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โครงการบูรณาการระบบการศึกษาพยาบาลทางไกล มสธ. 

บทสัมภาษณ์ รศ.กันยา กาจนบุรานนท์ และ รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน  

 

ผู้ให้สัมภาษณ์  รองศาสตราจารย์กนัยา กาจนบุรานนท์  

ต าแหน่ง ณ เวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์       

ท่านแรกของ มสธ. 

ต าแหน่งปัจจุบนั   ขา้ราชการบ านาญ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  

อดีตประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ผู้ให้สัมภาษณ์  รองศาสตราจารย์ ดร.พาณ ีสีตกะลนิ 

ต าแหน่ง ณ เวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์      
รุ่นแรกของ มสธ. 

ต าแหน่งปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ ากดั 

วนัท่ีสัมภาษณ์   14 มิถุนายน 2553 

ผูส้ัมภาษณ์     รองศาสตราจารย ์ดร. บุญทิพย ์ สิริธรังศรี 

 

รศ.กนัยา กาจนบุรานนท ์ รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน 
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ผูส้ัมภาษณ์ กราบสวสัดีท่านรองศาสจราจารยร์กนัยา กาญจนบุรานนท ์และรองศาสตราจารย ์ดร.พาณี 

สีตกะลิน ขอขอบพระคุณมากท่ีวนัน้ีให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในเร่ืองของการท าพิพิธภณัฑ์

ออนไลน์ของการศึกษาทางไกล จะขออนุญาตเรียนถามทั้งสองท่านพร้อมกนัในประเด็น

เดียวกนั ก็ขอเรียนอาจารยก์นัยาไดเ้ล่าก่อนหลงัจากนั้นเวน้สักครู่เรียนเชิญอาจารยพ์าณีได้

เล่าต่อ ในฐานะท่ีท่านทั้งสองเป็นอาจารยป์ระจ าของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช             

เป็นยุคแรก ซ่ึงเป็นอาจารยป์ระจ ายุคบุกเบิกการศึกษาทางไกลก็ขออนุญาตยอ้นไปเกือบ

สามสิบปี อะไรเป็นแรงจูงใจในการท างาน มสธ. ขอเรียนถามท่านอาจารยก์ันยาก่อน                           

เม่ือยอ้นไปสามสิบปี  

รศ.กนัยา   สวสัดีค่ะท่านผูฟั้งท่ีเคารพทั้งหลาย ดิฉนักนัยา  กาญจนบุรานนท ์เป็นอาจารยเ์ป็นอาจารย์

คนแรกของพยาบาลท่ีท างานใน มสธ. ดิฉนัมีสอง background คือ สาธารณสุขศาสตร์และ

พยาบาล เม่ือรับเขา้มาแลว้ดิฉันไดเ้ห็นหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์และสาธารสุขศาสตร์ท่ี

คณะกรรมการ คือท่านอาจารยส์ายหยุด นิยมวิภาต ท าไว ้ก็ช่ืนชมคณะกรรมการชุดน้ีเป็น

คนท่ีมีความคิดกวา้งไกลมาก เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขของประเทศไทย ไม่เคยไดรั้บการดูแล

ดา้นการศึกษาเลย เรียนพนกังานอนามยัมา 2 ปี ก็ท  างานสารพดัในต าบล พยาบาลวิชาชีพ

ก็ดี พยาบาลเทคนิคก็ดีท างานอยู่ต่างจังหวัด ก็ท  างานหนัก เรียนมา 5 อย่างแต่ท า                    

มา 10 อย่าง ภาระงานมากมายท าแบบผิด ๆ ถูก ๆ ดิฉันก็ดูแลอยู่ว่า ถ้าหาก สมธ.ได้ให้

โอกาสบุคลากรเหล่าน้ีจะท าใหป้ระเทศเราเจริญในเร่ืองสาธารสุข ก็จะลดการเส่ียงโรคภยั

ไขเจบ็ต่าง ๆ เพราะฉะนั้นตอนท่ีดิฉนัสมคัรเขา้มาเป็นอาจารยท่ี์น่ี มีคนมาสมคัรมา 50 คน 

แต่รับต าแหน่งเดียว ดิฉนัก็เป็นคนโชคดี 

ผูส้ัมภาษณ์   ปีไหนคะ 

รศ.กนัยา   ปี 2522 ปลายปี เพราะว่ามีสอง background และเปิดทั้งสองหลกัสูตร ทั้งพยาบาลและ

สาธารณสุขศาสตร์ ท่านกรรมการก็บอกวา่อายุขนาดน้ีแลว้จะมาเป็นใหญ่เป็นโตใน มสธ. 

แต่ก็บอกว่าไม่ได้มาเป็นใหญ่เป็นโต แต่คิดมาช่วยบุคลากรสาธารณสุขมากกว่า                     

เม่ือมีความสามารถ เม่ือก็มีโอกาศเข้ามาเป็นอาจารย์ มสธ, มาดูหลักสูตรท่ีอาจารย์

สายหยดุ ดร.วรรณวไิล อาจารยฉ์ายเฉิด ทางราชวถีิท าไว ้ตอ้งขอกล่าวนามไม่หมด ก็น่าจะ

เปิดพยาบาลทางไกลได ้ดิฉันเทียบกบัตวัเองเรียนมา 4 ปีท่ีโรงพยาบาลจุฬา ในสมยันั้น
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เรียกว่าสภากาชาดไทย เรียนในชั้ นเรียนแล้วก็ ข้ึนไปท างานบนวอด พี่ก็ ดูแลน้อย                     

ครูประจ าตวัก็ไม่ได้ดูเหมือนสมยัน้ีผูเ้รียนตอ้งมีวินัยในตวัเอง ต้องซ่ือสัตยสุ์จริตไหม                 

ท าจริงไหม มีอะไรตอ้งท าตามหนา้ท่ีในสมนันั้นนกัเรียนพยาบาลงานหนกัท าตั้งแต่เข็ดตวั 

เช็ดเตียง เช็ดตวั แลว้ดูแลผูป่้วยอีก ส่ีปีท่ีดิฉนัเรียมาไม่มีอุปสรคใ์ดเลย ไดป้ระกาศนียบ์ตัร

จากสภาการชาดไทย และไดโ้อกาสเรียนพยาบาลสาธรารสุข สาธารณะสุขเรียนอีก 2 ปี 

ได้อนุปริญญาทางสาธารณสุขต้องออกฝึกงานในท่ีต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ท่ีห้วยขวาง                

ท่ีสาธารณสุข เทศบาล กทม.ฝึกหมดเลยแต่ก็ต้องไปและต้องตรงเวลาและไปเคส                       

ท่ีก าหนดไว ้กลบัมาก็ตอ้งท ารายงาน เพราะว่าเม่ือไปพบคนไขใ้นชุมชนแลว้ เราก็ตอ้งมี

ความรู้สึกดว้ยตนเอง เขามีปัญหากนัในชุมชนท าเราเห็นคนไขท่ี้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล          

กบัผูท่ี้ป่วยอยู่ในชุมชน เจ็บป่วยเหมือนกันแต่การได้รับการบริการต่างกัน เพราะนั้น             

การท่ีเรียนพยาบาลสาธารณะสุข 2 ปี มีวินัยในตัวเอง เรียนตามเวลา ลงฝึกปฏิบัติ                    

เม่ือไม่ได้ปริญญาตรีทางคณะสาธารณะสุขศาสตร์ก็เปิดไปเรียน 2 ปี ก็ได้ปริญญาตรี                

ไปเรียนก็ออกไปทางสังคมศาสตร์ซะส่วนมาก และสังคมบวกพยาบาลท าให้มีอะไร

กวา้งขวางมาก ดิฉันจบพยาบาล 4 ปี ดิฉันท างานในชุมชนตลอด เพราอยู่สาธารณสุข

จงัหวดั เรียนวา่สุขศารา และเปล่ียนป็นโรงพยาบาลอ าเภอ ดิฉนัไดอ้อกเยี่ยมบา้น ท าตามท่ี

เรียนทุกอยา่ง คนทอ้งก็ตรวจครรภใ์ห ้ท าส้วม ท าน ้าประปา  จบปริญญาตรีมหิดล ไปเรียน

ปริญญาโทท่ีมิชิแกน ดิฉันไปเรียนสาธารณะสุข ก็เรียนบริหารสาธาณะสุข 2 ปี เขาเรียน 

36 หน่วยกิต แต่ดิฉนัเรียน  50 หน่วยกิต  

ผูส้ัมภาษณ์    ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลย จะเห็นแรงจูงใจในการท างานท่ีน้ี อาจารย์ได้ศึกษา

หลกัสูตรก่อน และคิดวา่เป็นไปได ้หลงัจากท่ีอาจารยว์ิเคราะห์ตนเองท่ีไดศึ้กษาต่อเน่ือง 

และสามารถน าความรู้ไปปฏิบติังานทั้งประสบการณ์ในประเทศ และต่างประเทศ ก็เลย

สมคัรมาท่ีน้ีแลว้อาจารยก์็ไดอ้ยูค่นเดียว เรามามองมุมมองของรองศาสตราจารย ์ดร.พาณี 

วา่อะไรเป็นเหตุจูงใจใหอ้าจารยพ์าณี ท างานท่ี มสธ.  

รศ.ดร.พาณี คือตอนแรกเลย ปี 2521 ซ่ึงมหาวทิยาสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลยัเปิดแห่งแรก ก็

อ่านประกาศทางหนังสือพิมพ์ว่าเป็นระบบการศึกษาทางไกลเปิดโอกาศทางการศึกษา

ใหก้บัคนทุกกลุ่ม ทุกวชิาชีพ ตอนนั้นจบปริญญาตรีใหม่ ๆ ก็คิดวา่ไปเรียนปริญญาโทก็จะ
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กลับมาท างานให้ มสธ. ก็ไม่ดิดว่าส่ิงท่ีคิดไวจ้ะเป็นความจริง ไม่ได้คิกว่าจะมาเป็น

อาจารย์ ก็เรียนกลับมาพอดีสมยัหน่ึงเป็นยุคต่อจากท่านอาจารยก์ันยาเม่ือก่อนยงัไม่มี

หลกัสูตรปริญญาตรี มีแต่หลกัสูตรต่อเน่ืองตามท่ีท่านอาจารยก์นัยาเล่าให้ฟัง แลว้ก็พวก

สาธารณะสุขในรุ่นของตวัเองก็เท่ียบเท่ากบัปริญญาตรี แต่ไม่ใช่หลกัสูตรปริญญาตรี เรามี

สถาบนัการศึกษา มีศิริราช มีจุฬา มีอะไร อะไร หลาย ๆท่ี ในรุ่นของตวัเองก็ไม่ได้รับ

ปริญญาตรี ท่ีได้ปริญญาตรีมี 2 รุ่น คือ รุ่นพี่ และดิฉันก็ได้ถามอาจารย์ว่าท าไมรุ่นหนู

ไม่ไดป้ริญญาตรี ไดเ้ทียบเท่าปริญญาตรี เราก็เคยถามอาจารยผ์ูใ้หญ่ ว่าหนูมาเรียน 3 ปี 6 

เดือน อาจารยบ์อกวา่กว่าจะได ้(13 นาที) ปริญญาตรี ปริญญาโทมนัยาก ก็เลยคิดในใจว่า

มนัจะยากซักแค่ไหน น้ีก็เป็นเหตุหน่ึง ว่าท าไมอาจารยท์่านคิดเช่นน้ีแล้วไม่สนบัสนุน

อาชีพพยาบาลน้ีก็เป็นแรงจูงในฐานะท่ีเราเป็นรุ่นเทียบเท่า ซ่ึงรุ่นหลงัเรามา ซ่ึงอาจารยบุ์ญ

ทิพย ์ก็เป็นรุ่นนอ้งเราอีกหน่ึงรุ่น ไดเ้ทียบเท่าปริญญาตรี ถา้มีหนทางใดสนบัสนุนให้รุ่นพี่ 

ๆ เราท่ีเขาท างานไปดว้ยเรียนไปดว้ยทงันีเขามีประสบการณ์ ก็อยากให้เขาไดป้ริญญาตรี

บ้าง หลังจากท่ีไปเรียนท่ีเมืองนอกและกลับมาก็สมคัรงานไปทัว่ แต่ตวัเองชอบงาน                     

ท่ีให้บริการ ท าให้คนอ่ืนมีความสุข ท าให้คนอ่ืนมีความก้าวกน้าดีกวา้ตวัเองก้าวหน้า 

อาจารยห์มอกิติ พยกัฆพ์ากากานนท์ ซ่ึงท่านอยู่กบัสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บงัเอิย           

มีต าแหน่งว่างมาสมคัร มาสมคัรใหม่ แล้วเราจะไปท าอะไร ก็บอกว่าเป็นอาจารยเ์ขียน

หนังสือ ก็ขอคิดดูก่อน คุณแม่ก็เป็นอาจารย์สอนพยาบาล ก็เป็นอาจารย์ท างานหนัก              

แลว้เราจ าท าไดไ้หม คุณพอ่กบัคุณแม่ก็บอกวา่ลองสมคัรเป็นอาจารย ์ก็เป็นอาจารยใ์หม่ ๆ 

ซ่ึงถามอาจารย์กันยาว่าได้ไหม เพราะเด็กสุด แล้วก็ประสบการณ์น้อย แต่ด้วยยุค                      

ของการศึกษาพยาบาลก็จะต่างกับท่านอาจารย์กันยาก็ออกไปตามพยาบาลชุมชน                               

ไปโรงพยาบาลท่ีปากช่อง เราก็ไปฝึกงานกบัเพื่อน ๆ พยาบาล พอออกชุมชน พยาบาล              

ก็ท  าหลายอย่าง ถามเขาว่าจบอะไร เขาบอกว่าจบกระทรวง แลว้ถามว่าจะเรียนต่อไหม 

พวกพี่ ๆ ท่ีอยู่ตามสถานีอนามยั ท่ีอยู่ตามชุมชนไม่รู้ว่าจะเรียนยงัไงและโคว้ตา้ก็ไม่มี              

มีให้ก็สิบเปอร์เซนต์ แลว้ตอ้งลาเรียน แลว้ก็มีครอบครัว มนัก็ล าบาก ท างานไปก็คุยกบั                  

รุ่นพี่ไปก็คิดว่าท างาน มสธ. แล้วพอมาดูในหลกัสูตรก็เป็นอาจารย ์อาจารย์กนัยาให้ดู

หลักสูตรว่าอาจารย์สายหยุดท่านคิดอย่างน้ี เราจะท ายงัไง ท่านก็อยู่อินเดียเราจะไป                  
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ถามท่านยงัไง ก็ช่วยกนัคิดกบัพี่กนัยาท่ีเป็นพี่ใหญ่ เราจะท าอย่างไรให้เป็นท่ียอมรับเร่ือง

มาตรฐาน 

ผูส้ัมภาษณ์   เราจะเห็นไดว้่าทั้งสองท่านเป็นผูมี้จิตท่ีดีท่ีตอ้งการเปิดโอกาสของทางการศึกษาให้กบั

พยาบาลอาจารยก์นัยาท่ีมีประสบการณ์มากมาย การปฏิบติัท่านอาจารย ์จะมีการปฎิบติั            

ท่ีนอ้ย ท่านก็ไดค้ลุกคลี ไดถ้ามผูค้นและพอมาถึงจุดส าคญัท่ีท่านตดัสินใจอยูท่ี่น้ี ท่านไดดู้

หลกัสูตร ท่านมองวา่เป็นไปไดม้ากนอ้ย พอท่านเห็นวา่เป็นไปได ้และเม่ือทั้งสองท่านมา

อยู ่มสธ. แลว้ท่านเร่ิมตน้อยา่งไรกบัท่านอาจารยภ์าณีนอก พอมาดูหลกัสูตรท่ีท่านอาจารย์

สายหยุด ท่านอาจารย ์ดร.วรรณวิไล ท่ีท่านไว ้เราจะท ายงัไงตรงน้ีแหละค่ะ ขอเรียนเชิญ

รองศาสตร์ศาสตร์จารยก์นัยาเล่าหน่อยค่ะช่วงนั้น  

 รศ.กนัยา  เ ม่ือเราได้เข้ามาแล้วเราต้องท าให้ได้ เราก็หาแนวร่วม มสธ. ท าอะไรดีอย่างมี

คณะกรรมการเราก็เปิดดูท่านอาจารยท์ั้งหลาย ใครท่ีท าเร่ืองสาธารณะสุขศาสตร์เอาตั้ง

เป็นคณะท างานข้ึนมา ด้านการพยาบาลก็ตั้ง ดร.วรรณวิไล เป็นประธาน อาจารยท่ี์ท า

หลกัสูตร อาจารยฉ์ายเฉิด คุณอุดม เราตอ้งท าให้ชัว่โมงปฎิบติัเท่ากบัโรงพยาบาลอ่ืน ๆ 

เราตอ้งหาแนวร่วม คนก็สงสัยกนัเยอะ ตอ้งใช้ความอดทนพอสมควร ซ่ึงมนัเป็นงาน

ส่วนรวม ตอ้งมีความอดทน ฉันคิด เจ๊ียบเธอไปประสาน เราก็ตั้งคณะกรรมการข้ึนมา               

เราก็มาดูชั่วโมงในเน้ือหาควรจะมีอะไร พอสร้างออกมาแล้วมนัก็เป็นรายเน้ือหา เช่น

พยาบาลถา้จะเติมให้เป็นปริญญาตรีวิชาชีพตอ้งใช้ก่ีชัว่โมง แลว้ฝึกปฏิบติั การท างานอยู่

ปัจจุบนัเรียกว่าการฝึกด้วยตนเองใช่ไหม ถ้าอาจารยเ์ขา้ไปดูเฉพาะเราก็ไปว่าเราท าเคส                

ฝึกเสริมทกัษะตอ้งมีอาจารยเ์ขา้ไปดู มสธ. ก็ดีอยา่งเราก็เชิญคนท่ีจะมาเขียน แลว้ศูนยเ์รา

จะใช้ตรงไหน ประชุมทุกคร้ังก็ ก็ต้ืนเตน้ว่ามีระบบน้ีลองไปดู แต่บางคนท่ียงัไปแอบอยู ่

ให้เขียนชุดวิชาก็เขียนนะ ยงัไม่เต็ม 100 % เราก็ไม่เป็นไร เราต้องอดทน เราก็ท าไป                 

เราก็คิดคู่มือฝึกออกมา เราจะตอ้งให้อาจารย์สอนเสริม ฝีกเสริม เราก็แก้กันหลายคร้ัง                

ก็ไม่เป็นไร  

รศ.ดร.พาณี จริง ๆ ก็อยากเรียนให้ทราบในเร่ืองการคิด การด าเนินการ อาจารยก์ันยาท างานอยู่ใน

กระทรวงสาธารณสุขมานาน อาจารย์เป็นท่ียอมรับของทุกกรม ทุกกอง เพราะท่าน

ช่วยงานของกระทรวง ก็เรียนท่านอธิการบดีท่านอาจารยว์ิจิตร ศรีสอา้น เป็นอิการบดี      
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ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และเป็นปลดักระทรวง อาจารยท์่านให้ท่านอาจารย์

กันยาไปคิดมาว่าจ าท าอย่างไร อาจารย์ท่านก็ไปปรึกษากับท่านอาจารย์วรรณวิไล                   

แลว้ก็ไปคุยกบัปลดัอมรก่อน เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือ เพราะฉะนั้นก่อนอ่ืนพี่กนัยาก็ไปหา

ปลดัอมรก่อน ก็ไปช้ีแจง้กบัปลดัอมรเขา้ในระบบการศึกษาทางไกล แลว้เม่ือจะพฒันา

บุคคลากรของกระทรวงสาธารณสุข พยาบาลท่ีอยูใ่นระดบัต าบล  

ผูส้ัมภาษณ์    อาจารยพ์อจะบอกไดไ้หมวา่ปีนั้นปีไหน 

รศ.ดร.พาณี  ปี 2525 เพราะตวัเองเขา้มาเม่ือ 4 ม.ค. ปี 24 พี่กนัยาพาไปกระทรวงสาธารณสุขท่ีเทเวศร์ 

พาไปหาท่านปลดัอมร เราเป็นเด็กก็นั้ งฟังผูใ้หญ่เขาคุยกนั ท่านปลดัอมรก็ตั้งค  าถามเป็น

ชุด แล้วจะฝึกยงัไง กันยาจะฝึกยงัไง แล้วจะให้วิชาชีพเขายอมรับย ังไงในการฝึก                   

เพราะจริง ๆ แลว้ในปรัชญาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คือส่ือต่าง ๆ รวมทั้งเรา

ใช้ทรัพยากรท้องถ่ินต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้น พี่กันยาก็อธิบายให ้              

ท่านปลดัอมรท่านทราบ คนของกระทรวงท่ีอยูใ่นระดบัภูมิภาค ก็จะเป็นอาจารยคุ์มฝึกให้

ดว้ย แล้วยงัเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์้วย คือ บุคลากร อาจารยใ์นคลีนิคก็เป็นครู

คลีนิค ก็จะเป็นอาจารยพ์ิเศษใหเ้ราดว้ย พี่กนัยาก็อธิบายฟังวา่เราไปใชส้ถานท่ีของเขาเราก็

จ่ายค่าหัวในลักษณะความร่วมมือท่านปลัดอมรก็ให้ความร่วมมือ พอคุยกันระหว่าง

กระทรวงสาธารณสุข 

ผูส้ัมภาษณ์    ตอนนั้นท่ีไปคุยกบัเขาจะตกลงคุยกนัหลายคร้ังไหมค่ะหรือคุยกนัคร้ังเดียว 

รศ.ดร.พาณี  คุยกนัหลายคร้ัง พอปลดัอมรถามประเด็นหน่ึงมา 

รศ.กนัยา  มีช่วงหน่ึงขอฝึกกบักระทรวงสาธารณสุข โดยจะดึงอาจารยจ์ากวิทยาลยัพยาบาล หรือ

โรงพยาบาลท่ีมีช่ือเสียง ท่านอมรบอกวา่เราเพิง่ออกกฎไปกนัยาเราไม่รับฝึกใครแลว้ เราก็

บอกวา่อาจารยพ์รุ่งน้ีหนูมากลบัมา 7 โมง ซ่ึงเราก็งง เราตั้งตวัไม่ได ้พอ7 โมง ท่านอจารย์

ก็รออยู่ อาจารยเ์ม่ือวานหนูงงท าไม่อาจารยไ์ม่รับฝึก เพราะคนท่ีเรียนก็เป็นคนของเรา   

คนท่ีดูแลก็เป็นคนกระทรวง เพราะคนท่ีดูแลเป็นทั้งพี่ ทั้งนอ้ง จะท าให้การพยาบาลของ

เราดีข้ึน รองปลัดก็มา ท่านไพโรจน์  นิงสานนท์บอกว่าให้กันยามนัท า มนัคิดได้ มนั

แกปั้ญหาได ้
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รศ.ดร.พาณี  กระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นกลุ่มใหญ่ก็จริง ก็มีรุ่นนา้ ตอนท่ีเราเป็นนกัเรียนพยาบาล 

ท่านเป็นหัวหน้าตึก พวกน้า ๆ ป้า ๆ ทั้ งหลายเราจะฝึกท่ีไหน ผูท่ี้เรียนของเราไม่ใช่

กระทรวงอยา่งเดียว  

ผูส้ัมภาษณ์    มาฟังท่านอาจารยก์นัยาพอไดม้าแลว้วา่กระทรวงสาธารณสุข มีการเจรจาต่อรอง                 

คนขา้งหลงัจะไดรั้บรู้ กวา่เราจะ เราตอ้งท าอะไรบา้ง ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์

กนัยาพอเราไดม้าแลว้คนของกระทรวงสาธารณะสุข คนท่ีมาเรียนไม่ใช่กระทรวง

สาธารณสุขอยา่งเดียว เขาฝึกท่ีไหน ท าอยา่งไรคะ  

รศ.กนัยา คร้ังแรกเราฝึกกนัในกรุงเทพฯ วชิระ ราชวถีิ ศริราช จุฬา แลว้ทหารอากาศ ทหารบก เราก็

เชิญพวกน้ีมา หาแนวร่วมเขาก็ไม่มีปัญหา ทหารอากาศก็เรียน ต่างจงัหวดัไกลเราก็หาศูนย ์

นครสวรรค ์สระบุรี อุบลราชธานี พวกหวัหนา้พยาบาล เชียงใหม่ ไดรั้บความร่วมมือมาก 

รศ.ดร.พาณี  ทางศิริราชก็มีพี่บุญนาค กระทรวงพี่เรนู 

รศ.กนัยา     พอเราไดศู้นยฝึ์ก เราก็คดัเลือกคนท่ีศูนย ์

ผูส้ัมภาษณ์    ตอนท่ีฝึก เราไดท่ี้ฝึกไดค้รูท่ีสอนแลว้ คราวน้ีจะเรียนถามวา่มีกนัแค่สอง สามคน การท่ีจะ

ระดนคนมาเขา้ใจยุง่ยากขนาดไหน 

รศ.ดร.พาณี  ก่อนท่ีจะ เข้า  ก่อนท่ี คิด  ต้องถามอาจารย์กันยา ก่อน ว่าจะท าหลักสูตรให้ผ่าน

คณะกรรมการ อนุกรรมการผ่านมาตรฐานหลกัสูตร ตอนนั้นยงัไม่มีสภาการพยาบาล             

ทุกหลกัสูตรตอ้งผา่น 

ผูส้ัมภาษณ์    เรียนถามอาจารย ์ตอนนั้นยงัไม่ผา่นใช่ไหมค่ะ เพียงแต่ไปคุย 

รศ.ดร.พาณี  ผา่นแลว้ก าลงัท ารายละเอียด  จะฝึกยงัไง ก็ไปช้ีแจง้อนุกรรมการวชิาชีพ ซ่ึงมีทั้งอาจารย์

อุดม มีทั้งอาจารยน์พรัตน์ อาจารยฉ์ายเฉิด 

ผูส้ัมภาษณ์    น้ีคือท่านท่ีมาช่วยเรา ใครท่ีมีอ านาจตรงนั้นเราก็ไปเชิญมา 

รศ.กนัยา  ใครท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งก็เชิญมา 

รศ.ดร.พาณี  อนุกรรมการวิชาชีพท าหนงัสือถามมาทาง มสธ. เร่ืองมาตรฐานการฝึกจะท าอยา่งไร             

ท่ีเทียบเคียง อาจารยว์จิิตรบอกวา่ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ อาจารยก์นัยาเตรียม

ขอ้มูลมาช้ีแจง้ เดียวผมจะไปในฐานะมหาวทิยายลัสุโขทยั 

ผูส้ัมภาษณ์   ปีไหนคะ 
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รศ.ดร.พาณี  ปี พ.ศ. 2527 จริง ๆ แลว้ในการท าหลกัสูตรไดค้วามร่วมมือ กลุ่มราชวถีิ กลุ่มจุฬา กลุ่ม

กองทพั กลุ่มรามา ศิริราช โดยวชิาชีพเราเรามีความผกูพนัธ์ ความเป็นพี่นอ้งถูกปลูกฝัง 

การเคารพ ท าใหก้ารร่วมงาน ติดต่องานเอ่ือกนัก็ไดรั้บความร่วมมี 

รศ.กนัยา  เราก็เห็นใจคนท่ีไม่เขา้ใจเพราะวา่ระบบทางไกลไม่เคยมี คุณภาพไม่คอยเกิดมนัอยูท่ี่          

วนิยัในตนเอง 

ผูส้ัมภาษณ์    เรามาคุยถึงเร่ืองส่ือ 

รศ.ดร.พาณี  ถา้พดูจริง ๆ แลว้ เร่ืองส่ือนอกจากชุดวชิา การฝึกปฎิบติัและภาคทฤษฎี 

ผูส้ัมภาษณ์ เราจะเห็นไดว้า่หลกัสูตรพยาบาลทางไกล จะเห็นถึงความสัมพนัธ์ในส่วนของความ 

เป็นพี่ เป็นนอ้ง ในวชิาชีพบุคลิกภาพท่านอาจารยก์นัยาท่านอาจารยพ์าณีท าใหมี้การ 

ท่ีจะร่วมมือมากข้ึน 

รศ.กนัยา    ตวัเองเป็นคนท่ีมีเพื่อนฝงูเยอะ เรียนท่ีไหนก็มีเพื่อนฝงู 

ผูส้ัมภาษณ์    ท่านอาจารยพ์าณี ก็มีคุณแม่เป็นอาจารยพ์ยาบาล ซ่ึงเราก็เป็นลูกศิษยก์นั 

รศ.กนัยา    ลูกคุณแม่ ก็มาเป็นลูกศิษยข์องอาจารยพ์าณี   

ผูส้ัมภาษณ์ ขอเรียนถาม ตอนท่ีเราผ่านอนุกรรมการมาตราฐานวิชาชีพเรียบร้อย ตรงท่ีส่งขอ้มูลให้

คณะกรรมการเราตอ้งส่งฝึกปฎิบติั ว่าเรามีภาคทฤษฎีและภาคปฎิบติัอยา่งไร ขออนุญาต

เรียนถามว่ากระบวนการคิดภาคปฎิบติัของเรียนทางไกล มีวิธีคิดอย่างไรการฝึกมีก่ีวิธี 

ถามท่านอาจารยพ์าณี  

รศ.ดร.พาณี  เราเสนอหลกัสูตรทั้งสองปี ส่ีปี เราก็บอกท่านอาจารยว์จิิตรเรายงัไม่เปิดหลกัสูตรส่ีปี            

เราเปิดสองปีต่อเน่ืองหน่ึงเพื่อ 

ผูส้ัมภาษณ์ แสดงวา่เราเคยคิดเปิดหลกัสูตรส่ีปี 

รศ.ดร.พาณี  คิด เพราะหลกัสูตรเขียนการพยาบาล 1 การพยาบาล 2 การพยาบาล 3 การพยาบาล 4           

จนสภาวิชาการถาม ทบวงอนุมติัแล้วแต่วิชาชีพท าไม่ได้ ในหลกัสูตรต่อเน่ืองผูท่ี้มีใบ

ประกอบโรคศิลป์สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์เราจะตอ้งเติมเตม็อะไรบา้ง   

รศ.กนัยา  ก็ถือวา่ประสบการณ์ก็ถือเป็นประการณ์ถือวา่ฝึกกบัคนไข ้ก็ฝึกดว้ยตนเองวนัละ 8 ขัว่โมง 

ก็ฝึกอาทิตยล์ะ 5 วนั ก็เป็น 40 ชัว่โมง ก็ฝึกกรณี 
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รศ.ดร.พาณี  พอฝึกเฉพาะกรณีแต่ละเคส ตามแต่ละชุดวชิา เช่นในสูติศาสตร์จะตอ้งฝึกการพยาบาล 

เติมเตม็ในเร่ืองของ อะไรบา้งก็พบวา่หน่ึงนอกจาการดูแลแลว้เร่ืองของทษฎี ในเร่ืองของ

การเขียนรายงานโดยเขียนเป็นวชิาชีพหรือบอกเล่าเร่ืองธรรมดาโดยประเมินปัญหาคนไข ้

ใหก้ระบวนการพยาบาลยงัไง ใชท้ษฎีทั้งหลาย เราก็มาคิดวา่เราจะท าอยา่งไรเขียนแบบ

วชิาพีชเหมือนนกัวชิาการและเป็นวชิาชีพ  

ผูส้ัมภาษณ์ คนท่ีมาช่วยท าชุดวชิาคือผูใ้หญ่ แสดงวา่เป็นอนัวา่เราไดก้าร 2 ฝึกแลว้ ฝึกแรกฝึกดว้ย

ตนเองนั้นหมายความวา่คนท่ีมาเรียนกบัเราเขาท างานดว้ยเราถึงเทียบใหเ้ขาได ้8 ชัว่โมง

เราคิดเป็น 1 ชัว่โมง หน่ึงภาคการศึกษาก็ 75 ชัว่โมงคราวน้ีฝึกฉะเพราะกรณีอยา่งท่ี

อาจารยบ์อก 

รศ.ดร.พาณี  เคส สองเคส สมยัก่อนก็มีใบประกอบโรคศิลป์ปะสาขาการพยาบาล ก็จะดูเร่ือง มีการ

ก าหนด ท าแจง้ไป ตั้งเขาเป็นหวัหนา้ศูนย ์

ผูส้ัมภาษณ์ ฝึกฉะเพราะกรณีตอนนั้นมีใครดูแลในการฝึก 

รศ.ดร.พาณี  ก็จริง ๆ แลว้ ก็จมีเราก าหนดในการเขา้ฝึกในกรณีทางมหาวทิยาลยัฯ ก็ท  าแจง้ไปยงักลุ่ม

หวัหนา้การพยาบาล แลว้ตั้งเขาเป็นหวัหนา้ศูนยฝึ์กเสริมทกัษะ 

ผูส้ัมภาษณ์   ฝึกฉะเพราะกรณีนั้นเป็นฝึกท่ีสอง และไดก้ารร่วมมือจากศูนยฝึ์กนั้นเองโดยผูอ้  านวยการ 

หวัหนา้พยาบาล หวัหนา้ตึกเป็นทีมกนัเขา้มาช่วยกนัดูแลเพราะวา่เราช่วยฝึกคนของเขา 

แลว้ฝึกท่ีสามท่ีจะไดพ้บกบัอาจารยจ์าก มสธ.เลย 

รศ.กนัยา  ก็เป็นอาจารยท่ี์เราคดัเลือกมากบัอาจารย ์มสธ.เอง จะฝึกตรงไหนเรากระจายไป เพราะว่า

จริง ๆ ท่ีไม่เขา้ใจอาจารย ์มสธ. ก็จะไปเอง  เพราะว่าจริง ๆแล้วฝึกฉะเพราะกรณีเช่น 

มารดาทารกเราก็ตอ้งไปดูศูนยท่ี์มีเคสสูติศาสตร์ นอกจากดูเคสแลว้ยงัตอ้งดูอตัราส่วน

นกัเรียนดว้ย ก าหนดกลุ่มท่ี 1 มาช่วงไหน กลุ่มท่ี 2 มาช่วงไหน ขณะเดียวกนัไม่ไดมี้ชุด

วิชาเด่ียวท่ีเปิดในเทอมนั้น อีกชุดหน่ึงคือการพยาบาลอนามยัในชุมชน ซ่ึงอาจารยก์นัยา

ตอ้งมาคิดอีกวา่จะพานกัเรียนไปเดินชุมชนอยา่งไร 

ผูส้ัมภาษณ์   แสดงวา่วธีิคิดของอาจารยคิ์ดในเชิงคุณภาพและคิดในวชิาการการบริหารจดัการให้

เทียบเคียงกนั คราวน้ีจะมาเรียนถามวา่นีคือการฝึกท่ี 3  

รศ.กนัยา  เป็นการฝึกเสริมทกัษะ 
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ผูส้ัมภาษณ์   ไม่มีไดไ้หมค่ะ 

รศ.กนัยา    ไม่ได ้มีอะไรก็เติมเตม็ 

ผูส้ัมภาษณ์  แสดงวา่การจะจบพยาบาล จะใชต่้างคนต่างฝึกไม่ไดต้อ้งมีการมาเจอกนัแบบ                     

เผชิญหนา้ดว้ย 

รศ.ดร.พาณี  จริง ๆ แลว้การฝึกเสริมทกัษะ  ไม่วา่ มารดาทารก เพราะการท าใหอ้าจารยมี์ทิศทาง

เดียวกนั เราตอ้งมีการสัมมนา 

รศ.กนัยา  สัมมนาอาจารยเ์ป็นกลุ่ม  

ผูส้ัมภาษณ์ ก่อนท่ีเชิญอาจารยไ์ปสอนเราตอ้งมีการคดัเลือกมาก่อน 

รศ.ดร.พาณี  คดัเลือกแลว้ก็มาสัมมนาแลว้ใหคู้่มือ 

ผูส้ัมภาษณ์ ใครเป็นคนท าคู่มือค่ะ 

รศ.ดร.พาณี  อาจารยป์ระจ าชุดวชิาและคณะท างาน และก็น ามาใหอ้าจารยท่ี์เชิญมาเป็นอาจารยส์อน

เสริมร่วมกนัพิจารณาในวนัสัมมนาและน าไปใชจ้ริง  และมีการปรับใหเ้หมาะสม มี

คุณภาพ และไดม้าตรฐานมาต่อเน่ือง   

รศ.กนัยา กาญจนบูรานนท ์:   (48.44 นาที)  

  
  


