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โครงการบูรณาการระบบการศึกษาพยาบาลทางไกล มสธ. 

บทสัมภาษณ์ ดร..มะลิ  วิมาโน  

 

ผู้ให้สัมภาษณ์    ดร. มะล ิ วมิาโน 

ต าแหน่ง ณ เวลาท่ีเก่ียวขอ้ง  นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์  รุ่นท่ี 2 ปีการศึกษา 2528 
ต าแหน่งปัจจุบนั   นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลสระบุรี 
วนัท่ีสัมภาษณ์   22 เมษายน 2553 
ผูส้ัมภาษณ์     รองศาสตราจารย ์ดร.บุญทิพย ์ สิริธรังศรี 

  
   
ผูส้ัมภาษณ์ สวสัดีค่ะ ดร.มะลิ  ตอนน้ีเราก็กลบัสู่อดีตกนัในช่วง 20 กว่าปีท่ีแล้วนะคะ ท่ีดร.มะลิ

ตดัสินใจมาเรียนทางไกล กบั มสธ ตอนนั้นทราบวา่มีคุณวุฒิท่ีจบพยาบาลเทคนิค นะคะ 
แลว้เหตุใดจึงคิดมาเรียนมสธ.ทางไกล  ลองเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาเป็นอย่างไร แลว้ 
เรียนอยา่งไรถึงไดป้ระสบความส าเร็จ เม่ือจบแลว้ ไปเรียนต่อจนกระทัง่จบปริญญาเอก 
จนไดร้างวลัดีเด่นมาหลายอยา่ง ลองเล่ายอ้นหลงัใหฟั้งหน่อยค่ะ 

 

ดร.มะลิ ขอบคุณค่ะ ก่อนอ่ืนก็ตอ้งขอสวสัดีท่านคณาจารย ์มสธ. ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขียนต ารามสธ. 
และก็ศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนัของมสธ. ตลอดจนผูท่ี้รักและเคารพทุกท่านนะคะ ตลอดจน
ผูฟั้งผูช้มทุกท่านนะคะ คือเป็นความตั้งใจวา่ขณะท่ีเราจบ 2 ปีแลว้น่ีเราก็คิดว่าเราน่าจะ
เก็บเวลาท่ีจะเรียนปี 3 ปี 4 , 4 ปีต่อเน่ืองไว ้เรียนโดยท่ีไม่ตอ้งลาเรียน จะเก็บวนัลาไว ้
เพื่อศึกษาระดบัปริญญาโท ปริญญาเอก ซ่ึงขณะนั้นตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าเราจะสอบ
ปริญญาโท ปริญญาเอกไดเ้ม่ือไหร่  วางแผนการเรียนไวก่้อนแลว้ว่าตอ้งเรียน ปริญญา
โท ปริญญาเอก  แต่เป็นการวางแผนไวล่้วงหนา้วา่เรามี Guide แลว้พอดีมสธ. เปิดข้ึนมา
เป็นมหาลัยเปิด ซ่ึงมหาลัยเปิดน่ีเราไม่ต้องเสียเวลาไปเรียน  เพียงแต่ไปฝึกงาน               
ในสถานท่ีท างานของเราซ่ึงเป็นโรงพยาบาลแล้วก็ฝึกงานตามท่ี มสธ. ก าหนดไว้
อย่างเช่น โรงพยาบาลศูนยส์ระบุรี โรงพยาบาลศรีธัญญา ซ่ึงอบรมจิตเวช อะไรอยา่งน้ี
นะคะ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นการพฒันาตนเองจากการท างาน  on the job training ก็ได ้               
เป็นการฝึกทกัษะดว้ยตนเองโดยมีพี่เล้ียงอยา่งเช่น อาจารยพ์ยาบาลจากวิทยาลยัพยาบาล
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สระบุรี ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิท่ีทาง มสธ.  คณะพยาบาลศาสตร์จดัให้ ถือว่าตรงจุด   
จากการท่ีเราอ่านต ารามาเป็นภาคทฤษฎี และลงฝึกภาคปฏิบติัดว้ยค่ะ อาจารย ์ท าให้เกิด
ความเช่ือมัน่ ความเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีอาจารยเ์ขียนในต าราไว ้จะมีแนวคิดข้ึนมาก่อนแล้ว
วตัถุประสงค์ของแต่ละบท อ่านอันน้ีเสร็จปุ๊บเราเข้าใจ เข้าในแล้วเราก็คิดท่ีจะท า               
อะไรท่ีปรุงแต่งแลว้ก็สร้างสรรคท่ี์มนัดีในเชิงบวกนะคะ จะเห็นวา่แต่ละวิชาน่ีเราตอ้งมี
เป้าหมายก่อน S หรือ satisfy น่ีคือ 2.3 แค่ผา่นนะคะ แต่เราไม่อยากไดแ้ค่ผา่น 2.3 เรา
น่าจะได ้2.5 ข้ึนก็วางแผนวา่วิชาไหนท่ีเราชอบแลว้มนัง่ายเราพยายามได ้H หรือ honor 
ข้ีนมาเพื่อท่ีจะอพัเกรดของตนเองข้ึนมา น่ีคือวธีิเรียน  
                  อ่านหนังสือตอนไหนหรือคะ ว่างตอนไหนก็อ่านตอนนั้น ถึงแมว้่าจะไป
ท างาน ถ้ามีเวลาว่างพอนะคะ เราก็จะอ่านหนังสือไปด้วย ชอบอะนะ เราเพลิดเพลิน
สบายใจไม่ได้กังวลว่าอนัน้ีเป็นภาระกับเรา เราคิดว่าเป็นการสร้างเสริมความรู้และ
ประสบการณ์จากการอ่านต ารานะคะ อนัน้ีก็ไดแ้ลว้ว่าเหตุผลท่ีมาเรียนมสธ. เพื่ออะไร  
ก็เพื่อเก็บวนัลาท่ีจะเรียน 3, 4 ต่อเน่ืองน่ีมาใช้เรียนระดบัปริญญาโทปริญญาเอก ซ่ึง
ตอนน้ีก็จบปริญญาเอกแล้ว โดยลาเต็มท่ีเลยน่ี 8 ปี ค่ะ เรียนปริญญาโทท่ีมศว.นะคะ
สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ สอบได้ปี พ.ศ.2539 แล้วก็ลาต่อเน่ืองถึง ปีพ.ศ. 2547   
รวม 8 ปีค่ะ  ถูกแป๊กเงินเดือนก็จริงแต่วา่เราไดเ้รียนรู้อะไรต่างๆมากมาย                   
                  จากประสบการณ์ท่ีเรียนมสธ. น่ี เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ท าให้การเรียน  
ในระดบัปริญญาโท ปริญญาเอกน่ีง่ายข้ึน ไม่หนักใจแล้วอีกอย่างหน่ึงตอนท่ีฝึกงาน 
มสธ. อยา่งเช่นมีวิชาการพยาบาลอนามยัครอบครัวและชุมชน ท าให้เราวิเคราะห์ปัญหา
ในชุมชนน่ีได้ด้วยตวัเราเองแล้วก็ท  าโปรเจกค์ส่ง มสธ. เพื่อท่ีให้ผ่านวิชาน้ี ก็ได้ท  า           
โปรเจกค์แกปั้ญหาเด็กขาดสารอาหารนะคะระดบั 3 ทุพโภชนาการระดบั 3 พอเราใน
ขณะท่ีเรียน มสธ.น่ี ตอนนั้นเงินเดือนก็ยงัน้อยอยู่ การท่ีจะแก้ปัญหาตรงน้ีได้ตอ้งขอ
ความร่วมมือจากชุมชนแลว้ก็เจา้หน้าท่ีอ่ืนๆ บริจาคไข่ บริจาคนม บริจาคอะไรต่างๆน่ี 
เด็กคนนั้นอายุ 3 ขวบ แต่ว่าผมหยิกแดง พฒันาการต่างๆทางร่างกายต ่ามาก พูดไม่ได ้
ฟันก็ไม่ข้ึน ผมแดง ผอมอะไรต่างๆ เราแก้ปัญหาต่างๆตรงน้ี 3 เดือนแล้วเราก็ส่ง        
โปรเจกทไ์ด ้หลงัจากนั้นมาก็ไม่ได ้ตาม Case อีกนะคะ มาเจอเม่ือ 20 ปีท่ีแลว้  ปีน้ีอายุ
เขาประมาณเกือบ 30 ปี เขาก็เป็นใบแ้ต่ร่างกายสมบูรณ์ทุกอยา่ง  แข็งแรงเหมือนคนปกติ
ทัว่ไปนะคะ น่ีคือความภูมิใจอยา่งหน่ึง มนัเหมือนเป็นความผกูพนัระหวา่งเด็กคนนั้นกบั
เรานะคะ เขาเคยมาดูแลเราเคยเทคแคร์เรา ไปงานบวช ซ่ึงคนอ่ืนเขาไม่สนใจแต่มาสนใจ
เรา  ทั้งๆท่ีตอนนั้นเขาเป็นเด็กเขายงัรู้จกัเรา อาจจะเป็นความผูกพนั ถ้าคนท่ีเช่ือเร่ือง
กรรมเร่ืองบาปบุญคุณโทษ ซ่ึงมีจริง ถา้เราท าดีกบัเขา เขาก็ตอบแทนเราอะไรอย่างน้ี    
แต่การท าความดีเราไม่ไดห้วงัส่ิงตอบแทนนะคะ  แต่ว่าส่ิงท่ีมาเก้ือกูลเราน่ี เราคิดวา่เรา
ท าแลว้เขาดีข้ึน เราก็สบายใจนะคะ  
                  จากประสบการณ์ตรงนั้ นน่ี ท าให้เราคิดท่ีจะแก้ปัญหาในการท างาน                   
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การท างานมีปัญหาอะไรบ้าง การท างานน่ีไม่ได้มีปัญหาในส่วนตัวของคนท างาน             
แต่เพื่อท่ีจะแกปั้ญหาสุขภาพของประชาชนของคนแบบองคร์วม ท าอย่างไรล่ะ ก็โชคดี
นะคะตอนท่ีมาเรียนปริญญาเอกอยูน่ี่ก็ไดเ้รียนวิชาพระพุทธศาสนากบัการพฒันามนุษย์
ตรงน่ีท าใหเ้ราสนใจในหลกัธรรมอยูแ่ลว้น่ีไดซ้าบซ้ึงในหลกัธรรมมากข้ึน ไดฝึ้กปฏิบติั
วปัิสสนากรรมฐาน สติปัฏฐาน 4 ซ่ึงประโยชน์ตรงน้ีท าใหเ้ราดึงสติ คือ ไม่ฟุ้งนะคะเวลา
ท าอะไรน่ี เราจะมีสติแล้วก็คิดอะไรต่างๆ ได้ดีข้ึนกว่าท่ีเราไม่ได้ฝึกปฏิบัติธรรม
เพราะฉะนั้น การใช้ธรรมะในการด าเนินชีวิตประจ าวนันะคะ  ท าให้เราไดเ้ปรียบท่ีเรา
ไม่ฟุ้งแลว้เราก็จะคิดอะไรไดง่้าย หรือวา่สมองไม่ค่อยสับสน อย่างน่ีเป็นประโยชน์นะ
คะ หลงัจากนั้นมาตอนท า Thesis ของปริญญาเอกน่ี เราก็คิดว่าเอ๊ะ เราจะท ายงัไงท่ีจะ
แก้ปัญหาประชาชนแบบองค์รวมโดยใช้ธรรมะเขา้มานะคะ ก็เป็นพื้นฐานจาก มสธ.     
น่ีแหละนั่นเองท่ีว่า  การวิเคราะห์ปัญหาน่ีเราไม่ได้วิเคราะห์เฉพาะปัญหาสุขภาพ                    
ของประชาชนอย่างเดียว1เราตอ้งดูปัจจยัแวดล้อมด้วย  อะไรบ้างท่ีส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาสุขภาพของประชาชน   ถา้ให้ประชาชนเขามองปัญหาเอง เขาจะมองปัญหาเร่ือง
ปากทอ้งก่อนปัญหาเศรษฐกิจ ขา้วยากหมากแพง น ้ ามนัแพงอะไรต่างๆ เป็นตน้มาก่อน 
ส่วนสาธารณสุขน่ี ถ้าจะวิเคราะห์ก็จะวิเคราะห์ว่า เป็นโรคนั้นโรคน้ี  โรคความดัน 
เบาหวาน อะไรต่างๆ ไม่ได้ตรวจ มะเร็งปากมดลูกอะไรต่างๆ ซ่ึงจะมองกันคนละ               
ดา้นเลย ไม่ไดม้องแบบองคร์วม จะมองแบบแยกส่วน 
                  จากการท่ีเรียนวิจยัพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์น่ีจะได้บูรณาการทั้งหลกั
สังคมศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ศาสนา ศาสนาพุทธน่ีนะคะเป็นหลกัคิดในการ
ท างานนะ เราจะท าเพื่อให้ประชาชนน่ีมีความสุข และมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม                
ในการดูแลตนเองและดูแลบุคคลในครอบครัวและชุมชนแก้ปัญหาไปพร้อมกัน                  
โดยท่ีไม่ใช่ให้สาธารณสุขน่ีแกปั้ญหาเพียงส่วนเดียว หรือว่ารอการแกปั้ญหาจากส่วน
อ่ืนนะคะ ให้ชุมชนตระหนักในการแก้ปัญหาในชุมชนของเขาเองจะเป็นปัญหา                    
ของส่ิงแวดลอ้มหรือปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆน่ี ก็จะแกโ้ดยกระบวนการวิมาโนโมเดล 
10 ขั้นตอนนะคะ ซ่ึงวิมาโนโมเดลได้มาจากไหน ได้จากการบูรณาการทางความคิด
ตั้งแต่เรียนมสธ. หลงัจากจบพยาบาลศาสตร์ ปี 2531 แลว้นะคะ  
                  ยอ้นกลบัมาเขา้สมคัรเรียนปี 2528 หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์น่ีเปิดปี 2527 ก็
จริงแต่ว่าตอนนั้นนะ พยาบาลเทคนิคยงัไม่มีคุณสมบติัท่ีจะสอบเขา้มาเรียนในปีแรกได ้
สมัครเรียนปีแรกได้ ก็ต้องรอให้ 2 ปีคร่ึง มีประสบการณ์การท างานน่ี 2 ปีคร่ึงคะ                
ก็ไดส้มคัรเรียน ปี 2528 ก็ต่ืนเตน้นะคะตอนแรกกลวัว่า มสธ. เขาจะไม่รับกว่าจะตอบ
กลบัไป ไอเ้ราก็ต่ืนเตน้นอนก็ไม่หลบั นะฮะ เพราะวา่เอ๊ะ เราตั้งเป้าหมายวา่เราจะไม่ลา
ศึกษาต่อน่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ขอ้น้ีหรือเปล่าก็ต่ืนเตน้ พอต่อไปยิ่งต่ืนเตน้ใหญ่เลย          
นะคะ วิชาแรกท่ีเรียนคือไทยศึกษา ต่ืนเต้นมากแล้วชอบ ชอบวรรณคดี ชอบเพลง
บรรเลง มนัจะมีเทปฟังดว้ยนะคะ ก็ได ้Honda มา ได ้H มา ก็ดีใจ ได ้H มาหลายตวันะ
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คะ ก็ตอนท่ีฝึกงานก็จะมีเพื่อน มีเพื่อนทั้งโรงพยาบาลศูนย ์ทั้งโรงพยาบาลชุมชนดว้ยกนั
น่ีก็จะช่วยกันเวลาท ากิจกรรมหรือฝึกงานน่ีก็จะไปนอนหอพกัท่ีโรงพยาบาลสระบุรี 
นอนกบัเพื่อน เพื่อท่ีจะแลกเปล่ียนพดูคุยกนัอะไรต่างๆ ก็ประสบความส าเร็จนะคะ ก็จบ
ตามก าหนด 3 ปีจบหลงัจากนั้นน่ีก็ค่ะ 

ผูส้ัมภาษณ์ ขอถามในช่วงแรกวา่ตอนท่ีไปฝึกปฏิบติัการพยาบาล ในรุ่นแรกๆ นะคะคิดวา่มีคนเขา
ยอมรับหรือวา่เขาไม่ใหก้ารยอมรับบา้งไหม  

 

ดร.มะลิ การยอมรับหรือไม่ยอมรับน่ีอยู่ท่ีตวัเราด้วยนะคะ หน่ึงเราเตรียมตวัพร้อมหรือเปล่า 
สองมนุษยสัมพนัธ์ในการติดต่อประสานงานกับคนอ่ืนเป็นอย่างไร สามนอกจาก 
มนุษยสัมพนัธ์แลว้น่ีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีไหม แลว้ส่ีก็คือความจริงใจ  การสร้าง
ความไวว้างใจอะไรต่างๆน่ีส าคญัมากเลยนะคะว่าการท่ีเราจะให้เขายอมรับหรือไม่              
การยอมรับน่ีอยู่ท่ีตวัเราด้วย นอกจากตัวเราแล้วน่ี สังคมรอบด้านเราเป็นอย่างไร               
ท  าอย่างไรเราถึงจะจูนกบัเพื่อนของเราน่ีให้เขา้มาเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืน หน่ึงก็คือ
อ่านหนงัสือให้เขา้ใจนะคะ แลว้ท าใจให้สบายท่ีจะไปท าอะไรก็ตาม ถา้เราไปท าจริงๆ 
แลว้เราอาจจะท าตามหนงัสือไม่ไดถู้กทั้งหมดทุกบรรทดั ต่อเรามา Create  บูรณาการ
ให้เป็นตวัของเราเองนะคะว่าประเด็นน้ี เราจะท าอะไรเพื่อตอบสนองประเด็นน้ี เช่น              
การฝึกงานเฉพาะ ท่ีโรงพยาบาลก็เช่นเดียวกนั เราได้รับ Assign case อะไรต่างๆ                
มาตามท่ีกิจกรรมก าหนดไวน่ี้ เราพยายามท าความเขา้ใจค่ะ แลว้ก็มุ่งมัน่ มุ่งมัน่ท่ีจะดูแล
คนไข้ หรือว่าผู ้ป่วยหรือว่าแก้ปัญหาต่างๆด้วยความตั้ งใจอย่างจริงใจ ไม่ใช่ว่า                        
ท  าเพื่อขอให้ผ่านอย่างน่ีนะคะเราก็จะอยู่ มีการวางแผนตาม Nursing Process นะ               
ว่ามีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนแก้ไขปัญหา ประเมินผลอะไรต่างๆน่ี                
และ ท่ีส าคัญคือ ให้ เขา มี ส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีจะท าอะไรต่างๆก็ตาม    
เพราะฉะนั้ นตั้ งแต่ดูแลผู ้ป่วยมา น่ีคิดว่าไม่ เคยท าให้ผู ้ป่วยเสียใจเพราะอะไร                    
เพราะคิดวา่ทุกคนตอ้งการความสุข เราก็ตอ้งการความสุข ถา้เราตอ้งการความสุขน่ีอยา่
ไปท าให้คนอ่ืนทุกข์ แล้วทุกข์ก็จะไม่ถึงตวัเราเพราะฉะนั้นท างานมาเกือบ 30 ปีนะ 
รู้สึกวา่ชนกัติดหลงัน่ีไม่มี เพราะวา่อะไรเพราะวา่เรามีความตั้งใจท่ีจะท าให้ประชาชน
ไม่วา่จะเป็นคนปกติ คนเส่ียง คนป่วยน่ีไดรั้บการดูแลจากภูมิความรู้ของเราจากวิชาชีพ
พยาบาลของเราท่ีเราไดส้ั่งสมมานะคะ จากการท่ีเราไดป้ฏิบติัธรรมน่ี ท าใหเ้ราเขา้ใจสัจ
ธรรมมากข้ึน เกิด แก่ เจ็บ ตายน่ีมนัเป็นของไม่เท่ียง จะเกิดเม่ือไหร่ จะดบัเม่ือไหร่ก็ได้
แต่วา่ช่วงท่ีเรามีชีวิตอยู่น่ีเราจะประคองใจของเราอย่างไรไม่ให้มีอคติ ไม่ให้ใจเราขุ่น
มวั เพื่อพร้อมท่ีกลบัไปอยา่งไม่มีอะไรติดตวัไปนะคะ 

 

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยพ์อจะพูดไดไ้หมคะวา่การท่ีมาเรียนทางไกล มสธ.ท่ีจะให้ประสบความส าเร็จ
ไดน้ั้นน่ะตอ้งข้ึนอยู่กบัตนเอง  เป็นส าคญัเพราะว่าในเร่ืองของการเรียนตนเองส าคญั 
เพราะฉะนั้นคิดวา่ ในขณะนั้นเม่ือยอ้นหลงัไปน่ะ การท่ีมสธ. จดัประเภทของการฝึก
ให้น่ะ เช่นการฝึกด้วยตนเอง ฝึกเฉพาะกรณี ฝึกเสริมทกัษะ เพียงพอต่อการปฏิบติั             
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ในการเรียนดว้ยตนเองใหป้ระสบความส าเร็จไหม 
ดร.มะลิ คิดวา่เพียงพดูไดน้ะคะ เพราะวา่ในแต่ละกิจกรรมจะก าหนดวา่ใชเ้วลาก่ีชัว่โมงก่ีชัว่โมง 

คือท่ีจ าได้นะเราเต็มใจท่ีจะท ากิจกรรมตามท่ีให้ปฏิบัติแบบฝึก แบบฝึกต่างๆน่ี                
ถามว่าถ้าฝึกตามน่ีด้วยความตั้ งใจและจริงใจแล้ว ด้วยความใส่ใจด้วยน่ีจะท าให้                
เราน่ี เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรง ท าให้เราต่อยอดจากงานท่ีท าไดดี้ข้ึนนะคะ 
เม่ือเกิดตรงน้ีแล้วน่ีท าให้เรา มั่นใจ มั่นใจท่ีจะท าอะไรต่างน่ีให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน               
ไม่ใช่ว่าท าเฉพาะท่ีคุณครูสอนหรือว่าในต าราเขียนไวต่้างๆนะคะ ในตวัของนกัเรียน
เองน่ี หน่ึงตอ้งมีเวลา มีเวลาตรงไหนบา้งคือ ถา้อยูเ่วรเชา้ บ่าย ดึกน่ี ก็คืออยา่ไปควงเวร
ท่ีอ่ืน เพราะส่วนใหญ่คนจะมองเร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลกัไม่ได้มองท่ีสุขภาพของตวั
พยาบาลเอง เช่นไปอยู่เวรโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
เพราะฉะนั้ นเวลาท่ีจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ เวลาท่ีจะดูแลสมองของตัวเอง                
น่ีมันก็จะน้อยลง  การท่ีไม่ได้ดูแลสุขภาพของตนเอง คือถ้าของตนเองจะเห็นว่า           
ถา้อดนอนมากๆ น่ี สมองมนัจะต้ือ แลว้มนัจะเบลอ พอมีเวลาวา่งจากการท ากิจการงาน
ต่างๆน่ี ไม่ว่าจะเป็นท า OT  หรืออะไรก็ตามน่ี ส่วนใหญ่จะนอนไดมี้เวลาทบทวน                
ว่าเราเจอสภาพผูป่้วยแบบน้ี อาการแบบน้ีน่ีเราจะแก้ยงัไง ท ายงัไง วางแผนยงัไง              
น่ีคือ พยาบาลจะขาด ส่วนใหญ่พยาบาลท่ีว่างเวน้จากการท างานแล้วน่ีจะไปหา OT               
ท่ีอ่ืนท าอนัน้ีตอ้งยอมรับนะคะว่าเรามองเร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลกั จริงแล้วน่ีถ้าเราอยู่
แบบพอเพียง ก็คือ OK คุณหางานพิเศษท าไดบ้า้งแต่วา่ อยา่ไปรบกวนการเจริญเติบโต
ของสมองมากนัก  เพราะถ้าเราไม่พกัเลยน่ีเราจะเกิดภาวะเครียดแล้วก็จะใช้สมอง               
ไดไ้ม่เตม็ศกัยภาพเท่าไหร่เท่าท่ีควร อนัน้ีน่าเสียดายนะคะส าหรับบุคลากรพยาบาล  

 

ผูส้ัมภาษณ์ อยา่งน้ี ถา้จะสรุปว่าการท่ีเขา้มาเรียนกบัหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ทางไกลของมสธ.น่ี 
มสธ.ไดจ้ดัระบบในเร่ืองของการฝึกไวเ้พียงพอแลว้ เพียงแต่ข้ึนอยูก่บัผูเ้รียนวา่ผูเ้รียน           
มีความซ่ือสัตยต่์อการฝึกปฏิบติั มีความตั้งใจในการฝึก ศึกษานะคะแลว้ก็มีการจดัสรร
แบ่งเวลามีระเบียบวินยัในตนเอง ท่ีส าคญัตอ้งแบ่งเวลาให้ถูก และดูแลสุขภาพตนเอง
ดว้ย อนันั้นเป็นภาพรวมใช่ไหมคะ ในฐานะท่ีดร.มะลิเป็นศิษยเ์ก่า แลว้ก็จบปริญญา
เอก เท่าท่ี เล่ามาน่ี พูดถึงว่าฐานของการเรียนมสธ. ท าให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ             
ในปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งฐานท่ี มสธ.เป็นส่วนช่วยให้มีการพฒันาในการ
เรียนใช่หรือไม่คะ  

 

ดร.มะลิ อนัน้ีถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเร้ารียนมสธ. น่ี อย่างท่ีว่าหนังสือแต่ละเล่มจะมีแนวคิด 
ข้ึนมาก่อน พอมีแนวคิดมาก่อนปุ๊บเราจะเขา้ใจประเด็นนั้นง่ายข้ึน เราก็ดูวตัถุประสงค์
ต่อมา จะพูดเสมอเลยว่าหนังสือมสธ. ถ้าอ่านแล้วน่ีจะท าให้เราเข้าใจอะไรต่างๆ              
ไดง่้ายข้ึน เพราะว่าส่วนใหญ่แลว้อาจารยท่ี์สอน เขียนต ารา มสธ.น่ีจะเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ในแต่ละด้านนะคะท าให้เราได้เปรียบ ถึงแมว้่าก็จะแนะน านะคะว่าท่านท่ีไม่ไดเ้รียน
มสธ.น่ีถา้สนใจประเด็นไหนหรือวา่ไม่เขา้ใจประเด็นไหนในการท างานน่ี ให้ซ้ือหนงัสือ
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มสธ.ไปอ่าน เล่มละ200-300 บาท  ไม่ตอ้งเสียดายสตางคก์็แนะน าประจ านะคะ 
                  เพราะฉะนั้นการท่ีเรามุ่งมัน่ท่ีจะเรียนด้วยความตั้งใจและจริงใจน่ีท าให้เรา
เก็บเก่ียวประสบการณ์ตรงน้ีนะคะไปเรียนต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกไดง่้าย
ข้ึนตรงท่ีวา่มีการศึกษาคน้ควา้ในประเด็นท่ีเราไดรั้บ assign มาหรือท่ีเราสนใจ นะคะเรา
พยายามท่ีจะคน้ใหลึ้กเพื่อท่ีจะตอบค าถามของเราให้ไดว้า่อนัน้ีน่ีมีความหมายวา่อยา่งไร 
มีความส าคัญอย่างไร แล้วก็ท  าอย่างไร เพื่ออะไรอย่างไรต่างๆผลท่ีเกิดข้ึนตามมาน่ี               
ท าให้เรา Create งานท่ีเรียกวา่ VIMANO MODEL 10 ขั้นตอนน่ีท าไมเราถึงคิดตรงน้ี
ข้ึนมา    ตอนแรกเราก็ไม่ไดคิ้ดเพียงแต่ว่าเราจะกา้วไปถึงวา่ให้ประชาชนน่ีมีส่วนร่วม        
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ขั้นตอนแรกคือเจ้าหน้าท่ีต้อง            
เข้าใจตนเองก่อนว่าตนเองท างานอะไรมีหน้าท่ีท าอะไร แล้วตนเองพร้อมไหม                      
ส่วนใหญ่เจ้าหน้าท่ีไม่พร้อม เพราะไม่ได้คิดเราจะท างานหน้าเดียว พยาบาลก็จะ              
ท างานพยาบาลอย่างเดียว คืออันน้ีเราก็ต้องยอมรับว่าความจ ากัดด้วยหลายๆด้าน                  
อนัน้ีเราไม่ว่ากัน แต่ส่ิงท่ีเราคิดตรงน้ีขั้นมาน่ีจะท าให้พยาบาล พยาบาลอะไรต่างๆ 
บุคลากรสาธารณสุขน่ีท างานไดง่้ายข้ึน เพราะอะไร เพราะ WIMANO MODEL 10 
ขั้นตอนหลงัจากท่ีเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์ตนเองแล้วน่ีว่าตนเองขาดอะไรก็พฒันาตนเอง
ข้ึนมาพร้อมท่ีจะเข้าไปสู่ชุมชน คุยกับชุมชนว่าเราจะท าอะไรร่วมกันบ้างเราจะท า
อะไรบา้ง มีปัญหาอะไรบา้งร่วมกนักบัชุมชน หลงัจากนั้นการท่ีเราจะแกปั้ญหานะคะ 
ส่วนใหญ่แล้วน่ีเจ้าหน้าท่ีคิดอย่างไรก็จะไปบอกกิจกรรมในชุมชนก็ท าแค่คร้ังเดียว                 
แลว้ก็จบ ส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมจะไม่ต่อเน่ืองและไม่ย ัง่ยืน พฤติกรรมของประชาชน             
ก็ไม่ไดรั้บการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งนะคะหลงัจากท่ีเรามีหลกัในการบริการ
สาธารณสุขเช้าสู่ชุมชนแล้วน่ีก็มีการปรึกษากับชุมชนว่าการท่ีให้ทุกคนในชุมชน                   
ทุกหลังคาเรือนมาเรียนรู้สนใจในเร่ืองสุขภาพน่ี  เราน่าจะให้เขาได้เรียนรู้ก่อนว่า
อะไรบ้าง ท่ี เ ป็นปัญหาสุขภาพหรือว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเขาท่ีท าให ้                         
เขาทุกข์หรือว่าอายุสั้ นกว่าท่ีควรจะเป็นนะคะ ก็จะท ากิจกรรม ตลาดนัดสุขภาพข้ึน 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ก็จะจดัเป็นฐานนะคะ เพราะว่าถ้าจ  าง่ายๆคือ เอา 
Healthy Thailand มาจบั 6 อ. อาหาร อโรคยา อะไรอย่างน่ี เราจะจดัเลยว่าอย่างเร่ือง            
อโรคยาน่ีก็จะมีโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ความดัน เบาหวาน มะเร็ง ไข้เลือดออก                
อะไรต่างๆ เอดส์ต่างๆ มาเลยมาให้เรียนรู้ เจ้าหน้าท่ีอธิบาย ถ้าสมัยใหม่อาจมี CD                 
แจกก็ได ้เพราะแทบทุกบา้น มี CD ได ้

ผูส้ัมภาษณ์ ได้น่ีก็คือเล่าเร่ืองของประสบการณ์ท่ีท างานแล้วก็สามารถพฒันารูปแบบข้ึนมา 
VIMANO MODEL น่ีก็คือนามสกุลของ ดร.มะลิ วิมาโน แลว้ก็มาพฒันาโดยใช้
ประสบการณ์ตั้งแต่การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการเรียนทางไกลนะคะ การเรียนแบบ            
ไม่มีชั้นเรียน จะถาม ดร.มะลิสักนิดหน่ึงตอนน้ี ทราบว่าดร.มะลิได้กา้วหนา้ในหน้าท่ี  
การงานในวิชาชีพนะคะ ลองเล่าให้ฟังสักนิดนึงซิคะว่า การท่ีก้าวหน้าในหน้าท่ี                
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การงาน ได้ใช้พื้นความรู้ในการท่ีเรียนทางไกลแล้วต้องมีการรับผิดชอบตนเองมา
เก่ียวขอ้งกบัในการความกา้วหนา้ในวชิาชีพ อยา่งไรคะ 

ดร.มะลิ ตอนท่ีเรียน มสธ. อย่างท่ีเรียนให้ทราบแล้วว่าเรามีการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน             
ถึงแก่นของปัญหาท าให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายข้ึน เอ่อตรงจุดน้ีพอเราเห็นปัญหาปุ๊บ                  
เราจะยอ้นไปถึงอดีตว่าเราได้น าประสบการณ์การวิเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วม               
ของชุมชนอะไรต่างๆน่ีมามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา ตรงจุดน้ีก็ยงัไม่ไดเ้รียนเพิ่มเติม
วา่ หลงัจากจบพยาบาลแลว้น่ีก็สมคัรเรียนบริหารสาธารณสุข ซ่ึงสองวิชาน้ีจะเช่ือมโยง
ให้เราเป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ข้ึนเพราะวา่หลกัการชณัสูตรศพ หรือวา่การวางแผนแกไ้ข
ปัญหาอะไรต่างๆ น่ีจะท าใหแ้น่น สองหลกัสูตรน้ีท าใหเ้ราน่ีท างานไดส้บายใจข้ึน  
                  เพราะฉะนั้นความก้าวหน้าในชีวิตการท างานน่ี การท่ีจะท าอะไรก็ตามน่ี 
จะต้องมีพื้นฐานของความคิดมาก่อน เราก็ยอมรับนะว่าข้าราชการก็จะมี ซี6 ซี7                   
ว่าระดับการปฏิบติังาน งานพิเศษ บางคร้ังก็ติดท่ีต าแหน่งนะคะอาจารย์ ต  าแหน่ง           
ไม่ว่างเราก็ข้ึนไม่ได้ อะไรต่างๆ น่ีเราก็พอใจท่ีจะอยู่ระดบัช านาญการก่อน เพราะว่า
ต าแหน่งไม่ว่าง แต่ประสบการณ์เราหล่ะไปถึงผูเ้ช่ียวชาญไหม อนัน้ีถ้าถามผลงาน               
น่ี พื้นฐานของการวจิยัและพฒันาน่ีท าใหเ้ราแกปั้ญหาต่างๆได ้นะคะ คือความกา้วหนา้
ในการท างานน่ีเราไม่ไดท้อ้ มีต าแหน่งหรือไม่มีต าแหน่ง แต่ว่าเราสามารถแกปั้ญหา               
ในการท างานให้กบัประชาชนได ้และสร้างเครือข่ายท่ีจะเอา VIMANO MODEL น้ี             
ไปใชใ้นชุมชน ท าใหชุ้มชนเขม้แข็งในการสร้างเสริมสุขภาพ ปัญหาสุขภาพไม่เกิดข้ึน 
ปัญหาใหม่ไม่ เ กิดข้ึน ปัญหาสุขภาพท่ีมีอยู่แล้วได้รับการแก้ไขด้วยชุมชนเอง                      
โดยชุมชนเอง ท าโครงการเองอะไรต่างๆ น่ีก็พอใจแลว้ค่ะ 

 

ผูส้ัมภาษณ์ จะเรียนถาม VIMANO MODEL น่ีไดรั้บการรับรองจากท่ีไหนและไดเ้อาไปใชท่ี้ไหน
บา้งค่ะ 

 

ดร.มะลิ ตอนน้ีท่านนายแพทย ์อุทยั อยูสุ่ขนะคะ อดีตปลดักระทรวงสาธารณสุขน่ีไดไ้ปดู
หมู่บา้นตน้แบบท่ีใช ้ VIMANO MODEL แลว้ชุมชนเขม้แขง็    

 

ผูส้ัมภาษณ์ ลองเล่าใหฟั้ง ตรงน้ีซิค่ะ       
ดร.มะลิ VIMANO MODEL น้ี V I M A N O แลว้ก็ M O D E L  โมเดลนะคะ Vi ก็คือ Vision 

คนเราตอ้งมี Vision 1 ก่อน  I ก็คือ Innovation  M ก็คือ Morality ตอ้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม  A ก็คือ Attitude ตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน N ก็คือ Non Ego No 
problem เราอยา่ยึดตนเองเป็นใหญ่ O Opportunityนะคะ O น่ี ตอ้งมี vision L ก็คือ 
Long live the king เราท างานก็เพื่อในแผน่ดิน เพื่อในหลวงนะคะ 

 

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารย์มะลิจบสาขาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลทางไกลแล้วก็ไปต่อบริหาร
สาธารณสุข ดร.มะลิบอกว่าสามารถท างานแบบองค์รวม แล้วไดมี้ความสุขในฐานะ             
ท่ีเป็นพยาบาลท่ีอยู่ในชุมชนนะคะ ตรงน้ี ดร.มะลิในฐานะท่ีจบมาแล้ว คิดว่าจะมี
ขอ้เสนอแนะต่อสาขาวิชาในการจดัการเรียนการสอนอย่างไร โดยเฉพาะสาขาวิชา
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พยาบาลนะค่ะ ท่ีจะท าใหค้นจบไปแลว้ท างานแบบบูรณาการไดค้่ะ     
ดร.มะลิ ขอบพระคุณค่ะ ตรงน้ีเราตอ้งยอมรับวา่ ถา้เราเรียน Nursing care pureๆ เลยนะ ศาสตร์

ทางพยาบาลอย่างเดียวพอไหม ไม่พอ ไม่พอ เพราะว่าคือท่ี ท่ีไปเรียนบริหาร
สาธารณสุขเพื่อท่ีจะน าเอาวิชาท่ีมาชันสูตรศพได้ บางคร้ังน่ีอยู่โรงพยาบาลชุมชนน่ี
แพทยมี์นอ้ย นอกเวลาราชการน่ีเราตอ้งชนัสูตรผูป่้วยเอง บางคร้ังผูป่้วยท่ีเป็นผูป่้วยคดี
น่ีเราไม่สามารถทราบวิธีชนัสูตรพลิกศพว่า บนัทึกบาดแผลหรืออะไรต่างๆน่ีไม่เป็น 
เพราะฉะนั้นการท่ีเรามีวิชาน้ีเขา้มาน่ีท าให้เราท างานอยา่งสบายใจ เพราะถา้อยู ่ER น่ี
นะคะเราจะตอ้งเจอผูป่้วยทุกรูปแบบ เพราะฉะนั้นน่ีแพทยไ์ม่ได้อยู่ การท่ีเรามีวิชาน้ี                    
ติดตวัมาน่ี เป็นการช่วยตวัเราเองในการท างานต่างๆ ป้องกนัความผิดพลาดนะคะ 
อาจจะดูวิถีกระสุนเป็น ดูวา่ลกัษณะของการตีกนัมาน่ีได ้จะเก่งข้ึนไดอ้ยา่งน่ึงน่ี ก็จะมี
วิชาท่ีน่าจะเป็นพื้นฐานอีกอนันึง อนัน้ีคือ อาชีวอนามยั ตอนน้ีน่ีโรงงานอุตสาหกรรม
ค่อนข้างมากในทุกพื้นท่ีนะคะ ถ้ามีความรู้ตรงน้ีเพิ่มข้ึนมาจะท าให้พยาบาล มสธ.               
ของเราสมาร์ทข้ึน จะเป็นการบงัคบัเรียนหรือวา่จะท าอยา่งไรท่ีจะให้คนน่ีตกลงใจท่ีจะ
ไปหาอ่านเองตรงน้ีนะคะ แลว้ก็อีกอย่างหน่ึง คือ การบริหารจดัการน่าจะเพิ่มเขา้มา
เพราะวา่บางคร้ังมนัอาจจะ นอกเหนือหลกัสูตรธรรมดาทัว่ไปนะคะแต่วา่มนัเป็นความ
จ าเป็นท่ีจากประสบการณ์ตรงในการท างานน่ีจ าเป็นตอ้งใช ้

 

ผูส้ัมภาษณ์ ถา้ยงังั้นขอเรียนถามว่า หลกัสูตรพยาบาลน่ี พยาบาลปฏิบติัหน้าท่ีพยาบาลน่ีดร.มะลิ
บอกว่าไม่มีแพทย์ แพทย์ไม่เพียงพอท าให้เราต้องท าหน้าท่ีแทน แล้วถ้าสมมติว่า
พยาบาลท าหนา้ท่ีของพยาบาลอย่างเดียวนัน่ก็คือไม่ตอ้งชณัสูตร และอาชีวอนามยักบั
การบริหารจดัการนัน่คือส่ิงท่ีควรจะเพิ่มเติมในหลกัสูตรพยาบาล ดร.มะลิลองทบทวน
สักนิดสิคะว่า ถ้าจะให้ข้อแนะน าในการจัดการเรียนการสอนให้สามารถท างาน               
ในวิชาชีพพยาบาลให้มีความส าเร็จโดยท่ีว่าเราไม่ได้ไปก้าวล ้ าในวิชาชีพและแต่ละ
วิชาชีพมีอย่างเพียงพอ ดร.มะลิลองสรุปสั้นๆ ว่าการจดัการเรียนการสอนน่าจะมีเพิ่ม
อะไร    มีความคิดเช่นน้ี ฝากไวก้บัคนท่ีเรียนอยา่งไร ควรมีคุณสมบติัอยา่งไร 

 

ดร.มะลิ ถา้ตรงน้ี  ก็คงตอ้งดูว่าในส่วนของการฝึกภาคปฏิบติัน่ะดีอยู่แลว้ ในส่วนของเติมเต็ม 
ในส่วนของพยาบาลน่ีท าอย่างไรจะให้พยาบาลน่ีเอ่อ รู้เท่าทันปัญหาท่ีเกิดข้ึน                    
ไม่วา่จะเป็นปัญหาการเจบ็ป่วยหรือวา่ปัญหาจากผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนต่อ
สุขภาพนะคะว่าท่ีเรียนว่าท าไมต้องเรียนเร่ืองการชันสูตร เรียนเร่ืองอาชีวอนามัย            
หรือว่าการสางแผนบริหารจดัการโครงการอะไรต่างๆน่ีเพราะจุดอ่อนของพยาบาล
จริงๆ ท าแต่ Nursing care การท่ีจะไปท าโครงการอะไรต่างๆน่ี ค่อนขา้งจะเป็นภาระ
งานท่ีค่อนขา้งหนกันะคะ เพราะฉะนั้นการท าโครงการหรือบริหารจดัการโครงการท่ีดี
มีประสิทธิภาพน่ีก็จะเสริมเติมแต่งใหพ้ยาบาลซ่ึงไม่ใช่เฉพาะศูนยส่์งเสริมสุขภาพอยา่ง
เดียวพยาบาลทุกคนน่ีน่าจะเอาขอ้มูลท่ีมีอยูม่าบริหารจดัการ จดัการเป็น Best practice 
หรือ CQI  อะไรต่างๆนะคะ วา่ พยาบาลน่ะคือวา่ท างานเยอะมากแต่การท่ีจะมาพฒันา
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เป็น R to R เป็นวิชาการต่างๆน่ีท่ีเป็นท่ียอมรับต่างๆน่ีค่อนขา้งนอ้ย ตรงจุดน้ีน่ีจะท า
อย่างไร  ท าอย่างไรให้นักศึกษาพยาบาลของเราต่อไปน่ีสามารถน าข้อมูลท่ีมีอยู ่                    
มาวเิคราะห์ มาสังเคราะห์ใหเ้ป็นผลงานวชิาการ อะไรต่างๆน่ีนะค่ะ     

ผูส้ัมภาษณ์ ในส่วนสุดทา้ยก็อยากจะเรียนถาม ดร.มะลิวา่ในปัจจุบนัน้ีนะค่ะ ถา้พูดถึงมสธ. น่ี เปิด
พยาบาลมาทั้ งหมด 27 -28 ปีแล้วนะคะ น่าจะมีบทบาทอย่างไรต่อสังคมเพราะ      
ในขณะน้ีเราก าลงัหยดุรับสมคัรในส่วนของปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ปี เน่ืองจากนกัศึกษา 
เน่ืองจากมีการปิดรับของพยาบาลระดับต้นนะคะ ต่อไปน้ีในมุมมองของดร.มะลิ              
ในฐานะเป็นศิษยเ์ก่า ในฐานะจบปริญญาเอก ในฐานะท่ีท างานคลุกคลีกบัชุมชนมา
ตลอดมสธ.น่าจะมีบทบาทอย่างไรต่อสังคมโดยเฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                   
ไม่วา่จะกิจกรรมดา้นอะไรก็แลว้แต่ หลกัสูตรหรือบริการ อยากขอค าแนะน าค่ะ 

 

อาจารย ์ดร.มะลิ ขอบคุณค่ะอาจารย ์จริงๆแลว้น่ี มสธ. ไดท้  าประโยชน์ให้กบับุคลาการทางการพยาบาล
อยู่แล้วอย่างเช่นการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ แล้วก็หลักสูตรปริญญาโท                    
ของพยาบาล บริหารการพยาบาลซ่ึงก็ช่วยสังคมไดส่้วนหน่ึงแลว้ท่ีวา่ เจา้หนา้ท่ีของเรา
ไม่ตอ้งลาไปศึกษาต่อท าใหเ้สียเวลาในการท างาน สะทอ้นไปถึงผูป่้วย อีกอยา่งหน่ึงคือ 
จะท าอย่างไรให้บณัฑิตพยาบาลท่ีจบไปแลว้ทั้งปริญญาโทและปริญญาตรีน่ีสามารถ
เก้ือกูลสังคมได้เป็นอย่างดี ก็คือทุกคนก็ท าหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุดอยู่แล้วนะคะ             
แต่ว่าอีกจุดหน่ึงน่ีลืมจูนเร่ือง  การมีส่วนร่วมของชุมชนเขา้มาท าให้เรา OK นะว่า 
อาจจะไม่ใช่บทบาทเราโดยตรง แต่เราเป็นคนจุดประกายไดไ้หม จุดประเด็นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในองค์กรของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิชาชีพไหนก็ตามรวมทั้ง
เช่ือมโยงไปถึงชุมชน คิดถึงวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชนในครอบครัวและชุมชน     
มาเป็นฐานในการคิดนะคะ ตรงจุดน้ีก็จะท าให้สังคมและชุมชนไดรั้บประโยชน์อยา่ง
เต็มท่ีนะคะ ถา้ท่านใดท่ีสนใจ VIMANO MODEL น่ียินดีท่ีจะให้กระบวนการท างาน
ไปใช ้เพราะวา่ท าแลว้น่ี เกิดประโยชน์จริงๆ แต่วา่คนท่ีท าน่ีตอ้งเขา้ใจก่อนวา่คุณมุ่งมัน่
ท่ีจะพฒันางานจริงไหม มุ่งมัน่ท่ีจะท าจริงไหม มุ่งมัน่ท่ีจะเดินไปหาชุมชนจริงไหม    
ถ้าเรามีสามข้อน้ีแล้วน่ีรับรองได้ว่า บณัฑิตของเราท างานได้เป้าหมายทัว่ประเทศ      
จริงนะคะเพราะว่า กระบวนการ 10 ขั้นตอนน้ีไม่ได้เอามาขายหรือว่ามาโชวว์่าเป็น
อะไรท่ีแบบวา่ตอ้งเอาไปเผยแพร่นะ คือบางคนอาจจะคิดวา่อยากเด่นอยาดดงัหรือเปล่า 
แต่ไม่ใช่ แต่กระบวนการน้ี ถึงว่าไม่มีดร.มะลิไปท างาน คนอ่ืนท าตามน้ี เข้าใจ
กระบวนการตามน้ี สามารถท าตามนั้นได้เลย ตามบริบทของพื้นท่ีท่ีท่านอยู่นะคะ             
อนัน้ีถามว่าเราลอกเลียนแบบใครมาหรือเปล่า เป็นการบูรณาการจากการวิจยัและ
พฒันาแล้วสามารถสรุปได้ว่า 10 ขั้นตอนน้ี ท าให้ชุมชนเข้มแข็งในการสร้างเสริม
สุขภาพได้ ประชาชนท่ีมีปัญหาสุขภาพน่ี เขาไม่ได้อยากตายเร็ว ไม่อยากอายุสั้ น 
เพียงแต่ว่าเขาจะท าอย่างไรหล่ะ แล้วชุมชนจะมีส่วนร่วมเก้ือกูลคนน้ีให้มีอายุยืนได้
อยา่งไร อะไรต่างๆน่ีคือส่ิงท่ีไดจ้าก VIMANO MODEL ซ่ึงท่านท่ีน าไปใชน่ี้ เจา้หนา้ท่ี
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น่ีบอกไดเ้ลยวา่ท าตามกระบวนการน้ี 5 ปีหลงัจากนั้น เจาไม่ ไม่จ  าเป็นตอ้งไปลงชุมชน
เท่าไหร่เลย ชุมชนน้ีเขม้แขง็ เป็นเพียงท่ีปรึกษาเท่านั้นเอง 

ผูส้ัมภาษณ์ ในเร่ืองของ VIMANO MODEL โดยจะใหเ้ขาพดูชดัๆ นะค่ะวา่เป็นอยา่งไร พี่อยากให้
อธิบายให้ชัดๆ เพราะว่าจะอดัช่วงทา้ยเวลาตดัต่อจะไดส้ะดวก เราไม่ได้เอาทั้งหมด          
จะเป็นช่วงๆ รายการท่ีน่ี ถา้สมมติวา่บอกตรงน้ีไวช้ดัๆ จะไดเ้ป็นผลงานของบณัฑิต 

 

ดร.มะลิ       ยนิดีค่ะ 
VIMANO MODEL ก็คืออยา่งท่ีเรียนแลว้วา่  
V = VISION  คือวสิัยทศัน์ จะท างานอะไรตอ้งมีวิสัยทศัน์อยา่งไรตอ้งมีเป้าหมายวา่
เราตอ้งการใหส่ิ้งนั้นเป็นอยา่งไรนะคะคือการแกปั้ญหาให้ทะลุเป้าหมายเราอยากให้
เห็นว่าส่ิงท่ีเราอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตสุขภาพอนามัยประชาชนของเราเป็น
อยา่งไร 
I  = INNOVATION  ตอ้งมีนวตักรรม อยา่งเช่น 10 ขั้นตอนน่ีถือวา่เป็นนวตักรรม
แลว้ทุกท่านสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
M = MORALITY  คือคนท่ีจะท างานตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมแลว้ก็ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในสังคมใหเ้กิดข้ึนดว้ย 
A = ATTITUDE คือ ทศันคติ เจตคติอะไรต่างๆน่ี เราจะท างานเชิงรุก เราตอ้งมีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะท างานเชิงรุกใหป้ระสบความส าเร็จและประชาชน เกิดประโยชน ์
N = NON EGO NO PROBLEM  ถา้เราไม่ถือตวัตนเป็น เป็นใหญ่น่ีเราก็จะไม่มี
ปัญหาอยูท่ี่ไหนก็ได ้
O = ORGANIZATION หลังจากท่ีเรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ประสบ
ความส าเร็จแล้วน่ี เราต้องมีการบริหารจัดการท่ีดี จะท าอะไรไปท าคนเดียวไม่
ประสบความส าเร็จนะคะ  เราตอ้งมี Team ทีมท่ีจะช่วยเราท างาน 
M = MISSION มีวิสัยทัศน์ มีพันธกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม มี attitude แล้วน่ีก็คือ
การบริหารจดัการแลว้ก็น าไปสู่การพฒันา 
O = OPPORTUNITY O อีกตวัก็คือ Opportunity แต่ละพื้นท่ีมีโอกาสท่ีจะพฒันาได้
แตกต่างกนัตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี 
D = DEVELOP คือการพฒันารูปแบบต่างๆ 
E = EXCELLENT เรามองท่ีในหลวงเห็นภาพท่ีในหลวงประคองสมเด็จยา่ แลมี
โครงการในพระราชด าริต่างๆ หลายพนัโครงการน่ีเราก็ด าเนินรอยตามในหลวงท่ี
มุ่งมัน่ใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชน 
L = LONG LIFE THE KING  จงรักภีกดีต่อชาติ บา้นเมืองนะคะท าประโยชน์ให้
เกิดแก่แผน่ดิน 
VIMANOMODEL ประกอบดว้ย 10 ขั้นตอนดว้ยกนัคือ  
.เตรียมบุคลากรท่ีจะท างานกบัเรา 
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2.เขา้ไปขาย Idea ความคิดกบัผูน้ าชุมชน คนท่ีจะประสบความส าเร็จก็คือ คนท่ี
เขา้ใจเราพร้อมท่ีจะร่วมมือ 
3.เขา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมี Folder อยูแ่ลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.เราและผูน้ าชุมชนร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาชุมชนวา่ปัญหาในชุมชนมีอะไรบา้ง  
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา ผุน้ าชุมชนสนใจท่ีจะแกปั้ญหาอะไรบา้ง 123 45  
5.จดัตลาดนดัสุขภาพ สร้างความตระหนุก สร้างฐานการเรียนรู้ เอา ธรรมะเขา้มา
ร้อยละ 98  เห็นดว้ย 
6.แกปั้ญหาสุขภาพในชุมชน และปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
7.พฒันาศกัยภาพผูน้ าชุมชน บางชุมชนตอ้งการความรู้เพิ่มเติม 
8.สร้างการมีส่วนร่วมและประเมินผลแต่ละท่าน 
9.ประเมินผลแลว้ชุมชนมีความจงรักภกัดีต่อแผน่ดิน 

 
ผูส้ัมภาษณ์          การท่ีจะจดัการเรียนการสอนทางไกลให้คนมีความคิดท่ีดีเช่นน้ี ฝากไวก้บัคนท่ี 
                            เรียนอยา่งไร ควรมีคุณสมบติัอยา่งไรนอกจากท่ีมหาวทิยาลยัจดัการเรียนการ 
                            สอนเช่นน้ี 
ดร.มะลิ               ตั้งใจจริง Attitude ท่ีดี 
 


