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ผูส้ัมภาษณ์ มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการศึกษาพยาบาลทางไกล ในขณะท่ีท่านไดรั้บเชิญมาร่วม 
 จดัการศึกษากบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
นายแพทยอ์มร เม่ือเร่ิมแรก ตอนนั้นผมเป็นปลัดกระทรวงอยู่และก็เป็นนายกแพทยสภาด้วย ในท่ี

ประชุมแพทยสภา  มีฝ่ายพยาบาลเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ก็มีความเห็นในท่ีประชุมว่า  
พยาบาลเป็นคนกลุ่มใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งของเอกชนเป็นคนกลุ่มใหญ่
ท่ีสุด  สัดส่วนของพยาบาลเม่ือเทียบกบัแพทยแ์ลว้ก็หลายเท่า  ซ่ึงคนกลุ่มน้ีเขาควรจะ
อนาคตท่ีดีของเขาเอง อนัน้ีคือในส่วนตวัผม ใจจริงผมรู้สึกว่ามนัจะดูเอาเปรียบเขาไป
หน่อย ท่ีว่าจะเอาพวกเขามาอยู่ใต้แพทยสภา เพราะแพทยสภานั้นเขาไปดูแลเร่ือง
การแพทยเ์ป็นส่วนมาก เร่ืองพยาบาลเขาไม่ค่อยสัดทดั เร่ืองอยา่งน้ีเขาก็ฟัง  ก็เอาสภา 

 พยาบาลคุยกนัไปหลายคร้ังอยู่ว่ามนัถึงเวลารึยงัสมควรหรือยงั ว่าเราควรแยกเอาฝ่าย
พยาบาลออกไปจากแพทยสภา ให้เขามีอิสระเป็นของตัวของเขาเองจะได้มีความ
เจริญกา้วหนา้ในวชิาชีพของเขา ซ่ึงในท่ีประชุมเขาก็เห็นชอบดว้ยนัน่เป็นจุดตั้งตน้ แต่วา่
ท่านเป็นสมาชิกอยูต่อนนั้นก็หลายท่าน ไม่สามารถเอ่ยช่ือได ้ก็นานมาแลว้ เด๋ียวความจ า
จะสับสนแต่วา่ทุกท่านเหล่านั้น ท่านทั้งหลายนั้นและท่ีเป็นพยาบาลนั้นแหล่ะไปช่วยกนั
คิดต่อหน่อย  ใจผมอยากใหแ้ยกออกไปเลย แลว้ไปเป็นตวัของตวัเอง แลว้ก็ตั้งสภาข้ึนมา
เราต้องการให้เป็นอย่างนั้ น ซ่ึงทางฝ่ายแพทย์ก็ไม่ขัดข้องอะไรอันน้ี  ก็ขอบคุณ                 
เขาใจกวา้งก็เลยเป็นจุดตั้งตน้ เราก็ผลกัดนัให้เกิดสภาพยาบาลข้ึนมา เพราะฉะนั้นเร่ือง
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ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามมาก็เป็นผลงานของเขา ของสภาเขาด้วย เร่ืองหลกัสูตรเราก็มอบ          
ให้เขา    เขาก็ด าเนินงานของเขาเอง ในฐานะกระทรวงซ่ึงตอนนั้นผมดูแลรับผิดชอบอยู ่
แลว้ผมเองก็อยูบ่า้นนอกมานาน จากจงัหวดัแพร่แลว้ก็ไปอยู่ท่ีเชียงใหม่  เราก็เห็นอยูว่่า
แพทยไ์ม่มีโอกาสดูแลคนทั้งจงัหวดั ยากท่ีสุด สมยัเม่ือปีก่อนท่ีจะเขา้กระทรวง ยิง่ร้าย  

   ตอนนั้นมีผมคนเดียวท่ีเป็นแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเมืองแพร่ ผมก็ส่งคนไป
อนามัย จังหวดัแพร่ ตอนนั้นเขาเรียกอนามยัจังหวดัว่าสาธารณสุขจงัหวดั งานการ
ทั้งหลายท่ีมนัเกิดข้ึนมาหรือว่า การดูแลผูป่้วยต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วตอ้งอาศยัพยาบาล
ทั้งหมด ผดุงครรภด์ว้ย ซ่ึงมีคนสองกลุ่มน้ีเป็นหลกั แลว้ก็มีพวกเจา้หนา้ท่ีผูช้ายสมยันั้น 
เขาเรียกวา่สุขาภิบาล เด๋ียวน้ีเรียกเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข พวกอนามยัอ าเภอ ท่ีอยูใ่ตเ้รา ขา
โอบอุ้มเราอย่างดีทั้งนั้นรวมทั้งพยาบาลด้วย ผมยงัรักพวกเขาอยู่ พวกท่ีเขาอยู่ท่ีแพร่
รวมทั้ง รุ่นเก่าๆ เขาอุม้เราเหมือนเขาเป็นผูใ้หญ่เรามนัเพิ่งจะจบอายุเท่าไรกนั 20 กวา่เขา
คงนึกเอน็ดูเราเหมือนลูกหลานเขา เขาก็โอบอุม้เราเต็มท่ีเราก็เห็นวา่ออกมาจากโรงเรียน
ไม่รู้เร่ืองอะไรสักอยา่งรู้แต่วชิาแพทยเ์ท่านั้นเร่ืองสังคมอะไรไม่เป็นเลย เพราะฉะนั้นคน
เหล่าน้ีเป็นครูผม  

  ก็จะเท้าความว่ายงัน้ีคือ ท าไมออกไปท างานใหม่ๆเขาถึงได้อุม้ชูเรามา 
พวกพยาบาลแก่ๆ เก่าๆ นั้นเขาท ามาตั้ งนานเขาสอนเราหมด วิธียงัไง ท าอะไรกับ
ชาวบ้านยงัไง ซ่ึงเราไม่เคยรู้เลย นักเรียนแพทย์เด๋ียวน้ีผมก็เป็นห่วงเขา เขาจะเป็น           
เหมือนเรามัย๊ เพราะเราคลุกคลีกอยู่ ไปเดินป่าเดินดินกบัพวกน้ีมาตลอดชีวิตท่ีเราอยู่ท่ี
นั้น เขาก็สอนเราอยา่งดีเพราะฉะนั้นเราก็ถือวา่พยาบาลเป็นครูผมดว้ย  พวกพยาบาลแก่ๆ 
เก่าๆ พวกน้ีแหละครู อาจารยผ์ม  ในชีวิตจริงนั้นชีวิตหลงัจากจบมาจาก โรงเรียนแพทย์
ท่านอาจารยย์กไวเ้ถิดดว้ยความเคารพท่าน แต่วา่ส่ิงท่ีไดจ้ริงๆ ไดจ้ากพวกนั้น พวกท่ีเขา
อยูท่อ้งท่ีเขาสอนเราทุกอยา่ง อนัน้ีเป็นจุดท่ีตั้งส าคญัเพราะวา่ถา้ไม่ไดค้นพวกน้ี   ผมก็ไม่
มี Orientation แนวคิดแบบแหวกแนวอยา่งน้ี  ก็คงจะตามเขาไปเร่ือยๆ  แพทยก์็ตอ้งเป็น
ใหญ่หมด  พยาบาลก็ฉีดยายงัไม่ไดอ้ะไรซ่ึงมนัไม่ถูก  ผมมองแลว้ก็เลยว่าถา้เราอยูบ่า้น
นอกเราก็เห็นเขาเราก็ตอ้งท า ท ายงัไงคนไขม้ารอเขาก็ตอ้งท า  แลว้ท าไมเราถึงจะไม่ท า
ให้เขาท าอยู่แลว้ให้มนัดีข้ึน มนัเป็นไปไม่ได ้หรือยงัน้ีเราจะไปปิดกั้นเขาไดไ้ง สังคมก็
อาศยัพวกเขาอาศยัแพทยไ์ด้แน่ๆ ในเม่ือแพทยมี์คนเดียวก็ผมอยูท่ี่ตวัจงัหวดัผมจะไปได้
ยงัไง ใช่มั้ย ซ่ึงมนัเป็นไปไม่ได้ เราได้เคยเห็นว่าชีวิตยงัน้ีมาก่อนท่ีเราจะเข้ามาอยู่ท่ี
กระทรวง เพราะฉะนั้น เราก็คิดไดว้า่ถึงเวลาแลว้เราตอ้งเอาพยาบาลข้ึนมา เพราะเรามอง
แล้วว่าหน้าท่ีเขาโดยตรงท่ีสุด รักษาพยาบาล เจ้าหน้าท่ีทางฝ่ายผูช้ายเขาก็ไปดูแล
ส่ิงแวดลอ้มอะไรก็วา่ไปผดุงครรภก์็ดูเร่ือง MCH  อะไรของแก แต่การพยาบาลกวา้งกวา่
การรักษาเยอะ เพราะฉะนั้นเราก็นึกถึงว่าเม่ือเราจะท าอะไรให้บา้นเมืองเรา ในขณะท่ี
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สังคมมนัเป็นยงัน้ี สภาพการณ์ก็เป็นยงัน้ี มนัตอ้งผลกัดนัเขามาเป็นของจริง สัจธรรมซ่ึง
มนัช่วยไม่ได้มนัก็ตอ้งท ายงัน้ี เพราะถ้าเราไม่อยู่บา้นนอกเราก็ยงัไม่รู้สภาพอย่างน้ี ก็
เพราะเราอยูเ่ราถึงรู้ตอ้งผลกัดนัให ้ เพราะฉะนั้นในการพลกัดนัมนัเกิดดว้ยเหตุผลอยา่งน้ี
เป็นเร่ืองหลกั และมนัยงัตอ้งมองยอ้นกลบัไปตอนท่ีผมเป็นเด็กด้วยว่าผมน้ี ผมเคยพูด
เสมอวา่ผมเกิดมา คนแรกท่ีผมลืมตาเห็นก็คือพยาบาล แน่นอนแม่ผมก็บอกมา ท าคลอด
ให้ผมถึงผมลืมตาเห็นแต่ผมก็ไม่รู้นะ เล็กมากกวา่ท่ีจะรู้แต่มนัเป็นอยา่งนั้นคนท่ีผมเห็น
คนแรกคือพยาบาล  แลว้คนสุดทา้ยท่ีผมเห็นต่อไปน้ีอีกไม่นาน ซ่ึงผมจะหมดชีวิตไปก็
คือพยาบาลแน่ๆ เพราะฉะนั้นทั้งคนแรกและคนสุดทา้ยก็คือพยาบาล ซ่ึงอนัน้ีผมถือวา่มี
บุญคุณกบัผม      โดยส่วนตวันะ วา่คนกลุ่มน้ีเป็นคนท่ีมีบุญคุณกบัผมมากๆ รองจากพ่อ
แม่ ครูบา อาจารย ์ก็คือพยาบาลน้ีแหละ เพราะฉะนั้นผมยกยอ่งเขาอนัน้ีเป็นการส่วนตวั
เลย เพราะว่าท่ีผมช่วยดันให้ ทุกส่ิงทุกอย่างก็เพราะความรู้สึกลึกๆ อันน้ีมันอยู่ใต้
จิตส านึก มนัอยู ่ในจิตส านึก สมยัผมเกิดมามนัฝ่ังอยูเ่ลย ไม่มีหลุดออกไปไหน  

ผูส้ัมภาษณ์    มุมมองและความคิดเห็นต่อคุณภาพของพยาบาลท่ีจบจาก   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมา  
   -ธิราช เหมือนหรือต่างจากท่ีอ่ืนหรือไม่ และมีการควบคุมคุณภาพอยา่งไร 

นายแพทยอ์มร ค าวา่คุณภาพน้ีมนัมีความหมายหลายอยา่งวา่ถา้เป็นคุณภาพทางการศึกษา หรือวา่             
 องคค์วามรู้ท่ีจะเก็บเก่ียวหามาดว้ยการเรียนจากสถาบนัยงัน้ีเขาเรียก Competency 
 คุณภาพอยา่งหน่ึง ความเก่ง เก่งวชิา แต่ท่ีผมเห็นจริงๆ ในชีวติต่างจงัหวดัมนัไม่ใช่ 
 ตวัน้ีเพียงตวัเดียว ความเก่งอีกอนัหน่ึงท่ีตอ้งการมากคือ เก่งจะท าอะไรใหส้ าเร็จ ตวัน้ีมนั 
 ไม่ตอ้งอาศยัวชิาเลย แต่มนัตอ้งอาศยัประสบการณ์ อาศยัความสัมผสัท่ีตวัเองมีกบั 
 ชาวบา้น พดูจาภาษาเดียวกนัอะไรพวกน้ี มนัท าใหง้านส าเร็จไดโ้ดยไม่ตอ้งมีปริญญา 
 สูงๆ ทั้งนั้น อนัน้ีคือความจริง เพราะนั้นถึงตอนน้ีมาถึงวนัน้ีผมก็ยงัเช่ืออยู ่แลว้ผมก็พดู 
 กบัคนท่ีเก่ียวขอ้งมาตลอดวา่ Capability ความสามารถท างานใหส้ าเร็จมนัสัมพนัธ์กบั 
 Competency เพราะวา่ คนเก่งเขาท างานไม่ส าเร็จผมเห็นมาเยอะ เก่งก็จริงนะเป็น Doctor  
 ก็ยงัมี พดูไม่เขา้หูคน ท างานกบัใครไม่ได ้ บางคร้ังโดยเฉพาะท่ีเขาเรียก Quick in duty 
 Research ท่ีไปท า research ท าปี 2 ปี 3 ปี ท่ีไปเอาปริญญา ท า 6 เดือน 3 เดือน เพื่อใหไ้ด ้
 ประสบการณ์ตดัสินใจเลย เพราะฉะนั้นส่ิงเหล่าน้ีมนัมีความส าคญักวา่ผูบ้ริหารท่ีเขา้มา 
 เรียนก็หนีไม่พน้เง่ือนไขเดียวกนั ตอ้งรู้ อยากเห็นบา้นเมืองเป็นยงัไง และตวัเป็น 
 ผูบ้ริหารน้ียิง่จ  าเป็นหนกั จ าเป็นมากๆ ท่ีจะตอ้งรู้วา่จุดหมายปลายทางของบา้นเมืองมนั 
 จะเป็นยงัไง 

 
ผูส้ัมภาษณ์  ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรต่อหลกัสูตรพยาบาลเวชปฏิบติั 
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นายแพทยอ์มร ก็คงเสนออะไรไม่ได้มาก นอกจากเห็นชอบด้วยว่าพยาบาลเวชปฏิบติัผมอยากได้          
มานานแลว้ ตั้งแต่สมยัท่ีไปเรียนสร้างคณะตอนไตท าสภาพยาบาลก็ฝากเขาไว ้เห็นอยู ่  
แลว้ผมก็ท า project อะไรของผมไปเยอะตามต่างจงัหวดั ก็เห็นอยูว่า่การรักษาพยาบาล
อย่าไปอาศยัหมอเลยไม่มีทาง ถึงแกอยู่ แกก็ไม่ออกไป ไม่ไปได้ไงคนอยู่ในป่าในดง    
เขาท ายงัไง ก็ตอ้งพยาบาลนั้นแหละ ก็ให้รู้เหมือนใกล้กบัหมดมากท่ีสุดเท่าท่ีมนัจะ
เป็นไปได้ ซ่ึงอันน้ีก็เพราะ ผลักดันอยู่ม ันเกิดข้ึน ตอนหลังน้ียุบหายไปไหนไม่รู้              
พกัหน่ึงเห็นว่าจะร้ือฟ้ืนกันอยู่ผมเองก็ดีใจ ว่าอันน้ีเป็นส าคัญ พยาบาลเวชปฏิบัติ               
คือในแง่ practice ส าคัญมากๆ แล้วก็จะให้ปริญญาก็ให้ไปเถิด ถ้าว่า orientation             
ของหลกัสูตร หลกัสูตรให้หนักไปท่ีเขาจะได้ไปท าหน้าท่ีแทนหมดได้ ไปท าหน้าท่ี
บริหารจดัการได ้สองอนัน้ีเป็นหลกั ไปเทรนคนได ้รู้เร่ืองกว่าคนอ่ืน อนันั้นท่ีเขาควร
จะมีความสามารถในการถ่ายทอด ไดไ้ม่ได้ไม่รู้นะ ท่ีสอนให้เขาสอนได ้สอนคนให้
เป็น มนัอยูใ่นขอ้ capability ส่ิงเหล่าน้ีเราตอ้งการเห็นส่วนท่ีเขาท ากนัอยูใ่นเวลาน้ีให้ไป
ท า research แบบรวดเร็ว แบบ quick in duty แลว้ ท าไปเถิดอยา่งนั้น 

ผูส้ัมภาษณ์  ท่านมีอะไรฝากใหก้บัอาจารยรุ่์นปัจจุบนั 
นายแพทยอ์มร ก็อยา่งท่ีผมเรียน การท างานเป็นทีมส าคญัแน่นอนเพราะวา่ปัญหาของเรา ปัญหาสุขภาพ 
 เวลาน้ีมนัไม่ใช่ปัญหาของผูท่ี้มีอาชีพแพทย ์หรือพยาบาลเท่านั้น รวมไปถึง   ฝ่ายอ่ืนดว้ย  
 ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทอ้งถ่ิน ฝ่ายเกษตร หมดเลย ท่ีจะตอ้งดูแลสุขภาพไม่ใช่เรา              
 เพราะฉะนั้นเร่ือง team work ส าคญัท่ีสุดเลยท่ีจะท า ไม่วา่จะท าอะไรทั้งนั้น ต่อไป 
 ขา้งหนา้ก็ยงัตอ้งนึกวา่ตวัเองจะท าไดค้นเดียว ขออนัน้ีฝากไวก้บัพวกนกัเรียนเขาดว้ย  
 อยา่ไปนึกวา่ตวัเองจะท าอะไรส าเร็จไดด้ว้ยตวัคนเดียว มนัจะตอ้งท าผา่นคนอ่ืน ตอ้งมี 
 ภาคีมีพรรคมีพวก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีโรงเรียนธรรมดาเขาจะไม่สอน ท่านตอ้งไปหากนัเอาเอง  
 อนัน้ีก็คือประสบการณ์ท่ีพดูไป capability อนัน้ี ท ายงัไงงานจะส าเร็จ โดยตวัเองไม่ตอ้ง 
 ท านั้นถือเป็นยอดคน ผมฝากตรงน้ีดว้ย ตรงน้ีฝากไวที้มส าคญั แลว้ทีมมนัจะเกิดไดต้อ้ง 
 มีจุดหมายปลายทางรวมท่ีผมพดูไวต้ั้งแต่ตน้ เพราะฉะนั้นจึงเนน้มากๆ เร่ืองจุดหมาย 
 ปลายทาง แลว้จุดหมายปลายทางมนัตอ้งรู้จกัถ่ายทอดดว้ย ถา้เราตั้งข้ึนมาได ้ถ่ายทอด 
 อธิบายใหค้นอ่ืนยอมรับแลว้ เห็นดว้ยแลว้ ท่านจะไดที้ม ทีมมนัเกิดอยา่งน้ี ทีมมนัจะ 
 ย ัง่ยนืดว้ยเพราะไม่มีการบงัคบั เป็นการท าดว้ยใจ ท าเพราะวา่ตวัเองเห็นเหมือนกนั อยาก 
 เห็นบา้นเมืองเป้นอยา่งน้ี ทุกคนก็เห็นอยา่งเดียวกนั ก็รวมมือกนัไปหาในจุดนั้น แลว้ก็จะ 
 ง่าย 
ผูส้ัมภาษณ์  ท่านมีการดูแลสุขภาพอยา่งไร 
นายแพทยอ์มร เหลา้ไม่กิน บุหร่ีไม่สูบ แลว้ก็ไม่ท าใหต้วัเองเครียด จะสังเกตวา่ผมชอบพดูเล่นๆ               
 ยงัน้ีเบาๆ อยา่ไปเครียด ชีวติเรามนัก็เท่าน้ี รู้อะไรไหม ผมเคยผา่นแสนสาหสัมาแลว้ 
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 ทางดา้นสุขภาพ ผมเคยเป็น TB ตอนเป็นนกัเรียนแพทยเ์พราะติดมาจากคนไข ้ 
 Tuberculosis ตอนนั้นผมหยดุไปปีหน่ึงได ้มนัเฉียดไป ชีวติแบบน้ีท าใหเ้รามองโลก          
 ไปอีกอยา่งหน่ึง พอเราฟ้ืนข้ึนมาไม่เหมือนเก่าเลย แปลกมากอนัน้ี ประสบการณ์ดว้ย 
 ตวัเองวา่ไม่มีความหมายอะไรหรอก นึกไวว้า่วนัหน่ึงเราไม่อยูแ่ลว้ เพราะนั้นอยา่ไป 
 เครียดอยา่ไปอะไรกบัมนัมาก อนัน้ีมนัท าใหเ้รา ทุกวนัท่ีเราเหลืออยูถื่อเป็นก าไรของ 
 ชีวติ ทุกวนัท่ีผา่นไปมนัเป็นก าไรไปหมดแลว้ เพราะวา่เราควรจะเสียชีวติไปแลว้                  
 ตั้งแต่ตอนท่ีป่วย เพราะฉะนั้นก าไรท่ีมีอยูต่อนน้ี เราท าอะไรใหแ้ลกเปล่ียนกบัสังคมบา้ง  
 ตวัเราเองก็ไม่ไดล้  าบากอะไรหนกัหนาใช่มัย๊ เราก็สบายดี ท าอะไรเพื่อสังคม มนัท าให ้
 เรามีความสุข แปลกนะอนัน้ี ผมก็ไม่รู้เด็กเขาจะเป็นอยา่งผมรึเปล่า แต่วา่ ผมเป็น เพราะ 
 ไปบา้นนอกไปคุยกบัชาวบา้นผมมีความสุขมนัแปลก และอนัน้ีมนัคลา้ยเป็นattractive  
 เป็นการดึงดูด ในเร่ืองคอพอกก็เหมือนกบัผม ไปท ามาส าเร็จเร่ืองคอพอกของไทย  
 เพราะวา่พี่เล้ียงผมเป็นคอพอกใหญ่เบอ้เร่ิมตอนท่ีแกอุม้ผมเล็กๆ ตอนเขา้เอวผมก็ลูบคล า 

คอแกน้ีแหละ พออยู่เมืองแพร่ก็มีคอพอกอยู่ในป่า ตรงนั้นผมเลยไปท าเร่ืองคอพอก          
อนัน้ีเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ตรง มนัมีส่วนมากๆ เลยกบัชีวิตท่ีเราเป็นอยู่อย่างน้ี 
อาจารยก์็คงเหมือนกนั อย่างของอาจารยห์ล่อหลอมให้อาจารยใ์ห้เป็นอาจารยอ์ย่างใด
อยา่งหน่ึงมนัเกิดจากอดีต   ลองคน้ดูมนั แลว้จะเจอ  
 


