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Objective : The objective was to investigate the characteristic of the collaborations between the Royal Thai
Air Force Nursing College and health care setting for nursing practice training of the Air Force Student
Nurses.
Material and method : This  research  was  a  qualitative  research  design.  Participants  were  15  nurse
instructors  and  administrators,  Royal  Thai  Air  Force Nursing  College  and  28  staff  nurses  and  nurse
administrators  at  health  care  setting.  Structure  interview  of  7  Dimensions  of  collaboration  designed
by Travis was used for focus group and in-depth interview. Trustworthiness was done by Lincon and Guba
method.  Data were analyzed by content analysis.
Results : Findings revealed focus of collaborations between the Royal Thai Air Force Nursing College and
health care setting policy of collaboration was like a routine work which carried out from the past until
present. The structure of collaboration was   the coordinators cooperated at all levels of the settings. The
process of collaboration was done by determine objectives of nursing practices training. The outcome of
collaborations was self development and knowledge exchange among nurse instructors and staff nurses.
Actors of  collaborations were conducted by position and  job assignment. Formalization was academic
mutual development and followed regulations of the health care settings. Resources in the setting were
reasonable used and supporting each other. Focus of power depended on ward objectives that allowed the
students to practice nursing and the decision making was done by administrators.  Focus of Control was
under professional standard. The goal of collaboration was skill development of the nurse instructors and
staff nurses and enhance mutual benefit.
Conclusion :  The collaborations between the Royal Thai Air Force Nursing College and health care setting
for nursing practice  training  of  the Air Force Student Nurses  could motivate  the professional  nursing
development. The collaboration took place at all levels and the focus of control emphasized on the standard
of practice.
Keywords : Collaboration, Health care setting
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา
พยาบาลเป็นวชิาชพีที�มีความสาํคญัและเป็นความ

ตอ้งการของสงัคม  การผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื�อแกป้ัญหา
การขาดแคลนพยาบาล ในกระบวนการผลติที�มคีณุภาพจาํเป็น
ตอ้งไดร้บัการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริการ  และ
ฝ่ายการศึกษา  องค์การอนามยัโลกจึงไดม้มีติ WHA  66.23
จากการประชุมสมชัชาอนามยัโลกครั�งที�  ��  (พ.ศ.  ����)
เรยีกรอ้งใหป้ระเทศสมาชกิทาํการประเมนิทบทวนสถานการณ์

(นพินธต์น้ฉบบั)

ความร่วมมือระหว่างวิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ และสถานบริการสุขภาพ
ที�เป็นแหล่งฝึกปฏิบติัการพยาบาลของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ

วชัราภรณ ์ เปาโรหิตย ์พย.ด., เรณู  พุกบุญมี พย.ด.,
ชนิตา  อมรรตันธาดา พย.ม., ทิพยเ์กษร  วรรณภกัตร์ พย.ม.

วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ

วตัถปุระสงค ์ :    เพื�อศึกษาลกัษณะความร่วมมอืระหวา่งวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศกบัสถานบรกิารสุขภาพที�ใชเ้ป็นแหลง่ฝึก
นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ
วสัดุและวิธีการ :  การวจิยันี� เป็นวจิยัเชิงคุณภาพ  โดยมีผูร้่วมวจิยัคือ  อาจารยว์ทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ  ประกอบดว้ย
ผูบ้รหิารและอาจารย ์จาํนวน �� คน และพยาบาลประจาํการในแหลง่ฝึก � แหลง่ ประกอบดว้ยผูบ้รหิารและพยาบาลประจาํการ
จาํนวน �� คน เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคือแบบสมัภาษณ์อยา่งมโีครงสรา้ง ตามแนวคิด � Dimension of collabora-
tion ของ Travis การเกบ็ขอ้มูลโดยการสนทนากลุม่และสมัภาษณ์เชงิลกึ การตรวจสอบความเชื�อถอืไดแ้ละคุณภาพของขอ้มูล
(Trustworthiness) ใชแ้นวคิดของ Lincon and Guba วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชก้ารวเิคราะหส์าระ (content analysis)
ผลการวิจยั : พบวา่จุดเนน้  (Focus)  ของความร่วมมอืท ั�งฝ่ายการศึกษาและฝ่ายบรกิารคืองานที�ทาํมานานและดาํเนินเป็นปกติ
(routine work) ดา้นโครงสรา้ง  (structure) ของความร่วมมอืคือมผูีป้ระสานความร่วมมอืในงานทกุระดบั (coordinator at
all level) ดา้นกระบวนการ (process) ของร่วมมอื เกดิขึ�นโดยการชี�แจงใหท้ราบถงึวตัถปุระสงคข์องการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล
(Determine objectives) ดา้นผลลพัธข์องความร่วมมอื พบวา่ความร่วมมอืทาํใหเ้กดิการพฒันาตนเองและเกดิการแลกเปลี�ยน
เรยีนรูร้่วมกนั (self development and knowledge exchange) ผูป้ฏบิตัดิา้นความร่วมมอื (Actors) คือผูท้ี�ไดร้บัมอบหมาย
ความรบัผดิชอบในการฝึกภาคปฏบิตัโิดยตาํแหน่งและการมอบหมายงาน  (position and job assignment)  โดยการกาํหนด
ขอ้ตกลงร่วมกนั (Formalization)  เพื�อพฒันางานวชิาการร่วมกนั (mutual development) และการตกลงทาํตามกฎระเบยีบ
(follow regulation) การใชท้รพัยากร (Resources) มกีารใชท้รพัยากรอยา่งสมเหตสุมผล (reasonable) และ การช่วยเหลอื
เกื�อกูลกนั (supporting each other) จุดเนน้ของอาํนาจ (Focus of power) ขึ�นอยูก่บัหอผูป่้วยแต่ละแหง่ (ward objective)
ที�ยนิยอมใหน้กัเรยีนขึ�นฝึกปฏบิตั ิโดยมผูีบ้รหิารตดัสนิใจ (decision making) จุดเนน้ของการควบคุม (Focus of Control)
คือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี (professional standard) และเป้าหมาย (Goals) ความร่วมมอืคือเกดิการพฒันาทกัษะ (skill
development) และการประสานประโยชนร์่วมกนั (mutual benefit)
สรุป : ความร่วมมอืท ั�งฝ่ายการศกึษาและฝ่ายบรกิารชว่ยขบัเคลื�อนใหเ้กดิความกา้วหนา้ในวชิาชพี การประสานความรว่มมอืเกดิขึ�น
ในงานทกุระดบั  และมกีารควบคุมการฝึกปฏิบตัเิพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี
คาํสาํคญั : ความร่วมมอื, สถานบริการสุขภาพ

การจดัการศึกษาบคุลากรดา้นสขุภาพรวมท ั�งการขบัเคลื�อนเพื�อ
ปฏิรูปการศึกษาสาํหรบับคุลากรดา้นสุขภาพ(1)

การผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที�มีคุณภาพ
จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาที�เป็น
ผู ผ้ลิตกับสถานบริการสุขภาพที� เป็นผู ใ้ชบุ้คลากรทางการ
พยาบาล  จากการศึกษาลกัษณะของความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัการศึกษาและสถานบรกิารสุขภาพ เพื�อสรา้งบณัฑติที�มี
คุณภาพความร่วมมอืที�มอียูม่ลีกัษณะเป็นการประสานภารกจิ
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และดาํเนนิงานภายใตจ้ติสาํนึกของความร่วมรบัผดิชอบในการ
ผลติบณัฑติพยาบาลเขา้สู่ระบบบรกิารสุขภาพ โดยสถาบนัการ
ศึกษาเป็นหลกัในการออกแบบและการจดัการเรียนการสอน
เพื�อใหเ้กิดสมรรถนะตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  และมี
อาจารยพ์ยาบาลเป็นผูท้าํหนา้ที�หลกัในการสอนท ั�งภาคทฤษฎี
และภาคปฏบิตัโิดยที�อาจารยเ์หลา่นี�สว่นใหญ่มคีวามรูแ้ละทกัษะ
ทางวชิาการ จาํเป็นตอ้งมกีารพฒันาทกัษะทางคลนิกิใหท้นัสมยั
ตลอดเวลา  ในขณะที�สถานบริการสุขภาพที� เป็นแหล่งฝึก
พยาบาลบางส่วนมีส่วนร่วมในการสอนภาคปฏิบตัิ  โดยเป็น
พยาบาลพี� เลี� ยงในการฝึกภาคปฏิบตัิ   เนื� องจากเป็นผู ้มี
สมรรถนะทางการพยาบาลอยา่งดทีาํใหน้กัศึกษาเกดิการเรยีนรู ้
จากการเป็นแม่แบบของพยาบาลพี�เลี�ยง  ดงัเช่นจากการศึกษา
ของ Foster, Ooms and MarksMaran(2) ที�พบวา่นกัศึกษา
พยาบาลเหน็คุณค่าของการสอน การไดร้บัการสนบัสนุน และ
กาํลงัใจจากการสอนของพยาบาลพี�เลี�ยง  ในขณะเดยีวกนัการ
มีส่วนร่วมในการเป็นพี� เลี� ยงสอนภาคปฏิบตัิทาํใหพ้ยาบาล
พี�เลี�ยงตระหนกัในบทบาทของตนเองในการสรา้งประสบการณ์
ใหแ้ก่นักศึกษาและสรา้งความผูกพัน  นอกจากนี� บทบาท
พยาบาลของพยาบาลพี� เลี� ยงไดถู้กเติมเต็มใหส้มบูรณ์ขึ� น
ท ั�งนี� เพราะพยาบาลพี�เลี�ยงไดม้โีอกาสที�จะพฒันาตนเอง  เพื�อ
การสอนนกัศึกษาพยาบาล(5)  ซึ�งจะเหน็ไดว้า่ความร่วมมือที�ดี
ระหวา่งสถาบนัการศกึษาและสถานบรกิารสุขภาพจะลดชอ่งวา่ง
ระหว่างความรูท้างทฤษฎีกบัการปฏิบตัิ

วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ  ไดจ้ ัดการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ การสอนภาคปฏบิตัโิดยไดร้บั
ความร่วมมือจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  โรงพยาบาล
ศรีธญัญาและแหล่งฝึกโรงพยาบาลในชุมชน  โดยไดร้บัการ
สนับสนุนทรัพยากร  อาคารสถานที�   ว ัสดุทางการแพทย์
มีความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพที� ใชเ้ป็นแหล่งฝึก
นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ
เกดิการประสานประโยชนซ์ึ�งกนัและกนัใหเ้กดิประโยชนใ์นการ
พฒันาวชิาชพี สถาบนัการศึกษาไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากการเรยีนรู ้
ทางคลนิิกจากพยาบาลในการจดัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัิ
และพยาบาลประจาํแหลง่ฝึกใชส้มรรถนะทางดา้นวชิาการและวจิยั
ของอาจารย์และการสรา้งนวตักรรมในการพฒันางานวิจ ัย
และการใชผ้ลงานวจิยัที�ไดจ้ากหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พื�อการ
พฒันาคุณภาพของการพยาบาล  คณะผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา
ล ักษณะของความร่ วมมือระหว่ างสถาบ ันการศึ กษาคื อ
วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศและแหลง่ฝึก  เพื�อเป็นแนวทาง
การขบัเคลื�อนความร่วมมอืระหวา่งสถาบนัการศึกษาพยาบาล
กบัสถานบริการสุขภาพที�เหมาะสม

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั
เพื� อศึ กษาล ักษณะของความร่ วมมือระหว่ าง

วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กบัสถานบรกิารสุขภาพที�ใชเ้ป็น
แหล่งฝึกนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  หลกัสูตรพยาบาล
ศาสตรบณัฑิต

วธิีดําเนินการวจิยั
การศึกษาคร ั�งนี� เป็นส่วนหนึ� งของโครงการวิจ ัย

เรื� องความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาพยาบาลและ
สถานบริการสุขภาพ  ดว้ยวิธีวจิ ัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์เชิงลึก  ผู ใ้ห ้
ขอ้มูลจากสถาบนัการศึกษาพยาบาล  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร
วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ และอาจารยผู์ส้อนในคลนิิกของ
วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ จาํนวน �� คน และเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลในแหล่งฝึก  �  แห่ง  ไดแ้ก่พยาบาลจากโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช  พยาบาลจากโรงพยาบาลศรีธัญญา  และ
พยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  มีจาํนวน
ผู ้ให ข้ อ้มู ลท ั�งสิ� น  ��  คน  ในส่ วนของผู ้ใหข้ อ้มู ลจาก
สถานบริ การสุ ขภาพจากโรงพยาบาลภู มิ พลอดุ ลยเดช
ประกอบดว้ย  ผูบ้รหิาร หวัหนา้หอผูป่้วย พยาบาลประจาํการ
และพยาบาลพี� เลี� ยงของโรงพยาบาล  ที� เป็นแหล่งฝึกภาค
ปฏิบตัิหลกัและโรงพยาบาลศรีธัญญา  ซึ�งเป็นโรงพยาบาล
เฉพาะทาง   ผูใ้หข้อ้มูลจากโรงพยาบาลศรธีญัญา ประกอบดว้ย
ผูบ้รหิาร  หวัหนา้หอผูป่้วย  พยาบาลประจาํการและพยาบาล
พี�เลี�ยง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  ที�เป็นแหล่ง
ฝึกของวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ  �  แห่ง  ประกอบดว้ย
ผูบ้รหิารและพยาบาลพี�เลี�ยง

การพิทกัษ์สทิธิของผูใ้หข้อ้มูล
การวิจ ัยนี� ได ร้ ับการอนุม ัติจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจ ัยในมนุษยข์องโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  โดยการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลคร ั�งนี�   ไดร้บัอนุญาตจากผูใ้หข้อ้มูลทุกคน  ผูว้จิ ัยให ้
ความสาํคญักบัการรกัษาความลบั  และความเป็นส่วนตวัของ
ผูใ้หข้อ้มูลโดยผูใ้หข้อ้มูลมีสิทธิที�จะปฏิเสธการตอบคาํถาม
หรอืขอ้ความใด ๆ ที�ไม่พงึประสงคท์ี�จะตอบและสามารถหยุด
การสนทนาไดทุ้กเวลา  การนาํเสนอผลการวจิยัจะนาํในภาพ
รวม เมื�อผูใ้หข้อ้มูลยนิดรี่วมในการวจิยัจึงใหเ้ซน็ชื�อในหนงัสอื
ยินยอมโดยได ร้ ับการบอกกล่าวและเต็มใจ  (Informed
Consent form)
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การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ผู ้ว ิจ ัยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่ ม

และสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูใ้หข้อ้มูลแต่ละกลุม่  ดงันี�
�.  สถาบนัการศึกษาพยาบาลคือวทิยาลยัพยาบาล

ทหารอากาศ  ผู ว้ ิจ ัยทาํการสนทนากลุ่มและสมัภาษณ์แบบ
มีโครงสรา้งกบัผูบ้ริหารคือ  หวัหนา้กองการศึกษาวทิยาลยั
พยาบาลทหารอากาศ  อาจารยผู์ส้อนในคลนิิกของวิทยาลยั
พยาบาลทหารอากาศ

�.  สถานบริการสุขภาพ  จากโรงพยาบาลภูมิพล-
อดุลยเดช  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร  หนา้หอผูป่้วย  พยาบาล
ประจาํการและพยาบาลพี�เลี�ยงของโรงพยาบาลที�เป็นแหล่งฝึก
ภาคปฏบิตัหิลกั  โดยมีจาํนวนผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ  �-�  คน
ใชเ้วลาในการสนทนากลุม่ �-� ช ั �วโมง

�. สถานบรกิารสุขภาพ จากโรงพยาบาลศรธีญัญา
ซึ� งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง  ผู ใ้หข้อ้มูลจากโรงพยาบาล
ศรธีญัญา ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร หวัหนา้หอผูป่้วย พยาบาล
ประจาํการและพยาบาลพี�เลี�ยง ผูว้จิยัทาํการสนทนากลุม่ � คร ั�ง
โดยมีจาํนวนผู ใ้หข้อ้มูลคร ั�งละ  �-��  คน  ใชเ้วลาในการ
สนทนากลุม่ �-� ช ั �วโมง

�.  สถานบริการสุขภาพ  จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบลที�เป็นแหลง่ฝึกของวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ
� แหง่ ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร และพยาบาลพี�เลี�ยง

การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชก้ารวเิคราะหส์าระ  ตาม
ข ั�นตอน(3)  และการตรวจสอบความเชื�อถอืไดแ้ละคุณภาพของ
ขอ้มูล  (Trustworthiness)  ตามแนวคิดของ  Lincon  and
Guba(4) และดาํเนินการ ดงันี�

�.  นาํเทปการสมัภาษณ์และการสนทนากลุม่แต่ละคร ั�งไป
ถอดเทปบนัทกึเสยีงแบบคาํต่อคาํ (verbatim transcription)
พรอ้มท ั�งตรวจสอบความถกูตอ้ง  ความสมบูรณ์เบื�องตน้

�.  นาํ เอกสารถอดเทปการส ัมภาษณ์แบบคาํต่อคาํมา
วเิคราะห ์

�.  การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชก้ารวเิคราะหส์าระ  ดงันี�
�.�  อ่านขอ้มูลและทาํความเขา้ใจเนื� อหาท ั�งหมด

ที�ไดจ้ากเอกสารถอดเทป
�.�  อ่านทบทวนประโยคที�เป็นแนวคิดของผู ใ้ห ้

ขอ้มูล  จัดหมวดหมู่ เนื� อหา  และจาํแนกตามแนวคิดหลกั
(concept) และแนวคิดรอง

�.�  แนวคิดที� มีความเหมือนและแตกต่างกัน
ระหวา่งกลุ่ม  มีการเชื�อมโยงและเปรยีบเทยีบเพื�อกาํหนดเป็น
หมวดหมู่ยอ่ย (Subcategories)

�.�  พฒันาแนวคดิหลกั แนวคดิรองใหเ้ป็นแนวคดิ
ข ั�นที�สูงขึ�น

�.  การบนัทกึขอ้มูลระหว่างการสมัภาษณ์โดยการสงัเกต
กรยิาต่าง ๆ  พฤตกิรรมของผูใ้หข้อ้มูลในขณะสมัภาษณ์เชงิลกึ
และในการสนทนากลุ่ม

เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล
เครื� องมือที� ใชใ้นการวิจ ัยคร ั�งนี�   ประกอบดว้ย

แนวคาํถามในการสนทนากลุม่ ดว้ยคาํถามที�เอื�อใหผู้ใ้หข้อ้มูล
เล่าเรื�องราวซึ�งผูว้จิ ัยไดศ้ึกษาแนวคิด  ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบั
ความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัการศึกษาพยาบาลกบัสถานบรกิาร
สขุภาพ และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งโดยนาํแนวคดิ � Dimensions
of  collaboration  ของ  Travis(5)    มาประยุกตใ์ชไ้ดแ้ก่    �.
จุดเนน้  (Focus),  2.  ผูป้ฏบิตั ิ (Actors),  3.  การกาํหนดขอ้
ตกลงร่วมกนั (Formalization), 4. ทรพัยากร (Resources),
�. จุดเนน้ของอาํนาจ (Focus of Power), 6. จุดเนน้ของการ
ควบคุม (Focus of Control) และ �. เป้าหมาย (Goals)

ผลการวจิยั
                 จากการศกึษาความรว่มมอืระหวา่งวทิยาลยัพยาบาล
ทหารอากาศ และสถานบรกิารสุขภาพที�เป็นแหลง่ฝึกปฏบิตักิาร
พยาบาลของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ  พบวา่
�. จุดเนน้ (Focus) ในมติจิุดเนน้ของความร่วมมอืมปีระเดน็
สาํคัญ  �  ประการคือ  �.�  นโยบาย  �.�  โครงสรา้ง  �.�
กระบวนการ และ �.� ผลลพัธ ์โดยมรีายละเอยีด ดงันี�

�.� ดา้นนโยบายพบวา่ท ั�งสถาบนัการศกึษาพยาบาล
และสถานบริการสุขภาพมีนโยบายความร่วมมือเป็นไปใน
ลกัษณะของการผสมผสานอยูใ่นงานประจาํ (routine work)
ท ั�งนี� เพราะวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศใชโ้รงพยาบาลภูมพิล-
อดลุยเดชเป็นแหลง่ฝึกหลกัตั�งแต่เริ�มสถาบนั และเมื�อเรยีนจบ
ก็ทาํงานอยู่ในโรงพยาบาลที�เคยฝึกปฏิบตัิงาน  จึงทาํใหเ้กิด
ความรูส้กึผูกพนัและรูส้กึวา่การใหค้วามร่วมมอืกบั  วทิยาลยั
พยาบาลทหารอากาศเพื�อเป็นแหล่งฝึกงานคืองานประจาํที�ทาํ
ต่อเนื�องกนัมานาน

ฝ่ายการศึกษา  “นักเรียนพยาบาลทหารอากาศที�
วพอ.  ประสานใหข้ึ�นฝึกงานที�โรงพยาบาลภูมิพลมนัเป็นงาน
ปกติที�เราทาํกนัมานานแลว้ระหว่าง  วพอ.  และโรงพยาบาล
เราไมไ่ดเ้ขยีนนโยบายเป็นลายลกัษณอ์กัษร แต่เป็นสิ�งที�เรารบัรู ้
ร่วมกนัวา่มนัคืองานปกตทิี�ทาํกนัมานาน”

ฝ่ายบริการ  “จริง  ๆ  แลว้เราทาํมนัเหมือนกบัว่า
นโยบายเนี�ยมนักลนืมากบั routine ในความเป็น รพ. มนัเป็น
งาน  routine  ที�ทาํตั�งแต่ตั�ง  รพ.  เราก็มองว่าถา้ในหลกัสูตร
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ที�เป็น under gtraduated คือทกุที�ที�มาขอฝึกกบัเรา ถา้เป็น
หน่วยงานรฐับาลเรามนีโยบายสนบัสนุนทกุที�เป็นนโยบายหลกั
ของเราที�ตอ้งมกีารประสานความร่วมมอืกนัที�ชดัเจนอยู่แลว้”

�.�  ดา้นโครงสรา้ง พบวา่สถาบนัการศกึษาพยาบาล
และสถานบรกิารสขุภาพมกีารกาํหนดโครงสรา้งของการดาํเนนิงาน
เกี� ยวกับความร่วมมือโดยมีการกาํหนดผู ร้ ับผิดชอบหลกั
(coordinator at all level) วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศและ
แหลง่ฝึก มผูีป้ระสานความร่วมมอืในงานทกุระดบั ดงัขอ้ความ
ต่อไปนี�

ฝ่ายการศึกษา  “เรามอีาจารยพ์ยาบาล  ที�ทาํหนา้ที�
เป็นผู ้ช่วยประสานความร่วมมือระว่างการศึกษาและการ
บรกิาร  ผูร้บัผดิชอบหลกัของงานนี�กค็ือหวัหนา้กองการศึกษา
และหวัหนา้ภาควิชา  เป็นฝ่ายประสานความร่วมมือกบัฝ่าย
บริการของโรงพยาบาลและแหล่งฝึกจิตเวชและชมุชน”

ฝ่ายบริการ  “เราจดัผูป้ระสานงานไวแ้ลว้เพื�อคอย
จัดการเกี� ยวกบัการฝึกของนักเรียน  มีการประชุมกนัก่อน
ฝึกปฏิบตัิในรายวิชา  โดยมีอาจารยม์าประสานงานเกี�ยวกบั
ระยะเวลาการฝึก  จาํนวนนักเรียน  และสถานที� ฝึก  เมื�อมี
การประชุมกนัแลว้ก็ตอ้งรายงานให ้ ผอ.  ทราบ  ผอ.  จะได ้
ส ั �งการกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง”

�.� ดา้นกระบวนการ พบวา่การดาํเนนิความรว่มมอื
ระหว่ างวิทยาล ัยพยาบาลทหารอากาศกับสถานบริ การ
สุขภาพโดยการประชมุ  เพื�อชี�แจงวตัถปุระสงค ์ (Determine
objectives) ใหแ้หลง่ฝึกทราบมกีารประสานงาน (cooperate)
ระหวา่งฝ่ายการศึกษาและฝ่ายบรกิารในทกุระดบั ดงัขอ้ความ
ต่อไปนี�

ฝ่ายการศึกษา  “เราก็จะบอกวา่  วตัถปุระสงคข์อง
วชิาว่าเป็นอยา่งไร  เราขอความร่วมมอือะไรบา้งจากแหล่งฝึก
อย่างเช่น  การ  orientation  การ  assign  case  นกัเรียน
อาจารยอ์ยากได ้ case  ที�หลากหลาย  และอยากใหพ้ยาบาล
ward  ช่วยแนะนาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการ
ฝึกรายวชิา”

ฝ่ายการบรกิาร  “มกีารประชมุกค็ือ  �  วนั  สาํหรบั
ผูบ้รหิารและอีก  �  วนั  สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัรองลงไปเพราะ
ฉะนั�นเวลาเรามีประชุมกลุ่มย่อยที�มี  staff  และผู บ้ริหาร
ระดบัตน้  เพื�อใหทุ้กระดบัไดท้ราบวตัถปุระสงค์ของทาํงาน
ร่วมกนัระหวา่งฝ่ายการศึกษากบัฝ่ายบรกิารอย่างเตม็รูปแบบ
ตั�งแต่ระดบัสูงกค็ือผูน้าํของฝ่ายการศึกษา ผูน้าํของฝ่ายบรกิาร
ประสานลงมาจนกระท ั �งถงึวตัถปุระสงค์ของทกุงาน”

�.�  ดา้นผลลพัธ ์ พบวา่สถาบนัการศึกษาพยาบาล
และสถานบริการสุขภาพ  มคีวามเหน็ต่อผลลพัธท์ี�เกิดขึ�นจาก
ความร่วมมือคือ  อาจารย์ไดร้บัการพฒันาทกัษะในคลินิก
พยาบาลในแหลง่ฝึกมีการพฒันาตนเองมีความกระตือรือรน้
พยาบาลในแหล่งฝึกมีการแลกเปลี�ยนเรียนรูร้ะหว่างอาจารย ์
และนักเรียน  (self  development  and  knowledge
exchange)

ฝ่ายการศึกษา “อาจารยต์อ้ง practice ถงึจะทาํให ้
การพฒันาทกัษะในแหลง่ฝึกมปีระสทิธิภาพ และทางแหลง่ฝึก
ก็จะยอมรบัเราดว้ย  เราจึงตอ้งฝึกฝนใหม้ีทกัษะที�ดีเพื�อให ้
สามารถนาํไปสอนนกัเรยีนได”้

ฝ่ายบริการ  “การเป็นแหล่งฝึก  มาตลอดสาํหรบั
โรงพยาบาลนี�   ส่วนนึงก็คือการมีนกัศึกษาทาํใหต้วัเราเองได ้
พฒันาท ั�งความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตังิาน ถา้เราไม่มนีอ้งเราก็
อาจจะไม่กระตือรอืรน้อย่างนี� ”

“การเป็นแหล่งฝึกจะทาํใหเ้ราไดฝึ้กฝนตนเองอยู่
เสมออนันี�กค็ือเป็นอกีเรื�องนึง  ไม่วา่จะเป็นการ  conference
และกเ็ป็นการแลกเปลี�ยนระหวา่งอาจารยซ์ึ�งกแ็น่นอนอยูแ่ลว้วา่
อาจารยต์อ้งมีทางดา้นวชิาการที�ดี  ผูป้ฏิบตังิานในคลนิิกกไ็ด ้
พฒันาความรูไ้ปดว้ย”
�. ผูป้ฏบิตั ิ (Actor)  ในมติผูิป้ฏบิตั ิคือ  ผูร้่วมรบัผดิชอบใน
การฝึกและผูใ้หค้วามรว่มมอืในการฝึกภาคปฏบิตัขิองนกัศกึษา
โดยมรีายละเอยีด คือ กาํหนดผูร้่วมรบัผดิชอบในการฝึกภาค
ปฏบิตัโิดยใชต้าํแหน่งและใชก้ารมอบหมายงาน (position and
job assignment)

ฝ่ายการศึกษา  “ผู ร้บัผิดชอบหลกัของงานนี� ก็คือ
หวัหนา้กองการศึกษาและหวัหนา้ภาควชิาตาํแหน่งที�ว่านี� เป็น
ผูป้ระสานความรว่มมอืระหวา่งฝ่ายการศกึษาและการบรกิารพยาบาล
ทาํงานเชื�อมโยงกบัโรงพยาบาลและวทิยาลยั เราประสานงานกนั
ก่อนใหน้กัเรยีนขึ�นฝึกทกุครั�ง  ต ั�งแต่การชี�แจงผลการประเมนิ
การฝึกของนกัเรยีน ปญัหาขอ้ขดัขอ้งและขอ้เสนอแนะในรอบ
ที�ผ่านมาและการฝึกในปีปจัจุบนั”

ฝ่ายบริการ  “ผูร้บัผิดชอบในการประสานงานคือ
พยาบาลที� ไดร้ ับมอบหมายใหท้าํหน ้าที�ประสานแหล่งฝึก
เรามอบหมายโดยเฉพาะมีการมอบหมายงานชดัเจนวา่ถา้เป็น
การประสานงานเรื�องการส่งนกัเรียนฝึกงานบนหอผูป่้วยตอ้ง
ประสานคนนี� ในกองการพยาบาลเรารูก้นัดีวา่การประสานงาน
กบัแหลง่ฝึกตอ้งประสานงานกบัใครที�ดูแลเรื�องนี�อยู่”
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�. การกาํหนดขอ้ตกลงร่วมกนั (Formalization) ในมติกิาร
กาํหนดขอ้ตกลงร่วมกนัของความร่วมมือระหว่างสถาบนัการ
ศึกษาพยาบาลกบัสถานบริการสุขภาพนั�น  มีประเด็นสาํคญั
�  ประการ  คือ  ขอ้ตกลงในการพฒันางานวิชาการร่วมกนั
(mutual development) ดา้นงานวจิยัและการพฒันาหลกัสูตร
อบรมระยะส ั�น  และการตกลงทาํตามกฎระเบยีบในแหล่งฝึก
ที�ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ (follow regulation)

�.�  ขอ้ตกลงในการพฒันางานวชิาการร่วมกนั
ฝ่ายการศึกษา  “การมคีวามร่วมมอืกนัเป็นเรื�องที�ดี

ตวัคนที�ไดร้บัผลรบัที�พึงประสงคม์ากที�สุดก็คือคนไข ้ ถา้เรา
สามารถดูแลคนไขร้ว่มกนัหรอืมงีานวจิยัหรอืพฒันาหลกัสูตรอบรม
ระยะส ั�นร่วมกนั  การทาํร่วมกนัไดม้นัก็จะเป็นอะไรที�ดีมาก
ท ั�งคนไข ้ ท ั�งอาจารยแ์ละพยาบาลในแหล่งฝึก  เราก็พฒันา
ร่วมกนัไป”

ฝ่ายบรกิาร “สิ�งที�ตอ้งการมากคอืการ ทาํวจิยัร่วมกนั
เพราะเรายงัไม่มีความรูด้า้นการวจิ ัย  ระเบียบวิธีวิจ ัย  หาก
อาจารยม์าช่วยทาํหรอืทาํดว้ยกนักจ็ะดมีาก  เราควรจะมคีวาม
ร่วมมือในเรื�องการทาํวิจ ัย  เราคิดว่าการทาํวิจ ัยร่วมกันได ้
ประโยชนท์ ั�งสองฝ่าย”

�.�  การตกลงทาํตามกฎระเบยีบ
ฝ่ายการศึกษา  “เราเตอืนนกัเรยีนเรื�อง  สิ�งของมค่ีา  โทรศพัท์
สรอ้ย  บางทีเนี� ยม ันโผล่มาก็จะโดนกระชากเอาจากคนไข ้
การใชเ้วชระเบียนคนไข ้ ตอ้งใหน้ ักเรียนเก็บเป็นความลบั
เนน้สทิธิ เอกสารหา้มนาํออกจาก ward หา้มถา่ยภาพทกุกรณี
ต ้องยึ ดตามกฎระเบี ยบท ั� งของวิ ทยาล ัยเองและของ
โรงพยาบาลดว้ย”

ฝ่ายบริการ  “นักเรียนตอ้งทาํตามขอ้ตกลงคือ
มานั �งรบั-ส่งเวรก่อน  ก่อนที�จะมกีารเริ�มรบัส่งเวรตอน  �  โมง
อนันี� กค็ือเราคุยกนั  ward  ไม่รออยู่แลว้  มาที�  ward  ก็จะ
ตอ้งก่อน  �  โมง  แต่ถา้เป็นไปไดเ้รากอ็ยากใหม้าทนัรบัส่งเวร
เพราะว่าบางคร ั�งไม่ไดฝึ้กแค่  �-�  วนั  ในขณะที�เห็นก็คือ
ความขรุขระในขณะที�รบั-ส่งเวรเปิดประตู  ยกเกา้อี� เขา้นั �ง
มนักข็รุขระ  เหน็ภาพชดั นกัเรยีนตอ้งทาํตามกฎระเบยีบที�เรา
วางไว”้
�. ทรพัยากร (resource)  ในมติทิรพัยากรของความร่วมมอื
ระหว่างสถาบนัการศึกษาพยาบาลกบัสถานบริการสุขภาพนั�น
มีประเด็นสาํคัญ  �  ประการ  คือ  หลกัการสมเหตุสมผล
(reasonable)  คือมีความเพียงพอต่อความตอ้งการ  และ
เกดิความคุม้ค่า  เหมาะสมต่อการใชแ้ละการช่วยเหลอืเกื�อกูล
(helping  each  other)  คือการที�ฝ่ายบริการและการศึกษา

ต่างช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัในระหว่างที�น ักเรียนฝึกปฏิบตัิ
บนหอผูป่้วย

�.� หลกัการสมเหตสุมผล (reasonable) คือการ
ตอบแทนดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก  ไดแ้ก่  ที�พกั  อาหาร
ยานพาหนะ  และงบประมาณ  ฝ่ ายการศึกษา  “เราจะมี
preceptor ไดไ้ม่เกนิ �� % ของจาํนวนอาจารยก์ค็ือเราตอ้ง
strict มากวา่เราจะเอาเดก็ไปไดก้ี�คน แลว้ preceptor เนี�ยจะ
on duty หรอืจะ  off  duty  ไดเ้วรละ  �,���  บาท  เป็นการ
ตอบแทนที�เหมาะสม  ส่วนที�พกัและยานพาหนะก็ไดร้บัการ
สนบัสนุนจากแหลง่ฝึกเป็นอยา่งด ีและเรากไ็ดจ้ดังบประมาณ
ค่าตอบแทนใหอ้ย่างเหมาะสม”

ฝ่ายบริการ  “Preceptor  เต็มเวลา  รูส้ึกว่า  ทอ.
จะไม่ไดใ้ชแ้ต่จะเป็นค่าสมัมนาคุณวทิยากรแต่ละหอผูป่้วย
และกม็กีารปฐมนเิทศ ค่าตอบแทนการใหน้กัเรยีนเป็นแหลง่ฝึก
ก็มีความเหมาะสมดี  ก็ค่อนขา้งที�จะมากกว่าที�อื� นอยู่แลว้
กส็มเหตสุมผล ส่วนที�พกันั�นกจ็ดัไวใ้หร้ะหวา่งการฝึกหากตอ้ง
การรถพานกัเรยีนเขา้พื�นที�หากตอ้งการกจ็ดัเตรียมไวต้ามที�ได ้
ประสานไวต้ามความเหมาะสม”

“ถา้ off เวรมาแลว้มาช่วยดูนกัเรยีน อนันี� ได ้�,���
บาท/ เวร Preceptor ดู นกัเรยีน �-� คน ไดเ้วรละ �,���
บาท คิดวา่เหมาะสมดแีลว้”

�.�  การช่วยเหลือเกื� อกูล  (supporting  each
other)  คือการที� ฝ่ายบริการและการศึกษาต่างช่วยเหลือ
ซึ� งก ันและกันในระหว่างที�น ักเรียนฝึกปฏิบตัิบนหอผู ป่้วย
ฝ่ายการศึกษา  “ถา้ประชมุเรากต็อ้งถามวา่ตอ้งเตรยีมอุปกรณ์
อะไรไป  ไม่วา่จะเป็นเครื�องนอน  อปุกรณ์ไมเ้คาะเขา่  กระเป๋า
อนันี� เรากจ็ะเตรยีมไป  แมก้ระท ั �งกระตกินํ�า  กจ็ะไดค้าํตอบวา่
ไม่ตอ้งเตรยีมไปทางแหล่งฝึกจะช่วยเตรียมให”้

ฝ่ายบรกิาร  “การเป็นพี�เลี�ยงเนี�ยในเวลางาน  ไม่มี
ค่าตอบแทนมีนอ้งมา  ��  คน  ก็ถือว่าเยอะเหมือนกนัก็จะ
ช่วยกนัดูแล  บางทกี็ช่วยดูพื�นที�ในการเยี�ยมบา้นหรือว่าของ
ทอ. หา case  เองได ้ประสานเองไดก้จ็บ แต่ถา้ไม่ได ้ case
กช็่วยกนั  และทาํใหไ้ดอ้ยูแ่ลว้กช็่วยเหลอืกนัไป”
�. จุดเนน้ของอาํนาจ (Focus of power) ในมติ ิจุดเนน้ของ
อาํนาจในความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาพยาบาลกบั
สถานบริการสุขภาพ  ระด ับนโยบายคือการเนน้ความสอด
คลอ้งของการฝึกเป็นหล ักกับวตัถุประสงค์ของหอผู ้ป่วย
แต่ละแห่ง  (ward  objective)  และระดบับุคคล  ผูบ้ริหาร
สูงสุดขององคก์รเป็นผูต้กลงใหค้วามร่วมมอืรบัเป็นแหลง่ฝึก
(making agreement)
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�.�  ระดบันโยบาย  มีจุดเนน้คือ  มีนโยบายของ
แหลง่ฝึกในภาพใหญท่ี�สนบัสนุนและสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์
ของหอผูป่้วยแต่ละแหง่ (ward objective) ที�ใชเ้ป็นแหลง่ฝึก

ฝ่ายการศึกษา  “การจะใหเ้ด็กนกัเรียนฝึกหรือไม่
และไม่ใหฝึ้ก  ward  ไหน  เราดูที�ความสอดคลอ้งของการฝึก
เป็นหลกั  และนโยบายแหล่งฝึกก่อน  แลว้จึงตดัสินใจใหฝึ้ก
เราจะดูหลกัสูตรรายวชิา  และวตัถปุระสงค์เป็นหลกั  Ward
ไหนไมม่คีนไขต้รงตามวตัถปุระสงคก์ารฝึก นกัเรยีนกไ็มไ่ดฝึ้ก
ward ไม่ใหฝึ้กกไ็ม่ไดฝึ้ก”

ฝ่ายบรกิาร “Ward พเิศษเนี�ยมคีนไขห้ลายประเภท
แต่เราไม่ใหเ้ดก็ขึ�นฝึก มนัคอืนโยบายเลย เราคุยกนัในทมีของ
คณะกรรมการของเราวา่เราไม่รบัทา่นฝึก  ward  พเิศษ  เรามี
มาตรการนี� อยู่”

�.�  ระดบับคุคล  (personal  level)  มจีุดเนน้คือ
ผูบ้รหิารสูงสุดขององคก์รตกลงใหค้วามร่วมมอืเป็นแหลง่ฝึก
(making  decision)  และตกลงใจใหก้ารสนบัสนุนระหว่าง
สถานศึกษาใหใ้ชส้ถานบรกิารเป็นแหลง่ฝึก

ฝ่ายการศึกษา  “เราไดห้ารือกบั  ผอ.  แลว้ในเรื�อง
แหล่ งฝึ กถึ งการเลือกแหล่ งฝึกถึ งข อ้ดี   ข ้อเสี ยพร ้อม
ขอ้ขดัขอ้งและขอ้เสนอแนะเพื�อช่วยตดัสินใจเลอืกแหล่งฝึก
และ  ผอ.  ใหห้วัหนา้กองการศึกษาส่งนักเรียนไปฝึกตามที�
ภาควิชาไดพ้ิจารณาแลว้ว่าตกลงใหส้ามารถฝึกที�ใดไดบ้า้ง
ตามที�ตอ้งการและใหส้่งแผนการฝึกใหผู้ท้ี�รบัผิดชอบก่อน
การฝึก”

ฝ่ายบริการ  “หวัหนา้เราแจง้แลว้ว่ายินดีที�จะรบั
เป็นแหล่งฝึกใหด้ว้ยปีนี�   ถา้อาจารยจ์ะจัดสาํหร ับนอ้ง  ๆ
กองทพัอากาศเพื�อที�จะฝึกเราก็จะช่วยสอนให ้ โดยเฉพาะ
สอนจิตเวชใหน้กัศึกษาของกองทพัอากาศก็ยนิด”ี

“ผอ.กอง บอกแลว้วา่หากมกีารประสานงานกนัแลว้
ตามขอ้ตกลงวา่จะใหฝึ้ก ward ใดบา้ง กใ็หท้าง วพอ. รบีส่ง
แผนการฝึกมาเพื�อจะไดพ้ิจารณาใหก้่อนและงานนี�   รอง.ผอ.
กอง ช่วยดูแลรบัผดิชอบเรื�องการฝึก และ ผอ. กย็นิดใีหก้าร
สนบัสนุนการฝึก วพอ. เป็นอนัดบัแรก”
�. จุดเนน้ของการควบคมุ (Focus of control) ในมติจิุดเนน้
ของการควบคมุความร่วมมอืระหวา่งสถาบนัการศึกษาพยาบาล
กบัสถานบรกิารสุขภาพ คือการช่วยกนักาํกบั ควบคุม  กาํกบั
ติดตามการของฝึกนักศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
(professional standard)

ฝ่ายการศึกษา  “ทุกคนตอ้งทาํงานดว้ยมาตรฐาน
เพราะทุกคนคือแบบอย่างของนักเรียน  อันนี� ก็คือสิ� งที� เรา
รูส้กึว่าเราคุม้ค่าในการดูแลการฝึกภาคปฏบิตัิของนกัเรียน”

ฝ่ายบริการ  “หวัหนา้หอผู ป่้วยเนี� ยมีการประชุม
ติดตามดูแลการฝึกของนกัเรียน  ใหพ้ยาบาลพี�เลี�ยงประเมิน
ควบคุมกาํกับ  feedback  และก็บอกเสนอแนะ  ขอ้ติชม
เพื�อใหเ้ป็นมาตรฐาน”
�. เป้าหมาย (Goals)  ในมิติเป้าหมายของความร่วมมือ
ระหว่างสถาบนัการศึกษาพยาบาลกับสถานบริการสุขภาพ
มปีระเดน็สาํคญั � ประการ คือ การพฒันาทกัษะของอาจารย์
และพยาบาล  (skill  development)  การประสานประโยชน์
ร่วมกนั  (mutual  benefit)  ทาํใหผู้ป่้วยในแหล่งฝึกไดร้บั
บรกิารที�ดีขึ�นดงันี�

�.�  การพ ัฒนาทกัษะของอาจารย์และพยาบาล
(skill  development)  มคีวามสาํคญัมากต่อการพฒันาการ
ฝึกปฏิบตัิของนกัเรียนในการส่งเสริมความรูด้า้นการปฏิบตัิ
และการฝึกทกัษะการพยาบาลวชิาชีพการพยาบาล  สิ�งสาํคญั
คือทกัษะการปฏิบตัิภายใตค้วามรูท้ี�ใชเ้ป็นแนวทาง

ฝ่ายการศึกษา “สาํคญัที�สุดคอืคิดวา่อาจารยจ์ะตอ้ง
practice  ถึงจะทาํใหก้ารพ ัฒนาท ักษะในแหล่งฝึกใหม้ี
ประสิทธิภาพและจะทาํใหท้างแหล่งฝึกก็ยอมร ับเราดว้ย
แต่ถา้เราไปคาดหวงัใหเ้คา้ทาํแต่เราเองยงัทาํไม่ดอีนันี�คงไม่ได ้
เพราะฉะนั�นอาจารยท์ ั�งประเทศควรจะมี  faculty  practice
การที�แหล่งฝึกจะดีหรือไม่ดีคิดว่าการมี  faculty  practice
จะช่วยผลกัดนัอยา่งมาก  อนันี�คือสาํคญัที�สุด”

ฝ่ายบริการ  “ก็ไดร้ ับการเป็นแหล่งฝึกมาตลอด
สว่นหนึ�งกค็อืการมนีกัศกึษาทาํใหต้วัเราเองไดพ้ฒันาท ั�งความรู ้
และทกัษะ  เราตอ้งเตรียมตัวใหพ้รอ้มเพื� อคอยช่วยเหลือ
ใหค้าํแนะนาํเมื�อมนีกัเรยีนขึ�นฝึก นกัเรยีนจบไปกม็าทาํงานกบั
เรา  เราสอนดเีรากไ็ดน้อ้งด ี เราจึงตอ้งพฒันาทกัษะอยูเ่สมอ”

�.�  การประสานประโยชน์ร่ วมกัน  (mutual
benefit) การใหน้กัเรยีนฝึกปฏบิตักิารพยาบาลในสถานบรกิาร
ทาํใหเ้กิดการประสานประโยชน์ร่วมกนัท ั�งดา้นการพฒันา
ความรูด้า้นการสอน  ผูส้อนตอ้งไดร้บัการเตรยีมการทาํหนา้ที�
เป็นพยาบาลพี�เลี�ยงและทกัษะการปฏบิตังิาน

ฝ่ายการศึกษา  “เรื�องของการอบรมเป็นพยาบาล
พี�เลี�ยง กค็ือการพฒันาเป็น  preceptor  เราเคยทาํ ซึ�ง  pre-
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ขององค์กรเป็นผูท้าํความตกลงใหค้วามร่วมมือรบัเป็นแหล่ง
ฝึก (decision making) กาํหนดไวเ้พื�อใหม้ผูีร้บัผดิชอบในราย
วิชาการฝึกปฏิบตัิและเพื� อการติดต่อประสานการวางแผน
การดาํเนินการฝึกและการประเมินผลการฝึกปฏบิตัิ(11)

จุดเนน้ของการควบคุม  (Focus  of  control)  มี
จดุเนน้ของการควบคมุความรว่มมอืระหวา่งการกาํกบั ควบคมุ
ตดิตามการฝึกใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี  (professional
standard)(13,14)  อย่างใกลช้ิดเพื�อป้องกนัความผิดพลาดที�
อาจเกิดขึ� น  เป้าหมาย  (Goals)  มีจุดเนน้  �  ประการคือ
เป้าหมาย  (Goals)  ในมติิเป้าหมายของความร่วมมอืระหว่าง
สถาบนัการศึกษาพยาบาลกบัสถานบรกิารสุขภาพ  มปีระเด็น
สาํคัญ  �  ประการ  คือ  การพ ัฒนาทกัษะของอาจารย์และ
พยาบาล  (skill development)    และการประสานประโยชน์
ร่วมกนั (mutual benefit) ความร่วมมอืระหวา่งสถานบรกิาร
สุขภาพที�ใชเ้ป็นแหลง่ฝึกนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ  และ
เกิดการประสานประโยชน์ซึ� งกนัและกนัทาํใหเ้กิดประโยชน์
ในการพฒันาวชิาชีพ  การประชุมหารอื  การจดัอบรมร่วมกนั
เป็นการประสานประโยชนร์่วมกนั  และพบว่าการมีนกัศึกษา
อยูใ่นคลนิิกสง่ผลใหก้ารพยาบาลดกีวา่เมื�อไม่มนีกัศึกษาอยู่(14)

การมนีกัศึกษาขึ�นฝึกปฏบิตังิานถอืเป็นการสรา้งบรรยากาศทาง
วชิาการ  เป็นการเอื�อประโยชนร์่วมกนั

ขอ้เสนอแนะ
ความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาพยาบาล

กบัสถานบรกิารสุขภาพช่วยขบัเคลื�อนใหเ้กิดความกา้วหนา้ใน
วชิาชพีร่วมกนั  จึงควรดาํเนินการดงันี�

�.  ต ั�งคณะทาํงานด า้นการวิจ ัยและนว ัตกรรม
รว่มกนัระหวา่งสถาบนัการศกึษาพยาบาลกบัสถานบรกิารสขุภาพ

�.  ตั�งคณะกรรมการพฒันาแนวปฏบิตัิทางคลนิิก
สาํหรบัพยาบาล  Clinical  Nursing  Practice  Guideline
และการจดัประชมุวชิาการร่วมกนั

�.  สถาบ ันการศึ กษพยาบาลกับสถานบริการ
สุขภาพส่งเสรมิใหอ้าจารยส์ามารถฝึกฝนทกัษะความชาํนาญ
(faculty practice) นอกเหนือจากงานการสอนตามปกต ิเพื�อ
เป็นการพฒันาสมรรถนะการสอนภาคปฏบิตัใิหม้ปีระสทิธภิาพ
ยิ�งขึ�น

�.  สถาบ ันการศึ กษาจัดโปรแกรมการอบรม
พยาบาลพี� เลี� ยง  และการสอนในคลินิกใหแ้ก่พยาบาลที�
ทาํหนา้ที�ช่วยสอนในหอผูป่้วย
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