¡ÒÃ¡‹Í¡íÒà¹Ô´¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃáË‹§áÃ¡¢Í§»ÃÐà·Èä·Â: ¡ŒÒÇÂ‹Ò§ÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾

¡ÒÃ¡‹Í¡íÒà¹Ô´¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃáË‹§áÃ¡¢Í§»ÃÐà·Èä·Â:
¡ŒÒÇÂ‹Ò§ÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾*
The Emergence of the First Nursing Faculty of Nursing
in Thailand: A Step Towards Professional Autonomy

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

º·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂ
ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health
»‚·Õè 37 ©ºÑº·Õè 2 (àÁÉÒÂ¹-ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹) 2557
Volume 37 No.2 (April-June) 2014

´ÒÃØ³Õ ¨§ÍØ´Á¡ÒÃ³ RN, Ph.D. (Nursing)** à¾çÞ¨Ñ¹·Ã àÅÔÈÃÑμ¹ RN, »Ã.´. (¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅ)***
Darunee Jongudomkarn Ph.D. (Nursing)** Penchun Lertrat Ph.D. (Nursing)** *

º·¤Ñ´Â‹Í
นําเสนอผลการศึกษาเชิงคุณภาพถึงประสบการณการกอกําเนิดคณะพยาบาลศาสตรแหงแรกของประเทศไทย
ตามประสบการณการรับรูของทานผูกอตั้งและอาจารยผูมีประสบการณรวม โดยศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ
ผูเกี่ยวของ จํานวน 12 คนซึ่งเปนผูกอตั้ง อาจารยรุนระยะแรกของการดําเนินการจัดการเรียนการสอน อาจารยรุนใหม
ศิษยเกาที่มีประสบการณในระยะแรกของการจัดการเรียนการสอน วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาสราง
แกนความคิดจากขอมูลเอกสาร ขอมูลจากการบันทึกเสียงการสัมภาษณ ผลการศึกษาพบแกนความคิด 3 กลุม ดังนี้
1) การกอกําเนิดคณะพยาบาลศาสตรแหงแรกของประเทศ: กาวยางสูความอิสระทางวิชาชีพ 2) การเตรียมอาจารย
และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีในระยะเริ่มตน และ 3) แนวโนมและขอเสนอแนวทางเพื่อการจัดการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มีขอเสนอแนะอันเปนประโยชนนําไปสูการปรับปรุงการบริหารจัดการองคกร
และการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในอนาคต
คําสําคัญ: อาจารยรุนบุกเบิก การกอกําเนิดคณะพยาบาลศาสตรแหงแรกของประเทศไทย วิจัยเชิงคุณภาพ
Abstract
The article reported the qualitative findings of the experiences of the founder and its own staff who shared
experiences in the period of establishing the first ‘Faculty of Nursing’ in Thailand. Related document analysis together
with a qualitative data collection were obtained from 12 stake holders including the founder, its own pioneer, and
new generation staff, as well as alumni. Within related documents and all interviews took verbatim notes which
were later subject to qualitative content and thematic analyses. Results revealed three themes as follows: 1) The
Emergence of the First Nursing Faculty of Nursing in Thailand: A step towards professional autonomy, 2) The
preparation of lecturers and students in the undergraduate program at an early stage, and 3) Trends and suggestions
for dealing with socio-cultural changes. Recommendations were carried out for improving organization management
and teaching learning experiences of the students in the future.
keywords: the pioneers, the emergence of the First Nursing Faculty of Nursing in Thailand, qualitative study
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¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞáÅÐ·ÕèÁÒ¢Í§»˜ÞËÒ
วิชาชีพการพยาบาล เปนวิชาชีพที่เปนเสาหลัก
สําคัญในการใหบริการสังคมดานการสรางเสริม ดูแล
แกไข ฟนฟูสุขภาพและการเจ็บปวยของประชาชน การ
ปฏิบัติการของวิชาชีพพยาบาลอยูเคียงขางประชาชน
ทั้งในยามทุกข ยามสุข ลมหายในของการทํางานไมเคย
หยุดทั้งกลางวัน กลางคืนในยามที่ผูคนหลับใหล ใหการ
ดู แ ลบุ ค คลตั้ ง แต ก อ นปฏิ ส นธิ จ นถึ ง เชิ ง ตะกอน อยู
กับธรรมชาติของวงจรชีวิตมนุษยอันเปนอนิจจังตาม
หลักศาสนาพุทธ คือ เกิด เจริญเติบโต เจ็บปวย เสื่อม
สภาพของรางกาย และ ตายแตกดับไป พยาบาลจึงเปน
วิชาชีพทีอ่ ยูด แู ลใกลชดิ ผูป ว ยมากทีส่ ดุ เผชิญปญหาและ
สถานการณตา งๆรวมกับผูป ว ยตลอดเวลา การปฏิบตั กิ าร
ดูแลดวยหัวใจแหงมนุษยธรรม เมตตา กรุณา เอื้ออาทร
ตอมนุษย1,2
ในการกลอมเกลาทางสังคมจนผลิตพยาบาล
วิชาชีพที่มีคุณภาพนอกจากการเรียนรูศาสตรทางการ
พยาบาลและสาขาที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ส ามารถดู แ ล
สุขภาพและดูแลการเจ็บปวยของบุคคลแบบองครวมได
บูรณาการศาสตรตา งๆ ประยุกตใชใหเหมาะสมกับความ
ตองการดานสุขภาพของผูใชบริการแตละบุคคล แลว
สิ่งหนึ่งที่สถาบันตองฟูมฟก คือ การสรางแรงบันดาลใจ
อัตลักษณเชิงวิชาชีพและสถาบันเพือ่ สรางพยาบาลมืออาชีพ
ที่มีความภาคภูมิในเกียรติศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพและความ
เปนสถาบันอันจะเปนแรงบันดาลใจกอใหเกิดพลังในการ
ริเริ่มสรางสรรคในการทํางานที่กอปรไปดวยอุดมการณ
แหงจิตสาธารณะเพือ่ สังคม3,4 ทีน่ บั วันถูกกัดกรอนทําลาย
เยาวชนของสังคมดวยกระแสแหงวัตถุนิยมยุคใหมลง
ทุกขณะ
ข อ มู ล จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท พบวา ความ
ผูกพันตอบทบาท (commitment) เปนปจจัยภายใน
ตั ว บุ ค คลที่ ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต าม
บทบาทผานเอกลักษณหรืออัตลักษณ (identity)3,4,5,6
สามารถจําแนกการกลอมเกลาทางสังคมได 2 ประเภท
คือ การกลอมเกลาทางสังคมเชิงวิชาชีพ (professional
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socialization) และ การถายทอดทางสังคมขององคการ
(organizational socialization)7 เกิดเมื่อบุคคลไดรับ
การศึกษาทางวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาในระยะเวลา
หนึ่ง8 สวนการถายทอดทางสังคมขององคการเปนผลที่
ไดรับการเรียนรู และการปรับตัวใหเขากับปทัสถานของ
การทํางานในองคกร9,10 ทั้งนี้ยืนยันผลของการถายทอด
ทางสังคมเชิงวิชาชีพมีความสัมพันธกบั อัตลักษณวชิ าชีพ
พยาบาล เชน งานวิจยั ทีพ่ บวาปฏิสมั พันธเชิงถายทอดทาง
วิชาชีพกับเพื่อนนักศึกษาพยาบาล และบุคลากรในทีม
สุขภาพ มีความสัมพันธกบั อัตลักษณวชิ าชีพของนักศึกษา
พยาบาล11,12
ทั้งนี้ ความหมายของคําวา “อัตลักษณ หรือ
“เอกลักษณ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติศัพทตรงกับคําในภาษาอังกฤษ
วา “Identity” มีความหมายวาเปนลักษณะที่เหมือนกัน
หรือรวมกัน สวนพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ
- ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน13 ไดใหนิยามศัพทของ
คําในภาษาอังกฤษคําวา “identification” หมายถึง การ
กําหนดเอกลักษณ เปนกระบวนการที่บุคคลใดบุคคล
หนึง่ นิยามตนเอง หรือ อัตลักษณของตนโดยยึดถือบุคคล
อื่นหรือสิ่งอื่นนอกเหนือตัวเองเปนหลัก ทําใหบุคคล
นั้นมีความเปนตัวของตัวเองซึ่งแตกตางจากผูอื่น เปน
คุณลักษณะประการหนึ่งในตัวบุคคล โดยพฤติกรรม
ที่ บุ ค คลแสดงออกมาเป น ปฏิ สั ม พั น ธ เ ชิ ง สั ญ ลั ก ษณ
(symbolic interaction) ซึ่งขึ้นอยูกับปทัสถานทางสังคม
(social norms) ตามโครงสรางทางสังคมนั้นๆ แลว
สรุปเปนการรูคิดเกี่ยวกับตนเองของบุคคลในเรื่องของ
บทบาทและตําแหนง ในระบบความสัมพันธทางสังคม
ของบุคคลนั้นๆ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ได
รับการจัดตั้งเปนอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ด ว ยความตระหนั ก ถึ ง ป ญ หาด า นสุ ข ภาพอนามั ย ของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับปญหา
การขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลของประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร จึ ง ได ก อ ตั้ ง ขึ้ น ในมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกน เมื่อ พ.ศ. 2514 โดยกอรูปความคิดตั้งแต
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พ.ศ. 2511 ซึ่งมีศาสตราจารยพิมล กลกิจเปนอธิการบดี
ในขณะนั้น นับวาเปนการบริหารแบบคณะวิชาของการ
ศึกษาพยาบาล หรือ เปนคณะพยาบาลศาสตรแหงแรก
ในประเทศไทย เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที่มี
ความรู ความสามารถรับผิดชอบงานดานพัฒนาสุขภาพ
ประชาชน ซึ่งถือวาเปนการผลิตบุคลากรที่ตอบสนอง
ตอความตองการของทองถิ่นและของประเทศชาติโดย
สวนรวม มีการศึกษาสภาวะและรวบรวมขอมูลผลการ
ศึกษาไดจัดตั้ง “คณะกรรมการจัดทําโครงการและราง
หลักสูตร” ใชเวลาดําเนินการจัดทําโครงการและราง
หลักสูตรเปนเวลา 8 เดือน จึงไดนําเสนอหลักสูตรและ
โครงการฉบับสมบูรณแกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 จึงมีประกาศราชกิจ
จานุเบกษาใหมหาวิทยาลัยขอนแกนมีสว นราชการเพิม่ ขึน้
อีกคณะหนึง่ คือ “คณะพยาบาลศาสตร” ทัง้ นี้ ตัง้ แตวนั ที่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2514 โดยมีรองศาสตราจารยสายหยุด
นิยมวิภาต เปนคณบดีคนแรก14
จะเห็นไดวาการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
มีความเจริญงอกงามมาเปนลําดับจากจุดเริ่มตนนับแต
พ.ศ. 2439 จนถึง พ.ศ. 2468 เปนการฝกการอาชีพ
(apprenticeship) โดยมีสถานศึกษาพยาบาลแหงแรก
ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ โรงเรี ย นหญิ ง แพทย ผ ดุ ง ครรภ และการ
พยาบาลไข จนถึง พ.ศ. 2469 – 2498 มีพัฒนาการเปน
ระบบการศึกษาอบรมในโรงพยาบาล (hospital training
school) ที่เนนเทคนิคปฏิบัติการพยาบาล มีบทบาทเปน
ผูชวยเหลือแพทย จนกาวสูการพัฒนาสูการเปนวิชาชีพ
(higher education level) ตัง้ แต พ.ศ. 2499 เปนตนมาได
พลิกโฉมจากการศึกษาอบรมสูก ารศึกษาระบบอุดมศึกษา
เริ่มจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย คณะ
แพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห เ ป ด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) เปนหลักสูตร
แรกใน พ.ศ. 2499 ตอมา พ.ศ. 2502 โรงเรียนพยาบาล
ผดุงครรภและอนามัย คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
ไดเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลเปน
อนุปริญญาพยาบาล และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผูเขา
ศึกษาจาก ม.6 (ม.ศ.3) เปนรับผูจบการศึกษามัธยม
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ปลาย หรือ ม.ศ.5 เปนแหงแรก หลักสูตรเพิ่มวิชาทาง
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร จิตวิทยาและ
ภาษาอังกฤษ จนถึง พ.ศ. 2514 จึงเกิดคณะพยาบาล
ศาสตรแหงแรกในประเทศที่มหาวิทยาลัยขอนแกน15,16
โดยเปนการจัดการศึกษาทีใ่ ชชมุ ชนเปนฐานและมุง เรียน
รูจากระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเจริญ
งอกงามพั ฒ นาสู ก ารศึ ก ษาพยาบาลระดั บ ปริ ญ ญาโท
ปริญญาเอกมาเปนลําดับ
วิวัฒนาการของการศึกษาในวิชาชีพพยาบาล
ไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานในเอเชียนับ
วามีความเจริญลํ้าหนากวาชาติใดจนอาจกลาวไดวาไม
ไดดอยไปกวาประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจดวยซํ้า
ไป ทัง้ นีม้ หี ลายปจจัยสนับสนุนใหเกิดปรากฏการณความ
งอกงามดังกลาวซึ่งสวนหนึ่งและเปนสวนสําคัญที่เกิด
คุณูปการแหงการรวมดวยชวยกันของบรรพชนพยาบาล
ที่ ร ว มกั น ผลั ก ดั น กงล อ ประวั ติ ศ าสตร พ ยาบาลไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกนที่เปนเสมือนศิลาจารึกเชิงประจักษของความ
สําเร็จแหงการรวมผลักดันการศึกษาพยาบาลใหเขาอยู
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเต็มภาคภูมิ เปนกาว
แรกกาวสําคัญแหงการนับหนึ่งที่กอใหเกิดการนับเนื่อง
ตอๆ มา อยางไรก็ดีเบื้องหลังกอนการนับหนึ่งยอมมี
เรือ่ งราวของการขับเคลือ่ นผลักดัน แนนอนหนทางทีก่ า ว
ผานในแตละกาว มิไดโรยดวยกลีบกุหลาบเต็มไปดวย
อุปสรรคขวากหนาม ประสบการณเรื่องราวสําคัญทาง
ประวัติศาสตรการศึกษาพยาบาลที่ตองจารึกชําระความ
ใหเที่ยงตรงเชื่อถือไดดวยวิธีการศึกษาอยางเปนระบบ
มีกระบวนการจากเจาของเรื่องราวที่เปนขอมูลมือหนึ่ง
ซึ่งนับวันมีแตโรยรารวมทั้งขอมูลมือสองที่ไดจากการ
คนควาเพื่อใหผลการศึกษาเหลานี้ไดรับการถายทอดสู
อนุชนพยาบาลรุนหลังไดเรียนรูเปนแรงบันดาลใจใน
การสืบทอดเจตนารมณ ตอยอดปณิธาน หลอหลอม
กลายเปนอัตลักษณแหงความภาคภูมิใจในความเปน
ผลผลิตของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะพยาบาลศาสตรแหงแรกของประเทศ” รวมทั้ง
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ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนขอมูลนําเขาสูการใหขอ
เสนอแนวทางเพื่อใหเกิดการจัดการตนเอง การจัดการ
กับปจจัยและเงื่อนไขในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาประสบการณ
และการรับรูข องบุคคลทีเ่ กีย่ วของดําเนินการจัดการเรียน
การสอนในระยะแรก ตลอดจนวิวฒ
ั นาการของการจัดการ
ภารกิจ การจัดการเรียนการสอน รวมถึงเสนอแนวโนม
และขอเสนอแนวทางเพือ่ ใหเกิดการจัดการตนเองได และ
จัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
ระยะเวลาดําเนินการในชวง มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2557

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
การศึกษาเชิงคุณภาพ (pragmatic qualitative
research) ถึงประสบการณการกอกําเนิดคณะพยาบาล
ศาสตรแหงแรกของประเทศไทยตามประสบการณการ
รับรูข องทานผูก อ ตัง้ และอาจารยรนุ บุกเบิก โดยศึกษาจาก
เอกสารและการสัมภาษณผเู กีย่ วของ จํานวน 12 คนซึง่ เปน
ผูกอตั้ง 1 ทาน อาจารยรุนระยะแรกของการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน 5 ทาน อาจารยรุนใหม 3 ทาน
ศิษยเกาที่มีประสบการณในระยะแรกของการจัดการ
เรียนการสอน 3 ทาน เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิง
ลึก18 ใชเวลาในการสัมภาษณนานหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสอง
ชั่วโมง ดําเนินการสัมภาษณโดยผูเขียนหลักและผูชวย
วิจัยซึ่งเปนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
วิชาการพยาบาล 4 คน ที่ผานการเรียนวิชาการวิจัยเชิง
คุณภาพมาแลว ผูใ หขอ มูลทุกทานไดรบั เอกสารแนวทาง
สัมภาษณ ผลการวิเคราะหเบื้องตนไดใหผูใหขอมูลซึ่ง
เปนผูที่ทํางานตอเนื่องในชวงการดําเนินงานของคณะ
ในยุคแรกโดยไมไดลาศึกษาตอเปนผูตรวจสอบผลการ
วิเคราะห (member checking)19,20 พรอมทัง้ การใหขอ มูล
เพิม่ เติม ซึง่ เปนผลการวิเคราะหจากการถอดคําสัมภาษณ
ที่ไดรับการบันทึกเสียงดวยการอานทบทวนกลับไปกลับ
มาหลายครั้ง แลวจัดทํารหัสคํา ประโยค จากนั้นจัดกลุม
รายการที่มีการสื่อความหมายไปในทิศทางเดียวกัน มี
17

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

แนวคําถามการสัมภาษณดังนี้ 1) ใหทานนึกทบทวนเลา
ประสบการณใหฟงถึงประสบการณการทํางานในฐานะ
อาจารย/นักศึกษาพยาบาลในยุคนั้นๆ 2) ใหทานชวย
เลา เกี่ยวกับประสบการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนเปนอยางไร กรุณายกตัวอยางเปน
รูปธรรม 3) ใหทานชวยเลาเกี่ยวกับประสบการณในการ
กอตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (หาก
ทานทราบ) 4) ขอใหทา นเลา...มีอะไรบางทีเ่ กีย่ วของและ
มีผลตอการกอตั้งหรือดําเนินการคณะพยาบาลศาสตรที่
ทานทราบ (ตัวอยาง เชน ความรูพ นื้ ฐาน, ความคิด, ความ
เชือ่ ) 5) ทานคิดวาอะไรทีเ่ ปนหรือจะเปนปญหา อุปสรรค
และแนวทางทีค่ วรแกปญ
 หา เนือ้ หาทัง้ หมดของเอกสารที่
เกีย่ วของและการสัมภาษณซงึ่ มีการบันทึกเสียงไดรบั การ
ถอดเปนความเรียงเพือ่ นําไปสูก ารวิเคราะหเนือ้ หาเพือ่ นํา
เสนอภาพความคิด21 วิเคราะหขอ มูลใชวธิ กี ารวิเคราะหหา
แกนความคิด (thematic analysis) ดวยวิธกี ารเปดรหัสคํา
และจัดกลุมความหมาย22

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ผลการศึกษาสามารถวิเคราะหเนือ้ หาสกัดแกน
ความคิดไดเปน 3 กลุม คือ 1) การกอกําเนิดคณะพยาบาล
ศาสตรแหงแรกของประเทศ: กาวยางสูความอิสระทาง
วิชาชีพ 2) การเตรียมอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรีในระยะเริม่ ตน และ 3) แนวโนมและขอเสนอ
แนวทางเพือ่ การจัดการรองรับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม ดังมีรายละเอียด คือ
การกอกําเนิดคณะพยาบาลศาสตรแหงแรกของ
ประเทศ: กาวยางสูความอิสระทางวิชาชีพ
ประวัติการศึกษาพยาบาลมีความตอเนื่องมา
อยางยาวนานนับยอนไปตั้งแต พ.ศ. 2539-พ.ศ. 2468
มีลักษณะการเริ่มตนของการฝกการอาชีพ (apprenticeship) ณ โรงพยาบาล 3 แหง คือ โรงเรียนพยาบาล
และผดุ ง ครรภ คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร โรงเรียนนางพยาบาลสภา
กาชาดสยาม และโรงเรียนพยาบาลแมคคอรมิค ตอมา
พ.ศ. 2469-พ.ศ. 2498 มีพัฒนาการเปนระบบการ
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ศึกษาอบรมมาเนนทีเ่ ทคนิคและวิธกี ารพยาบาล พยาบาล
คือผูชวยเหลือแพทยโดยรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยม
6 ในขณะนั้น เรียน 3 ½ ป เรียนการพยาบาลทั่วไป 3 ป
เรียนผดุงครรภ 6 เดือน การพัฒนาการศึกษาพยาบาล
ภายใตแผนการผลิตของกระทรวงสาธารณสุข ไดรับการ
ชวยเหลือจากองคการบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา
(USOM) ดวยการใหคําแนะนําเปลี่ยนแปลงการศึกษา
พยาบาลเป น ระบบตอน (block system) เพิ่ ม ระยะ
เวลาการเรียนเปน 4 ป จนถึง พ.ศ. 2499-พ.ศ. 2528
เป น การพั ฒ นาสู ก ารเป น วิ ช าชี พ ระหว า ง การศึ ก ษา
พยาบาลในประเทศไทยตองเปลีย่ นจากการศึกษาอบรมสู
การศึกษาระบบอุดม ศึกษา เพราะการศึกษาในสาขาอืน่ ๆ
ทางการแพทย เชน เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด
และรังสีรักษา ฯลฯ ตางก็พัฒนาสูการอุดมศึกษาอยาง
รวดเร็ว หากการศึกษาพยาบาลยังคงเปนการศึกษาอบรม
พยาบาลยอมประสบกับขอจํากัดในการศึกษาตอและ
สงผลตอความกาวหนาทางชีวติ ราชการ เริม่ จากโรงเรียน
พยาบาลผดุงครรภและอนามัย คณะแพทยศาสตรศริ ริ าช
พยาบาล ไดรบั อนุมตั ใิ หเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(การพยาบาล) เปนหลักสูตรแรกในพ.ศ. 2499 พ.ศ.
2502 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพยาบาลเปน อนุปริญญาพยาบาล และ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผูเขาศึกษาจาก ม. 6 (ม.ศ.3)
เปนรับผูจบการศึกษามัธยมปลาย หรือ ม.ศ. 5 เปน
แห ง แรก 16 หลั ก สู ต รต อ งเพิ่ ม วิ ช าทางวิ ท ยาศาสตร
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร จิตวิทยาและภาษาอังกฤษ
การเปลีย่ นแปลงดําเนินตอไป จนถึง เกิดการกาวกระโดด
ครัง้ สําคัญทีว่ ชิ าชีพพยาบาลไดรบั การผลักดันใหเกิดเปน
คณะวิชาที่อยูอยางอิสระในมหาวิทยาลัยภูธรแหงหนึ่งที่
เรียกวา มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ พ.ศ. 2514 เปนคณะ
พยาบาลศาสตร แหงแรกในประเทศไทย จากนั้นฐาน
คิดสําคัญของพยาบาลมิไดอยูที่โรงเรียนกับโรงพยาบาล
อีกตอไป หากแตเปนการมุงเนนการใหความสําคัญแก
ประชาชน หรือ ชาวบาน เปนการจัดการศึกษาที่มุงเนน
ใหชมุ ชนเปนฐานทีส่ รางพลังอํานาจใหประชาชนติดอาวุธ
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ทางปญญาสูการดูแลสุขภาพของตนเองดวยประชาชน
โดยประชาชน และ เพื่อประชาชน แนวคิดกาวกระโดด
สําคัญนี้คงมิไดเกิดขึ้นอยางปาฏิหาริย แตตองผานการ
จัดการ ตระเตรียมดวยกลยุทธของผูเกี่ยวของที่ควรคา
แกการศึกษาเปนอยางยิง่ โดยเฉพาะทานผูร ว มกอตัง้ และ
คณบดีทานแรกของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน รองศาสตราจารย ดร. สายหยุด นิยมวิภาต ดวย
วัยกวา 85 ป ขณะที่สัมภาษณทานมีสุขภาพสมวัยและ
กลาวออกตัววาบางเรื่องคงไมสามารถบอกรายละเอียด
ไดทั้งหมดเพราะเปนประเด็นออนไหวทางความสัมพันธ
เชิงวิชาชีพทีอ่ าจไมมปี ระโยชนในอันทีจ่ ะไปรือ้ ฟน ซึง่ เปน
ขอจํากัดประการหนึง่ ในการนําเสนอผลการศึกษาครัง้ นีท้ ี่
ทานจะระบุวา “ไมใหบนั ทึก” เปนระยะ ซึง่ ลูกหลานศิษย
พยาบาลก็ตอ งตระหนักวาบุพคณาจารยทางการพยาบาล
ทุกยุคตางไดรว มฟนฝาอุปสรรคทางวิชาชีพทามกลางการ
คัดคานทั้งทางตรงทางออมและการยกมือคัดคานอยาง
เปดเผยในการขออนุมัติจากสภาการศึกษาแหงชาติใน
การจัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตรแหงนี้ ดังนัน้ กวามาถึงตรง
จุดนีไ้ ดทกุ คนตองรักษายืนหยัดศรัทธาในการรักษาความ
ดีแหงวิชาชีพตอไปอยางเต็มภาคภูมทิ งั้ นีเ้ พือ่ คุณภาพการ
บริการตอประชาชน
อยางไรก็ดีในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดสําเร็จลุลวงมีบุคคลที่ควรแก
การจดจําอีกจํานวนมากที่ทั้งอยูเบื้องหนาและเบื้องหลัง
ในการประสานการดําเนินการ อาทิ ทานแรกที่เปนแรง
บันดาลใจแกทานอาจารยสายหยุด คือ ครูพยาบาล มณี
สหัสสานนท ซึ่งทานจบพยาบาลจากฟลิปปนสดวยทุน
สวนตัว เปนครูสอนที่โรงเรียนพยาบาลศิริราช ตอมา
ยายมาเปนครูปกครองทีโ่ รงเรียนพยาบาลผดุงครรภและ
อนามัยโรงพยาบาลหญิงซึ่งเปนสถานศึกษาของอาจารย
สายหยุด ทานมีสวนสําคัญตอการสนับสนุนทางความคิด
ใหทา นอาจารยสายหยุดไปเรียนตอประเทศสหรัฐอเมริกา
ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พรอมทั้งจุดประกาย
ความคิดวาการยกระดับวิชาชีพการพยาบาลตองเริม่ ทีก่ าร
ยกระดับทางการศึกษา ไมเชนนัน้ พยาบาลก็จะเปนอาชีพ
ที่ถูกเอาเปรียบเพราะตองทํางานหนัก อุทิศตนเสียสละ
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รับผิดชอบสูงตอชีวิตคนอื่น แตกลับมีผลตอบแทนไม
เทาเทียมกับพลังงานทีห่ นัก ภาระทีแ่ บก ความรับผิดชอบ
ที่ทุมเทลงไป ไรความกาวหนาเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ
ในสังคม
เอกสารการบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม คณะ
กรรมการสภาการศึกษาแหงชาติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2514 ได ส รุ ป ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งไว ดั ง นี้
“เลขาธิการสภาการศึกษาฯ ไดเชิญผูแทนมหาวิทยาลัย
ขอนแกนเขาชีแ้ จงโครงการจัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตร...
มีขอปญหาควรพิจารณา คือ “...1)….2) โครงการมุง
ผลิตพยาบาลระดับปริญญาตรีไมสอดคลองกับนโยบาย
ของคณะกรรมการฯ และ รางโครงการพัฒนาการศึกษา
พยาบาล 3) การจัดตัง้ เปนคณะโดยทีข่ ณะนัน้ ยังไมมคี ณะ
พยาบาลศาสตรในประเทศไทย...” ตอมาบันทึกรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาแหงชาติเมื่อวัน
ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2514 ไดสรุปในประเด็นที่เกี่ยวของ
ไวดังนี้ “คณะกรรมการฯ....แจงมติการจัดตั้งโครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรไวกอน (สวนการใหเปนคณะ
หรือภาควิชาใหพจิ ารณาตอไป)...ใหรบั นักศึกษาในปการ
ศึกษา 2514…” รวมเวลาที่สภาการศึกษาฯใชเวลาการ
พิจารณาวาระการจัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตรเปนเวลารวม
8 เดือนเศษ23
ในทีส่ ดุ ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514)24 ที่กําหนด
นโยบายในการพั ฒ นาด า นสาธารณสุ ข ในการให ก าร
สาธารณสุ ข ของประเทศเจริ ญ ก า วหน า อย า งเร ง ด ว น
เพื่อสวัสดิการและอนามัยของประชาชนไทยทั่วราชการ
อาณาจักร โดยเรงรัดการแพทยและการอนามัยในเขต
ชนบท และปรับปรุงบริการเพื่อประโยชนแกประชาชน
โดยเฉพาะผู มี ร ายได น อ ยให ดี ขึ้ น ซึ่ ง ระบุ ค วามคาด
หมายไวตอนหนึ่งวา “จะตองแกไขปญหาสําคัญที่สุด
อันไดแก การขาดแคลนแพทยและพยาบาลโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชนบท”24 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกนก็ไดกอกําเนิดดวยการสนับสนุนผลักดันของ
ทานศาสตราจารย พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เริม่ จากการจัดทําหลักสูตรการพยาบาลปริญญา
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ตรี มี ห ลั ก สู ต รของโรงเรี ย นพยาบาลศิ ริ ร าชพยาบาล
เปนตนแบบดัดแปลงใหสอดคลองกับบริบทอีสาน ซึ่ง
ไดรับการชวยเหลือการสอนจากคณาจารยและคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรซึ่งไดกอตั้ง
ขึ้นกอนแลว และ จากการเขาพบนายกรัฐมนตรีขณะนั้น
คื อ จอมพลถนอม กิ ต ติ ข จร ได ร ะบุ ใ ห ท า นอาจารย
สายหยุด เปนคณบดีคนแรก และ คณะกรรมการบริหาร
สภาการศึกษาแหงชาติ ไดมมี ติรบั หลักการการจัดตัง้ คณะ
พยาบาลศาสตร ของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนแหงแรก
ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2514 นายก
รัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร ไดลงนามประกาศให
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีสว นราชการเพิม่ ขึน้ อีกคณะหนึง่
คือ คณะพยาบาลศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2514 เปนตนไป ดังคําสัมภาษณทานอาจารยสายหยุด
นิยมวิภาต (พ.ศ. 2556) วา “โดยปกติหากมีการจัดตั้ง
คณะวิชาทีไ่ มเคยมีมากอนตองผานการลงมติเห็นชองของ
คณะกรรมการสภาการศึกษากอน ซึ่งมีการคุยนอกรอบ
ไปหลายครั้งเพื่อปองกันเกิดความขัดแยงอยางรุนแรง
ครัง้ สุดทายทานประเสริฐ ณ นคร จึงนัดประชุมลงมติจาก
อธิการบดีทั้งประเทศ ในที่สุดทุกคนก็ใหความเห็นชอบ
ยกเวนอยูแหงเดียวที่คัดคาน แตแปลกที่คนคัดคานรอบ
นอกกลับยกมือให คนเงียบๆกลับยกมือคาน ที่นี้พอได
เรียบรอย อาจารยกข็ อตัวไมมาขอนแกนเพราะครอบครัว
อยูกรุงเทพฯ แตทานจอมพลถนอมบอกวา ถาคุณไมไป
ผมก็ไมใหเปดนะ ทานจอมพล ตอนนั้นทานเปนนายก
สภามหาวิทยาลัยดวย..........”
“ในช ว งเริ่ ม ต น ...ได เ ห็ น ความยากลํ า บาก
ในการกอตั้งคณะพยาบาลฯ ซึ่งตั้งเปนคณะที่ 4 ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น เมื่ อ ก อ นการเรี ย นการสอน
พยาบาลอยูในคณะแพทย ซึ่งกวาจะเปนคณะพยาบาล
ไดไมงายเลย ...40 ปที่แลว สังคมยังคิดวาพยาบาลยังไม
พัฒนา โรงเรียนพยาบาลจะสอนโดยแพทย ไมวาจะเปน
มหิดลหรือที่อื่นๆ จึงมีความภาคภูมิใจที่คณะพยาบาล
ของเรา เปนทีแ่ รกทีส่ ามารถจัดตัง้ เปนคณะได โดยเฉพาะ
การตอสูความพยายามเพื่อสรางคณะของทานอาจารย
สายหยุด นิยมวิภาต ซึ่งตองใชความพยายามมาก ทั้ง
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ความรูความสามารถ ทั้งเรื่องของการเมือง ทั้งเรื่องการ
บริหารจัดการ ทัง้ การตอสูเ พือ่ ใหไดรบั การยอมรับ เพราะ
40 ปกอนพยาบาลถูกมองเพียงเปนผูชวยแพทย ความ
เปนพยาบาลไมเดนชัด แตอาจารยสายหยุด ไมเคยยอม
แพ สามารถทําใหประจักษไดวา การพยาบาลเปนสาขา
วิชาหนึ่งได nursing as a discipline” (คําสัมภาษณอดีต
คณบดีฯ ส., 2556)
การเตรียมอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรีในระยะเริ่มตน
ในการเตรี ย มการเพื่ อ เป ด รั บ นั ก ศึ ก ษาใหม
มีการเดินหนาเตรียมการผูสอนรุนแรกในขณะรอการ
อนุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง คณะพยาบาลศาสตร ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนของสภาการศึกษาแหงชาติ ภารกิจมากมายเพือ่
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ อาทิ เขียน
หลักสูตรฯ เตรียมอาจารยใหมปายแดง เตรียมแหลงฝก
ปฏิบตั งิ าน เตรียมหองปฏิบตั กิ ารพยาบาล หองเรียนและ
อุปกรณประกอบการจัดการเรียนการสอน องคประกอบที่
กลาวมาทั้งหมดเรื่องการเตรียมแหลงฝกปฏิบัติงานเปน
เรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะอยูนอกเหนือการควบคุม เมื่อ
หลับตานึกถึงภาพจังหวัดขอนแกนเมือ่ พ.ศ. 2513 คงนึก
ภาพออกถึงขอจํากัดความพรอมดานการบริการสุขภาพที่
สมบูรณในความพรอมตอการเปน “role model” ใหเปน
สถานที่ฝกปฏิบัติงานซึ่งนาภาคภูมิใจที่ ณ พ.ศ. นี้ แหลง
ฝกเหลานี้ไดผานวิวัฒนาการจนกลายเปนสถานบริการ
สุขภาพคุณภาพระดับตนๆของประเทศ ซึ่งคณาจารย
รุนแรกของคณะพยาบาลศาสตร เลาบรรยากาศการจัด
เตรียมแหลงฝกฯ ดังนี้
“...ป พ.ศ. 2513 อาจารย 4 คนเดินทางดวย
รถไฟมาขอนแกนเพื่อเปนอาจารย ระยะแรกที่พักอยู
หอพัก แตดวยคอนขางขาดแคลนนํ้า จึงตองรองนํ้าเอา
ไวอาบ ถึงแมวาจะลําบาก ตองอดทน แตก็รูสึกวาเปน
เรื่องที่สนุก ดวยเปนอาจารยรุนแรกของคณะพยาบาล
ศาสตร ภายใตการนําทีมโดยทานอาจารยสายหยุดและ
เพื่อนอาจารยที่เพิ่งจบ...4 คนที่ไดมารวมทีม ไดแก
อาจารยกัลยา (พัฒนศรี) อาจารยพรรณี (เหมือนวงศ)
(ซึ่งสองทานมาจากศิริราชพยาบาล) อาจารยเพ็ญศรี
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(ชุนใช จากโรงพยาบาลหญิง) อาจารยอมรา (ปานทับทิม
จากรามาธิบดี) และตอมามีมาเพิ่มคืออาจารยจรรยา
(มั่นคง จากเชียงใหม)...ในขณะนั้นการทํางานระยะ
แรกไมมีอาคารของคณะ ตองใชอาคารเรียนฟสิกส คณะ
วิทยาศาสตร เปนสํานักงานชั่วคราวแทน” (คําสัมภาษณ
อดีตคณบดี ก., 2556)
“(ใน พ.ศ. นั้นเราไปสํารวจโรงพยาบาล) ....
พอเรา เปดตูข า งเตียง...มีสารพัดเลยคะ มีหมอขาว มีขา ว
เหนียว มีปลารา ...ทัง้ ของคนไขของญาติ...แยกไมออกวา
เปนคนไขหรือเปนญาติ เสื้อผาไมมีเปลี่ยนใหเลย ที่มีใช
ก็ไมเพียงพอ เห็นความความขาดแคลนของโรงพยาบาล
เราก็ดูวาเราจะชวยเขาไปไดยังไง อันนี้ก็เปนแบบสิ่งที่
ทําใหเราสําเร็จขึ้นมาได หนึ่งเราสรางเครือขาย หนึ่งเรา
ไปชวยเขา ชวยเขาในเรื่องของเริ่มตนที่พัฒนาปรับปรุง
แกไขใหมนั ดูดขี นึ้ เหมาะเปนสถานบริการสุขภาพ เหมาะ
กับเปนทีฝ่ ก งานของนักศึกษา แลวก็ชว ยวางแผน set ชวย
เขาวาชวงไหน ทําใหเกิดเปนทีมคะ แตวันธรรมดาให
เจาของวอรดทําไป ถาถึงครบเดือนตองทําความสะอาด
ครั้งใหญ จะมีทีมที่มารวมกันทําชวยกันแลวก็จะ move
ไปที่วอรดอื่น แลวก็มาชวยกันทําความสะอาดไปเรื่อยๆ
จนครบและเวียนทําตลอด พอเปนในลักษณะนี้ก็ดีขึ้น
ดีขึ้นมากๆ...เหนื่อยมากๆ....แตเราก็มีความสุขทั้งสนุก
ที่ไดลงแรงชวยกัน” (คําสัมภาษณอดีตรองคณบดี พ.,
พ.ศ. 2557)
“....สภาพตอนนัน้ ...คนไขแออัดมาก มีสามสิบ
เตียงนะคะ แตคนไขบางวอรดมีหกสิบ บางวอรดแปดสิบ
คนไขตอ งนอนซอนบนเตียงสองคนสลับหัวทายกันนะคะ
แลวก็นอนใตเตียง นอนใตเตียงเอาเสือ่ นอนใตเตียง นอน
ที่ระเบียงบาง เพราะฉะนั้นเวลาที่พยาบาลจะออก ออก
มาฉีดยาก็ไมมีปายหนาเตียง นึกถึงภาพแจกยา ฉีดยาก็
เข็นรถไปตรงกลางหวอดแลวก็ตะโกนเรียกชื่อ เรียกชื่อ
นามสกุล แลวคนไขก็ชวยกันเรียกๆ แลวเดินมาฉีดยา
บางคน ถาเดินมาไมได ญาติเขาก็บอกไปใหไปฉีดยาทีเ่ ตียง
ไซริงก็มนี อ ยนะ เห็นแลวสงสารพยาบาลทีน่ นั่ มากนะรวม
ทั้งหมอ...เราก็ไปชวยกันตั้งแต ขัดเตียง ขัดมุงลวด ขัด
สวม ขัดพื้น set program ทําความสะอาดประจําวอรด วา
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จะทําวอรดไหนกอนหลัง เฉพาะใหเจาหนาทีข่ องวอรดเขา
ทํานะ ทําไมไดหรอก จะไปทําไหวไดอยางไร มีคนเดียว
สองคนเองนะ แลวก็ตอ งอยูเ วร บริบทแบบนีเ้ ขาทําไมไหว
เพราะวาคนมันมีนอ ย พยาบาลก็มนี อ ย เจาหนาทีก่ ม็ นี อ ย
เขาก็ทําไมได เราก็มาชวยดู เราจัดการทํา big cleansing
day โดยทางเขาเอง ระดมคนมาจากวอรดตางๆนะ แลว
ทีมเรา...ตั้งแตพื้นหองถึงเพดานหอง หนาตาง เขาใจได
เลยเพราะพยาบาลนอยมากมีแคสองคนเอง ตองแทบ
วิ่งทํางานกันเลย แตถึงจะเหนื่อยแตก็สนุกมาก กลับมา
ตอนเย็นก็หมดแรง” (คําสัมภาษณอดีตคณบดี ก., พ.ศ.
2556)
ด า นการสร า งหลั ก สู ต รฯ แม จ ะใช ห ลั ก สู ต ร
ปริญญาตรีที่มีอยูแลวเปนแมแบบ แตเมื่อจัดการเรียน
การสอนที่ภูมิภาคอีสาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ
ได พั ฒ นาให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของสั ง คม
โดยการศึกษาวิจัยในการวิเคราะหปญหาสุขภาพความ
ตองการของประชาชนดานสุขภาพในทองถิน่ ชนบท ขอมูล
ที่ไดรับจากการวิจัยนี้ไดนํามาใชในการสรางหลักสูตร จึง
นับวาเปนหลักสูตรพยาบาลฉบับแรกของประเทศไทย
ที่สรางกอนคําประกาศขององคการอนามัยโลก25 ที่เนน
ชุมชนเปนฐาน (community-based) ผนวกการพัฒนา
ชุมชนผสมผสานกับการพัฒนาชีวติ ของประชาชน แตกตาง
จากหลักสูตรการพยาบาลในสมัยนั้นที่ใชโรคเปนแนว
ชี้นําการปฏิบัติ (disease-oriented) โดยใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมเพื่อแกปญหาสุขภาพของตนเองอยางแทจริง
“แมวาคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการพยาบาลใน
ขณะนั้นใหแกไขเปนไปตามรูปแบบเดิมของหลักสูตรที่
ใชกับโรงเรียนพยาบาลในสมัยนั้น แตดานการปฏิบัติเรา
ยังเนนชุมชน- community oriented curriculum...และตอ
มามีการประกาศเปาหมายขององคการอนามัยโลก ทีเ่ นน
แนวคิดของ primary health care ทีเ่ นนชุมชนในการสราง
สุขภาพของคนในชุมชนใหมีสุขภาพดีแข็งแรงใหบรรลุ
เปาหมายเกิด Health for all 2000 ...(เรามากอนจริงๆ)
ภายใตวิสัยทัศนที่กวางไกลการนําทีมของอาจารยสาย
หยุด เราดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของคณะเปนการ
integrate & community oriented หลักสูตรนี้ไดเริ่มใชใน
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ป 2527-28” (คําสัมภาษณอดีตคณบดี ก., พ.ศ. 2556)
ทั้งนี้ใน พ.ศ. 2528 ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นได
เสนอแนวคิดในการใหชื่อปริญญาเปนเชิงวิชาชีพ คณะ
พยาบาลศาสตรพิจารณาวาแนวคิดดังกลาวนาจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพไดทางหนึ่ง จึงเปลี่ยน
ชื่อปริญญาจาก วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) เปน
ปริญญา “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” มาตัง้ แต พ.ศ. 2530
จนถึงปจจุบนั และ คณะพยาบาลศาสตรมคี วามตระหนัก
ว า หลั ก สู ต รการศึ ก ษาจํ า เป น ต อ งได รั บ การพั ฒ นาให
ก า วหน า เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพสํ า หรั บ สั ง คม
จึ ง มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี
บัณฑิตทัง้ ในหลักสูตรภาคปกติ โครงการพิเศษ หลักสูตร
นานาชาติ รวมถึงหลักสูตรระยะสั้นอยางตอเนื่องมาเปน
ลําดับ
“ในระยะแรก การเตรียมอาจารยเพือ่ ใหมคี วาม
พรอมในการสอนในคลินิกทั้งในโรงพยาบาล และ สถาน
บริการสุขภาพทุกระดับ...ป พ.ศ. 2513 อาจารยสาย
หยุด เตรียมการคณาอาจารยรุนบุกเบิก...ดานแนวคิด
เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล หนาที่ บทบาท ความเปนอิสระ
แห ง วิ ช าชี พ และรู ป แบบของการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
และไดเชิญผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวมถึงอาจารยหลายๆ ทานจากสถาบัน
อื่นเพื่อมาบรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้
อาจารยใหมยงั เขารับการอบรมเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเรียน
การสอนที่วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ เปนระยะเวลา 5
เดือนโดยมีอาจารยผสู อน คือ ทานอาจารย ดร.วรรณวิไล
จันทราภา ซึ่งอาจารยเปนผูใหการชวยเหลือเรามาตลอด
ทานชวยฝกอาจารยใหมตั้งแตการวางแผนการสอน การ
วัดและการประเมินผล การฝกทํา total care และไดสงั เกต
การสอนของอาจารยที่วิทยาลัยฯ...” (คําสัมภาษณอดีต
คณบดี ก., 2556)
“(ชวงตอมาหลังเปดเรียนไปไดระยะหนึ่ง)...
กอนเริ่มสอน อาจารย (สายหยุด) สงไปฝกงานอยูสถานี
อนามัย...โนน 6 เดือนเลย ทํางานคูไปกับเจาหนาที่ เรา
มาจากภาคกลางอะไรก็แปลกตาไปหมด ของกินของใช
ไดเรียนรูเยอะ บางวันไดอยูเวรกลางคืนแทน เคสเยอะ
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มากตอนกลางคืน แรกๆเดินไปบานชาวบานทีม่ าตาม แต
พอคุน เคยรูจ กั กันหมดความกังวลก็หายไป เขานับถือเรา
มาก” (คําสัมภาษณอาจารยเกษียณ ส.)
“...อาจารย (สายหยุด) ไดจดั กิจกรรมฝกฝนให
กับอาจารยทเี่ ปนอาจารยใหมทกุ คน และยังไดสง อาจารย
ใหมไปอบรมในเรื่องการเรียนการสอนโดยการดูงาน
ฝกปฏิบัติงานและฝกหัดการสอนในหองเรียน โดยมีคน
ประเมินผลการสอนดวย ไปอบรมนาน 5 เดือน จึงจะเริม่
เปนครูได จากนั้นอาจารยก็มอบหมายงานแบงเปนภาค
วิชา แตละคนก็จะไดทํางานตามความรูความสามารถใน
งานของตน แตอาจารยกย็ งั แนะนําอยางใกลชดิ เพราะชวง
นั้นคนยังไมคอยมีประสบการณ...” (คําสัมภาษณอดีต
คณบดี พ., พ.ศ. 2556)
ในการฝกงานของนักศึกษารุน แรกๆ นักศึกษา
ไดรับการสงใหไปฝกงานในชุมชนภายใตการดูแลของ
อาจารยผสู อนในคลินกิ เปนภาพสะทอนถึงการเรียนรูก าร
พยาบาลและประเด็นการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน
ทามกลางการปฏิบัติในบริบทสังคมที่สัมผัสได นํามาซึ่ง
การสะทอน “อัตลักษณ...อึดและลุยงาน” ตอสาธารณะ
ดังมีตัวอยางขอมูล ดังนี้ “การฝกงานการพยาบาลชุมชน
สมัยเราสนุกมาก เริ่มจากการเตรียมอุปกรณของใชแพ็ค
ใสรถบัสมหาวิทยาลัย สมัยนั้นเราใชรถรวมกัน สิ่งสําคัญ
คือถุงนอนยืมคณะ หมอ เตา อุปกรณครัว ถังนํ้า ทุกสิ่ง
อยาง ขนขึ้นรถเต็มหลังคา เชาวันออกเดินทางมีรูมเมท
คณะอืน่ มาสงยังกะจะไปสนามรบ (หัวเราะ) พอเรียบรอย
พรอมลอหมุนลุงแรมโบคนขับรถก็ประจําทีฮ่ มั เพลงอยาง
คนอารมณด.ี ..พรอมเดอคราบบบ...พวกเราและอาจารย
ก็บอกไปได...รถก็ตุเรงๆไปเลี้ยวจากถนนลาดยาง เขา
ถนน รพช. ทีเ่ ปนดินโคลน...อึด้ ๆๆ...เอา อึด้ ๆๆๆ เสียง
ลอลงหลมตมไมยอมขึน้ ...หลังจากลุน อยูพ กั หนึง่ ...เสียง
คนขับรถวา หยูครับหยู..(ดันรถ) เสียงนักศึกษา ฮวย!
พรอมกันแลวทยอยลงชวยกันหาอุปกรณพาดลอเปน
สะพานแลวดัน...(หัวเราะ)” (คําสัมภาษณศิษยเกา ส.)
“ฝกงานการพยาบาลชุมชน โอย ตองไปแก (เข็น) นํ้า
เองจากบอมาใชนะ...จัดเวรเหมือนออกคายเลย เวร
ทําความสะอาด เวรหานํ้า เวรทําอาหาร ฯลฯ กอนออก
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จากบานเราก็ตอง pre conference กับอาจารย ประทับ
ใจการฆาเหาอนามัยโรงเรียนที่สุด นําโดยอาจารย...เพิ่น
สอนวิธีโพกหัวนักเรียนใหสวยงาม ไปจัดนิทรรศการ ไป
เยี่ยมบานที่รับผิดชอบ ชาวบานก็เอ็นดูพวกเรามีของมา
ตอน (ตอนรับ) เยอะแยะ บางวันกินขาวเที่ยงเสร็จงวง
มากดวยฤทธิ์ขาวเหนียวชาวบาน โนนพวกผูชายหนามึน
หนอยแอบงีบบนเปลยวนบานทีร่ บั ผิดชอบ อาจารย...ได
เดินมาไล (หัวเราะ)...พอออกไปอยูในชุมชนแบบนั้นได
เรียนรูว ถิ ชี วี ติ จริงๆของเขา...” (คําสัมภาษณศษิ ยเกา พ.)
“ตองยอมรับวาเด็กทีจ่ บจาก มข. มีความอึด มี
ภาพลักษณเฉพาะ ขอนแกนมีเงือ่ นไขดีทอี่ ยูใ นภาคอีสาน
มีลกั ษณะชนบท ชาวบานมีความเปนอยูแ บบชุมชนชัดเจน
ซึ่งในเท็กซตางประเทศก็ไมมี อยางเราที่อยูกรุงเทพฯก็มี
ขอจํากัดในการลงพื้นที่ ที่ทํากันอยูก็ฝกแถวชุมชนรอบๆ
ของเรา ชุมชนแออัด ทํามานานๆชาวบานก็เบื่อ เราก็
จําเจ...” (รายงานการศึกษาดูงาน ณ สถาบันการศึกษา
ในกรุงเทพมหานครโดยสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว,
2547)
แนวโนมและขอเสนอเพือ่ การจัดการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเด็นคําถามสําคัญ คือ ผูใหขอมูลหลักซึ่ง
เปนอดีตผูบริหารคณะพยาบาลศาสตรและผูเกี่ยวของ
ใหขอเสนอแนะตอการขับเคลื่อนองคกรเล็กๆนี้อยางไร
ทามกลางสภาพสังคมในปจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงหลาย
อยางในทุกดาน อาทิ วิกฤตที่คณาจารยกอนใหญซึ่งเปน
กําลังสําคัญของหนวยงานกําลังเขาสูวัยเกษียณและจะ
หมดไปไมชา หรือ เปนปญหารวมของโลกทีถ่ อื วากําลังจะ
หมดยุคเบบีบ้ มู เมอร (baby boomer) หรือ Gen-B คือ ผู
ที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2507 หรือในยุคสิ้น
สุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งคนยุคเบบี้บูมเมอรคือคนที่
มีอายุตั้งแต 49 ปขึ้นไป ถือกันวาคนกลุมนี้ไดรับการฝก
มาเพื่อการทํางาน เคารพกฎเกณฑ กติกา มีความอดทน
สูง ทุม เทใหกบั การทํางานและองคกรมาก สูง าน พยายาม
คิดและทําอะไรดวยตัวเอง26,27 เหลือไวแตคณาจารยทอี่ าจ
ออนวัยวุฒิ คุณวุฒิ และ ประสบการณ และ อาจจะถือเปน
โอกาสของการขับเคลื่อนหนวยงานใหมจากคนรุนใหม
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รวมถึงประเด็นความกาวหนาทางเทคโนโลยี และประเด็น
การเปดประเทศเขาสูส งั คมไรพรมแดน ยอมสงผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอม และบุคคล ดังตัวอยางคําสัมภาษณ
“...ทําไงดีกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป จริงๆ
แลววิกฤตครั้งไหนก็คือวิกฤตนะ วิกฤตที่ตองเปดคณะ
วิชาโดยที่ยังไมมีอะไรเลยทุกอยางสรางใหม หรือ วิกฤต
ป พ.ศ. 2527 ที่สงคนไปเรียนจํานวนมาก ขาดอาจารย
หลักสูตรปรับใหม อาจารยทกุ คนตองมาชวยกัน สาขาใกลเคียง
ตองมาชวยกัน อาจารยคนหนึ่งอาจตองไปหลายสาย
ก็ตองปรับเปลี่ยน ไมมีอะไรยั่งยืน แตที่สําคัญตองแกไข
ดวยสติ ตรึกตรอง คิด แตยุคสมัยใหมตองสื่อสารใหมาก
ใชเทคโนโลยีมาชวยใหเกิดประโยชน คนสมัยนีอ้ าจรับไม
ไดเรื่องสั่งการมาอยางเดียว ตองใหเขามีสวนรวมใหมาก
ใหรว มดวยชวยกัน สรางความรูส กึ ความเปนเจาของ อาจ
ตองปรับเปลี่ยนหลักสูตร การบริหารจัดการใหม แกกัน
ไป...” (คําสัมภาษณอาจารยเกษียน อ., 2556)
“แนวโน ม ของพยาบาลในอนาคตจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 พยาบาล
ตองเรียนรูมากขึ้นทั้งดานวัฒนธรรม ภาษา รวมถึงเรื่อง
เทคโนโลยีทางการแพทยที่พัฒนาอยางรวดเร็ว ทัศคติ
ของสังคมที่มีตอวิชาชีพพยาบาล อาจารยคิดวาสังคมมี
ความเชื่อถือพยาบาล เพราะเรามีระดับการศึกษาเทียบ
เทาวิชาชีพอื่น เรามีพยาบาลวิจัย พยาบาลที่เปนผูนํา
และผูบริหารการพยาบาล และเรายังมีสภาการพยาบาล
ที่แข็งแกรง มีสมาคมพยาบาลประจําภาคตางๆ ซึ่งทําให
สั ง คมมองพยาบาลว า เป น บุ ค คลที่ SMART” ”(คํ า
สัมภาษณอดีตคณบดี พ., 2556)
“หนวยงานจะตองจิ๋วแตแจว องคกรตองเล็ก
ลง เพราะการทํางานจะตองใชเทคโนโลยีหรือระบบที่ทัน
สมัย บุคลากรในคณะตองมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจาก
นีจ้ ะตองมีการสือ่ สารกันใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคน
ทุกคน พัฒนาคนใหเหมาะสมกับความสามารถ ใชระบบ
ประกันคุณภาพเปนกลไกในการทํางานเพราะครอบคลุม
ทุกองคประกอบที่เกี่ยวของกับการผลิต การรับผูที่จะเขา
มาเรียนพยาบาลในระดับปริญญาจะตองมีการคัดคนดี
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คนเกงและรักการพยาบาลเขามาเรียน นาจะตอง Selected
case มากขึน้ ทีส่ มั พันธกบั งานพยาบาล ทีส่ าํ คัญคือวิชาชีพ
พยาบาลจะตองทํางานเปนทีม ตองตระหนักการพูดคุย
กัน ตองพัฒนาทีมที่นําไปสูประโยชน ความรุงเรืองของ
คณะ รวมพลังกันทุกหนวย เรียนรู แบงปน อะไรดีก็เก็บ
ไว ไมดกี เ็ ปลีย่ น แตเปลีย่ นแปลงอยางมัน่ คง (ไมแบงฝก
แบงฝาย) มีความรักและการอภัยใหกนั และกัน ไมมอี ะไร
ที่ยิ่งใหญกวาการใหอภัย” (คําสัมภาษณอดีตคณบดี ก.,
2556)
“ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ พยาบาลป จ จุ บั น คื อ
พยาบาลตองเกี่ยวของกับเทคโนโลยีเปนอยางมาก เรา
สามารถสื บ ค น ข อ มู ล ได อ ย า งหลากหลาย อาจทํ า ให
พยาบาลใชเวลาอยางไมเหมาะสม ดังนั้นพยาบาลควร
รูจ กั บริหารเวลาอยางเหมาะสม และมีความกระตือรือรน
ใหมากขึ้น และใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานในวิชาชีพ
พยาบาล” ”(คําสัมภาษณอดีตคณบดี อ., 2556)
“(อนาคตคณะฯ ควรอยูอยางไรเมื่ออาจารย
รุนเกาเกษียณ? ไมบอกใครวาเคาเสนอนะฮา...ความลับ
เดอ...ไมกลัวอะ แตไมชอบใครมามอง...เดี๋ยวเดน)...
เอาเปนวาก็จะเหลือแตรนุ ตัวเอง คือ พวก generation–X
(อธิบาย-คือกลุม คนทีเ่ กิดระหวางป พ.ศ. 2508-2522
อายุ 29-43 ป) คนรุนนี้ชอบงายๆ ตรงๆ ตองพูดให
กระชับ ชัดเจนและไมออมคอม เพราะ ชอบความตรง
ไปตรงมา สื่อสารทางงายๆ ไลน เฟส email ได ถาเปน
เรื่องสั้น สื่อสารไดใจความและตรงเปาหมาย หากเปน
เรื่องใหญจริง ๆ คอยพูดตอหนา ไมชอบเสียเวลาประชุม
เยิ่นเยอ ไมชอบถูกบงการ ผูใหญแคใหนโยบายกวาง ๆ
เปดโอกาสใหไดแกปญหาเอง อยากบอกอาจารยรุนเกา
วาควรลดความคาดหวังตอ generation–X ในการทํางาน
หนักอยางหนักโดยไมมีวันหยุด หรือกาวไปอยางชา ๆ
เพราะเขาบอกวา generation–X ตองการชีวิตที่สมดุล
ระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว และ ไมชอบการ
อยูติดที่...ดังนั้นพอจุดหนึ่งก็ไปได...” (คําสัมภาษณ
อาจารยรุนเจนเอ็กซ)
“สิ่ ง ท า ทายคณะพยาบาลศาสตร ใ นอนาคต
นอกจากอาจารยทพี่ รอมคุณวุฒสิ ว นใหญกาํ ลังจะเกษียณ
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ในอีกไมกี่ปขางหนาแลว ยังมีสิ่งทาทายอีกเรื่อง คือ ผล
กระทบที่เกิดจากการเปดเสรีอาเซียน ทั้งเรื่องความรูโรค
อุบัติใหมจากการเคลื่อนยายคนอยางเสรี เราตองมอง
เรือ่ งหลักสูตรการเรียนการสอนทีม่ คี วามเปนสากล ภาษา
สือ่ กลาง ความรูเ รือ่ งบริบทอาเซียน เพิม่ การสนับสนุนให
เกิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย กับสถาบัน
การศึกษาพยาบาลในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อเปด
วิสยั ทัศนใหนกั ศึกษา อาจารยมมี มุ มองทีก่ วางไกลมากขึน้
ซึง่ เรากําลังทําบางสวน ยังตองกาวตอไปในฐานะแนวหนา
ทางการศึกษาพยาบาล โดยเฉพาะแนวเสนลุมแมนํ้าโขง
การสนับสนุนพยาบาลในอาเซียน ใหเขารวมฝกอบรมเพือ่
เพิม่ ศักยภาพรวมถึงการแลกเปลีย่ นเรียนรูป ระสบการณ
ระหวางกัน” (คําสัมภาษณอาจารยใกลเกษียณ ก.)

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
วิชาชีพการพยาบาลทัว่ โลกมีประวัตวิ วิ ฒ
ั นาการ
ยาวไกลที่ ย ากจะบรรยายได ค รบในหนึ่ ง บทความ มี
วิวัฒนาการแบบชาๆที่เริ่มจากการฝกทักษะในแตละ
สํานักสูความเปนวิชาชีพ (paternalism to professionalism) ทั้งนี้มีเปาหมายการกระทําเพื่อความอยูดีมีสุขของ
ชีวติ มนุษย ทุกสถาบันการศึกษาพยาบาลตางมีประวัตกิ าร
กํ า เนิ ด และวิ วั ฒ นาการของตนเองซึ่ ง ทุ ก สถาบั น มั ก
มี นิ ท รรศการเป น ส ว นห อ งจดหมายเหตุ ใ ห นั ก ศึ ก ษา
บุคลากร ผูเกี่ยวของ และผูมาเยือนไดเรียนเขาใจในราก
กําเนิดของแตละที่ มีความเปนมาเฉพาะของตนเองเปน
อัตลักษณใหสืบสานเจตนารมณของบุพคณาจารยผูนํา
พาใหองคกรผานอุปสรรคประดามี โดยเฉพาะประเด็น
การดํ า เนิ น การของอาจารย ยุ ค บุ ก เบิ ก จนนํ า มาสู ก าร
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรแหงแรกของประเทศไทย
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกนนับเปนกาวยางสําคัญสูความ
อิสระทางวิชาชีพพยาบาลไทย ทั้งนี้เพราะการที่วิชาชีพ
พยาบาลสามารถกาวเขาไปสูการเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัยไดแสดงวามีการเปลีย่ นสารัตถะในการมอง
วิชาชีพพยาบาลวาเปนการศึกษาในระดับการฝกฝนดาน
ทักษะทางอาชีพ เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัยเปนทีย่ อมรับวาสาขาวิชาชีพนัน้ ๆตองมีองค
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ความรูท เี่ ฉพาะ มีระบบการรับเขาดวยการแขงขันในระดับ
ประเทศ มีกฎระเบียบมาตรฐานการศึกษาที่ตองปฏิบัติ
ตามและมีความอิสระทางวิชาการในขัน้ สูงสุด ปจจัยเหลานี้
เปนขอบงชี้สําคัญดานสถานะของวิชาชีพพยาบาลในวง
วิชาการวิชาชีพ ระบบบริการสุขภาพ และ ในสังคมของ
แตละประเทศ28 ซึง่ หากเปรียบเทียบกับวิชาชีพทางสุขภาพ
อืน่ ๆ วิชาชีพการพยาบาลสวนใหญเปนสตรีดว ยอคติทาง
เพศภาวะทับซอนจากความคิดกดขี่เชิงวิชาชีพยิ่งมีความ
ยากลําบากในพัฒนาการการยอมรับสูวงวิชาการวิชาชีพ
เมือ่ เปรียบเทียบวิชาชีพทางสุขภาพอืน่ ๆ แมวา จะเปนการ
ทํางานแบบเคียงบาเคียงไหลกันมาก็ตาม29
ในการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ บุคลากร
หลักสูตร เพื่อการจัดการเรียนการสอน จะเห็นวาการ
จัดเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนของ
คณะพยาบาลศาสตรในระยะบุกเบิกเปนไปตามแนวคิด
ทฤษฎีวาดวยการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
เนื่องจากวิชาชีพการพยาบาลเปนวิชาชีพที่ทํางานกับ
ชีวติ มนุษย มีความซับซอนของความรูท ตี่ อ งฝกปฏิบตั แิ ก
นักศึกษา โดยเฉพาะการใหความสําคัญของแหลงฝกและ
หองปฏิบตั กิ าร รวมถึงการจําลองสถานการณทางคลินกิ 30
การขาดแคลนอาจารยที่คาดวาจะมีในอนาคต
อันใกล ซึง่ เปนการขาดแคนอาจารยพยาบาลเปนประเด็น
ปญหารวมที่เกิดขึ้นทั่วโลก31 และมีขอเสนอถึงแนวทาง
การหากําลังคนมาเติมดวยกลยุทธตา งๆ คือ ควรใหขอ มูล
แกพยาบาลที่กําลังจะจบถึงความนาสนใจทางอาชีพที่จะ
ไดรบั การพัฒนาในอาชีพอาจารยพยาบาล32 ผูบ ริหารเอง
ตองตระหนักการเตรียมอาจารยรุนใหมใหเขาสูบทบาท
การเปนอาจารยพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การหาอาจารย
รุนเกาคอยเปนพี่เลี้ยงมีความสําคัญในการสรางความ
มั่นใจแกอาจารยใหมใหลดความวิตกกังวลได คิดหา
เครื่องมือชวยการพัฒนา หารูปแบบการสอนใหมที่ไมใช
การใชอาจารยประจําคณะเพียงประการเดียว เชน การใช
บุคลากรจากแหลงฝกสอนแบบเต็มรูปแบบไดคุณภาพ
เทียบเทาอาจารยประจํา เพื่อเก็บรักษาอาจารยรุนใหมที่
มีกลอมเกลาใหเปนอาจารยเกาทีม่ คี ณ
ุ ภาพในอนาคต ยัง
ตองพัฒนาคุณภาพการเปนผูนําทางวิชาการของอาจารย
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พยาบาลในอนาคตดวยทีม่ ใิ ชเพียงแคจาํ นวนแตหมายถึง
คุณภาพดวย ทั้งนี้เพราะการสอนมิใชมีเพียงความรูและ
ประสบการณแลวจะสามารถสอนไดแบบอัตโนมัติ ตองมี
วิธกี ารฝกฝนคนจะเปนครูใหสอนไดอยางมีความมัน่ ใจ31
สําหรับขอเสนอในการวางแผนกลยุทธเพื่อรับมือเชิงรุก
ตอผลกระทบที่เกิดจากการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asean Economics Community - AEC) ใน
พ.ศ. 255833 ทุกภาคสวนตองเตรียมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต สิ่งที่คณะพยาบาลศาสตรควร
พิจารณา คือ การพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงขึ้น
เปนพยาบาลเฉพาะทางดานการพยาบาลผูป ว ยทีพ่ บมาก
ในภูมภิ าค อาทิ โรคมะเร็ง การพัฒนาสมรรถนะผูส อนใน
การพยาบาลเฉพาะทาง ในขณะที่ ก ารพยาบาลที่ เ น น
ชุมชนเปนฐานซึ่งเปนจุดแข็งของคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ยิ่งตองคิดคนองคความรูการ
ทํางานในชุมชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพตอไป เพราะเปนบทบาท
สําคัญในการสรางเสริมสุขภาพประชาชน การรักษาโรค
เบื้องตน พยาบาลคือกําลังหลักของบุคลากรสุขภาพใน
การเดินหนาเขาหาประชาชน พยาบาลยังมีบทบาทสําคัญ
ในการดูแลฟนฟูผูปวยเรื้อรังติดบานติดเตียง อีกทั้งควร
เนนการชวยพัฒนาผูบริหารการพยาบาลและพยาบาล
เฉพาะทางใหมสี มรรถนะทางภาษา วัฒนธรรม และความ
สามารถทางดานเทคโนโลยี การเสริมสรางการบริการ
สุขภาพและการพยาบาลใหมีมาตรฐานระดับสากล และ
การจัดทําเอกสารตางๆ ตองเปนภาษาไทยและอังกฤษ

¡ÔμμÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ
ขอบพระคุณฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ที่ ใ ห ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษา
ขอบพระคุณผูใหขอมูลทุกทานที่พยายามทบทวนความ
ทรงจําถึงประสบการณในอดีตในการใหขอ มูลครัง้ นี้ และ
ขอบคุณผูชวยวิจัยทุกทานไดแก นางดลวี สิมคํา นางสาว
พัชรินทร พูลทวี นางขวัญสุดา บุญทศ และ นางระพีพร
สุภาปญญากุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลทีช่ ว ยใหงานและภารกิจสําเร็จลุลว ง
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งงานวิจัยและการบูรณาการ
เขาสูก ารจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคในทุกดาน
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