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 ในชว่งป ีพ.ศ. 2541-2543 เปน็ชว่งการเปลีย่นผา่นที่
สำคญัของประเทศทีม่กีารปรบักระบวนการคดิใหมท่างดา้น
สขุภาพทีมุ่ง่เนน้การสรา้งสขุภาพมากกวา่การซอ่มสขุภาพ 
คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล ไดข้านรบัแนว
นโยบายการสร้างสุขภาพดีให้กับคนไทย ด้วยการปรับ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติและบรรจรุายวชิาใหม ่ คอื 
การสร้างเสริมสุขภาพ ในชั้นปีที ่ 2 เพื่อพัฒนานักศึกษา
พยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดใหม่และแนว
ปฏบิตัขิองการสรา้งเสรมิสขุภาพ เปน็การวางรากฐานในการ
สรา้งตน้แบบพยาบาลทีม่สีมรรถนะในการสรา้งเสรมิสขุภาพ
ให้กับตนเองและประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ   
ผู้เขียนไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะต้องเป็นผู้จัดทำเค้าโครง
รายวชิานี ้ เพราะเปน็อาจารยม์อืใหมม่าก ไมเ่คยทำมากอ่น
ทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัต ิ เกิดอาการตื่นตระหนกและ
สบัสน การทีช่วีติตอ้งผกผนัตกกระไดพลอยโจนมาเปน็ครู
พยาบาลกส็รา้งความสบัสนใหก้บัชวีติมากพอแลว้ ยิง่ตอ้ง
มาทำรายวชิาทีต่อ้งสรา้งใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐาน
แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ให้กับนักเรียน
พยาบาลทีม่จีำนวนผูเ้รยีนเกอืบ 300 คน จงึเปน็เรือ่งทีเ่กนิ
ความคาดหมาย แต่ด้วยความเป็นคนที่ชอบทำในสิ่งที่
ท้าทายจึงยอมเดินหน้าบุกตะลุยที่จะเรียนรู้ ในการจัดทำ
รายวชิานี ้ตอ้งขอขอบคณุผูบ้รหิารหลายทา่นในยคุนัน้ทีค่อย
ใหก้ำลงัใจและสนบัสนนุใหค้ำชีแ้นะอยา่งมเีมตตาธรรมมา
โดยตลอด ให้โอกาสในการคิดและจัดทำกรอบเค้าโครง
รายวชิาไดอ้ยา่งอสิระ จนสำเรจ็ลลุว่งสามารถเปดิใหม้กีาร
เรียนการสอนวิชานี้ ได้ ในปีการศึกษา 2542 โดยเป็น
รายวิชาอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสขุศาสตร ์ เมือ่แผนงานพฒันาเครอืขา่ยพยาบาล
ศาสตรเ์พือ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ (พย.สสส.) เปดิใหม้ชีอ่ง
ทางการสือ่สารผา่นการเลา่เรือ่งเปน็ตวัหนงัสอืจงึอยากบอก
เล่าเรื่องราวประสบการณ ์ และแนวความคิดในการ
ออกแบบรายวชิาการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
 
จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
 เมื่อต้องมองย้อนหลังกลับไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว 
อะไรเปน็ฐานคดิในการกำหนดกรอบโครงรา่งของรายวชิานี ้ 
ประเดน็แรกเลยคอื ไดจ้ากอา่นเอกสาร ตำราทีส่ำนกังาน
ปฏริปูระบบสขุภาพไดจ้ดัทำเผยแพรเ่พือ่เขา้ใจวธิคีดิและมมุ
มองของประเทศไทย ประเดน็ทีส่องคอื การสอบถามจากผูรู้้
คอือาจารย์ในภาควชิาการพยาบาลสาธารณสขุศาสตรเ์พือ่
ขอคำปรึกษาในเรื่องหลักการ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ และ 
ประการสดุทา้ยคอื จากประสบการณส์ว่นตวัที่ไดเ้รยีนรูผ้า่น
การปฏิบัติจริ งในการเรียนปริญญาเอกที่ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา จดัไดว้า่เปน็ตน้ทนุทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยา่งมาก 
เพราะในชว่งนัน้นโยบายทางดา้นสขุภาพของอเมรกิามุง่เปา้
หมายไปในเรือ่ง Healthy People 2000 ผูเ้ขยีนไดล้งเรยีน
รายวิชาของหลักสูตรปริญญาโท Community Health 
Nursing 3 รายวชิา จำนวน 12 หนว่ยกติ ซึง่ทัง้ 3 วชิานี้
จะตอ้งลงไปฝกึปฏบิตัจิรงิในชมุชนไดส้มัผสักบัความหลาก 
หลายของกลุม่คนในชมุชนทัง้คนผวิขาว ผวิดำและผวิเหลอืง 
(American Chinese) ไดเ้หน็การนำแนวคดิเชงินโยบายลงสู่
การปฏิบัติในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งได้มี
การปฏบิตัจิรงิในการจดัทำโครงการ Health Awareness 
Week ใหก้บักลุม่ผูส้งูอายชุาวอเมรกินัเชือ้สายจนี ในชมุชน

ปกิณกะ
บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้:การออกแบบรายวิชา

การสร้างเสริมสุขภาพ
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เมอืง Cleveland เปน็การทำงานทีม่คีวามสขุในการเรยีน
รูม้ากที่ไดเ้ปดิโลกทศัน ์ มีโอกาสไดเ้หน็ความแตกตา่งทาง
วัฒนธรรม แต่มีความเป็นมนุษย์ที่มีสุข ทุกข์เหมือนกัน 
ทำให้มีความเข้าใจวิธีคิด การให้คุณค่าและวิถีการดำเนิน
ชวีติของผูส้งูอายชุาวอเมรกินัมากขึน้  
 นอกจากนี ้ ยงัไดท้ัง้เพือ่นพยาบาลทีท่ำงานดา้นชมุชน
ขององคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน เชน่ Home Health Care 
ของ Visiting Nurse Association, County Health 
Department และโรงพยาบาลที่จัดโปรแกรมลงสู่ชุมชน 
เมือ่เรยีนจบรายวชิาดงักลา่วก็ไดล้งไปเพิม่พนูประสบการณ์
ต่อโดยไปเป็นอาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน 
Outreach Program ของโรงพยาบาลที่อยู่ ในเมือง 
Cleveland จนไดต้อ่ยอดมาถงึการทำดษุฎนีพินธใ์นประเดน็
ทางดา้นพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูส้งูอายชุาวอเมรกินั
ผิวขาวและผิวดำ ทำให้ตกผลึกความรู้และความเข้าใจ
ธรรมชาตขิองการใชช้วีติในกลุม่คนทีม่คีวามหลายหลายทาง
เชือ้ชาต ิ ซึง่เปน็เรือ่งของความสมัพนัธก์บัสรรพสิง่รอบตวั 
สังคมใดที่ใส่ความรักเข้าไป ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือให้เกิด
ความเทา่เทยีมกนั คนยอ่มมคีวามสขุ เบกิบาน เกดิความ
สงบรม่เยน็ ชวีติมนษุยน์ัน้ประกอบดว้ยรา่งกายและจติใจ 
การสง่เสรมิสขุภาพเปน็เรือ่งของใจทีจ่ะนำกายใหเ้กดิความ
สมดลุคอืความเปน็ปกต ิ ดงัคำนยิามทีอ่งคก์ารอนามยัโลก 
(WHO)1 ไดร้ะบวุา่การสง่เสรมิสขุภาพ (Health Promotion) 
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ประชาชนเพิ่มความสามารถใน
การควบคมุและพฒันาสขุภาพของตนเอง สขุภาพจะพฒันา
ไดเ้มือ่มพีลงัใจทีเ่ขม้แขง็ มเีหตมุผีลในการคดิ มคีวามพรอ้ม
ทางอารมณท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง ทำใหเ้กดิการปฏบิตัพิฤตกิรรม
ทีส่รา้งสขุภาวะ ลดความทกุข์ได ้ แต่ในความเปน็จรงิการ
ปรบัเปลีย่นวถิชีวีติทีด่ำเนนิอยู่ในแตล่ะวนัใหม้คีวามตอ่เนือ่ง
และยัง่ยนืเปน็เรือ่งทีท่ำไดย้าก แตล่ะคนไมว่า่จะอยู่ในภาวะ
ปกตหิรอืเจบ็ปว่ยตอ้งหาจดุทีส่มดลุกนัเองใหอ้ยูบ่นความพอ
เพยีงนัน่เอง 
 
ใส่ ใจในการทำบทเรียน
 เมื่อมีฐานคิดก็ทำให้มีหลักการในการกำหนด
วตัถปุระสงคว์า่ตอ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ในเรือ่งใด
บา้ง แลว้นำมาแตกเปน็เนือ้หาในหวัขอ้ตา่งๆ ทีอ่าจารยค์ดิ
วา่จำเปน็สำหรบัการเรยีนรู ้ โดยปพูืน้ฐานใหค้วามรูแ้นวคดิ
และความเปน็มาของการสง่เสรมิสขุภาพในมติใิหม ่นโยบาย

สขุภาพในระดบัสากลและในประเทศ สถานการณส์ขุภาพที่
ผันแปรตามสภาพของสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและ
ความเป็นพลวัต แนวคิดพื้นฐานทางทฤษฎีด้านจิตวิทยา 
พฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรท์ีอ่ธบิายความสมัพนัธ์
ระหวา่งปจัจยัภายในและภายนอกบคุคลทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรม
สขุภาพ รวมทัง้ทฤษฏ/ีรปูแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิสขุ
ภาพ กลยุทธ์ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีการ
ดำเนนิชวีติของคนในแตล่ะวยั และจบลงดว้ยบทบาทและ
สมรรถนะของพยาบาลในการสง่เสรมิสขุภาพ เมือ่ไดเ้นือ้หา
เปน็ทีต่กลงกนัในทมีผูส้อน โชคดทีีม่กีนัอยูแ่ค ่ 3 คนไมต่อ้ง
ใชเ้วลามากในการแสดงความคดิเหน็ อยา่งไรกต็ามประเดน็
สำคญัอยูท่ีว่ธิกีารจดัการเรยีนการสอนมากกวา่จะทำอยา่งไร
ให้น่าสนใจผู้เรียนไม่เบื่อ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากในการ
จดัการเรยีนทีม่ผีูเ้รยีนเกอืบ 300 คน เปน็วชิาทฤษฏจีำนวน 
2 หนว่ยกติทีจ่ะใหค้วามรูพ้ืน้ฐานกบันกัศกึษาในเรือ่งการสง่
เสรมิสขุภาพเพือ่ไปตอ่ยอดในวชิาอืน่ๆ จะใชก้ารสอนแบบ
บรรยายอยา่งเดยีวในการปอ้นความรูเ้ชงิวชิาการคงไมเ่กดิ
พลงัทางปญัญากบันกัศกึษาแน ่ 
 ผูเ้ขยีนมคีวามเชือ่วา่การเรยีนรูท้ีด่ตีอ้งเปดิโอกาสใหผู้้
เรียนได้แสดงความคิดเห็นและพัฒนากระบวนการคิด 
แมว้า่ในการเรยีนการสอนแบบบรรยายจะตัง้ประเดน็คำถาม
นกัศกึษาใหม้สีว่นรว่ม กระตุน้ใหต้อบแสดงความคดิเหน็ก็
สามารถทำได ้ เมือ่เปน็ชัน้เรยีนทีม่นีกัศกึษาจำนวนมากอาจ
จะมขีอ้จำกดัได ้ นา่จะมกีจิกรรมอืน่ๆทีจ่ะชว่ยพฒันาทกัษะ
การคดิอยา่งมเีหตผุล จงึตอ้งใชเ้วลาในการทำการบา้นมาก
ขึน้เพือ่คดิคน้วธิกีารใชก้จิกรรมกลุม่ยอ่ยเขา้มารว่มดว้ย โดย
ตัง้เปน็โจทยห์วัขอ้ใหน้กัศกึษาในแตล่ะกลุม่ไปสบืคน้และทำ
เป็นรายงานพร้อมทั้งนำเสนอในชั้นเรียน กำหนด
วตัถปุระสงคแ์ละแนวทางการทำรายงานใหน้กัศกึษาทราบ 
พอดีในชว่งนัน้แผนการศกึษาของนกัศกึษาชัน้ปทีี ่ 2 ของ
คณะฯ จะมีการแบ่งครึ่งนักศึกษาจาก 300 คน แยกกัน
เรยีนเปน็ 2 กลุม่ใหญ ่จงึใช้โจทยเ์ดยีวกนัในการใหน้กัศกึษา
ทำงานทั้ง 2 กลุ่มเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนัก
ศกึษาในความคดิสรา้งสรรคแ์ละความสนใจทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง  ในปีแรกที่เริ่มต้นมีอุปสรรคบ้างในเรื่องปัจจัย
สนบัสนนุทีจ่ะชว่ยเกือ้หนนุการเรยีนรู ้ แตน่กัศกึษากท็ำผล
งานไดน้า่ประทบัใจอยูห่ลายเรือ่ง ตวัอยา่งเชน่ มนีกัศกึษา
กลุม่หนึง่ไปสมัภาษณว์ถิชีวีติของผูห้ญงิกลางคนืเชือ่มโยงกบั
ประเดน็ความเสีย่งทางสขุภาพ  
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ประสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอนในปแีรกได้ใหบ้ท
เรยีนในการเปดิใจ เขา้ใจความทกุขข์องผูเ้รยีนทีม่คีวามวติก
กงัวลกบัการสอบ เพราะปแีรกกม็นีกัศกึษาตกตอ้งซอ่มเปน็
จำนวนมาก รวมทัง้ความทกุขข์องผูส้อนทีอ่ดัเนือ้หาทีค่อ่น
ขา้งแนน่และคดิวา่จำเปน็สำหรบัผูเ้รยีน (นา่จะถามผูเ้รยีน
ว่าอยากรู้เรื่องอะไร) ทำให้ต้องกลับมาทบทวนวิเคราะห์
เนือ้หาและการออกขอ้สอบในแตล่ะสว่นอกีครัง้ ในความคดิ
ของผู้เขียนไม่น่าจะต้องมีการสอบข้อเขียน แต่ก็ทำไม่ได้
เนือ่งจากมาตรฐานการศกึษาถกูตกีรอบไวแ้ลว้วา่ตอ้งมกีาร
ประเมนิผลโดยการสอบ 70% และกำหนดเกณฑต์ดัสนิการ
ผา่นรายวชิาไวด้ว้ย ทำใหเ้กดิแนวคดิทีจ่ะปรบัรปูแบบการ
สอนให้มีการบรูณาการในการเชื่อมโยงเนื้อหากับประเด็น
ปัญหาทางสุขภาพ หาวิธีสอนที่จะกระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ โดยใช้สื่อมาประกอบการสอนเพื่อให้ผู้
เรยีนเกดิจนิตนาการในการเรยีนรู ้กต็อ้งพยายามหาวธิแีก้ไข
มาตลอดซึง่ผูเ้ขยีนจะใหค้วามสำคญักบัผูเ้รยีนในการสรา้ง
ความเขา้ใจ อยากจะเรยีนรู ้ความกระตอืรอืรน้ในการคน้หา
คำตอบ ซึง่ในระยะเวลา 5 ปตีัง้แตป่ ี พ.ศ. 2542 -2546 
ก็ได้เห็นศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลที่ไปค้นคว้านำมา
อธิบายเล่าให้เพื่อนฟัง ความกล้าในการแสดงออก และ
ทกัษะในคดิใหเ้หตผุลและการหาคำตอบ แตส่ิง่ทีเ่หน็เปน็ขอ้
จำกดัในนกัศกึษากค็อืการซกัถามยงัมนีอ้ยตอ้งมกีารพฒันา
ทกัษะในเรือ่งนี้ใหม้ากขึน้   
 
ใส่พลังใจเรียนรู้อีกครั้ง
 ในชว่งป ี พ.ศ. 2546 ไดม้กีารปรบัหลกัสตูรพยาบาล
ศาสตรบณัฑติและเปลีย่นชือ่วชิาใหมเ่ปน็ ”สขุภาพและการ
สรา้งเสรมิสขุภาพ” จำนวน 2 หนว่ยกติ เรยีนในชัน้ปทีี ่ 1 
ไดเ้ริม่ใชห้ลกัสตูรใหม่ในป ีพ.ศ. 2547 เปน็วชิาที่ใชอ้าจารย์
รว่มสอนจากหลายภาควชิาฯ มอีาจารยท์า่นอืน่อาสามาเปน็
หัวหน้าจัดทำรายวิชานี ้ จนมาถึงป ี พ.ศ. 2550 มีเหตุให ้ 
ผูเ้ขยีนกลบัมาเปน็ผูร้บัผดิชอบวชิาอกีครัง้ คดิวา่โจทยท์ีต่อ้ง
ทำตอนนีน้า่จะงา่ยขึน้เพราะมีโอกาสไดร้ว่มทำคูม่อืการสอน
การสง่เสรมิสขุภาพสำหรบัหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
เมือ่ป ีพ.ศ. 2545 และจติวญิาณความเปน็ครเูริม่เขา้สงิสถติ 
นอกจากนี้กระแสการเติบโตของแนวคิดใหม่การสร้าง
เสริมสุขภาพได้ขยายวงกว้างเข้ามาในสถาบันการศึกษา
พยาบาล แพทย ์ และสาขาอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ มสีือ่
วดีทีศัน ์เอกสาร website มากมายทีจ่ะเปน็แหลง่การเรยีนรู้

ให้กับนักศึกษา ทำให้กรอบความคิดในการออกแบบการ
เรยีนรูว้ชิานีง้า่ยขึน้ โดยเริม่ตน้ทีค่ำอธบิายรายวชิาทีม่กีาร
กำหนดไวแ้ลว้วา่ม ี Key concepts ใดบา้งแลว้จงึมาแตก
เนื้อหาที่สำคัญของการเรียนรู้เพื่อการสร้างสุขภาวะ โดย
พยายามทีจ่ะไมเ่ปลีย่นเคา้โครงเดมิทีท่มีอาจารยร์ุน่กอ่นได้
ทำไว ้ เพียงแต่สกัดเนื้อหาที่เป็นหลักการในการสร้างสุข
ภาวะโดยทัว่ไปและเนือ้หาเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัพยาบาลนำ
มาเชือ่มโยงกนัเพือ่ปพูืน้ฐานใหน้กัศกึษาเขา้ใจและตระหนกั
ถึงความสำคัญในการมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ
รอบตวั มคีวามคาดหวงัวา่อยา่งนอ้ยนกัศกึษาตอ้งเกดิการ
เรยีนรูท้ี่ใครค่รวญเพือ่การเปลีย่นแปลงตนเองกอ่น 
 เมือ่ไดห้ลกัคดิทีช่ดัเจนพรอ้มทัง้ศกึษาเพิม่เตมิในเรือ่ง
หลกัปรชัญาของการเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงกน็ำมาคดิ
พิจารณากระบวนการจัดการเรียนรู ้ โดยคิดทบทวนอย่าง
ใคร่ครวญจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเทียบเคียงกับบริบท
ของสภาพการณ์ของสังคมในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนมุมมองใน
เรือ่งการศกึษาทีเ่นน้ความสำคญัในการพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รยีนในการฝกึการคดิ การเผชญิปญัหาและการนำความรู้
จากเนือ้หาทีเ่รยีนไปใช้ ได้ในชวีติจรงิ ซึง่ไดม้กีารนำเสนอ
เค้าโครงรายวิชาในการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตของคณะฯ และชี้แจงทำความเข้าใจกับอาจารย์ที่
รว่มสอนในทมีเพือ่ไดข้อ้สรปุในการจดัทำรายวชิาโดยมรีปู
แบบแยกเปน็ 3 สว่นดงันี ้ 
 สว่นที ่1 เนือ้หาวชิา ไม่ไดมุ้ง่เนน้ความรูท้างวชิาการ
มาก เพราะเดก็ป ี1 ยงัไมม่คีวามรู้ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัสขุภาพ
และการเจบ็ปว่ยมากพอทีจ่ะลงเนือ้หาเชงิลกึได ้ ยงัคงเปน็
เนือ้หาในเรือ่งแนวคดิและความสำคญัของการสรา้งเสรมิสขุ
ภาพเชือ่มโยงกบัสถานการณป์ญัหาสขุภาพและนโยบายดา้น
สุขภาพของประเทศ ปัจจัยที่เปน็สาเหตุให้เกิดปัญหาและ
ความทกุขข์องคนไทย ซึง่พยายามโยงใหเ้ดก็เหน็วา่เปน็เรือ่ง
ใกลต้วั ทัง้ในเรือ่งปญัหาสขุภาพ โรคภยัไขเ้จบ็ตา่งๆ การ
ดแูลสขุภาพ ไดส้อดแทรกแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
พรอ้มดว้ยตวัอยา่งตา่งๆในการใชช้วีติและดแูลสขุภาพแบบ
พอเพยีง มเีนือ้หาเชงิทฤษฎทีางจติวทิยาลงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
พฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างเล็ก
นอ้ยใหค้วามรูเ้ปน็พืน้ฐานเพือ่อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ปัจจัยต่างๆว่ามีอะไรเป็นเหตุผลที่อาจทำให้คนบางคนมี
สุขภาพดีกว่าคนอื่น เครื่องมือในการประเมินสุขภาพใน
แต่ละมิติมีหลักการและมีประโยชน์อย่างไรเชื่อมโยงกับ
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 แนวคดิทางการพยาบาล และบทบาทของพยาบาล อยา่ง
นอ้ยเปดิโลกทศัน์ใหน้กัศกึษาไดม้มีมุมองเกีย่วกบัวชิาชพีวา่
ชอบไหม ทำได้ไหม ตดัสนิใจไดว้า่จะเลอืกเดนิเสน้ทางนีต้อ่
ไปหรอืไม ่ในสว่นเนือ้หาประเมนิผลโดยการสอบ 
 สว่นที ่2  กิจกรรมกลุ่ม จะให้เป็นโจทย์ใบงานกับ  
นกัศกึษาแยกเปน็ 3 ประเดน็ใหญ ่คอื ประเดน็แรกเปน็การ
หาขา่วจากหนงัสอืพมิพห์รอืแหลง่ขอ้มลูอืน่ๆมาเลา่ใหเ้พือ่น
ฟังและวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหา ประเด็นที่
สองเป็นกลุ่มที่ไปสืบค้นโครงการหรือกิจกรรมที่ทำไปแล้ว
เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ แล้ววิเคราะห์จุดแข็ง จุด
ออ่นของโครงการ ประเดน็ทีส่ามเปน็การตัง้โจทยค์ำถามใน
เรือ่งทีส่นใจไปสบืคน้ ซกัถามดว้ยตนเอง และสรปุผลที่ได ้
กลุ่มที่ได้รับมอบหมายในแต่ละประเด็นต้องนำผลงานมา
เสนอในชัน้เรยีน และใหเ้พือ่นกลุม่อืน่ไดอ้อกมาแสดงการ
สะทอ้นคดิในผลงานของเพือ่น รปูแบบของกจิกรรมจะมกีาร
เปลีย่นแปลงไปบา้งในแตล่ะป ี เชน่ จากการหาขา่วมาเลา่ 
บางปกีารศกึษาจะใชเ้ปน็เรือ่งราวของคนที่ไดท้ำความดีใน
รปูแบบตา่งๆ กจิกรรมนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาทกัษะการ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิสรา้งสรรค ์ จตินาการ การคดิ
วเิคราะห ์ ทกัษะการสบืคน้ขอ้มลู การสือ่สารและการสรา้ง
สมัพนัธภาพ 
 สว่นที ่3  การวิเคราะห์สุขภาพ เป็นการประเมิน
สุขภาพตนเองรายบุคคลโดยใช้แบบแผนสุขภาพของ  
กอรด์อน (Gordon) 11 แบบแผนเปน็เครือ่งมอื และให้
วิเคราะห์เลือกมา 1 ประเด็นที่ต้องการการแก้ ไข
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม พรอ้มทัง้วางแผนวธิกีารปรบัเปลีย่น
และระยะเวลาทีจ่ะปรบัเปลีย่น เพือ่ฝกึทกัษะการคดิอยา่ง
ใคร่ครวญให้เกิดความเข้าใจว่าการจะเปลี่ยนแปลงการ
กระทำตอ้งใชก้ำลงัใจทีเ่ขม้แขง็อยา่งไรบา้ง เมือ่เปลีย่นไปอยู่
ในมมุมองของพยาบาลจะไดเ้ขา้ใจผูอ้ืน่ไดม้ากขึน้  

บทสรุปการเรียนรู้
 เปน็เวลา 4 ปแีลว้ที่ไดห้นักลบัมารบัผดิชอบรายวชิา
ของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ เปน็การสอนในชัน้ปทีี ่
1 ทีเ่ปน็เดก็แรกรุน่ ทีย่งัไมผ่า่นการปนเปือ้นความคดิมากนกั 
เป็นเด็กยุคใหม่ที่มีความสามารถทางเทคโนโลย ี มีความ
พรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้ ผูส้อนตอ้งเขา้ใจวถิชีวีติของเดก็ยคุนีท้ีถ่กู
แวดลอ้มดว้ยสภาพทางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาไม่
หยุดนิ่ง ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เข้าใจผู้เรียนมากขึ้น 

มองเหน็ความสบัสน ความกดดนั ความทกุขท์ีผ่า่นเขา้มา
อย่างหลากหลายรูปแบบของวิถีชีวิตแบบใหม่ของการเป็น  
นกัศกึษา การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเปน็ภาระหนา้ทีส่ำคญัของคร ู
เพื่อค้นหาความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ทำให ้ 
ผูเ้ขยีนตอ้งไตรต่รองถงึธรรมชาตขิองเดก็ทีเ่พิง่เปลีย่นจาก
นกัเรยีนมาเปน็นกัศกึษามหาวทิยาลยั เดก็ป ี1 ของทกุคณะ
ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ศาลายาทั้งเรียนและพักอยู่ที่หอพักของ
มหาวทิยาลยั การเรยีนสว่นใหญเ่ปน็วชิาแกนพืน้ฐานทาง
วทิยาศาสตร ์ สงัคมศาสตร ์ มวีชิาเดยีวทีเ่รยีนวชิาพืน้ฐาน
ของวชิาชพีพยาบาล คอืสขุภาพและการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมมากสำหรับเด็กยุคทุนนิยม/
วตัถนุยิม นกัศกึษาตอ้งมกีารปรบัตวัในหลายเรือ่ง การตอ่ยอด
ในการพัฒนาทักษะชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับวิชาชีพ
พยาบาลทีต่อ้งแบกภาระรบัผดิชอบชวีติผูอ้ืน่ เดก็ทีม่าเรยีน
สว่นใหญเ่ปน็เดก็ทีม่ภีมูลิำเนาอยูต่า่งจงัหวดั หา่งไกลจาก
ครอบครวั หาอาหารรบัประทานเอง มเีพือ่นใหมเ่กอืบ 300 
ชวีติไมม่นีกัศกึษาคนใดทีจ่ะรูจ้กัเพือ่นไดค้รบทกุคน แมแ้ต่
คนทีม่ชีือ่ใกลก้นั เพราะชวีติมแีตค่วามเรง่รบี กจิกรรมของ
มหาวทิยาลยักม็มีากทีจ่ะตอ้งเขา้รว่มในชัน้ป ี 1 นกัศกึษาก็
อยูห่า่งไกลจากอาจารยข์องคณะฯ ยกเวน้ในวชิาทีเ่รยีนจะได้
พบพดูคยุกบัอาจารยก์เ็ฉพาะในเวลาทีม่าสอนกบัการคยุกนั
ทางโทรศพัท ์ชา่งหา่งไกลกนัเหลอืเกนิ จะเขา้ใจมากขึน้ตอน
ไดอ้า่นรายงานการประเมนิสขุภาพตนเองของนกัศกึษา ดงัที่
ไดย้กมา 1 ตวัอยา่ง  
 “ขา้พเจา้ประสบปญัหาความเครยีดหลายอยา่ง เชน่
การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มใหม ่ การเรยีน...ความกงัวล
ทีต่อ้งใชช้วีติคนเดยีวโดยไมม่บีดิามารดาคอยดแูลชว่ยเหลอื 
ความเครียดที่ต้องพบสังคมใหม่ๆ เพื่อนกลุ่มใหม ่ มี
ความเครียดกับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นซึ่งแตกต่างอย่าง
สิ้นเชิงกับการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาจารย์ที่สอนไม่เข้มงวดเท่าอาจารย์ในระดับมัธยมปลาย 
ทำให้ข้าพเจ้าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต...  
แบง่เวลาลำดบัความสำคญัวา่อะไรควรทำกอ่นหลงั การคดิ
อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งสำคัญมาก..ข้าพเจ้าไม่ปล่อย
ความเครยีดอยูก่บัขา้พเจา้นาน บางปญัหา...ไมส่ามารถแก้
ไดข้า้พเจา้กจ็ะปรกึษามารดา”  
 เมื่อเราเข้าใจมองเห็นทุกข์ของผู้เรียนก็จะช่วยใน
การนำไปจดัรปูแบบการเรยีนการสอนทีม่คีวามหลากหลาย
ไดด้ขีึน้ เพราะมนษุยท์กุคนมศีกัยภาพในการเรยีนรูแ้ละการ

J Nurs Sci_Vol 29 No3 Final.indd106   106 11/23/11   4:45:37 PM





J Nurs Sci   Vol.29  No.3 July-September 2011 

Journal of Nursing Science 107

แกป้ญัหาแตกตา่งกนัไปแลว้แตธ่รรมชาตขิองแตล่ะคน ซึง่
ธรรมชาติก็ให้เครื่องมือในการต่อสู้แก้ ไขปัญหา คือสมอง
นัน่เอง การจดัการเรยีนสอนจงึควรเนน้รปูแบบการพฒันา
ทกัษะการคดิใหน้กัศกึษาได้ใชส้มองทัง้ 2 ซกี ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิการจดัการเรยีนรู้ในยคุใหมท่ี่ให้ใชส้มองเปน็ฐาน 
โดยจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และใชว้ธิกีารสอนทีห่ลากหลายเพือ่กระตุน้ความสนใจของผู้
เรียน ให้โอกาสเด็กได้แสดงความสามารถตามความถนัด 
และธรรมชาตใินการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน จากประสบการณท์ี่
ผ่านมานักศึกษาจะชอบการทำกิจกรรมกลุ่มมาก และมี
ความสขุทีจ่ะแสดงศกัยภาพในการนำเสนอในหลายรปูแบบ 
มกีารใชส้ือ่และเทคโนโลยมีาใช้ในการนำเสนอรว่มดว้ย       
 ผูเ้ขยีนมคีวามคดิทีอ่ยากจะลองจดัการเรยีนในรปูแบบ
ที่ยังไม่ลงเนื้อหาวิชาการ เพียงให้โจทย์เด็กไปทำกิจกรรม  
ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของชีวิต แล้วมานำเสนอ  

เป็นระยะๆ แล้วจึงสอนสรุปเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละ 
Concepts ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพและการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
และไมม่กีารสอบ ซึง่เปน็โจทยท์ีย่ากและตอ้งทุม่เทพลงัมาก 
อาจารย์ต้องเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำด้วยกันและบูรณาการ
ตอ่ยอดไปในแตล่ะรายวชิาในการพฒันาทกัษะทางดา้นการ
สง่เสรมิสขุภาพของพยาบาลวชิาชพีไมรู่ว้า่ผูบ้รหิารทีอ่ยูท่าง
ด้านการศึกษาจะต่อยอดความคิดนี้ ไปได้หรือไม่ในเชิง
โครงสรา้งของหลกัสตูรและปจัจยัสนบัสนนุใหส้อดรบัตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาหรือ TQF เป็นโจทย์หนึ่งที่ต้อง
รว่มกนัหาคำตอบ  

เอกสารอ้างอิง(References)
 1. World Health Organization. Ottawa Charter  
  for Health Promotion. 1986: WHO/HPR/HEP/ 
  95.1, Geneva. 
 

J Nurs Sci_Vol 29 No3 Final.indd107   107 11/23/11   4:45:38 PM


