนูพูดกบัเขา
ไม่รู้เร่ืองก็ไม่ตอ้งไปแลว้ ไปนั่งอยู่ฟังก็ไม่รู้พูดก็ไม่ได้ มนัจะไปเป็นผูน้าํเขาได้
อยา่งไร ขอ้ต่อไป หนูจะตอ้งนาํความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึน เวลาน้ีหนูไปตามคน
อ่ืนเขา เขาเปล่ียนอะไรก็ไปแห่ตามเขาหมด ไอท้ฤษฎีการพยาบาลท่ีออกมาอาจารย์
ตีตกส่งไดท้ั้งหมด ไปตามเขาทั้งหมด ไปหลงตามทฤษฏีเขาโดยไม่ดูทฤษฎีของเรา
เอง ไม่หลบัหูหลบัตานะ หนูตามเขาทั้งหมด ไม่ไดอ้ยา่งน้ีเราก็ตอ้งตามเขาตลอด
ชาตินะ 

ผูส้ัมภาษณ์   อาจารยข์าถา้วฒันธรรมไทยถา้เราจะเปล่ียนวธีิไหนค่ะมนัเยอะนะ  
รศ.ดร.สายหยดุ  ก็อยา่งท่ีวา่ ก็ตอ้งบอกเขาใหค้วามรู้เขาบ่อยๆ นะ  
ผูส้ัมภาษณ์  อาจารยค์ะตอนน้ีหลกัสูตรปริญญาตรีของหนูนกัศึกษามนันอ้ยลงเหลือปีละ 

ประมาณ ร้อยกวา่คน มาจากไกลๆ จากสถานีอนามยั และก็พวกทหาร ไม่มีท่ีไปมา 
ขอเรียน มนัมีปัญหาวา่กลุ่มน้ีเข้ียวกนัหนกัมากและก็ทา้ยท่ีสุดสอบใบประกอบ 
วชิาชีพไดน้อ้ยมาได ้11 เปอร์เซ็นต ์สอบ 8 วชิาไดใ้นคราวเดียว เทียบไดก้บั 
มหาวทิยาลยัเอกชน กบัพวกวทิยาลยัพยาบาลท่ีแบบเต้ียๆ หน่อย ทีน้ีทาง 
มหาวทิยาลยัจึงใหเ้ราพิจารณาถา้ปิดหลกัสูตรไดก้็อยากจะใหปิ้ด ทีน้ีหนูก็คิดวา่ ยงั 
เหลือคนท่ีเราเซอร์เวยม์ายงัมีนกัศึกษาท่ีเหลือประมาณ 3000 – 4000 คน ท่ียงัไม่มา 
เรียน ก็ใหท้าํจดหมายตอบกลบัมาแต่น่ีก็ยงัไม่ไดรั้บ ก็ไม่มากนะคะคือคนพวกน้ี 
อาย ุ50 – 60 ก็เยอะแลว้ ก็ไม่มาก หนูก็คิดวา่จะปิดไปเลยเพื่อท่ีจะเปิดหลกัสูตร 
ปริญญาโทท่ีสมบูรณ์แบบ ตอนน้ีอาจารยเ์ราส่วนหน่ึงตอ้งแบ่งกาํลงัมาทาํปริญญา 
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ตรีดว้ย โทดว้ย แลว้หนูจะเปิดหลกัสูตรเวชปฏิบติัชุมชนต่อไปปีหนา้ปี 53 หนูก็ 
เลยพิจารณาวา่หนูจะปิดไปเลย เพราะอยา่งกลุ่มท่ีเหลือก็ใหไ้ปเรียนกบักลุ่ม 
วทิยาลยั ซ่ึงก็ยงัมีอีก 2-3 แห่ง ทีน้ี อาจารย ์ดร.วจิิตร บอกยงัไม่อยากใหปิ้ด อยาก 
ให ้มสธ.มีหนา้ท่ีเก็บไอพ้วกน้ีไปเร่ือยๆ แลว้ก็ยงัไม่ใหเ้ปิดปริญญาโทเวชปฏิบติัยงั 
ไม่ใหเ้ปิดใหดู้แลพวกน้ีไปก่อนแลว้ ส่วนพวกปริญญาโทน่ีจะเปิดต่อเม่ือ อาจารย ์
ยงัไม่เห็นดว้ยท่ีจะใชร้ะบบปริญญาโทเขา้มาใชใ้นการเรียนการสอนระดบัปริญญา 
โทเวชปฏิบติั อาจารยมี์ความเห็นวา่อยา่งไร 

รศ.ดร.สายหยดุ  เวชปฏิบติั จะเป็นยงัไงก็ตามน่ีจะอยา่งไรตอ้งมีอินเทสซีฟคอสท่ีจะลงไปสัมผสั 
ผูส้ัมภาษณ์  พวกน้ีจะตอ้งจบเอนพีมาแลว้จบปริญญาตรีมาแลว้ หรือจบปริญญาโทสาขาอ่ืน  

แลว้เรียนเอนพีเรียบร้อยแลว้ เขา้มามาต่อเสริมใหไ้ดป้ริญญาโทของเรา 
รศ.ดร.สายหยดุ  ทีน้ีหนูตอ้งดูเน้ือหาปริญญาโทเป็นอยา่งไง วตัถุประสงคท่ี์จะสร้างเป็นอยา่งไร 
ผูส้ัมภาษณ์   ก็คือเป็นพยาบาลชุมชนท่ีมีความรู้ทางดา้นเวชปฏิบติั แต่เราจะมาเสริม 
รศ.ดร.สายหยดุ   ทีน้ีเอชบีทางเวชปฏิบติัคือดว้ยการไปเอก็เซฟคนไข ้เอก็เซฟประชาชน เอก็เซฟ 

สุขภาพ อนัน้ีมาจากไหน .. เขาไดม้าอยา่งไร 
ผูส้ัมภาษณ์  อนัน้ีเขามีมหาวทิยาลยัมหิดล เขาผลิต กบัท่ีรามาธิบดี  คอสนั้นมา 6 เดือน ถึงจะมา 

เรียน 
รศ.ดร.สายหยดุ   ก็คือตอ้งผา่นคอสนั้นมา  
ผูส้ัมภาษณ์  ค่ะตอ้งผา่นคอส ตอ้งจบปริญญาตรีมาเรียบร้อย หรือจบโทมาทางพยาบาลทาง 

สาขาอ่ืน แลว้ก็เรียนอนัน้ี 6 เดือนแลว้ก็มีใบประกอบวชิาชีพดว้ย แลว้ถึงจะรับมา 
เรียนต่อ 

รศ.ดร.สายหยดุ  อ๋อ ถา้งั้นก็คงจะไปไดน้ะ 
ผูส้ัมภาษณ์   เขาจะมียอดแลว้ หนูจะปิดปริญญาตรีไปประมาณซกั 2 ปี ก็คงจะเหลือไม่มากแลว้ 

นะคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ   ก็นอ้ยลงไปทีไรก็ตอ้งปรับหลกัสูตรใหม่ 
ผูส้ัมภาษณ์  ค่ะ ก็ตอ้งปรับหลกัสูตรไปทาํโท ถา้มีโอกาสก็ไปทาํเอก 
รศ.ดร.สายหยดุ  ทาํเอกก็ได ้ทาํได ้เพราะเราไม่ทาํทางดา้นคลินิกซิ เราเอาทางดา้นวจิยั เพราะวจิยั 

มนัอ่อน วจิยัทุกอยา่งอ่อนมากหนู ในประเทศไทย เพราะฉะนั้นหนูทาํปริญญาเอก 
ทางดา้น research ใหม้นัเก่งข้ึนมาเลยใหม้นัเก่งทั้งดา้นเทคโนโลย ีใหม้นัเก่งทั้ง 
ดา้นการวางแผนในการทาํวจิยั การนาํไปใชม้นัตอ้งเก่งพวกน้ีมนัตอ้งมี 
ประสบการณ์ท่ีเก่งทางดา้นการทาํวจิยัมา ไม่งั้นมนัทาํไม่ไดห้รอก หนูก็เปิด 
ทางดา้นการวจิยัก็ได ้เป็นการ research เป็นการ research  in nursing โดยเฉพาะ  
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research   
ผูส้ัมภาษณ์  อาจารยข์าแลว้การบริหารทางการปริญญาเอกไดใ้หมคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ  อนัน้ีหนูตอ้งคิดหนกัเหมือนกนัวา่ทฤษฎีอะไรท่ีเราคิดวา่จะหาได ้เพราะวา่ระดบั 

ปริญญาเอกมนัตอ้งคิดคน้ควา้อะไรท่ีใหม่ข้ึนมาได ้มนัก็ตอ้งอาศยั research เป็น 
ตวันาํ ลูกศิษยต์อ้งคิดได ้ตอ้งคน้ควา้วจิยัได ้แลว้ก็ทฤษฎีมนัตอ้ง และดิสเพลชัน่ 
มนัตอ้งเป็นออริจินอลเพราะทฤษฎีการบริหารตอนน้ีเขาเปล่ียนเยอะ เราก็มีสิทธิท่ี 
จะคิดไดถ้า้เราสามารถ มนัเป็นวจิยั เป็นบริหารท่ีโนม้เอียงไปทางดา้นบริหาร 
ทัว่ไป บริหารธุรกิจซ่ึงเราตอ้งมา apply ใช ้

ผูส้ัมภาษณ์  มนัมีกนัเยอะตอนน้ี ทฤษฎีใหม่ๆ แต่วา่คน apply ทาง nursing ยงันอ้ยอยู ่
รศ.ดร.สายหยดุ   ก็ตอ้งพิจารณาวา่จะเอาอยา่งไง 
ผูส้ัมภาษณ์  ทาํไดน้ะคะ 
รศ.ดร.สายหยดุ  มนัก็ทาํไดแ้ต่มนัตอ้งหาคนเก่งมาเป็นครูดว้ยนะ 
ผูส้ัมภาษณ์  ตอนน้ีหนูก็อยากจะเชียร์อาจารยข์องหนูยงัไม่มีใครจบเอกต่างประเทศทางดา้น 

บริหารเลยหนูก็อยากจะเชียร์ใหน้อ้งใหม่ๆ ไปสักคนหน่ึง 
รศ.ดร.สายหยดุ  หนูลองคิดดูซิ ขนาดเศรษฐี อาย ุ82 ปี ช่ือวลิเล่ียมแม มีธุรกิจตั้ง 160 กวา่บริษทั ยงั 

ฆ่าตวัตายเพราะพิษเศรษฐกิจ น่ีคือบทเรียนท่ีเราจะตอ้งทาํวา่อยา่งไรมนัถึงจะพบ 
กบัปัญหาเหล่าน้ีได ้เผชิญได ้และแกไ้ด ้อนัน้ีสาํคญัเวลาเราเรียนเราตอ้งวเิคราะห์ 
พวกน้ีดู 

ผูส้ัมภาษณ์  เป็นกรณีศึกษาระดบัใหญ่ของปริญญาเอก ทางทฤษฎีในต่างประเทศในแง่ของการ 
พฒันาหลกัสูตร คือของตวัเอง (ผศ.ดร.อารี) กบัอาจารยบุ์ญทิพย ์จบมาของ 
ออสเตรเลียของเราเน่ียเป็น PhD ไม่สามารถวงเล็บไดแ้ต่วา่เราจะพรอปเพอต้ี 
ออฟเฮลสตาสด้ี แลว้ก็เราอิพลีเมน้ทใ์นแง่ของการเรียนการพยาบาล แต่พอในของ 
ประเทศไทยเราเราวงเล็บไม่ได ้จริงๆ เน้ือในของเราก็ยงัเป็นปัญหาแต่ถา้ไปเขา้กบั 
อเมริกาก็ยงัเป็นคอสเวิคอยู ่และก็จะเป็นรีเสริจเบสอาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไร 
คะระหวา่งการเรียน 2 ระบบ เป็นคอสเวคิกบัรีเสิร์จเบส 

รศ.ดร.สายหยดุ  ทีน้ีหนูในองักฤษมนัเบสออฟรีเสริจ คือมนัแพลนไปเรียน ไปเรียนทางดา้นฟิสิกส์  
ซ่ึงในประเทศไทยยงัไม่มีใครเรียนหรอกทางดา้นฟิสิกส์ เขาเป็นคนแรกท่ีไดรั้บ.. 
ไปเรียน ก็ถามวธีิการเรียนของเขาเขาไม่ไดม้านัง่สอนหรือบรรยายของเขาจะใหม้า 
เป็นหวัขอ้เช่นเดียวกบัแมค็มาสเตอร์ของ.. แลว้กต็อ้งไปศึกษาคน้ควา้ไปหาอ่านไป 
เสิร์จทางไหนก็ตามแลว้แต่ตวัเองแต่ตอ้งมาตอบมาช้ีปัญหาอนัน้ีใหไ้ด ้มาแกไ้ข 
ปัญหาท่ีเขาใหม้าใหไ้ดแ้ลว้ก็มาแกไ้ขต่อไปวา่ทาํอยา่งไร น่ีแหละวธีิการเรียนเขา 
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เป็นอยา่งนั้น และนอกจากน้ี ก็ตอ้งไปทาํงานวิจยัของตวัเองเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลน้ีมา 
เม่ือรวบรวมมาเสนอ โปรเฟรสเซอร์เขาเห็นแลว้วา่มนัดี เวลามีสัมมนาระหวา่ง 
ประเทศ ไปเสนอกบัเขาใหเ้ขาฟีคลิกมา แม่แพร ไปฝร่ังเศส ไปอิตาลี โดยเอา       
เปเปอร์ท่ีอาจารยใ์หท้าํไปดว้ย เขาไม่ไดม้านัง่สอนแบบน้ี ตอ้งมีหนงัสือเป็นพนั
เล่ม ตอ้งอยูใ่นหอ้งสมุด ไม่มีเลย 

ผูส้ัมภาษณ์  อาจารยค์ะถา้อยา่งนั้น ตอนท่ีตวัเอง (ผศ.ดร.อารี) เรียน มนัจะเซทเทเบิล เพราะวา่ 
อาจารยส์มจิตท่ีพดูได ้เขาถามวา่เหงาหรือเปล่าไม่มีคนเรียนดว้ยเพราะวา่มนัเป็น 
คอสเวคิ ไม่มีเหงาเลย มนัเป็นไรเบอร่ีหมดแลว้ อนัน้ีมนั โอเพน่หมดแลว้  

รศ.ดร.สายหยดุ  ใช่ ไม่ใช่มานัง่เช็ควา่มีหนงัสือก่ีพนัเล่มในหอ้งสมุด มนัโบราณ คร่ําครึ มนัคน้ควา้ 
อยา่งน้ีไม่ทนัแลว้ ถา้อยา่งน้ีมนัลา้สมยั ทีน้ีคาํถามคาํตอบท่ีออกมีนกัศึกษาตกเยอะ  
อาจารยก์็ถามวา่ลกัษณะการออกคาํถามมนัเป็นยงัไง ก็ตอ้งดูวา่วตัถุประสงคท่ี์เรา 
จะสอบเพื่ออะไร ก็ตอ้งดูคาํถามท่ีถามออกไปน่ี 

 
 

 


