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โครงการบูรณาการระบบการศึกษาพยาบาลทางไกล มสธ. 

บทสัมภาษณ์ต้นฉบับของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ สังกาศ 

ผู้ให้สัมภาษณ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. กรองกาญจน์  สังกาศ 

ต าแหน่ง ณ เวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

อาจารยส์อนเสริมสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์   มสธ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 

จนถึงปัจจุบนั 

ต าแหน่งปัจจุบนั   ขา้ราชการบ านาญ  มหาวทิยาลยัมหิดล 

วนัท่ีสัมภาษณ์   14 มิถุนายน 2553 

ผูส้ัมภาษณ์     รองศาสตรจารย ์ดร. บุญทิพย ์ สิริธรังศรี 

 

 

ผูส้ัมภาษณ์  ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.กรองกาญจน์  สังกาศ  เป็นอาจารยป์ระจ าอยูค่ณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล และเพิ่งจะเกษียณอายรุาชการ ท่ีเรียนเชิญอาจารยม์า

สัมภาษณ์วนัน้ี เน่ืองจากอาจารยก์รุณารับเป็นอาจารยส์อนเสริมใหก้บั มสธ.มาอยา่ง

ต่อเน่ือง แลว้ไดรั้บความช่ืนชมกบันกัศึกษาเป็นเวลากวา่ 10 ปี มาแลว้ อาจารยค์ะ

ยอ้นหลงัสกันิดหน่ึง 10 กวา่ปีท่ีแลว้ อาจารยต์ดัสินใจมาเป็นอาจารยส์อนเสริมใหก้บั

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช อาจารยมี์เหตุผลอะไร

ท่ีมาช่วยสอนในคร้ังนั้นคะ  

ผศ.ดร.กรองกาญจน์   ขอบคุณค่ะท่ีให้เกียรติกับดิฉันได้มาพูดคุยในวนัน้ี เพราะว่าการเรียนการสอน              

ของ สมธ. เป็นส่ิงท่ีดิฉนัสนใจมากเลย ทั้งน้ีเพราะวา่ ปี 36 ท่ีดิฉนัไดม้าร่วม ก่อนนั้น

ปี 35ดิฉันกลับจากอเมริกาด้วยปริญญาเอกทางด้านการศึกษา ตอนท่ีอยู่อเมริกา

ประชาชนเขาเรียนหนังสือกันมากโดยเรียนระบบเปิด พอดิฉันกลับมา อาจารย ์        
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บุญทิพย ์ซ่ึงเป็นลูกศิษย ์ท่านบอกวา่มีโครงการน้ีแลว้มีการสอน มสธ. ถา้มีโอการส

เขา้ไปรวมด้วย ซ่ึงอาจารยเ์ชิญดิฉัน ดิฉันก็ดีใจมากเลย เพราะการสอนระบบเปิด          

ท  าให้คนมีโอกาส โดยฉะเพราะอยา่งยิ่งวิชาชีพพยาบาล น้อง ๆ อยูห่่างไกลกนัเยอะ 

ต่างจงักวดั อยูต่่างอ าเภอกนัเยอะ เพราะฉะนั้นเขามีโอกาสพฒันาตนเอง ให้มีคุณวุฒิ

มากข้ึน ไดค้วามรู้มากข้ึนนั้นเป็นส่ิงท่ีดีเป็นแรงจูงใจท าให้มาสอนท่ี มสธ. ตั้งแต่ปี 

36 จนถึงปัจจุบนั 

ผูส้ัมภาษณ์     อาจารย์คะตอนท่ีอาจารย์มาสอนใหม่ ๆ  เราได้มีการสัมมนาอาจารย์สอนเสริม           

จ  าได้ว่าในช่วงนั้ นจบปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกา ด้านการศึกษา อาจารย ์                 

มองรูปแบบของการเรียนการสอนของ มสธ. ในขณะนั้นเม่ือเทียบกับระบบเปิด            

ของสหรัฐอเมริกาอยา่งไร 

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   ในช่วงนั้นตอนท่ีดิฉันอยู่สหรัฐอเมริกาเขาจะรณรงค์ให้คนมาเรียน มีเคร่ืองมือ 

เค ร่ืองใช้ มีแหล่งสนับสนุนมากทีเดียว พอดิฉันได้มีโอกาสมาร่วม พบว่า                   

ในเร่ืองของเอกสารมีความจ ากัด  ท่ีนักศึกษามาใช้แหล่งท่ีฝึกยงัไม่มีมากเท่าไร                 

ถา้เทียบกบัอเมริกาในตอนนั้น แต่เทียบในปัจจุบนัก็ถือวา่มีมากข้ึน 

ผูส้ัมภาษณ์ :     อาจารยค์ะ ตอนท่ีอาจารยไ์ดอ้อกไปสอนคร้ังแรกมีหลายคนบอกว่า มสธ.สอนนอ้ย 

อาจารยคิ์ดอยา่งไรคะในตอนนั้น บางคนก็เขา้มาในระบบและบอกวา่ มสธ.สอนนอ้ย

ในช่วงสองวนัท่ีเราไปสอนนกัศึกษาท่ีเราเรียกว่าฝึกเสริมทกัษะปฏิบติัการพยาบาล

ตรงนั้นน่ะค่ะ อาจารย์หลายๆท่านได้สอนอย่างเดียวกัน แล้วก็ประเมินนักศึกษา 

มสธ.ฝึกนอ้ยจริงๆ แลว้เราไปประเมินทกัษะนกัศึกษาวา่เป็นอยา่งไร ในมุมมองของ

อาจารย ์อาจารยคิ์ดอยา่งไรคะ     

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   อนัน้ีก็เป็นจุดหน่ึงท่ีเห็นความแตกต่างกบัโอกาสของผูท่ี้จะมาเรียน ทั้งน้ีระบบปิด           

ฟังกบัครูแลว้ก็เรียนเพราะถึงเวลาก็มาสอบแต่ระบบเปิดท่ีดิฉนัมาสอนในระยะแรก

สงสารเด็กมากเพราะจ าได้เด็กมาจากอ าเภอท่ามะกา ไกลมาก มาแบบยู่ยี่มากเลย               

เธอบอกว่ามาตีสามพอมาถึงก็ได้คุยกนั เขามีประสบการณ์ พอเขามีประสบการณ์                

ก็มองเร่ืองของการตดัสินใจไดง้านทกัษะก็ตอ้งนอ้ยลงเพราะเวลามีจ ากดัแค่สองวนั 

ในระยะนั้นดิฉันมองกระบวนการคิดมากกว่า คุยกบัเพื่อนร่วมงานเหมือนกันค่ะ             
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เขาบอกว่า มสธ.สอนน้อย   ก็คุยกนั   ทกัษะมนัฝึกไดเ้ขามีมาแลว้ แต่กระบวนการ

ตดัสินใจ  กระบวนการวเิคราะห์งานเขามีนอ้ยเราตอ้งแนะน าในเร่ืองน้ี 

ผูส้ัมภาษณ์    ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ อาจารย์พูดของในเร่ืองกระบวนการคิดมากกว่าเพราะ                
เขามีประสบการณ์ฝึกปฏิบติัอยู่แล้ว อาจารยพ์ูดเหมือนปลดัอมร  เราได้เรียนเชิญ    
ท่านมาสัมภาษณ์ ตรงน้ีว่าเหตุใดท่านถึงคิดว่าการจดัการด้านการศึกษาพยาบาล
ทางไกลถึงไดจ้ดัได ้ตรงน้ีค่ะอาจารยบ์อกวา่ไดไ้ปพบนกัศึกษา อาจารยคิ์ดวา่ มสธ.
จดัใหฝึ้ก อาจารยมี์กลยทุธ์อยา่งไรเพิ่มเติมท าใหน้กัศึกษาช่ืนชมอาจารย ์ 

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   อันดับแรกขอเรียนให้ทราบว่าการเป็นครูต้องมีแรงบันดาลใจและศรัทธาด้วย       
เม่ือเรามีแรงบนัดาลใจและศรัทธา  เราอยากให้คนมีโอกาสเรียนเท่ากัน แล้วก็มี
โอกาสพัฒนาตน เราก็มาเป็นกลยุทธ์อันน้ีคือให้ก าลังใจกับให้เจตคติกับเด็ก 
นักศึกษาท่ีเรียนกับดิฉันจะบอกเลยค่ะว่า คุณนั้นท าประโยชน์ให้กับหน่วยงาน               
ของตนมากนัก เพราะคุณไม่ต้องลามาเรียน  แต่คุณใช้เวลานอกนั้ นมาเรียน                        
เม่ือคุณจบแล้วขอให้คุณภูมิใจได้เลยว่าคุณท างานทั้งในเวลาและเอาเวลาขา้งนอก            
ทั้งเงินมาใชใ้นการเรียนอนัน้ี  เม่ือคุณจบไปคุณจะแกร่งจะเป็นจุดหน่ึงก็ให้เขาสนใจ
และอีกประเด็นดิฉันก็ให้ก าลังใจนัก เรียนระบบเปิดหรือระบบปิดมันอยู่ ท่ี
ความสามารถของเขา  ไม่ไดห้มายความว่าระบบเปิด  ระบบปิดท าให้คุณมีความรู้
ต่างหาก  เม่ือคุณมีปัญหาน ามาถกเถียงกนักบัครูบาอาจารยคุ์ณจะไดมี้ความรู้มากกวา่  
อนัน้ีคือแรงบนัดาลใจ  พอคุยกนัเขาเกิดมีความสนุกและพอมีอะไรเขาก็จะมาเล่า            
ใหฟั้ง  แลว้เราก็ใหโ้อกาสในแง่ท่ีติดต่อกนัไม่วา่จะเป็นโทรศพัทห์รือจดหมาย                 

ผูส้ัมภาษณ์ นัน่หมายความวา่อาจารยส์อนเสร็จแลว้ไม่ใช่เสร็จแค่สองวนั นกัศึกษามีโอกาส
พดูคุยติดต่อกบัอาจารยอี์ก 

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   ค่ะ  ใหโ้อกาสเขาติดต่อ  

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยค์ะ  เรียนถามว่าในขณะท่ีมีการสอนเสริมฝึกปฏิบติัการพยาบาล วนั  ก่อนท่ี
อาจารยจ์ะสอน  อาจารยไ์ดมี้การเตรียมตวัอยา่งไรรวมทั้งการสอนกบัท่ีไดเ้ตรียมตวั
มามีความแตกต่างกนัไหม พบอะไรหนา้งานท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปบา้ง  

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   ของดิฉนัจะเนน้นกัศึกษาวา่วนัท่ีก่อนฝึกจะตอ้งมาหา  มาคุยกนั มาเลือกcase เพราะ
จะ เผื่ อ ให้ เ ข า เ ลื อกแล้วบอก เขาว่ า เ ม่ือ เ ลือกนั้ น ให้สอดคล้องกับ ท่ี เข า มี                     
ประสบการณ์จริง  ไม่ใช่จะเลือกอะไรก็เลือก เม่ือเขาเลือกกบัประสบการณ์เขามีจะ
ท าใหเ้ขาไปไดเ้ร็วและเม่ือเขามีปัญหาอะไรก็มาซกัถาม  และอีกประเด็นหน่ึงเขาตอ้ง
หาประสบการณ์ดิฉันก็โชคดีท่ี ดิฉันไดส้อนท่ีศิริราชก็จะมี case เยอะมีกิจกรรม
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หลายอย่างเราก็จะให้เขาคือ หกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นงานของเขา อีกส่ีสิบเปอร์เซ็นต์
เป็นส่ิงหนา้งานท่ีเราอยากใหเ้ขาเห็นเขารู้อะไร  เพราะอนัน้ีเป็นช่วง conference และ
ในช่วง conference  ก็จะเอางานรวมมาใหดู้ คือนอกเหนือจากประสบการณ์แต่ละคน 

ผูส้ัมภาษณ์    น่ีก็ เป็นกระบวนการเสริมทักษะ กระบวนการคิดและอาจารย์ย ังเปิดโอกาส                     
ใหน้กัศึกษาอีก  อาจารยค์ะ เท่าท่ีอาจารยม์องนกัศึกษามีความพร้อมมากนอ้ยเพียงใด
เพราะอาจารย์เป็นอาจารยท่ี์สอนในชั้นเรียนเพราะอย่างตวัดิฉันเองก็เป็นลูกศิษย์
อาจารย์มาก่อน  ตรงน้ีอาจารยคิ์ดว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยพียงใด  ทั้งเร่ือง
กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั   

ผศ.ดร. กรองกาญจน์    มีค่ะ  นกัศึกษาก็เหมือนกนัค่ะในแง่บางคนเตรียมตวัมาดี  บางคนก็ไม่ดี  ท่ีเตรียมตวัดี
ก็จะไดรั้บผลหลายอย่างในแง่ของการน า case มาส่งไดรั้บ commnetไป ไดรั้บการ
ปรับปรุง ท าให้เขาได้รับ case ให้ครบ เพราะส่งงานให้ทนั  อานิสงส์จากน้ีท า
ขอ้สอบไดผ้่าน กบัอีกกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ไดเ้ตรียมตวัก็ไม่ท าโทษอะไรนะคะ ก็จะบอก
เขาเลยวา่คุณไม่ผา่นอยา่งน้ีนะคะ จะไม่ผา่นวิชาน้ีเขาก็ยอมรับและเป็นส่ิงดีท่ีเขารู้จกั
จุดอ่อนตรงน้ี ตรงปฏิบติั ตรงเขียน  แต่จุดอ่อนตรงน้ีท าให้เขาไปอ่านหนงัสือมากข้ึน 
ดิฉนัก็ดีใจท่ีมีสองคนท่ีดิฉนัดุเขาไวแ้ต่เขาก็โทรศพัทม์าบอกวา่เขาสอบขอ้เขียนผา่น
แต่เขาสอบของอาจารยไ์ม่ผา่น  ก็ไม่เป็นไรคุณก็มาลงแกต้วัท่ีคุณไม่ผา่นก็คือการท า 
case  เม่ือคุณท า case ไม่ผา่นก็ท าให้คุณไม่รู้ปัญหาของคนไข ้ถา้มองระบบเปิดขยนั   
ก็ไดเ้ป็นอีกเร่ืองนั้น  แต่ระบบปิดโอกาสเขาดีเขารู้วา่เขาจะสอบเม่ือไหร่สอบแกต้วั 
ของระบบเปิดเม่ือสอบข้อเขียนตกก็ต้องตกไปเลยแต่ถ้าระบบปิด ระบบปิด                       
อยู่ท่ีคนเขาสนใจมากน้อยแค่ไหน ครูต้องเป็นคนช่วยส่งเสริมเขา ส่วนตัวดิฉัน                
เน้นกระบวนการสนบัสนุนมาก อาจจะเป็นผลพวงจากการศึกษาดา้นปริญญาเอก   
ทางการศึกษา ก็มีประสบการณ์การศึกษาจากอเมริกาทั้งระบบเปิดและระบบปิด                
ท่ีอเมริกาเขามองคนท่ีเรียนระบบเปิดว่ามีความแกร่งมากกว่าระบบปิด  ทั้งน้ีทั้งนั้น
ระบบปิดของเขานั้นเหมือนตอ้งแข่งขนักนัมาเขาถึงจะได้ทุน ได้แล้วก็คนกลุ่มน้ี            
ก็ select  มาแลว้ระบบเปิดนั้นตอ้งไขวค่วา้มาเรียนเอง  เรียนจบหรือไม่จบข้ึนอยูก่บั
ความสามารถของเขา  เขาก็มองในระบบเปิดตอ้งมาจาก driveของเขาแรงจูงใจ                  
ท่ีเขาอยากเรียนเอง 

ผูส้ัมภาษณ์  อาจารย์คะ  ในกรณี เช่นน้ีในสหรัฐอเมริกามองว่าคนท่ี เ รียนในระบบเปิด                   
จะต้องมีความเข้มแข็ง  จากท่ีท่านอาจารยไ์ด้สอนนักศึกษา  มสธ. สิบกว่าปีมาน่ี
คุณสมบติัอะไรท่ีเด่นของนกัศึกษาพยาบาลจุดเด่นของนกัศึกษาพยาบาล มสธ.  
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ผศ.ดร. กรองกาญจน์   นกัศึกษาพยาบาล มสธ. ขอบอกวา่เท่าท่ีประสบการณ์สิบกวา่ปีไม่วา่จะเป็นนกัเรียน
พยาบาลเล็กๆหรือว่าเป็นนายทหารเรือ  แรงจูงใจกับการตั้งเป้าหมายยกตวัอย่าง
ประสบการณ์ตั้ งแต่ดึกด าบรรพ์   เค้าตกหลายคร้ังแต่พอมาเจอเราเขาบอกว่า               
เป็นคร้ังสุดท้าย และยิ่ง รู้ว่าอาจารย์ท่ี คุมเขาจบปริญญาเอกจากอเมริกาด้วย               
เขาไม่ถอยเลยเพราะดิฉันก็ให้ก าลังใจเขา ให้เขามุมานะ  อาจารย์ขอมาเรียน                
คราวหน้าอีกคร้ังได้ไหม คราวน้ีขอมารู้จักกับงานก่อนเพราะว่าท่ีเขาเรียนมา                  
เขาเรียนไปก็เบ่ืออาจารย์ท่ีผ่านๆมา เขามาเรียนเขารู้ตวัว่าเขาไม่น่าจะผ่านหรอก             
แต่ว่าเขามีจุดเร่ิมต้น ตัวของนักศึกษาคนน้ีก็เป็นจุดหน่ึงว่าเราต้องให้เขาด้วย                 
ทั้งน้ีทั้งนั้นดิฉันสอนทั้งระบบปิดและระบบเปิด ระบบปิดดิฉันก็ดูเขาพอสมควร
เพราะอยากให้ เขาเ รียนเพราะเวลามีน้อย แต่พอระบบเปิดดิฉันมองว่า เขา                      
อุตสาหะ ไม่ดุเขามากแต่จะให้ก าลังใจ สรุปก็คือว่าให้ก าลังใจให้เจตคติและ              
support เพราะส่ิงเหล่าน้ีไม่ว่าจะเป็นผูห้ญิง ผูช้ายตอ้งการส่ิงเหล่าน้ี เขาตอ้งการ
ก าลงัใจและแรงสนบัสนุน 

ผูส้ัมภาษณ์      พออาจารย์พูดตรงน้ีเราก็ เลยนึกว่าถ้า เราจะคัดเลือกอาจารย์มาเป็นอาจารย ์                    
สอนเสริม คุณสมบติันอกจากมีความรู้ความสามารถและต้องเป็นผูมี้เจตคติท่ีดีให้
ก าลงัใจนกัศึกษาและ support นอกจากน้ีอาจารยคิ์ดวา่มีอยา่งอ่ืนอีกไหมคะ  

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   อีกอยา่งหน่ึง  คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ส าคญัมากนะคะในเร่ืองของการเป็นตวัอยา่ง          
ท่ีดีคือ อาจารยต์อ้งมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบั วอร์ด ดว้ย แลว้ตอ้งท าตวัอย่างให้เห็นดว้ย
วา่เราจบัจะหยิบคนไขอ้ยา่งไร เราจะมีกิจกรรมอยา่งไร  เช่นวา่ดิฉนัช านาญทางดา้น 
Infection control เวลามีนักศึกษามาก็จะให้นักศึกษาท าแยกหรือกิจกรรมท่ีเน้น          
aseptic technique อีกประเด็นหน่ึงการใช้ค  าพูดกับนักศึกษาบางคร้ังค าพูดมี
ความส าคญักบันึกศึกษามากมายพูดโดยไม่คิด แต่พอนักศึกษาเอาไปคิดก็น้อยใจ
เพราะว่านักศึกษา มสธ.ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตร สองปีมาเรียนต่อใช้ค  าว่าพวก
ต่อเน่ือง นักศึกษาเขาไม่ชอบ อนัน้ีก็ฝากคนท่ีเป็นครูด้วย อีกประเด็นหน่ึงอาจารย์
ตอ้งมี                จิตเมตตาเป็นตวัอยา่งท่ีดีแลว้ใช้ค  าพูดท่ีดี และมีจิตเมตตา ค าว่าจิต
เมตตานั้น ความรู้ของตวัพูดคุยกบันกัศึกษาเพื่อเขารู้  เขาตอบของคุณไม่ได ้คุณตอ้ง
ให้โอกาสเขา ยืดหยุ่นได้ อย่างเช่นดิฉันก็อาจจะเป็นตวัอย่างท่ีไม่ดีส าหรับอาจารย์
บางคนนิดหน่ึง ในแง่มุมท่ีว่านักศึกษาเขามาส่งแล้วแต่เขานั้นไม่ทนัดิฉันก็ดูว่าเขา
ตั้งใจมัย๊                        ถา้เขาตั้งใจฉนัก็จะยืดให้เขาหน่ึงอาทิตยซ่ึ์งเป็นตวัอยา่งไม่ดี
แต่ดิฉนัมองวา่คนเรา                 ตอ้งให้โอกาส   เราตอ้งการเวลาเท่าน้ีถา้เขาตั้งใจเขา
มีอุปสรรคอย่างน้ีมนัก็น่าจะให้และอีกอยา่งนกัศึกษา มสธ.ท่ีดิฉันสอนมาอยู่ตลอด 
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เป็นเพราะนึกถึงครอบครัว            ของเขาคือหลายคนลูกป่วยมัง่ มาไกลมัง่ ดิฉันก็
สนบัสนุนเต็มท่ี แต่ถา้ใครเกเรดิฉัน            ก็ไม่เล้ียงเหมือนกนั  อนัน้ีก็จุดประสงค์
คุณสมบติัของอาจารยอ์ยา่งไร ตอ้งมีความยดืหยุน่และตอ้งมองนกัศึกษาดว้ย  

ผูส้ัมภาษณ์     อาจารยพ์ูดแล้วเหมือนกบัว่าเวลานักศึกษามาเรียนแน่นอนตอ้งมีคุณภาพคงไวแ้น่           
แต่อาจารย์มีความยืดหยุ่นให้กับนักศึกษา อาจจะเป็นค าตอบใหม่ก็ได้ท่ีท  าให้
นักศึกษามีแรงขับไปเรียนท่ีอาจารย์พูดถึงจุดเร่ิมต้นและท่ีมองเห็นจุดส าคัญ                      
อาจาย ์มสธ. จะหมุนเวยีนสอนตามท่ีต่างๆการท่ีอาจารยพ์ูดถึงผูท่ี้ตอ้งมีสัมพนัธภาพ
และมนุษยสัมพนัธ์กบัผูป่้วย 

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   ขออนุญาตค่ะ การท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์กับสัมพนัธภาพเป็นส่ิงส าคญัมากตอนแรก             
ดิฉนัก็สอนอยู่ท่ีศิริราชและต่อมาก็ไปสอนอยูท่ี่ต่างจงัหวดั พอไปสอนท่ีต่างจงัหวดั
นั้นด้วยความอาวุโสและมีสิทธ์ิอยู่แล้วก็รู้ว่าเราต้องปรับตัว  นักศึกษาท่ีมาจาก                         
ท่ีอ่ืนแลว้ก็ตอ้งไปท่ีตรงนั้นก็ยิ่งปรับตวัพอสมควร การแต่งกายของเคา้ท าให้คนไข ้                    
มองว่ามาจากไหน อันน้ีเราก็ต้องเป็นผูช่้วยเป็นส่ือกลางให้นักศึกษาเพื่อไม่ให ้              
เกิดความล าบากใจ อนัน้ีเป็นจุดส าคญัมากๆเลย ดิฉนัอยากจะฝากไวว้า่กิริยาท่ีคุณท า
ต่อคนไข้มีนักศึกษามองคุณอยู่พฤติกรรมตรงน้ีขอฝากไวด้้วย เคยเห็นอาจารย ์               
คนไม่ค่อยรอบคอบระมัดระวงัในกิริยาคร้ังน้ี  เป็นจุดหน่ึงท่ีท าให้นักศึกษาเบ่ือ              
ไม่อยากมาเรียน 

ผูส้ัมภาษณ์ ค่ะ ขอบพระคุณอาจารยค์่ะ คุณสมบติัอาจารยท่ี์จะมาสอนเสริมไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะ 
ส่ือตรงน้ีมีความส าคญัมากนะคะ อาจารยบ์อกเป็นประเด็นท่ีดีมากเลยว่านักศึกษา             
ก็มาจากท่ีไกล อาจารยก์็มาจากอีกท่ีหน่ึง ไปสอนอีกท่ีหน่ึง ตรงน้ีอาจารยย์งัมาช่วย
เป็นส่ือกลางระหว่างเจา้ของโรงพยาบาลนั้น  เจ้าของสถานท่ีฝึก  เช่ือมโยงมายงั
นักศึกษาท าให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการฝึกและอบอุ่นท่ีมีครูคอยเป็น               
ส่ือกลาง อาจารย์คะพอพูดถึงตรงน้ี ก็เลยอยากจะเรียนถามว่าแล้วคุณสมบัติ               
นกัศึกษาท่ีจะมาเรียนกบั มสธ.  ท าให้ประสบความส าเร็จควรจะมีคุณสมบติัอยา่งไร
และทุกคนเรียนไดไ้หม ท่ีเป็นพยาบาล  

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   อนัน้ีก็สามขอ้ส าคญัคุณสมบติัของผูท่ี้จะมาเรียน มสธ. อนัดบัหน่ึงความตอ้งการจะ
พฒันาตนเองให้ข้ึนสู่คุณวุฒิท่ีสูงข้ึนในแง่มุมน้ีก็หมายถึงวา่จะตอ้งการเป็นพยาบาล
วิชาชีพ  อันน้ีก็เป็นจุดมุ่งหวงัอนัหน่ึงก็เขาตั้ งเป้ามาเรียนวิชาชีพ และเขาตั้ งเป้า                
และเขาสอบใบประกอบวชิาชีพได ้เขาก็มีแรงใจอยากเรียน ประเด็นท่ีสองธรรมชาติ
ของบ้านเราคือประเทศไทยนับถือคนมีปริญญา  เพราะฉะนั้นถ้าท่านได้มาเรียน               
และจบปริญญาท่านก็จะมีความกา้วหน้า วนัน้ีก็เป็นขอ้พิสูจน์กบันกัศึกษาหลายคน
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จริง พอเขากลบัไปไดรั้บปริญญานักศึกษาเขาภูมิใจมากอีกประเด็นหน่ึงนกัศึกษา            
ของ มสธ.มีครอบครัวแลว้ก็จะเป็นตวัอย่างท่ีดีกบัลูกหลานก็สรุปวา่ในสามประเด็น
ใหญ่ๆก็คืออันท่ีหน่ึงต้องการพฒันาให้มีคุณวุฒิสูงข้ึนต้องการฐานะทางสังคม            
ท่ีทัดเทียมกับผู ้อ่ืนอันท่ีสามก็ เป็นเกียรติประวัติกับวงตระกูลและลูกหลาน                   
ถา้เขาอยากให้ลูกหลานเรียนดีเขาตอ้งเรียนให้ดี อีกประเด็นต่อมาคุณสมบติัส่วนตวั
เขาตอ้งมีความขยนัอดทน ถา้ไม่ขยนัอดทนเขาก็ไม่ไดอ้นัน้ีก็มีจุดหน่ึงเขา้มาวนัแรก
วนัศุกร์ดิฉันก็จะคุยกบันกัศึกษาเร่ืองความซ่ือสัตยก์บัความมีวินยั  ความมีวินยัก็คือ
ให้เขามาตรงเวลาเพราะมีคนจับตามองอยู่  ความซ่ือสัตย์ดิฉันมองในประเด็น               
ท่ีว่าอย่าลอกกนัถ้าพูดกนัตรงน้ี  ปัญหาตรงน้ีจะไม่มีจะน้อยมากเลยและอีกปัจจยั
หน่ึงคือความพร้อมของในเร่ืองเวลา  ดิฉันสงสาร มสธ.หลายคนพอถึงเวลาเขามา
ไม่ไดเ้น่ืองจากเขาไม่สามารถแลกเวรไดก้ะทนัหนั  อยา่งเช่นรุ่นแรกๆ เป็นนายทหาร
เรือเรียนน้อยมากก็เจอปัญหาท่ีเขาต้องไปออกเรือ  นักศึกษาท่ีเรียนระบบเปิด                       
จะเจอปัญหาท่ีคาดไม่ถึงและเม่ือเขามาเรียน  และเรียนจบไดเ้ขาจะมีความภูมิใจ  

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยค์ะ เท่าท่ีอาจารยเ์ล่าคือคุณสมบติัของนกัศึกษาทั้งในภาพรวมและคุณสมบติั
ของตวันกัศึกษาท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จ ไม่ใช่จากตวัของนกัศึกษาท่ีไม่ไดม้า
จากตวัเขาอยา่งเดียว  จะยงัมีคุณสมบติัของครูก็มีความส าคญั  เท่าท่ีอาจารยเ์ห็นภาพ
กลุ่มละสิบคนมีซักก่ีเปอร์เซ็นต์ท่ีมีคุณสมบัติตามน้ี ถ้าไม่มี คุณสมบัติตามน้ี                 
แลว้ครูจะช่วยอยา่งไร  

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   ส่วนใหญ่ก็จะดีในช่วงแรกท่ีสอนนะคะ นักศึกษาข้างนอกแห่กันมาเรียนพอแห่              
กนัมาเรียนท างานเสร็จไม่เสร็จก็กลบัไป   บางทีก็มาสิบกวา่คนพอมาวนัท่ีสองเหลือ
แปดคน คนหายไปไหนเราก็มองว่าไม่เอาละทอ้ละ  พอรุ่นกลางจะมีอายุไม่มาก              
มาเรียนพวกน้ีจะเรียนจบเร็วมากเลยเพราะว่าความต้องการเขาสูงมากเลย พอรุ่น
ท้ายๆท่ีสอน  จะเป็นนายทหารเรือส่วนใหญ่พวกนั้นเห็นตัวอย่างของรุ่นพี่ท่ีได ้           
ขยบัวิทยฐานะ  เขาก็มาเรียนครูต้องช้ีให้เห็นว่าเขาท าได้ ถ้ามองเป็นเปอร์เซ็นต ์                    
ก็แปดสิบถึงเกา้สิบเปอร์เซ็นตท่ี์ประสบความส าเร็จ  

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยค์ะ ขออนุญาตเรียนถามเม่ือสักคู่อาจารยไ์ดพู้ดถึงนกัศึกษาเวลามอบหมายให ้
ให้เขา case เลือก case ท่ีสอดคลอ้งกบัประสบการของเขา จะท าให้เขาท าไดดี้ข้ึน 
แลว้ในกรณี โดยเฉพาะนายทหารเรือหลงั ๆ อยา่งท่ีอาจารยบ์อกเขาตอ้งไปออกเรือ 
ประสบการทางด้านคลีนิกอาจจะแตกต่างกันหรือบางสาขาจะน้อย หรืออาจจะ                 
ไม่มี เลย แล้วทีน้ีถ้าเขาไม่มีประสบการณ์มาเลย อาจารย์จะให้เขาท าอย่างไร                 
ปฏิบติัอยา่งไร    
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ผศ.ดร. กรองกาญจน์   ส่วนใหญ่ ดิฉนัจะเลือก case ไวใ้ห ้ถา้นกัศึกษามา 8 คน ก็จะเลือกไวใ้ห้ 12 case และ
จะ ไม่จ่ายให้ ใครมาถึงก่อนเลือกก่อน เม่ือเลือกแลว้ ถา้ใน 12 case  เขาไม่สนใจขอ
เลือก อ่ืน case น ก็ให ้แต่ตอ้งติดต่อกนัโทรศพัทคุ์ยกนั แต่ส่วนใหญ่ บางคนก็บอกวา่
ให้อาจารย์เลือกให้เลย แต่ก็บอกไปว่าไม่เลือกให้หลอก ให้พวกคุณเลือกดีกว่า             
และสัมพนัธภาพท่ีดีกบัวอด ก็คือวา่ใหน้กัศึกษาถามพี่เขาได ้

ผูส้ัมภาษณ์  อาจารยมี์ลกัษณะยดืหยุน่สูงเลยนะค่ะ และยงัใหค้นมีส่วนร่วม อนัน้ีก็เป็นกลยทุธ์
อยา่งหน่ึงท่ีจะท าใหน้กัศึกษามาเร็ว เพราะตวัเองจะเลือกไดก่้อน 

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   ถูกตอ้ง อนัน้ีก็เป็นประสบการณ์กวา่จ าท าแบบน้ีค่ะ เม่ือก่อนจะจ่ายไวใ้ห้ แต่ก็ไม่มา
ซกัที คือนกัศึกษาไม่มาทั้ง สองคน ปรากฎวา่ case ท่ีเขาไดม้นัยากเกิน เขาไม่รู้วา่จะ
คน้ควา้ท่ีไหน เขาไม่รู้ว่าจะบอกใครเขาก็เลยไป จนเราเจอจุดอ่อนตรงน้ี ก็เลยบอก
นกัศึกษาวา่ครูจะเลือก case ไวใ้ห ้แลว้ใครมา ใครก็เลือก แลว้ก็เลือก แลว้คุณเปล่ียน
ก็เปล่ียนกันเองได้แต่ว่า เม่ือส้ินสุดแล้วก็ได้โทรศัพท์บอกครู จะต้องมีคนใด                     
คนหน่ึงบอกครูว่าใครว่าใครดูเตียงไหนบ้าง และถ้าไม่ชอบไม่สนใจตรงน้ี                          
ก็ให้ปรึกษาพี่เขาได ้ทั้งน้ีทั้งนั้นเพราะเราไม่รู้จกัเขา เขาไม่รู้จกันกัเรียน ดิฉนัดิฉนัก็
ท ามาแบบน้ีมา 6- 7 ปี ก็เลยวา่นกัศึกษาชอบ 

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยค์่ะในส่วนของนกัศึกษาจะมีลกัษณะท่ีว่าการท่ีมาฝึก เขามีการเตรียมความ
พร้อมมากน้อยเพียงใด ตอนท่ีมาบางคนไม่ได้อยู่ทางคลีนิคเลย อาจารย์คิดเห็น
อย่างไร เขาจะต้องปรับปรุงหรือเตรียมความพร้อมอะไรมา ส าหรับคนท่ีไม่มี
ประสบการณ์ทางคลีนิค โดยตรงหรือสอดคลอ้งกบัชุดวชิาท่ีสอน 

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   ค่ะ อันน้ีก็เจอปัญหาทั้ งจุดดีและจุดอ่อนนะค่ะ จุดดีก็คือช่วงหน่ึงเจอนักศึกษา                    
ท่ีเขาอยูห่น่วยกลางประชาสัมพนัธ์ เขาก็มาเรียนพอมาเรียนเขาก็ไม่มีประสบการณ์
ทางดา้นคลีนิค แต่เขาตอ้งการเรียน เป็นความคิดท่ีดี เพราะในชีวิตคุณไม่ไดท้  างาน
ตรงน้ี คุณอาจจะย้ายไปงานไปท างานตรงนั้ น ตรงน้ีก็ได้ แต่คุณอาจจะต้อง          
เรียนหนกักวา่คนอ่ืนถา้คุณได ้case แลว้ คุณตอ้งกลบัไปฝึกหรือถา้คุณตดัสินใจเรียน
มสธ.แลว้ คุณตอ้งปรึกษาเพื่อนๆคุณหรือพี่ๆคุณให้ได้ case มาก็ให้ขอ้คิดเห็นกลบั
เคา้ วา่ก่อนจะลงวิชาอะไรหรือขณะนั้นลงวิชาอะไรก่อนจะมาฝึกงานการศึกษา case 
มาก่อน แลว้ก็น า case นั้นมาปรึกษาอาจารย ์case อยา่มาโดยท่ีไม่มีความรู้เร่ืองจะไม่ 
case ประสบความส าเร็จ อนัน้ีก็เจอมาหลาย ก็ขอสรุปตรงน้ีแลว้กนัค่ะวา่นกัศึกษาท่ี
ไม่มีประสบการณ์ทางด้านคลีนิคเรียนได้ไหม  ก็ได้เพราะต้องมีความพยายามก็
เสนอแนะเคา้  เคา้ก็เรียนไดดี้บางคนก็อาจจะตอ้งลงเรียน สองคร้ังสาขาคร้ังก็ช้ีให้เขา
เห็นว่าเบาจะจบได ้เขาจะตอ้งท า case มาส่งและไดค้อมเมน้ทต์รงน้ีไปแต่เขาไม่ได้
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น า case มาเขาก็ไม่ได้ค  าแนะน า  อย่างนายทหารเรือก็เจอปัญหาอย่างน้ีค่ะ                       
ไม่มี case มาส่งถา้ใครไม่มี case มาส่งดิฉนัก็ไม่ค่อยให้แลว้  เขาก็ไม่ไดจ้ริงๆดว้ย  
แต่ใครลอกมาเราก็ รู้อีกเหมือนกัน ถ้าเค้าลอกมาเราก็เลือกประเด็นนั้ นมาถาม                  
เขาก็จะตอบไม่ได ้เรารู้กนัเคา้แต่เราไม่ต าหนิเคา้ เขาบอกว่าผมไปออกเรือมา ผมไม่
เจอ นั่น คุณต้องใฝ่หาความ รู้  การใฝ่หาความ รู้มันคนละอย่างกับการลอก 
เพราะฉะนั้นคุณจะตอ้งเรียนจาก case ท่ีไม่ตรงกบัเพื่อน 

ผูส้ัมภาษณ์ พออาจารยพ์ดูถึงความทุจริต ท่ีลอกเน่ืองจากการเรียนทางไกลหลายคนจะช้ี           
ประเด็นบ่อยอาจารยท์ราบไดอ้ยา่งไรวา่นกัศึกษาเขาลอกกนั  

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   จะทราบตรงท่ีเขาเอา case มาส่ง  เราก็อ่านดูบางคนเขียนมาดีมากเลยก็เลือกประเด็น
ของคนไข้มาถามกับผลการตรวจจากห้องทดลองมาถาม ถ้าเขาตอบไม่ได้เลย                 
จะถามเขาว่าเอามาจากไหน ถา้เขามาส่งงานเสร็จเรียบร้อยเราไม่เคยเห็นเขามาก่อน
เลย เราไม่รู้วา่เน้ือหามนัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีเขาเก็บมาได ้ เราตอ้งยกประโยชน์ให ้ 
ส่ิงท่ีเขาเขียนมนัสอดคลอ้งกบัขอ้มูล ท่ีเขาได ้แต่ท่ีดิฉนัเจอในแง่มุมท่ีเขาน า case มา
ตรวจและมีการสุ่มซกัถามเราก็จะรู้ 

ผูส้ัมภาษณ์  จะมีอย่างหน่ึงจากการสังเกตท่ีอาจารย์พูด    อาจารย์จะเรียกนักศึกษาว่าคุณ                         
นักศึกษามสธ.ยุคแรกเป็นผูใ้หญ่ แม้ในยุคกลางก็เป็นคนท่ีท างานแล้วหลายๆคน             
จะบอกว่าอาจารยบ์างท่านไม่ให้เกียรติหนูเลย  ท าเหมือนหนูเป็นเด็กๆ ท าให้ขาด
ความมัน่ใจไปเลย  อาจารยมี์วิธีการตรงน้ีท่ีจะให้ค  าแนะน าคนท่ีจะมาเป็นอาจารย์
สอนเสริมทางไกลกบัพยาบาลเพราะอาจารยไ์ดรั้บค าชม    

ผศ.ดร. กรองกาญจน์  การให้เกียรติกันนะคะ การให้เกียรติกับนักศึกษา ทั้ งน้ีทั้ งนั้ นนักศึกษาท่ีต่างท่ี                     
เข้ามา  บังเอิญดิฉันอยู่ท่ีศิริราชก็มาบ้านดิฉันอย่างน้อยนักศึกษามาแปลกบ้าน               
แปลกท่ีส่วนใหญ่จะใหเ้กียรติเขาพอเราไปต่างจงัหวดัเราก็เอาตวัเราไปคุยกบัเขาก่อน  
ถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าเราอาวุโสน้อยกว่าเรา  เราไปใช้บ้านเขา เราต้องมี
สัมพนัธภาพกับเค้า เราไปเราก็เอานักศึกษาไปแนะน าดิฉันจะปลูกฝังนักศึกษา                  
วา่เราเป็นพยาบาลสีขาวเหมือนกนัขอฝากอาจารยท่ี์จะมาสอนเสริมว่าให้เกียรติกนั  
อยา่พดูจาดูหม่ินน ้าใจกนัเป็นครูคนจะไปดูถูกเด็กไม่ได ้

ผูส้ัมภาษณ์  อาจารยข์า อาจารยพ์ูดแล้วว่าครูจะมีคุณสมบติัอย่างไร  ผูเ้รียนมีคุณสมบติัอย่างไร  
เ น่ืองจากเราต้องดูคนไข้ เพราะจ่ายคนไข้ให้กับนักศึกษาอาจารย์เ ลือกไว ้                         
เช่นมีนักศึกษาสิบคน  อาจารย์เลือกไวสิ้บสอง อาจารย์ต้องมีการคนไข้ไหมคะ                 
วา่จะมีนกัศึกษามาฝึกงาน 
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ผศ.ดร. กรองกาญจน์   เตรียมค่ะ   

ผูส้ัมภาษณ์  แลว้นกัศึกษาสิบคนมากนัครบ  เหลือคนไขส้องคนจะท าอยา่งไร 

ผศ.ดร. กรองกาญจน์  อนัน้ีก็คือว่าการเลือกคนไข ้ หน่ึงปรึกษาท่ีวอร์ด  คนไขค้นไหนท่ีให้ความร่วมมือ
ทั้ งน้ีจะไม่เลือก case ท่ีหนักเกินไปเพราะต้องดูสัมพันธภาพของนักศึกษากับ            
คนไขด้้วยและเม่ือเลือกได้แล้วเราจะไปคุยกบคนไขอี้กทีเตรียมว่าจะมีนักศึกษา              
มาพูดคุย  นกัศึกษากลุ่มน้ีจะมาให้การพยาบาลวนัเสาร์และวนัอาทิตยแ์ละนกัศึกษา
กลุ่มน้ีจะ รู้ในการปฏิบัติตัวด้วย    เพราะดิฉันจะเน้นให้นักศึกษาได้พูดคุย                         
สร้างสัมพนัธภาพกบัคนไข ้ ดิฉนัก็จะท าตวัอยา่งซกัสอง case ถา้เจอก่อนไปตอ้งเจอ
นกัศึกษาก่อนถา้เขาไปคนไขมี้ความเช่ือใจเขาก็จะเกิดความมัน่ใจ 

ผูส้ัมภาษณ์  อาจารยไ์ดมี้การเตรียมตรงน้ีและไดส้อนนกัศึกษาแบบองคร์วม  อาจารยค์ะในเร่ือง
ของสถานท่ีฝึก  อาจารยส์อนอยูท่ี่ศิริราชอาจารยจ์ะมีความคุน้เคยกบัศิริราชอุปกรณ์
เคร่ืองมือก็มีความพร้อมแต่พออาจารยไ์ปสอนต่างจงัหวดั อาจารยคิ์ดวา่สถานท่ีฝึก
เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาการเรียนการสอนของนกัศึกษาไกลหรือไม่อยา่งไรแลว้
เราจะตอ้งพฒันาอยา่งไรใหมี้มาตรฐานไม่แตกต่างกนั 

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   ในการเลือกสถานท่ีฝึกมีความส าคญัมากกับนักศึกษา  อาจารย์ต้องไปเซอร์เวย ์                   
ว่าโรงพยาบาลน้ียินดีและแผนกได้ท่ีวอร์ดยินดี แล้วก็จะได้ความร่วมมือดี  ดิฉัน            
โชคดีหน่อยเป็นคนท่ีช่างไปสังสรรค์กบัเขา   แต่บางคนเขาเจอท่ีว่าไปแล้ววอร์ด                    
ไม่ร่วมมือ   พอไม่ได้ร่วมมือแล้ว อาจารยก์บันักศึกษาก็ประสบปัญหาเหมือนกนั  
อยากให้เลือกแหล่งฝึกท่ีพร้อมยินดีท่ีจะร่วมมือ  อีกอันแหล่งฝึกควรมีเอกสาร                     
ให้ด้วย หมายถึงมีห้องสมุดให้ใช้ได้  ซ่ึงเท่า ท่ีได้ไปทุกท่ีก็ไม่มีปัญหาอะไร                  
แต่เม่ือตอนแรกโชคดีท่ีอยูศิ่ริราชไม่ไดอ้อกไปขา้งนอกเลย   นอ้งๆท่ีไปมาบ่นให้ฟัง
วา่ไม่มีอะไรเลย 

ผูส้ัมภาษณ์  อาจารย์ลองเล่าสรุปให้ฟังซักนิดว่าว ันท่ีอาจารย์จะไปสอนมีการเตรียมตัว                           
ของท่านอาจารย์โดยเฉพาะในช่วงท่ีไปต่างจงัหวดั     ไม่ใช่ท่ีศิริราชท่ีท่ีอาจารย์
คุ ้นเคย  อาจารย์เตรียมตัวอย่างไรมีขั้นตอนการสอนอย่างไร  อาจารย์ลองสรุป                  
ใหฟั้งหน่อยค่ะ 

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   ไปสอนต่างจงัหวดัอนัดับแรกว่าจะไปสอนท่ีไหนจะโทรศพัท์ไปหาคนท่ีคุ้นเคย
เพราะว่าให้เราเลือกเราก็เลือกไปจังหวดัท่ีเรามีคนรู้จัก  จะโทรไปหาลูกศิษย ์                 
ก่อนว่าสถานท่ีเป็นอย่างไรและดูทางหนีทีไล่ในการเดินทาง  เพราะการเดินทาง                
มีความส าคญั    ดิฉนัก็จะไปแหล่งท่ีเดินทางไดส้ะดวกไม่ท าให้เราขดัขอ้งใจหาท่ีพกั
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ท่ีปลอดภยั  ถ้าไปต่างจงัหวดัก็ไปล่วงหน้าจะไปท าความคุ้นเคยพอเราไปเรามา                
ในนามของมหาวิทยาลยัเราตอ้งเป็นตวัอย่างกบัพยาบาลท่ีนั่นด้วย  เราตอ้งเตรียม
ความพร้อมเร่ืองส่ือ เราต้องเอาของเราไปด้วย  อีกประเด็นเราต้องรู้จักเคสท์                     
เราตอ้งไปล่วงหนา้ไปรู้จกัผูป่้วย ถา้เราเลือกผูป่้วยคนไหน  เราตอ้งรู้เร่ืองของอนันั้น
ไม่ เ ช่นนั้ นนัก ศึกษาก็ จะก ลุ่มใจกับ เราด้วย  ยกตัวอย่าง เ ช่น ดิฉันช านาญ                          
ด้านอายุรศาสตร์ แต่พอไปแล้ว อายุรศาสตร์เขาเลือกไปหมดแล้ว เหลือแต่                           
ศลัยศาสตร์ เอาศัลย์ก็ศลัย์ แต่ไปถึงก็อ่ึงเหมือนกันแต่ก็โชคดีท่ีมีพยาบาลท่ีรู้จัก               
เราก็เลือกสรรท่ีจะมีปัญหาด้านอาอายุรศาสตร์ เพราะคนท่ีมีบาดแผลอย่างเดียว                      
ก็ต้องปรับตัวต้องคาดการณ์ว่ามันจะมีปัญหาต่าง ๆ ไม่พร้อมทุกอย่าง เราต้อง                    
เ ล่าให้นักศึกษาฟัง ซ่ึงเขาก็มาจากต่างจังหวัดเหมือนกัน เขาต้องเตรียมตัว                            
และการเตรียมตวันั้น เตรียมความรู้ เตรียมสถานท่ี จะไปอยา่งท่ีไม่รู้จกั 

ผูส้ัมภาษณ์  นั้นคือการเตรียมตวั พอสอนจริง อาจารยส์อนเสริมฝึกปฏิบติับติัอยา่งไรถึงประมาณ 
หกสิบเปอร์เซนต์ มนัจะสอดคล้องกบัของนกัศึกษาและอีกส่วนหน่ึง ก็คืออาจารย ์             
มีการเสริมใหเ้ขา อาจารยท์  าอยา่งไร อยา่งเช่นวนัหน่ึงอาจารยท์  าอะไรบา้ง 

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   คือเราตอ้งมีขอ้ตกลงกนั พอไปถึงเราก็เอาคู่มือของ มสธ. ตอ้งท าอะไรตอ้งให้เขียน
มา ตอนนั้นจะมีกิจกรรมพิเศษให้เขา เช่นเร่ืองเคร่ืองหายใจ เคร่ืองพ่นยา แต่ครู                 
ก็ไม่ได้จ่ายให้เพราะคุณจะให้ดู หรือถ้ามีอะไรพิเศษ อย่างเช่น คนไข้ HIV ท่ีพี่                 
ดูแลพิ เศษก็จะมาให้นักศึกษาดู  ท่ี ดูว่า  หกสิบเปอร์เซนต์  เ ป็นงานของเขา                           
ส่ีสิบเปอร์เซนต์ เป็นส่ิงท่ีเขาท าเพิ่ม อีกประเด็นหน่ึง ท่ีให้ความรู้แก่ญาติ ถ้าจะดู                   
เคทส์อยา่งเดียว เด็กก็จะไดเ้ฉพาะเคทส์ของเขา ตอ้งมีตวังาน 

ผูส้ัมภาษณ์  นกัศึกษาจะไดป้ฏิบติัจริง ๆ นะค่ะ และใหค้  าแนะน าแก่คนไขแ้ละญาติ 

ผศ.ดร. กรองกาญจน ์  นกัศึกษสของดิฉนัทุกคนเลยจะตอ้งเขียนแผนการสอน ให้ค  าแนะน าคนไขก่้อนกลบั
บา้นแล้วก็ทุกคนต้องมี conference รอบเตียง ทุกคนตอ้งน าเสนอ เขาจึงจะเห็น                   
หลายอยา่ง และส่ิงท่ีเราเพิ่มข้ึนเป็นส่ือกลาง ดิฉนัฝากอาจารยท่ี์มาสอนเสริมวา่อนัน้ี
เป็นจุดขาย ซ่ึงท าใหเ้ขามองวา่มีความแตกต่างกบัเขาตรงไหน เราหาจุดอ่ืนมาเสริม 

ผูส้ัมภาษณ์   อาจารย์ค่ะ ในส่วนของท่ีอาจารยบ์อกให้นักศึกษาต้องมีการฝึกแล้วก็น ารายงาน             
มาส่ง อาจารยเ์อาเวลาไหนมาตรวจค่ะ และแนะน านกัศึกษา 

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   ตรวจตอนเช้า conference กนัเสร็จแล้ว ก็ไปดูคนไขร้อบเตียง ก็ปล่อยให้เขาอยู่กบั
คนไข ้คือเราตกลงกนัตั้งแต่วนัศุกร์แล้วว่าเขาตอ้งส่งงานเช้า พวกน้ีตอ้งช่ืนชมเขา
อยา่งหน่ึงพอมาถึงก็ตะลุกกนั แต่ถา้ไม่มีมาส่ง เขานั้นจะตอ้งปรับปรุง 
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ผูส้ัมภาษณ์  อาจารยพ์ดูถึงตรงท่ีวา่ถึงช่วงหน่ึงจะปล่อยให้นกัศึกษาอยูก่บัคนไข ้แลว้อาจารยต์อ้ง
ไปติดตามดูวธีิท่ีเขาปฏิบติักบัคนไขไ้หม 

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   ตอ้งค่ะ ในตอนท่ี  Preconference เราจะรู้แลว้วา่ เขาจะตอ้งท าอะไร คือตวัครูจะตอ้งรู้
แลว้วา่นกัศึกษาตอ้งท าอะไร  

ผูส้ัมภาษณ์  ชัดเจนมาเลยค่ะอาจารย์ มาถึงช่วงสุดท้าย อาจารย์ค่ะเท่าท่ีสอน มสธ.พยาบาล
ทางไกล อาจารยคิ์ดว่าอย่างไร นอกจากอาจารยเ์ล่ามาแลว้จะฝากจุดใด จุดใดน่าจะ
พฒันา 

ผศ.ดร. กรองกาญจน ์ สิบกวา่ปี ท่ีสอน มสธ. ขอ้จ ากดัอนัน่ึงท่ีพบ ก็คือหนงัสือค่ะ อยากให้ มสธ ปรับปรุง
ใหท้นัต่อเหตุการณ์ ให้ทนัสมยั แลว้ก็เน้ือหาให้เหมือนกนั แต่ไม่ถึงกบัลอก หนงัสือ
ของ สมธ. ไม่ใช่นักศึกษาของ สมธ.ใช้แห่งเดียว  นักศึกษาท่ีอ่ืนก็ เอาไปใช ้                    
อีกประเด็นคือส่ือการสอนอยากใหผ้ลิตข้ึนมาเยอะ ๆ นกัศึกษาจะได ้โหลดมาอ่านได ้ 

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยข์า ประเด็นสุดทา้ย เน่ืองจากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ในสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ เปิดรับนกัศึกษา มา 26 รุ่นแลว้ จนกระทั้งนกัศึกษาส่วยใหญ่จะเป็น
นกัศึกษาท่ีจบระดบัตน้มาแลว้ ขณะน้ีประเทศชาติไดผ้ลิต 4 ปี มาแทน 2 ปี ขณะน้ี 
เรางดรับนักศึกษาแล้ว แต่ก่อนงดเราแจ้งนักศึกษาแล้ว อาจารย์คิดว่ามสธ.        
โดยเฉพาะสาขาพยาบาลน่าจะมีบทบาทอะไร ต่อสังคมในด้านการศึกษา ขณะน้ี             
เรามีแต่บัณฑิตศึกษาอย่างเดียว แล้วถ้าคิดจะมาผลิตปริญญาตรีอีกคร้ัง  จะต้อง                 
มีการเตรียมอะไรนอกจากท่ีอาจารยเ์ล่ามาแลว้ 

ผศ.ดร. กรองกาญจน์   ปริญญาตรีต่อเน่ือง มีจ  านวนไม่มากแล้ว ถามความตอ้งการท่ีจะมาเรียน แล้วเขา                
มีประสบการณ์อะไร มีปัญหาอะไร ตรงน้ีเราเลือกได้ลูกค้าตรงน้ีสนใจมาเรียน                
ถา้ 4 ปีเต็ม ดิฉนัยงัไม่ค่อยเห็นดว้ย แต่เห็นดว้ยในการผลิตปริญญาโท ทั้งน้ีมีบณัฑิต                          
มีสถาบนัสอน 4 ปีเยอะแลว้ แลว้ มสธ. ไม่มีโรงพยาบาลของตวัเอง  ควรสอนระดบั
บัณฑิตศึกษา ผู ้ท่ี เ รียนจบปริญญาตรีไปแล้วก็อยากเรียนต่อโทเยอะ มสธ.                    
จะช่วยประเทศชาติได ้โดยเฉพาะสาขาพยาบาลในเร่ืองของบณัฑิตศึกษา 


