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ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2543 เป็นช่วงการเปลีย่ นผ่านที่
สำคัญของประเทศทีม่ กี ารปรับกระบวนการคิดใหม่ทางด้าน
สุขภาพทีม่ งุ่ เน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขานรับแนว
นโยบายการสร้างสุขภาพดี ให้กับคนไทย ด้วยการปรับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและบรรจุรายวิชาใหม่ คือ
การสร้างเสริมสุขภาพ ในชั้นปีที่ 2 เพื่อพัฒนานักศึกษา
พยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดใหม่และแนว
ปฏิบตั ขิ องการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการวางรากฐานในการ
สร้างต้นแบบพยาบาลทีม่ สี มรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพ
ให้กับตนเองและประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ
ผู้เขียนไม่ ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะต้องเป็นผู้จัดทำเค้าโครง
รายวิชานี้ เพราะเป็นอาจารย์มอื ใหม่มาก ไม่เคยทำมาก่อน
ทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ เกิดอาการตื่นตระหนกและ
สับสน การทีช่ วี ติ ต้องผกผันตกกระไดพลอยโจนมาเป็นครู
พยาบาลก็สร้างความสับสนให้กบั ชีวติ มากพอแล้ว ยิง่ ต้อง
มาทำรายวิชาทีต่ อ้ งสร้างให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐาน
แนวคิ ด การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพแนวใหม่ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น
พยาบาลทีม่ จี ำนวนผูเ้ รียนเกือบ 300 คน จึงเป็นเรือ่ งทีเ่ กิน
ความคาดหมาย แต่ด้วยความเป็นคนที่ชอบทำในสิ่งที่
ท้าทายจึงยอมเดินหน้าบุกตะลุยที่จะเรียนรู้ ในการจัดทำ
รายวิชานี้ ต้องขอขอบคุณผูบ้ ริหารหลายท่านในยุคนัน้ ทีค่ อย
ให้กำลังใจและสนับสนุนให้คำชีแ้ นะอย่างมีเมตตาธรรมมา
โดยตลอด ให้ โอกาสในการคิดและจัดทำกรอบเค้าโครง
รายวิชาได้อย่างอิสระ จนสำเร็จลุลว่ งสามารถเปิดให้มกี าร
เรี ย นการสอนวิ ชานี้ ได้ ในปีการศึกษา 2542 โดยเป็ น
รายวิชาอยู่ ในความรับผิดชอบของภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุขศาสตร์ เมือ่ แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาล
ศาสตร์เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) เปิดให้มชี อ่ ง
ทางการสือ่ สารผ่านการเล่าเรือ่ งเป็นตัวหนังสือจึงอยากบอก
เล่ า เรื่ อ งราวประสบการณ์ และแนวความคิ ด ในการ
ออกแบบรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ

จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
เมื่อต้องมองย้อนหลังกลับไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว
อะไรเป็นฐานคิดในการกำหนดกรอบโครงร่างของรายวิชานี้
ประเด็นแรกเลยคือ ได้จากอ่านเอกสาร ตำราทีส่ ำนักงาน
ปฏิรปู ระบบสุขภาพได้จดั ทำเผยแพร่เพือ่ เข้าใจวิธคี ดิ และมุม
มองของประเทศไทย ประเด็นทีส่ องคือ การสอบถามจากผูร้ ู้
คืออาจารย์ในภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์เพือ่
ขอคำปรึกษาในเรื่องหลักการ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ และ
ประการสุดท้ายคือ จากประสบการณ์สว่ นตัวที่ได้เรียนรูผ้ า่ น
การปฏิ บั ติ จ ริ ง ในการเรี ย นปริ ญ ญาเอกที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา จัดได้วา่ เป็นต้นทุนทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างมาก
เพราะในช่วงนัน้ นโยบายทางด้านสุขภาพของอเมริกามุง่ เป้า
หมายไปในเรือ่ ง Healthy People 2000 ผูเ้ ขียนได้ลงเรียน
รายวิชาของหลักสูตรปริญญาโท Community Health
Nursing 3 รายวิชา จำนวน 12 หน่วยกิต ซึง่ ทัง้ 3 วิชานี้
จะต้องลงไปฝึกปฏิบตั จิ ริงในชุมชนได้สมั ผัสกับความหลาก
หลายของกลุม่ คนในชุมชนทัง้ คนผิวขาว ผิวดำและผิวเหลือง
(American Chinese) ได้เห็นการนำแนวคิดเชิงนโยบายลงสู่
การปฏิบัติในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งได้มี
การปฏิบตั จิ ริงในการจัดทำโครงการ Health Awareness
Week ให้กบั กลุม่ ผูส้ งู อายุชาวอเมริกนั เชือ้ สายจีน ในชุมชน
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เมือง Cleveland เป็นการทำงานทีม่ คี วามสุขในการเรียน
รูม้ ากที่ ได้เปิดโลกทัศน์ มี โอกาสได้เห็นความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม แต่มีความเป็นมนุษย์ที่มีสุข ทุกข์เหมือนกัน
ทำให้มีความเข้าใจวิธีคิด การให้คุณค่าและวิถีการดำเนิน
ชีวติ ของผูส้ งู อายุชาวอเมริกนั มากขึน้
นอกจากนี้ ยังได้ทงั้ เพือ่ นพยาบาลทีท่ ำงานด้านชุมชน
ขององค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น Home Health Care
ของ Visiting Nurse Association, County Health
Department และโรงพยาบาลที่จัดโปรแกรมลงสู่ชุมชน
เมือ่ เรียนจบรายวิชาดังกล่าวก็ ได้ลงไปเพิม่ พูนประสบการณ์
ต่อโดยไปเป็นอาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน
Outreach Program ของโรงพยาบาลที่ อ ยู่ ใ นเมื อ ง
Cleveland จนได้ตอ่ ยอดมาถึงการทำดุษฎีนพิ นธ์ในประเด็น
ทางด้านพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุชาวอเมริกนั
ผิวขาวและผิวดำ ทำให้ตกผลึกความรู้และความเข้าใจ
ธรรมชาติของการใช้ชวี ติ ในกลุม่ คนทีม่ คี วามหลายหลายทาง
เชือ้ ชาติ ซึง่ เป็นเรือ่ งของความสัมพันธ์กบั สรรพสิง่ รอบตัว
สังคมใดที่ ใส่ความรักเข้าไป ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือให้เกิด
ความเท่าเทียมกัน คนย่อมมีความสุข เบิกบาน เกิดความ
สงบร่มเย็น ชีวติ มนุษย์นนั้ ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ
การส่งเสริมสุขภาพเป็นเรือ่ งของใจทีจ่ ะนำกายให้เกิดความ
สมดุลคือความเป็นปกติ ดังคำนิยามทีอ่ งค์การอนามัยโลก
(WHO)1 ได้ระบุวา่ การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ประชาชนเพิ่มความสามารถใน
การควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนเอง สุขภาพจะพัฒนา
ได้เมือ่ มีพลังใจทีเ่ ข้มแข็ง มีเหตุมผี ลในการคิด มีความพร้อม
ทางอารมณ์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลง ทำให้เกิดการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ทีส่ ร้างสุขภาวะ ลดความทุกข์ ได้ แต่ในความเป็นจริงการ
ปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ทีด่ ำเนินอยู่ในแต่ละวันให้มคี วามต่อเนือ่ ง
และยัง่ ยืนเป็นเรือ่ งทีท่ ำได้ยาก แต่ละคนไม่วา่ จะอยู่ในภาวะ
ปกติหรือเจ็บป่วยต้องหาจุดทีส่ มดุลกันเองให้อยูบ่ นความพอ
เพียงนัน่ เอง

ใส่ ใจในการทำบทเรียน
เมื่ อ มี ฐ านคิ ด ก็ ท ำให้ มี ห ลั ก การในการกำหนด
วัตถุประสงค์วา่ ต้องการให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ ในเรือ่ งใด
บ้าง แล้วนำมาแตกเป็นเนือ้ หาในหัวข้อต่างๆ ทีอ่ าจารย์คดิ
ว่าจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ โดยปูพนื้ ฐานให้ความรูแ้ นวคิด
และความเป็นมาของการส่งเสริมสุขภาพในมิตใิ หม่ นโยบาย

สุขภาพในระดับสากลและในประเทศ สถานการณ์สขุ ภาพที่
ผันแปรตามสภาพของสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและ
ความเป็นพลวัต แนวคิดพื้นฐานทางทฤษฎีด้านจิตวิทยา
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ทอี่ ธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยภายในและภายนอกบุคคลทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
สุขภาพ รวมทัง้ ทฤษฏี/รูปแบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมสุข
ภาพ กลยุทธ์ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีการ
ดำเนินชีวติ ของคนในแต่ละวัย และจบลงด้วยบทบาทและ
สมรรถนะของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ เมือ่ ได้เนือ้ หา
เป็นทีต่ กลงกันในทีมผูส้ อน โชคดีทมี่ กี นั อยูแ่ ค่ 3 คนไม่ตอ้ ง
ใช้เวลามากในการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตามประเด็น
สำคัญอยูท่ วี่ ธิ กี ารจัดการเรียนการสอนมากกว่าจะทำอย่างไร
ให้น่าสนใจผู้เรียนไม่เบื่อ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ ใหญ่มากในการ
จัดการเรียนทีม่ ผี เู้ รียนเกือบ 300 คน เป็นวิชาทฤษฏีจำนวน
2 หน่วยกิตทีจ่ ะให้ความรูพ้ นื้ ฐานกับนักศึกษาในเรือ่ งการส่ง
เสริมสุขภาพเพือ่ ไปต่อยอดในวิชาอืน่ ๆ จะใช้การสอนแบบ
บรรยายอย่างเดียวในการป้อนความรูเ้ ชิงวิชาการคงไม่เกิด
พลังทางปัญญากับนักศึกษาแน่
ผูเ้ ขียนมีความเชือ่ ว่าการเรียนรูท้ ดี่ ตี อ้ งเปิดโอกาสให้ผู้
เรียนได้แสดงความคิดเห็นและพัฒนากระบวนการคิด
แม้วา่ ในการเรียนการสอนแบบบรรยายจะตัง้ ประเด็นคำถาม
นักศึกษาให้มสี ว่ นร่วม กระตุน้ ให้ตอบแสดงความคิดเห็นก็
สามารถทำได้ เมือ่ เป็นชัน้ เรียนทีม่ นี กั ศึกษาจำนวนมากอาจ
จะมีขอ้ จำกัดได้ น่าจะมีกจิ กรรมอืน่ ๆทีจ่ ะช่วยพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีเหตุผล จึงต้องใช้เวลาในการทำการบ้านมาก
ขึน้ เพือ่ คิดค้นวิธกี ารใช้กจิ กรรมกลุม่ ย่อยเข้ามาร่วมด้วย โดย
ตัง้ เป็นโจทย์หวั ข้อให้นกั ศึกษาในแต่ละกลุม่ ไปสืบค้นและทำ
เป็ น รายงานพร้ อ มทั้ ง นำเสนอในชั้ น เรี ย น กำหนด
วัตถุประสงค์และแนวทางการทำรายงานให้นกั ศึกษาทราบ
พอดีในช่วงนัน้ แผนการศึกษาของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 ของ
คณะฯ จะมีการแบ่งครึ่งนักศึกษาจาก 300 คน แยกกัน
เรียนเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ จึงใช้ โจทย์เดียวกันในการให้นกั ศึกษา
ทำงานทั้ง 2 กลุ่มเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนัก
ศึกษาในความคิดสร้างสรรค์และความสนใจทีจ่ ะเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง ในปีแรกที่เริ่มต้นมีอุปสรรคบ้างในเรื่องปัจจัย
สนับสนุนทีจ่ ะช่วยเกือ้ หนุนการเรียนรู้ แต่นกั ศึกษาก็ทำผล
งานได้นา่ ประทับใจอยูห่ ลายเรือ่ ง ตัวอย่างเช่น มีนกั ศึกษา
กลุม่ หนึง่ ไปสัมภาษณ์วถิ ชี วี ติ ของผูห้ ญิงกลางคืนเชือ่ มโยงกับ
ประเด็นความเสีย่ งทางสุขภาพ
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ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในปีแรกได้ ให้บท
เรียนในการเปิดใจ เข้าใจความทุกข์ของผูเ้ รียนทีม่ คี วามวิตก
กังวลกับการสอบ เพราะปีแรกก็มนี กั ศึกษาตกต้องซ่อมเป็น
จำนวนมาก รวมทัง้ ความทุกข์ของผูส้ อนทีอ่ ดั เนือ้ หาทีค่ อ่ น
ข้างแน่นและคิดว่าจำเป็นสำหรับผูเ้ รียน (น่าจะถามผูเ้ รียน
ว่าอยากรู้เรื่องอะไร) ทำให้ต้องกลับมาทบทวนวิเคราะห์
เนือ้ หาและการออกข้อสอบในแต่ละส่วนอีกครัง้ ในความคิด
ของผู้เขียนไม่น่าจะต้องมีการสอบข้อเขียน แต่ก็ทำไม่ ได้
เนือ่ งจากมาตรฐานการศึกษาถูกตีกรอบไว้แล้วว่าต้องมีการ
ประเมินผลโดยการสอบ 70% และกำหนดเกณฑ์ตดั สินการ
ผ่านรายวิชาไว้ดว้ ย ทำให้เกิดแนวคิดทีจ่ ะปรับรูปแบบการ
สอนให้มีการบรูณาการในการเชื่อมโยงเนื้อหากับประเด็น
ปัญหาทางสุขภาพ หาวิธีสอนที่จะกระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ โดยใช้สื่อมาประกอบการสอนเพื่อให้ผู้
เรียนเกิดจินตนาการในการเรียนรู้ ก็ตอ้ งพยายามหาวิธแี ก้ ไข
มาตลอดซึง่ ผูเ้ ขียนจะให้ความสำคัญกับผูเ้ รียนในการสร้าง
ความเข้าใจ อยากจะเรียนรู้ ความกระตือรือร้นในการค้นหา
คำตอบ ซึง่ ในระยะเวลา 5 ปีตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2542 -2546
ก็ ได้เห็นศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลที่ ไปค้นคว้านำมา
อธิบายเล่าให้เพื่อนฟัง ความกล้าในการแสดงออก และ
ทักษะในคิดให้เหตุผลและการหาคำตอบ แต่สงิ่ ทีเ่ ห็นเป็นข้อ
จำกัดในนักศึกษาก็คอื การซักถามยังมีนอ้ ยต้องมีการพัฒนา
ทักษะในเรือ่ งนี้ให้มากขึน้

ใส่พลังใจ เรียนรู้อีกครั้ง
ในช่วงปี พ.ศ. 2546 ได้มกี ารปรับหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตและเปลีย่ นชือ่ วิชาใหม่เป็น ”สุขภาพและการ
สร้างเสริมสุขภาพ” จำนวน 2 หน่วยกิต เรียนในชัน้ ปีที่ 1
ได้เริม่ ใช้หลักสูตรใหม่ในปี พ.ศ. 2547 เป็นวิชาที่ใช้อาจารย์
ร่วมสอนจากหลายภาควิชาฯ มีอาจารย์ทา่ นอืน่ อาสามาเป็น
หัวหน้าจัดทำรายวิชานี้ จนมาถึงปี พ.ศ. 2550 มีเหตุให้
ผูเ้ ขียนกลับมาเป็นผูร้ บั ผิดชอบวิชาอีกครัง้ คิดว่าโจทย์ทตี่ อ้ ง
ทำตอนนีน้ า่ จะง่ายขึน้ เพราะมี โอกาสได้รว่ มทำคูม่ อื การสอน
การส่งเสริมสุขภาพสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เมือ่ ปี พ.ศ. 2545 และจิตวิญาณความเป็นครูเริม่ เข้าสิงสถิต
นอกจากนี้กระแสการเติบโตของแนวคิดใหม่การสร้าง
เสริมสุขภาพได้ขยายวงกว้างเข้ามาในสถาบันการศึกษา
พยาบาล แพทย์ และสาขาอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ มีสอื่
วีดที ศั น์ เอกสาร website มากมายทีจ่ ะเป็นแหล่งการเรียนรู้

ให้กับนักศึกษา ทำให้กรอบความคิดในการออกแบบการ
เรียนรูว้ ชิ านีง้ า่ ยขึน้ โดยเริม่ ต้นทีค่ ำอธิบายรายวิชาทีม่ กี าร
กำหนดไว้แล้วว่ามี Key concepts ใดบ้างแล้วจึงมาแตก
เนื้อหาที่สำคัญของการเรียนรู้เพื่อการสร้างสุขภาวะ โดย
พยายามทีจ่ ะไม่เปลีย่ นเค้าโครงเดิมทีท่ มี อาจารย์รนุ่ ก่อนได้
ทำไว้ เพียงแต่สกัดเนื้อหาที่เป็นหลักการในการสร้างสุข
ภาวะโดยทัว่ ไปและเนือ้ หาเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับพยาบาลนำ
มาเชือ่ มโยงกันเพือ่ ปูพนื้ ฐานให้นกั ศึกษาเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสำคัญในการมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ
รอบตัว มีความคาดหวังว่าอย่างน้อยนักศึกษาต้องเกิดการ
เรียนรูท้ ี่ใคร่ครวญเพือ่ การเปลีย่ นแปลงตนเองก่อน
เมือ่ ได้หลักคิดทีช่ ดั เจนพร้อมทัง้ ศึกษาเพิม่ เติมในเรือ่ ง
หลักปรัชญาของการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงก็นำมาคิด
พิจารณากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยคิดทบทวนอย่าง
ใคร่ครวญจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเทียบเคียงกับบริบท
ของสภาพการณ์ของสังคมในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนมุมมองใน
เรือ่ งการศึกษาทีเ่ น้นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเ้ รียนในการฝึกการคิด การเผชิญปัญหาและการนำความรู้
จากเนือ้ หาทีเ่ รียนไปใช้ ได้ ในชีวติ จริง ซึง่ ได้มกี ารนำเสนอ
เค้าโครงรายวิชาในการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตของคณะฯ และชี้แจงทำความเข้าใจกับอาจารย์ที่
ร่วมสอนในทีมเพือ่ ได้ขอ้ สรุปในการจัดทำรายวิชาโดยมีรปู
แบบแยกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เนือ้ หาวิชา ไม่ได้มงุ่ เน้นความรูท้ างวิชาการ
มาก เพราะเด็กปี 1 ยังไม่มคี วามรู้ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ
และการเจ็บป่วยมากพอทีจ่ ะลงเนือ้ หาเชิงลึกได้ ยังคงเป็น
เนือ้ หาในเรือ่ งแนวคิดและความสำคัญของการสร้างเสริมสุข
ภาพเชือ่ มโยงกับสถานการณ์ปญ
ั หาสุขภาพและนโยบายด้าน
สุขภาพของประเทศ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาและ
ความทุกข์ของคนไทย ซึง่ พยายามโยงให้เด็กเห็นว่าเป็นเรือ่ ง
ใกล้ตวั ทัง้ ในเรือ่ งปัญหาสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การ
ดูแลสุขภาพ ได้สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมด้วยตัวอย่างต่างๆในการใช้ชวี ติ และดูแลสุขภาพแบบ
พอเพียง มีเนือ้ หาเชิงทฤษฎีทางจิตวิทยาลังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างเล็ก
น้อยให้ความรูเ้ ป็นพืน้ ฐานเพือ่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่างๆว่ามีอะไรเป็นเหตุผลที่อาจทำให้คนบางคนมี
สุขภาพดีกว่าคนอื่น เครื่องมือในการประเมินสุขภาพใน
แต่ละมิติมีหลักการและมีประโยชน์อย่างไรเชื่อมโยงกับ
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แนวคิดทางการพยาบาล และบทบาทของพยาบาล อย่าง
น้อยเปิดโลกทัศน์ให้นกั ศึกษาได้มมี มุ มองเกีย่ วกับวิชาชีพว่า
ชอบไหม ทำได้ ไหม ตัดสินใจได้วา่ จะเลือกเดินเส้นทางนีต้ อ่
ไปหรือไม่ ในส่วนเนือ้ หาประเมินผลโดยการสอบ
ส่วนที่ 2 กิจกรรมกลุ่ม จะให้เป็นโจทย์ใบงานกับ
นักศึกษาแยกเป็น 3 ประเด็นใหญ่ คือ ประเด็นแรกเป็นการ
หาข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือแหล่งข้อมูลอืน่ ๆมาเล่าให้เพือ่ น
ฟังและวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหา ประเด็นที่
สองเป็นกลุ่มที่ ไปสืบค้นโครงการหรือกิจกรรมที่ทำไปแล้ว
เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ แล้ววิเคราะห์จุดแข็ง จุด
อ่อนของโครงการ ประเด็นทีส่ ามเป็นการตัง้ โจทย์คำถามใน
เรือ่ งทีส่ นใจไปสืบค้น ซักถามด้วยตนเอง และสรุปผลที่ ได้
กลุ่มที่ ได้รับมอบหมายในแต่ละประเด็นต้องนำผลงานมา
เสนอในชัน้ เรียน และให้เพือ่ นกลุม่ อืน่ ได้ออกมาแสดงการ
สะท้อนคิดในผลงานของเพือ่ น รูปแบบของกิจกรรมจะมีการ
เปลีย่ นแปลงไปบ้างในแต่ละปี เช่น จากการหาข่าวมาเล่า
บางปีการศึกษาจะใช้เป็นเรือ่ งราวของคนที่ ได้ทำความดีใน
รูปแบบต่างๆ กิจกรรมนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาทักษะการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดสร้างสรรค์ จิตนาการ การคิด
วิเคราะห์ ทักษะการสืบค้นข้อมูล การสือ่ สารและการสร้าง
สัมพันธภาพ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สุขภาพ เป็นการประเมิน
สุ ข ภาพตนเองรายบุ ค คลโดยใช้ แ บบแผนสุ ข ภาพของ
กอร์ดอน (Gordon) 11 แบบแผนเป็นเครือ่ งมือ และให้
วิ เ คราะห์ เ ลื อ กมา 1 ประเด็ น ที่ ต้ อ งการการแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม พร้อมทัง้ วางแผนวิธกี ารปรับเปลีย่ น
และระยะเวลาทีจ่ ะปรับเปลีย่ น เพือ่ ฝึกทักษะการคิดอย่าง
ใคร่ครวญให้เกิดความเข้าใจว่าการจะเปลี่ยนแปลงการ
กระทำต้องใช้กำลังใจทีเ่ ข้มแข็งอย่างไรบ้าง เมือ่ เปลีย่ นไปอยู่
ในมุมมองของพยาบาลจะได้เข้าใจผูอ้ นื่ ได้มากขึน้

บทสรุปการเรียนรู้
เป็นเวลา 4 ปีแล้วที่ได้หนั กลับมารับผิดชอบรายวิชา
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นการสอนในชัน้ ปีที่
1 ทีเ่ ป็นเด็กแรกรุน่ ทีย่ งั ไม่ผา่ นการปนเปือ้ นความคิดมากนัก
เป็นเด็กยุคใหม่ที่มีความสามารถทางเทคโนโลยี มีความ
พร้อมทีจ่ ะเรียนรู้ ผูส้ อนต้องเข้าใจวิถชี วี ติ ของเด็กยุคนีท้ ถี่ กู
แวดล้อมด้วยสภาพทางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลาไม่
หยุดนิ่ง ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เข้าใจผู้เรียนมากขึ้น

มองเห็นความสับสน ความกดดัน ความทุกข์ทผี่ า่ นเข้ามา
อย่างหลากหลายรูปแบบของวิถีชีวิตแบบใหม่ของการเป็น
นักศึกษา การวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นภาระหน้าทีส่ ำคัญของครู
เพื่อค้นหาความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ทำให้
ผูเ้ ขียนต้องไตร่ตรองถึงธรรมชาติของเด็กทีเ่ พิง่ เปลีย่ นจาก
นักเรียนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย เด็กปี 1 ของทุกคณะ
ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ศาลายาทั้งเรียนและพักอยู่ที่หอพักของ
มหาวิทยาลัย การเรียนส่วนใหญ่เป็นวิชาแกนพืน้ ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มีวชิ าเดียวทีเ่ รียนวิชาพืน้ ฐาน
ของวิชาชีพพยาบาล คือสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
ค่ อ นข้ า งจะเป็ น นามธรรมมากสำหรั บ เด็ ก ยุ ค ทุ น นิ ย ม/
วัตถุนยิ ม นักศึกษาต้องมีการปรับตัวในหลายเรือ่ ง การต่อยอด
ในการพัฒนาทักษะชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับวิชาชีพ
พยาบาลทีต่ อ้ งแบกภาระรับผิดชอบชีวติ ผูอ้ นื่ เด็กทีม่ าเรียน
ส่วนใหญ่เป็นเด็กทีม่ ภี มู ลิ ำเนาอยูต่ า่ งจังหวัด ห่างไกลจาก
ครอบครัว หาอาหารรับประทานเอง มีเพือ่ นใหม่เกือบ 300
ชีวติ ไม่มนี กั ศึกษาคนใดทีจ่ ะรูจ้ กั เพือ่ นได้ครบทุกคน แม้แต่
คนทีม่ ชี อื่ ใกล้กนั เพราะชีวติ มีแต่ความเร่งรีบ กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยก็มมี ากทีจ่ ะต้องเข้าร่วมในชัน้ ปี 1 นักศึกษาก็
อยูห่ า่ งไกลจากอาจารย์ของคณะฯ ยกเว้นในวิชาทีเ่ รียนจะได้
พบพูดคุยกับอาจารย์กเ็ ฉพาะในเวลาทีม่ าสอนกับการคุยกัน
ทางโทรศัพท์ ช่างห่างไกลกันเหลือเกิน จะเข้าใจมากขึน้ ตอน
ได้อา่ นรายงานการประเมินสุขภาพตนเองของนักศึกษา ดังที่
ได้ยกมา 1 ตัวอย่าง
“ข้าพเจ้าประสบปัญหาความเครียดหลายอย่าง เช่น
การปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมใหม่ การเรียน...ความกังวล
ทีต่ อ้ งใช้ชวี ติ คนเดียวโดยไม่มบี ดิ ามารดาคอยดูแลช่วยเหลือ
ความเครี ย ดที่ ต้ อ งพบสั ง คมใหม่ ๆ เพื่ อ นกลุ่ ม ใหม่ มี
ความเครียดกับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นซึ่งแตกต่างอย่าง
สิ้ น เชิ ง กั บ การเรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
อาจารย์ที่สอนไม่เข้มงวดเท่าอาจารย์ในระดับมัธยมปลาย
ทำให้ข้าพเจ้าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต...
แบ่งเวลาลำดับความสำคัญว่าอะไรควรทำก่อนหลัง การคิด
อย่ า งเป็ น ระบบเป็ น สิ่ ง สำคั ญ มาก..ข้ า พเจ้ า ไม่ ป ล่ อ ย
ความเครียดอยูก่ บั ข้าพเจ้านาน บางปัญหา...ไม่สามารถแก้
ได้ขา้ พเจ้าก็จะปรึกษามารดา”
เมื่อเราเข้าใจมองเห็นทุกข์ของผู้เรียนก็จะช่วยใน
การนำไปจัดรูปแบบการเรียนการสอนทีม่ คี วามหลากหลาย
ได้ดขี นึ้ เพราะมนุษย์ทกุ คนมีศกั ยภาพในการเรียนรูแ้ ละการ

106 Journal of Nursing Science
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

แก้ปญ
ั หาแตกต่างกันไปแล้วแต่ธรรมชาติของแต่ละคน ซึง่
ธรรมชาติก็ ให้เครื่องมือในการต่อสู้แก้ ไขปัญหา คือสมอง
นัน่ เอง การจัดการเรียนสอนจึงควรเน้นรูปแบบการพัฒนา
ทักษะการคิดให้นกั ศึกษาได้ใช้สมองทัง้ 2 ซีก ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในยุคใหม่ที่ให้ใช้สมองเป็นฐาน
โดยจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และใช้วธิ กี ารสอนทีห่ ลากหลายเพือ่ กระตุน้ ความสนใจของผู้
เรียน ให้ โอกาสเด็กได้แสดงความสามารถตามความถนัด
และธรรมชาติในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน จากประสบการณ์ที่
ผ่านมานักศึกษาจะชอบการทำกิจกรรมกลุ่มมาก และมี
ความสุขทีจ่ ะแสดงศักยภาพในการนำเสนอในหลายรูปแบบ
มีการใช้สอื่ และเทคโนโลยีมาใช้ในการนำเสนอร่วมด้วย
ผูเ้ ขียนมีความคิดทีอ่ ยากจะลองจัดการเรียนในรูปแบบ
ที่ยังไม่ลงเนื้อหาวิชาการ เพียงให้ โจทย์เด็กไปทำกิจกรรม
ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของชีวิต แล้วมานำเสนอ

เป็ น ระยะๆ แล้ ว จึ ง สอนสรุ ป เชื่ อ มโยงเนื้ อ หาในแต่ ล ะ
Concepts ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
และไม่มกี ารสอบ ซึง่ เป็นโจทย์ทยี่ ากและต้องทุม่ เทพลังมาก
อาจารย์ต้องเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำด้วยกันและบูรณาการ
ต่อยอดไปในแต่ละรายวิชาในการพัฒนาทักษะทางด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพไม่รวู้ า่ ผูบ้ ริหารทีอ่ ยูท่ าง
ด้านการศึกษาจะต่อยอดความคิดนี้ ไปได้หรือไม่ ในเชิง
โครงสร้างของหลักสูตรและปัจจัยสนับสนุนให้สอดรับตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาหรือ TQF เป็นโจทย์หนึ่งที่ต้อง
ร่วมกันหาคำตอบ	
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