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บทคัดย่อ : การศึกษาเชิงพรรณาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการคัดเลือกที่
เหมาะสมในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของพยาบาลของ
ชุมชน และศึกษากระบวนการผลิตและปัจจัยสนับสนุนระบบการจัดการศึกษา เพื่อการสร้าง
พยาบาลของชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบล/เทศบาล พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยปฐมภูมิ
ประชาชน ผู้นำชุมชน ครู/อาจารย์ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ศึกษา รองคณบดีและผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 75 คน รวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
2549 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแนวคำถามสนทนากลุ่ม วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา
		 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูท้ จี่ ะมีสว่ นร่วมในการคัดเลือกนักศึกษาเพือ่ เข้าศึกษาใน
โครงการ ได้แก่ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียน บุคลากรด้านสุขภาพ ผู้นำ
ชุมชน ประชาชน ในพื้นที่ และคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ โดยเกณฑ์ในการคัด
เลือกคือ บิดามารดาของนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในท้องถิ่นอย่างน้อย 5–10 ปี นักเรียน สำเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุไม่เกิน 25 ปี สัญชาติไทย ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป
ได้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.5 ขึ้นไป มีใบรับรองการฝึกงานในสถานบริการสุขภาพในท้องถิ่น
มีความประพฤติดี รักวิชาชีพ อดทน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน รักท้องถิ่น สุขภาพ
แข็งแรง และต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ โดยผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ตามกระบวนการรับเข้าโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) พยาบาลของชุมชน
ควรมีสมรรถนะดังนี้ ทำงานในชุมชนได้โดยประยุกต์หลักวิชาการอย่างเหมาะสมกับวิถชี มุ ชน
เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ทำงานเชิงรุกและทำงานเชิงรับ มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการและ
ทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศได้ดี 3)
กระบวนการผลิตและปัจจัยที่สนับสนุนในการสร้างสมรรถนะ ได้แก่ การกำหนดคุณสมบัติ
ก่อนการเข้ารับการศึกษา การเตรียมนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหมวด
วิชาเฉพาะ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการมีส่วนร่วมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
วารสารสภาการพยาบาล 2552; 24(3) 94-106
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วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552

ยุวยงค์ จันทรวิจิตร และคณะ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ตามรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2540 กล่าวถึง
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขในมาตรา 52
ดังนี้ “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการ
ทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้
รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย ทัง้ นีต้ ามกฎหมาย
บัญญัติ ก ารบริ ก ารสาธารณสุ ข ของรั ฐ ต้ อ งเป็ น ไป
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริม
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน มีส่วน
ร่วมเท่าที่จะกระทำได้”1 และจากการปฏิรูประบบ
สุขภาพของประเทศ ทีม่ เี ป้าหมายให้ประชาชนทุกคน
ได้รบั บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน ซึ่งการที่
จะบรรลุตามเป้าหมายนั้นได้จะต้องผลิตบุคลากร
เพื่อให้บริการทางสาธารณสุขให้มีจำนวนเพียงพอ
และมี ประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างทัว่ ถึง ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนโดยเฉพาะในระดับปฐมภูมิ
รั ฐ บาลจึ ง ได้ ด ำเนิ น การจั ด บริ ก ารในระดั บ
ปฐมภูมิ โดยมีศูนย์สุขภาพชุมชนหรือหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (Primary Care Unit) ซึ่งหมายถึงสถาน
บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่จัดให้กับประชาชนในทุก
ภาวะของสุ ข ภาพแบบเป็ น องค์ ร วมและต่ อ เนื่ อ ง
ตั้งแต่ผู้มีสุขภาพดี มีภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วย และ
ระยะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การ
ดูแลแบบประคับประคอง และการฟื้นฟูสภาพ โดย
มี ก ารประสานงานเชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงานบริ ก าร
อื่นๆ และการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการที่เหมาะสม
โดยเน้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของประชาชนและ
ครอบครัวในการดูแลตนเอง การใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
2
และการมีส่วนร่วมของชุมชน

สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข ได้ เ ห็ น ความ
สำคัญในเรื่องสุขภาพชุมชนและระบบบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ จึงสนับสนุนให้คณะพยาบาลศาสตร์
6 แห่งทั่วประเทศทำการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการ
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในระหว่างปี 25432545 โดยใช้กระบวนการศึกษาปัญหาสุขภาพคนใน
ชุมชนในพื้นที่ที่แตกต่างกันใน 6 พื้นที่ เป็นการนำ
ปัญหาและความต้องการในพื้นที่เป็นตัวตั้ง และใช้
ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ลั ก ษณะบริ ก าร
สุขภาพระดับปฐมภูมิที่พึงประสงค์ เพื่อแก้ปัญหา
สุขภาพและสร้างสุขภาพคนในชุมชนในแต่ละพื้นที่
ได้ และจากผลการศึกษาพบว่าการสร้างคนในท้องถิน่
ให้เป็นพยาบาลและกลับไปทำงานพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน3 ได้อย่างยั่งยืน
พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ที่ปฏิบัติ
หน้าที่กระจายอยู่ในระบบบริการสุขภาพทุกระดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐม
ภูมิซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถ
ปฏิบัติงานอยู่ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน ตามมาตรฐานของสำนักงานโครงการปฏิรูป
ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ได้ ก ำหนดให้ มี พ ยาบาล
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ในอั ต ราเจ้ า หน้ า ที่ ต่ อ
ประชากรเท่ากับ 1:1,250 ซึ่งพบว่าจำนวนของ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการปฐมภูมิยังไม่
เพียงพอ4 การดูแลผู้ป่วยในชุมชน โดยเฉพาะผู้ป่วย
ที่บ้านมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากอุบัติการณ์การป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเอดส์ ฯลฯ สูงขึ้น และการส่งผู้ป่วย
กลับจากโรงพยาบาล เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยกลับมาฟืน้ ฟูสภาพ
ที่บ้านมีจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการลดระยะเวลา
การรักษาในโรงพยาบาลและลดต้นทุนในการรักษา
พยาบาล ดังนั้นพยาบาลในชุมชนจะต้องรับผิดชอบ
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ดูแลผูป้ ว่ ยเหล่านีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีก้ ารมีพยาบาล
จำนวนทีเ่ หมาะสมจึงมีความจำเป็นและควรเป็นบุคคล
ที่มาจากท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งเป็นผู้ที่จะสามารถเข้าใจ
ปัญหาสุขภาพ ตลอดจนบริบทชุมชนตามที่เป็นอยู่
จริงอย่างถ่องแท้ จึงจะช่วยพัฒนาสุขภาพของประชาชน
ในท้องถิน่ ให้มสี ขุ ภาพทีด่ แี ละยัง่ ยืนได้ ดังนัน้ โครงการ
ผลิตพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน จึงมี
เป้าหมายในการสร้างพยาบาลของชุมชนให้เกิดขึ้น
เพื่อสร้างสุขภาพของชุมชนได้ดีที่สุด พร้อมๆ ไปกับ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคลากรวิชาชีพ
ด้านอืน่ ๆ ในชุมชนด้วย ทั้งนี้ได้สนับสนุนให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มสี ว่ นร่วมในการผลิตบุคลากร
วิชาชีพทางการพยาบาล โดยจัดให้ทุนการศึกษา
สนับสนุนเยาวชนในท้องถิน่ เข้าศึกษาในคณะพยาบาล
ศาสตร์ในเขตพื้นที่ต่างๆ โดยมีสัญญาผูกพันที่จะ
กลับไปปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพในชุมชน
ต่อไป
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่และเห็นความจำเป็นใน
การสร้างบุคลากรวิชาชีพพยาบาล จึงได้จัดโครงการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน
อย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อคัดเลือกบุคคลจากท้องถิ่นต่างๆ
ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือเข้ารับการศึกษาใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยบุคคลในพื้นที่
ชุมชนที่คัดเลือกเข้าศึกษานี้จะได้รับการสนับสนุน
จากชุมชน และเมือ่ สำเร็จการศึกษาในวิชาชีพพยาบาล
แล้ว บุคคลเหล่านี้ก็จะกลับไปให้บริการทางสุขภาพ
แก่คนในชุมชน อย่างไรก็ตามในการดำเนินการการ
สร้ า งคนในท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น พยาบาลและกลั บ ไป
ทำงานพั ฒ นาสุ ข ภาพของคนในชุ ม ชนของตนนั้ น
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ 3 ภาคี คือ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ โรงพยาบาลชุมชน และสถาบัน
การศึกษา และต้องมีความชัดเจนในประเด็นต่างๆ
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ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้าง
พยาบาลของชุมชน ได้แก่ กระบวนการคัดเลือก
คนในชุมชน กระบวนการผลิต และสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของพยาบาลของชุมชน และปัจจัยสนับสนุน
ระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลของ
ชุมชน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงศึกษาในประเด็นดังกล่าว
เพื่อที่จะทำให้แผนงานสร้างพยาบาลของชุมชน โดย
ชุมชน เพื่อชุมชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการคัดเลือกที่เหมาะ
สมในการสร้างพยาบาลของชุมชน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
พยาบาลของชุมชน
3. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการผลิ ต และปั จ จั ย
สนั บ สนุ น ระบบการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การสร้ า ง
พยาบาลของชุมชน

ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็น สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบล/เทศมนตรี จำนวน 11 คน พยาบาลในโรง
พยาบาลชุมชน และพยาบาลในหน่วยบริการระดับ
ปฐมภูม/ิ สถานีอนามัย จำนวน 13 คน ประชาชนใน
เขตพื้นที่ที่ศึกษา จำนวน 28 คน ผู้นำชุมชน เช่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 9 คน ครู/อาจารย์ใน
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ศึกษา จำนวน 4 คน รอง
คณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด
75 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสำรวจของแผนงานพยาบาลของชุมชน
โดยชุมชน และเพื่อชุมชน และแบบสัมภาษณ์อย่าง
มีโครงสร้าง และแนวคำถามสนทนากลุ่ม ที่ผู้วิจัย
สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับกระบวนการ
คัดเลือกที่เหมาะสมในการสร้างพยาบาลของชุมชน
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของพยาบาลของชุมชน และ
กระบวนการผลิตและปัจจัยสนับสนุนระบบการจัดการ
ศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลของชุมชน
พื้นที่ในการศึกษา
ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง ตำบลโปงทุ่ง
อำเภอดอยเต่า ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
การรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถามเกีย่ วกับความต้องการ
และความสามารถในการสนับสนุนและการจ้างงาน
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคเหนือ รวม
1,474 แห่ง ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 199 แห่ง
ในจำนวนนีพ้ บว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทีส่ ามารถ
สนับสนุนงบประมาณได้บางส่วน จำนวน 168 แห่ง
สนับสนุนงบประมาณได้ทั้งหมด จำนวน 25 แห่ง
ในจำนวนดังกล่าวสามารถจ้างงานได้ 193 แห่ง
2. จัดสัมมนานายก/ตัวแทนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และส่วนท้องถิ่น ที่สามารถสนับสนุน
และจ้างงานพยาบาลในชุมชนได้ และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล/เทศบาลที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมจำนวน 29 แห่ง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ และการ
ดำเนินงานของพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระสบการณ์ในการดำเนินงาน
และขอความร่วมมือ

3. ติดต่อและชี้แจงวัตถุประสงค์แก่ผู้อำนวย
การโรงพยาบาล นายก/ตัวแทนองค์การบริหารส่วน
ตำบลและเทศบาล หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ/
สถานีอนามัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ใน 3 พื้นที่
4. จัดประชุมผูเ้ กีย่ วข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศมนตรี พยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชน และพยาบาลในหน่วยบริการ
ระดับปฐมภูมิ/สถานีอนามัย ประชาชนในเขตพื้นที่
ทีศ่ กึ ษา ครู/อาจารย์ในโรงเรียนทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ศี่ กึ ษา
โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และขอความ
ร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล					
5. สัมภาษณ์รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดี ฝ่าย
วิชาการ เกีย่ วกับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา และ
การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา
6. สนทนากลุม่ คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุ ข เกี่ ย วกั บ สมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
พยาบาลชุมชน และการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
นักศึกษา
7. สะท้ อ นผลการศึ ก ษา และรั บ ฟั ง ความคิ ด
เห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ศึกษาพบกลุ่มตัวอย่างเพื่อแนะนำตัวเอง
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขัน้ ตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่างทราบ เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมการศึกษาด้วยความสมัครใจของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการเข้าร่วม
และถอนตัวจากการศึกษาได้ตลอดเวลา ข้อมูลที่ได้
จะนำไปวิเคราะห์และนำเสนอในภาพรวมทางวิชา
การเท่านัน้ โดยไม่มผี ลกระทบหรือเกิดความเสียหาย
ใดๆ กับกลุม่ ตัวอย่างหรือผูเ้ กีย่ วข้อง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยการจัดหมวด
หมู่เนื้อหาและวิเคราะห์ประเด็นตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนำเสนอเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. กระบวนการคัดเลือกการสร้างพยาบาล
ของชุมชน
1.1 กระบวนการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาโดย
ชุมชน : กระบวนคัดเลือกนักเรียน ผู้ที่จะมีส่วนร่วม
ในการคัดเลือก ควรประกอบด้วย นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรี ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล/ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายการ
ศึกษา และ/หรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขขององค์การ
บริหารส่วนตำบล/เทศบาล ผูอ้ ำนวยการ/ครู/อาจารย์
พยาบาลฝ่ายส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลที่อยู่ใน
เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้า
สถานีอนามัย (หน่วยบริการปฐมภูมิ) และ/หรือ
พยาบาลประจำสถานีอนามัย (หน่วยบริการปฐมภูม)ิ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่
บ้าน/กำนัน) ตัวแทนจากผู้ปกครอง สมาชิกอาวุโส
ในหมู่บ้าน
1.2 เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ
เป็นพยาบาลของชุมชน มีดังนี้
1) บิดามารดาของนักเรียนมีภูมิลำเนาใน
ท้องถิ่นอย่างน้อย 5 – 10 ปี
2) คุณสมบัติของนักเรียน
คุณสมบัติของนักเรียน ได้แก่ จบการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุไม่เกิน 25 ปี สัญชาติไทย
ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป เป็นคนดี มีความ
ประพฤติดี ตั้งใจเรียน ไม่เสพยาเสพติด มีคุณธรรม
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จริยธรรม มีความสามารถด้านการศึกษา โดยเกรด
เฉลี่ยอย่างน้อย 2.5 ขึ้นไป มีใจรักวิชาชีพ มีความ
อดทน โดยนักเรียนต้องมีใบรับรองการฝึกงานที่
โรงพยาบาลชุมชน/สถานีอนามัย/หน่วยบริการปฐมภูมิ
ในชุมชนหรือท้องถิน่ ของตนเอง มีจติ สำนึกรักท้องถิน่
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีวฒ
ุ ภิ าวะด้านอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผูอ้ นื่ เป็นคน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน มีความเสียสละ มีสุขภาพแข็งแรง
1.3 เกณฑ์การคัดเลือกของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีดังนี้
1)		 ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตาม
กระบวนการรับเข้าโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
2)		 ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ประจำคณะฯ
ประเด็นทีค่ วรพิจารณาในการคัดเลือก นักศึกษา
เพื่อสร้างพยาบาลของชุมชน
1)		 การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการ
สุขภาพในชุมชนและสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับโครง
การฯเพื่ อ สร้ า งพยาบาลของชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นา
สุขภาพของชุมชน
2)		 การสนับสนุนทุนการศึกษาขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าในแต่ละพื้นที่มีความ
เห็นว่าสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาได้เฉพาะใน
ส่วนของค่าศึกษาเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าลงทะเบียน
ในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนตัว ไม่สามารถสนับสนุนได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีระเบียบใน
การปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนทุนการศึกษาใน
ลักษณะดังกล่าวนี้

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552

ยุวยงค์ จันทรวิจิตร และคณะ

3)		 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะมี
การประชุมกันก่อนว่าจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
หากนักศึกษาไม่จบการศึกษาภายใน 4 ปี และควร
ระบุในสัญญาให้ชัดเจน
4)		 มีพันธะสัญญา หากเป็นระยะเวลาต้อง
ปฏิบัติงานในชุมชน 4 ปี หรือปฏิบัติงาน 2 เท่า
ของการรับทุน คือ 8 ปี การใช้ทุนไม่รับใช้เป็นเงิน
แต่ในบางพื้นที่เห็นว่าหากชดใช้เป็นเงินควรชดใช้ 5
เท่า เพื่อว่าผู้รับทุนจะได้ไม่สามารถนำเงินมาใช้ได้
5)		 การจ้างงาน มีแบบกำหนดตำแหน่งงาน
พยาบาลวิ ช าชี พ หรื อ นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ใน
องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลแห่งหนึ่งอาจมีตำแหน่งพยาบาลได้มากกว่า 1
ตำแหน่ง ซึง่ จะได้รบั สิทธิและสวัสดิการทุกอย่างเหมือน
พนักงาน ส่วนเงินเดือนจะได้ตามวุฒิปริญญาตรี
6)		 องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ควรวางแผน
เกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานหมุนเวียน และ/หรือ
สมรรถนะที่พึงประสงค์
1. สามารถทำงานในชุมชนได้ดตี ามหลักวิชาการ			
 และประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชุมชน	
การทำงานเชิงรุก
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันโรค

การปฏิบัติงานประจำที่หน่วยบริการปฐมภูมิ/สถานี
อนามัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือ
โรงพยาบาลชุมชน
2. การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลของ
ชุมชนที่พึงประสงค์
2.1 จากการระดมความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่
เกีย่ วข้องกับการผลิตพยาบาลของชุมชน ได้แก่ สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศมนตรี พยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชน หน่วยบริการปฐมภูม/ิ สถานีอนามัย
และเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ในหน่ ว ยบริ ก ารระดั บ
ปฐมภูมิ ใน 3 พื้นที่ดังกล่าว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ภาควิชาการ
พยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พบว่า บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา
และไปปฏิ บั ติ ง านเป็ น พยาบาลของชุ ม ชนควรมี
สมรรถนะของพยาบาลชุมชนดังนี้

สิ่งที่คาดหวังตามสมรรถนะ
ทำงานในชุมชนโดยใช้กลยุทธ์ตา่ งๆ ทีเ่ หมาะสม เช่น การ
มีสว่ นร่วมกับชุมชน การสร้างพลังทางสังคม การให้
คำปรึกษาแนะนำในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ เช่น งาน ANC
การวางแผนครอบครัว การเยีย่ มบ้าน การสอบสวนโรค
การเฝ้าระวังโรค งานสุขภาพจิตและยาเสพติด, การ
สำรวจและเรียนรู้ชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
นอกจากนีค้ วรใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม เช่น Family
Folder/Community Folder/Guideline ในการ
ปฏิบตั งิ านซึง่ อาจประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชน
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สมรรถนะที่พึงประสงค์
การทำงานเชิงรับ
- งานรักษาโรคเบือ้ งต้น

สิ่งที่คาดหวังตามสมรรถนะ
- สามารถทำงานในสถานบริการสุขภาพ โดยใช้หลักการ
รักษาโรคเบือ้ งต้น เพือ่ การวินจิ ฉัยโรค การทำหัตถการ
การส่งต่อรวมทัง้ การให้คำปรึกษาแนะนำในการดูแล
สุขภาพ การรับประทานยา และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ

2. มีภาวะผูน้ ำ

- เป็นผูน้ ำในการทำงานในชุมชน กล้าแสดงความคิด
เห็น มีวจิ ารณญาณในการตัดสินใจ มีวสิ ยั ทัศน์ เป็นผู้
ทีม่ คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการทำงาน ประสาน
งานกับชุมชน หน่วยงานทางรัฐบาล เอกชน และผูท้ ี่
เกีย่ วข้องได้ เพือ่ ให้เกิดการทำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3. สามารถบริหารจัดการ และทำงานเป็นทีม
- เป็นผู้ที่สามารถนำหลักการบริหารการจัดการมา
ใช้กบั ชุมชนได้ดี เช่น การวางแผน การดำเนินงาน
การประเมินผล การจัดทำโครงการต่างๆ การทำงาน
ร่วมกับบุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ มีการเรียนรู้
เกีย่ วกับการเมืองและการปกครอง เนือ่ งจากมีความ
สำคัญในการบริหารจัดการ ร่วมกับองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่
4. เป็นผูท้ มี่ มี นุษยสัมพันธ์ มีทกั ษะในการสือ่ สาร - เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารกับคนในชุมชนได้ทุก
ระดับ สามารถพูดให้ผอู้ นื่ เข้าใจได้ เพือ่ การประสาน
งานและการสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการทำงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นระบบฐานข้อมูล เช่น
การออกแบบ การจัดเก็บข้อมูล การนำข้อมูลมาใช้
แก้ปัญหาในชุมชน และใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
สืบค้นข้อมูล รวมทั้งการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
6. เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิน่
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- พยาบาลชุมชนเป็นบุคคลทีต่ อ้ งทำงานในชุมชน ดังนัน้
ต้องเข้าใจบริบทของสังคม และวัฒนธรรมของสังคม
นัน้ เพือ่ ให้เข้ากับคนในชุมชน และเกิดการยอมรับ
ของคนในชุมชนได้งา่ ยขึน้
วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552

ยุวยงค์ จันทรวิจิตร และคณะ

3. กระบวนการผลิ ต และปั จ จั ย สนั บ สนุ น ระบบการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การสร้ า งพยาบาลของชุ ม ชน
สมรรถนะทีค่ าดหวังของพยาบาลของชุมชน จะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งอาศัยปัจจัยกระบวนการผลิตและสนับสนุน ดังต่อไปนี้
กระบวนการผลิตพยาบาลชุมชน 			
1. การเตรียมนักศึกษา
- การกำหนดคุณสมบัตกิ อ่ นการเข้ารับ			
		 การศึกษา	
- การเตรียมนักเรียน

2. ระบบการจัดการเรียนการสอน
- การเรียนการสอนในหลักสูตรหมวด
		 วิชาเฉพาะ

ปัจจัยที่สนับสนุนในการสร้างสมรรถนะ
- การเป็นบุคคลทีม่ าจากชุมชนนัน้ จริงๆ ซึง่ บุคคล
เหล่านี้ จะมีความผูกพันกับชุมชน การฝึกงานใน
ชุมชน และได้ใบรับรองจากสถานทีฝ่ กึ งาน
- ควรมีการเตรียมนักศึกษาเพือ่ เข้าโครงการฯ ควร
มีการแนะแนวเด็กถึงลักษณะของนักศึกษาที่พึง
ประสงค์ในโครงการฯ และกิจกรรมทีต่ อ้ งดำเนิน
การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ระสบการณ์ ค รอบคลุ ม ตาม
วัตถุประสงค์ และมีการสร้างจิตสำนึกให้รกั บ้านเกิด
- มีอาจารย์ทปี่ รึกษาทัว่ ไป และคณะกรรมการดูแล
นักศึกษา หรือมีอาจารย์ทปี่ รึกษาทีเ่ ข้าใจลักษณะ
งานในชุมชนดูแลนักศึกษาตัง้ แต่ชนั้ ปีที่ 1 จนจบ
หลักสูตร เพือ่ ผลักดันให้นกั ศึกษามีการเรียนรู้
เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และสามารถ
เชือ่ มโยงสาระในการเรียนรูก้ บั บริบทของชุมชน
- อาจารย์ควรทำวิจยั ในชุมชน เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจ
ในบริบทชุมชน และผลการวิจยั จะเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน
- ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาในกระบวนวิชาที่
เรียนเข้ากับบริบทของชุมชน เช่น ในกระบวนวิชา
สุขภาพองค์รวมและระบบสุขภาพ กระบวนวิชา
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค อาจารย์
สามารถส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาทำรายงานหรื อ
โครงการทีใ่ ช้ปญ
ั หาของชุมชนเป็นตัวตัง้ นอกจาก
นีใ้ นกระบวนวิชาฝึกปฏิบตั ิ เช่น การฝึกปฏิบตั กิ าร
พยาบาลชุมชน การรักษาโรคเบื้องต้น และวิชา
เลือก อาจมีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นกั ศึกษา
มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติ ณ สถานบริการสุขภาพใน
ชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ หรือฝึก
ปฏิบตั ใิ นชุมชนของตนเอง หากเป็นไปได้ เพือ่ ให้
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กระบวนการผลิตพยาบาลชุมชน 			

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร

102

ปัจจัยที่สนับสนุนในการสร้างสมรรถนะ
นั ก ศึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจในบริ บ ททางสั ง คม
วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อมและปัญหาสุขภาพของชุมชน
- จัดประสบการณ์การฝึกในชุมชน โดยให้นกั ศึกษา
ฝึกปฏิบตั งิ านทีโ่ รงพยาบาล สถานีอนามัย/หน่วย
บริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะสถานีอนามัยหน่วยงาน
บริการปฐมภูมเิ นือ่ งจากลักษณะงานในโรงพยาบาล
กับสถานีอนามัย / หน่วยบริการปฐมภูมจิ ะต่างกัน
เพราะการทำงานในชุมชนควรจะ เน้นการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค รวมทัง้ การให้บริการ
เชิงรุกและเชิงรับ ในขณะทีโ่ รงพยาบาล จะเป็นการ
ให้บริการเชิงรับ
- จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับ
ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนีช้ มุ ชน
จะเป็นผูป้ ระเมิน เฝ้าดู และแนะนำว่านักศึกษา
ควรจะเป็นอย่างไร ควรจะปรับปรุงด้านใด
- ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักศึกษาในการ
ทำงานในชุมชน เช่น การให้นกั ศึกษาฝึกงานใน
ชุมชน ในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ตัง้ แต่ชนั้ ปี
ที่ 1 เป็นต้นไป ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมและ
ความพร้อมของนักศึกษา โดยการฝึก อาจฝึกใน
ชุมชนของตนเอง หรือในชุมชนต้นแบบ ลักษณะ
งานควรเป็นการฝึกให้แก้ปญ
ั หาในชุมชน การบริหาร
จัดการ การจัดทำโครงการ รวมทัง้ ส่งเสริมให้
นักศึกษาร่วมกิจกรรมการออกค่ายอาสา ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของชุมชน
เช่น การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและเน้นให้
นักศึกษารูจ้ กั ชุมชน และรักชุมชนมากขึน้ ทัง้ นีจ้ ะ
เป็นการจัดร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการและฝ่าย
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552

ยุวยงค์ จันทรวิจิตร และคณะ

กระบวนการผลิตพยาบาลชุมชน 			

ปัจจัยที่สนับสนุนในการสร้างสมรรถนะ

3. การมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้อง - องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ /เทศบาล มีบทบาท
ถิน่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล	
ในการสนับสนุนในทรัพยากรต่างๆ เช่น
: สถานทีฝ่ กึ งานในชุมชน การสนับสนุนพีเ่ ลีย้ งซึง่ 	
		 อาจเป็นเจ้าหน้าที่ ในองค์การปกครองส่วนท้องถิน่
: งบประมาณ ในการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการศึกษา
หรือแหล่งทุนให้กยู้ มื ในกรณีทเี่ ป็นค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน
4. การมีสว่ นร่วมของชุมชน

- ชุมชนจะต้องให้ความร่วมมือในการเป็นแหล่งฝึก
ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูก้ ระบวนการต่างๆ ในชุมชน
เช่น สำรวจปัญหา วางแผน จัดทำโครงการใน
ชุมชนเพื่อการแก้ปัญหา นอกจากนี้ อสม. ที่มา
จากชุมชน ต้องเป็นพี่เลี้ยง ให้กับนักศึกษาเพื่อ
ส่งเสริม และช่วยเหลือนักศึกษาในการทำงาน/
กิจกรรมในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การมี ส่ ว นร่ ว มของสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ
เช่น สถานีอนามัย หน่วยบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลชุมชน

- เป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั นักศึกษาในงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานสาธารณสุขทัง้ ในเชิงรุกและเชิงรับ เพือ่ ให้
นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีทศั นคติทดี่ ี และ
เกิดทักษะจากการฝึกปฏิบตั งิ าน โดยการมีเจ้าหน้าที่
เป็นพีเ่ ลีย้ งทีจ่ ะช่วยให้คำปรึกษาแนะนำในการทำงาน
ในชุมชนทีส่ ำคัญ เช่น การเก็บข้อมูลในชุมชน การ
เยี่ยมบ้าน การใช้ Family Folder/ Community
Folder การใช้แบบฟอร์มการคัดกรองโรค

อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการคัดเลือกที่
เหมาะสมในการสร้างพยาบาลของชุมชนควรมีการ
คัดเลือกนักศึกษาโดยชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตัวแทนจากฝ่ายการศึกษาและตัวแทนประชาชน
ในชุมชน สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ บิดา

มารดาของนักเรียนมีภูมิลำเนาในท้องถิ่นอย่างน้อย
5–10 ปี และคุณสมบัตขิ องนักเรียนได้แก่ จบการ
ศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุไม่เกิน 25 ปี สัญชาติ
ไทย ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป เป็นคนดี มีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถด้าน
การศึกษา มีความอดทน มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวุฒิ
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ภาวะด้านอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผูอ้ นื่ มีความ
เสียสละ ซึง่ ขนิษฐา นันทบุตร5 ได้อธิบายว่าเกณฑ์
การพิจารณาอาจใช้ 3 เกณฑ์ คือ 1) เกณฑ์
คุณสมบัติที่สถาบันการศึกษากำหนด เช่น ผลการ
เรียน คะแนนการทดสอบและศักยภาพด้านอื่นๆ
2) เกณฑ์ของชุมชนโดยเฉพาะด้านสังคมทั้งของ
ผู้สมัครและครอบครัว เช่น การเป็นคนดีของ
ชุมชน มีใจรักชุมชน มีความเสียสละ ชอบช่วย
เหลือผู้อื่น 3) เกณฑ์คุณสมบัตขิ องคนทำงาน
สุขภาพชุมชนจากหน่วยบริการสุขภาพ เช่น ความ
ชอบในการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาล
และจากบทปาฐกฐาพิเศษของวิจิตร ศรีสุพรรณ6
ที่ว่า พยาบาลควรมีจิตใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
มีใจรัก มีจิตบริการ และสมรรถนะที่คาดหวังของ
พยาบาลคื อ ต้ อ งทำงานในชุ ม ชนโดยใช้ ก ลยุ ท ธ
ต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชน
การสร้างพลังทางสังคม การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ สำหรับสมรรถนะที่
พึงประสงค์ของพยาบาลของชุมชน ได้แก่ ความ
สามารถทำงานในชุ ม ชนได้ ดี ต ามหลั ก วิ ช าการ
และประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชุมชน การมี
ภาวะผูน้ ำ ความสามารถบริหารจัดการและการทำงาน
เป็นทีม เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะในการ
สื่อสาร ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิน่ ซึง่
สอดคล้องตามสมรรถนะของพยาบาลตามสภา
การพยาบาล7 และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
สมรรถนะของพยาบาลชุ ม ชนตามคำประกาศ
พยาบาลชุมชนในระบบสุขภาพใหม่ ณ จังหวัด
เชียงใหม่6 สำหรับกระบวนการผลิตและปัจจัย
สนั บ สนุ น ระบบการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การสร้ า ง
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พยาบาลของชุมชน จะเป็นไปตามหลักสูตรการเรียน
การสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และจะมีการจัดการเรียนรูเ้ สริมจากหลักสูตรฯ
เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะของพยาบาลของชุมชน
อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ฝ่ายได้แก่ สถาบันการศึกษา องค์การปกครองส่วน
ท้องถิน่ และสถานบริการสุขภาพในพืน้ ที่ ซึง่ สอดคล้อง
กับขนิษฐา นันทบุตร8 ที่อธิบายว่าองค์กรหลักในการ
ผลิตพยาบาลของชุมชน คือ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล
ชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. กระบวนการคัดเลือกเพื่อการสร้างพยาบาล
ของชุมชน ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจาก
3 ภาคี ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาน
บริการสุขภาพ และสถาบันการศึกษา
2. กระบวนการผลิ ต และพั ฒ นาพยาบาลของ
ชุมชน ควรคำนึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของชุมชน
3. คณาจารย์ควรสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและ
การทำงานในชุมชน ในระบบการจัดการเรียนการสอน
ตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิต
บัณฑิตพยาบาลเพือ่ การพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยัง่ ยืน
4. กระบวนการผลิตพยาบาลเพื่อให้พยาบาล
ของชุมชนมีสมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ สถาบันการศึกษา
ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการทำงานและ
การมีส่วนร่วมกับชุมชนตลอดระยะเวลาการศึกษา
5. การผลิตพยาบาลของชุมชน ควรได้รับการ
สนับสนุนระบบการจัดการศึกษา ได้แก่ บุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ จากองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ สถานบริการ
สุขภาพ และสถาบันการศึกษา
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรศึ ก ษาติ ด ตามผลนั ก ศึ ก ษาพยาบาลใน
โครงการพยาบาลของชุมชนในประเด็นต่อไปนี้ รูปแบบ
การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ปกติ ศึกษาติดตามเมื่อนักศึกษาในโครงการจบการ
ศึกษาในแต่ละพื้นที่ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
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Nursing Educational Management System for Producing Nurses of the
Community: A Case Study at Faculty of Nursing, Chiang Mai University
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Achara Sukonthasarn, Ph.D.*
Suparat Wangsrikhun, Ph.D.*
Abstract : This descriptive study aimed to develop appropriate selection processes,
to study expected competencies of nurses of the community, and to investigate the
producing processes and supporting factors in the nursing educational management
system for producing nurses of the community. This study was conducted in
participation with 75 related persons in the community and faculty members from
the Public Health Nursing Department, Faculty of Nursing, Chiang Mai
University(CMU). The instruments used in this study were surveys form, interview
form and focus group guideline. Data were analyzed using content analysis.
The results showed that; 1) persons involved in selecting students to be
admitted into the project were representatives from the local organization and
school, health personnel, community leaders, and people in the area. The criteria
for student selection were as follows: student’s parent live in the area for 5-10
years, Thai nationality, age less than 25 years old, completed grade 12, grade
point average of 2.5, certified of working experience by local health center/
hospital, in good health, good conduct, involved in community activities, and pass
the entrance paper and interview examination according to CMU’s admission
process; 2) nurses of the community should have competencies in applying
academic knowledge to work properly within the community context, proactive and
passive working, leadership, management, and working as a team, good relations,
skills in computer usage and information technology; and 3) producing processes
and supporting factors for enhancing competencies were; the specification of the
criteria for students before admission, student participation, setting of the teachinglearning process and extra activities besides the curriculum, and participation
among related organizations in the community.
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