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บทคัดย่อ

ความท้าทายการสอนสุขศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นไทยเพื่อให้เกิดทักษะชีวิต จะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่วัยรุ่นในสภาพสังคมที่
เปลีย่ นแปลงเร็วและเตรียมพร้อมส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ ในอนาคต คือท�ำอย่างไรให้วยั รุน่ ไทยมีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทีต่ อ้ ง
เผชิญในชีวิตประจ�ำวันเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งปัจจัยสู่ความส�ำเร็จจ�ำเป็นต้อง
ประสานคนต่างวัยให้มามีสว่ นร่วมกิจกรรมและเกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน ร่วมสร้างปัญญาผ่านการคิดค้นปัญหา ก�ำหนดเป้าหมายทิศทาง
เสนอทางเลือก ด�ำเนินงานโดยมีแผนงานโครงการและกิจกรรม รวมถึงสรุปบทเรียนอย่างต่อเนือ่ ง ชีแ้ นะแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ
ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม โดยรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้วัยรุ่นไทยมีโอกาสปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้มีความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถเรียนรู้ มีทัศนคติ และปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพได้
อย่างต่อเนื่องยาวนานจนสามารถเอาชนะอุปสรรคภายในบุคคล และฝังแน่นกลายเป็นนิสัยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน
และเตรียมพร้อมส�ำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ : การสร้างทักษะสุขภาพ, ทักษะชีวิต, การสอนสุขศึกษา, วัยรุ่นไทย

Abstract

The challenges of teaching health education for Thai youth in order to develop their life skills as
immunity in fast changing society and to prepare them for future living are how to equip them with the ability
to solve daily life problems for survival and happy living with other people. The success factors include
involving people of different ages in doing activities and learning with youth, creating wisdom through inventing
problems, setting goals and directions, proposing alternatives, operating under project and activity plans and
continual development of lessons, establishing guidelines to promote health, and utilizing local resources with
maximum benefits. These factors will provide Thai youth with the opportunity to adjust their self-health care
behavior and enable them to learn about, possess correct attitudes towards, and continually have practices
related to health promotion. This aims to allow them to overcome obstacles and develop good habits to
achieve strong health and better quality of life and happiness and allow them to choose appropriate paths of
life so that they can confront problems in current social circumstances and prepare themselves for their future
in a more efficient manner.
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ทักษะสุขภาพ (Health Skills)

วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
พฤติกรรมได้ พฤติกรรมทีส่ ร้างขึน้ ในช่วงนีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะคงอยู่
ได้ถาวรมากกว่าในกลุ่มผู้ใหญ่ (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2549)
นักจิตวิทยาจ�ำนวนมากท�ำการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและ
ความสนใจของเด็กและวัยรุน่ ในช่วงอายุตา่ ง ๆ ไว้มากมาย โดย
เชื่อกันว่าความต้องการทางกายและอารมณ์จะแฝงอยู่ในจิต
มนุษย์ทกุ รูปทุกนาม ตัง้ แต่เกิดจนตาย จะแตกต่างกันไปบ้างย่อม
แล้วแต่การพัฒนาตามวัยและสิ่งแวดล้อมหรือการอบรมความ
สนใจของวัยรุ่น (จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคณะ, 2552) การ
สร้างทักษะสุขภาพ (Health Skills) เป็นกระบวนการเรียนรู้ให้
บุคคลและกลุ่มคนมีความสามารถในการควบคุมดูแลสุขภาพ
ของตัวเอง และพัฒนาสุขภาพของตัวเอง การให้สขุ ศึกษาในกลุม่
วัยรุ่นจ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงความสนใจและความต้องการซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปประกอบการเลือกกิจกรรม เน้น
การน�ำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน กิจกรรมการเรียนรู้ของ
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (ทัศนา แขมมณี, 2545) มีหลักการ
และลักษณะที่ส�ำคัญ คือ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนกระท�ำ เป็น
กิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะเป็นกิจกรรมกลุม่ ย่อย เน้นกิจกรรมทีผ่ เู้ รียน
จะต้องค้นหาค�ำตอบด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมทีป่ ระกอบไปด้วย
ขั้นตอนของการวิเคราะห์และอภิปราย ดังเช่น
1. เกม (Game) เป็นวิธกี ารวิธหี นึง่ ซึง่ สามารถน�ำมา
ใช้ในการสอนได้ดี โดยการสร้างสถานการณ์แบบสมมติขึ้น ให้
ผู้เรียนลงเล่นด้วยตัวเองภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาบางอย่างที่
ก�ำหนดไว้ ซึง่ ผูเ้ รียนจะต้องตัดสินใจท�ำอย่างใดอย่างหนึง่ อันจะ
มีผลออกมาในรูปของการแพ้ชนะ วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้
วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
ในการเรียนด้วย
2. บทบาทสมมติ (Role play) เป็นอีกวิธีการหนึ่ง
ที่ เ ริ่ ม ได้ รั บ ความนิ ย มในการน� ำ มาใช้ ใ นการสอน วิ ธี ก ารนี้
มีลักษณะเป็นสถานการณ์สมมติเช่นเดียวกันเกม แต่มีการ
ก�ำหนดบทบาทของผู้เล่นในสถานการณ์สมมติเช่นเดียวกับเกม
แล้วให้ผู้เรียนเข้าสวมบทบาทนั้นและแสดงออกตามธรรมชาติ
โดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณ์และความรูส้ กึ นึกคิดของตน
เป็นหลัก ดังนัน้ วิธกี ารนีจ้ งึ มีสว่ นช่วยให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสศึกษา
วิเคราะห์ถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของตนอย่างลึกซึ้ง และ
ยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจและน่า
ติดตามอีกด้วย
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3. กรณีตวั อย่าง (Case) เป็นวิธกี ารอีกอย่างหนึง่ ซึง่
ใช้กรณีหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง น�ำมาดัดแปลงและใช้
เป็นตัวอย่างในการให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษา วิเคราะห์และอภิปรายจะ
ช่วยให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นข้อมูลซึง่ กันและกัน รวมทัง้
การเอาน�ำกรณีต่าง ๆ ซึ่งคล้ายคลึงกับชีวิตจริงมาใช้ จะช่วย
ให้การเรียนรูม้ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึง่ มีสว่ นท�ำให้
การเรียนรู้มีความหมายกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
4. สถานการณ์จำ� ลอง (Simulation) เป็นการจ�ำลอง
สถานการณ์จริง หรือสร้างสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็น
จริงแล้วให้ผู้เรียนลงไปอยู่ในสถานการณ์นั้น และมีปฏิกิริยา
ตอบโต้กนั วิธกี ารนีจ้ ะช่วยให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสทดลองและแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งในสถานการณ์จริงผู้เรียนอาจจะไม่แสดง
เพราะอาจจะเป็นการเสี่ยงต่อผลที่จะได้รับจนเกินไป
5. ละคร (Acting or Dramatization) เป็นวิธีการ
ที่ให้ผู้เรียนได้ทดลองแสดงบทบาทตามบทที่เขียนหรือก�ำหนด
เอาไว้ให้ โดยผู้แสดงจะร้องพยายามแสดงให้สมบทที่ก�ำหนดไว้
โดยไม่น�ำเอาบุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของตนเข้าไป
เกี่ยวข้อง อันจะมีส่วนท�ำให้เกิดผลเสียต่อการแสดงบทบาท
นั้น ๆ วิธีการนี้เป็นวิธีที่ช่วยท�ำให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์
ในการที่จะเข้าใจในความรู้สึก เหตุผลและพฤติกรรมของผู้อื่น
ซึ่งความเข้าใจนี้มีส่วนในการเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจ
นอกจากนั้นการที่ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงละครร่วมกันจะช่วย
ฝึกให้ผเู้ รียนเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรูร้ ว่ มกันและได้ฝกึ
การท�ำงานด้วยกันด้วย

ทักษะชีวิต (Life Skills)

ทักษะชีวิต (Life skills) ตามที่องค์กรอนามัยโลก
(WHO, 1994) อ้างใน วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี (2546)
ถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการด�ำรงชีวิต คือ
1. ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) เป็น
ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต
ได้อย่างมีระบบ เช่น ถ้าบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการ
กระท�ำของตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพหรือความ
ปลอดภัยในชีวติ โดยประเมินทางทางเลือกและผลทีไ่ ด้จากการ
ตัดสินใจเลือกทางทีถ่ กู ต้องเหมาะสม ก็จะมีผลต่อการมีสขุ ภาพ
ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
2. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) เป็น
ความสามารถในการจัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ได้อย่างมี
ระบบ ไม่เกิดความเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเป็น
ปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไข
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3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
เป็นความสามารถในการคิดที่จะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจ
และแก้ปัญหาโดยการคิดสร้างสรรค์เพื่อค้นหาทางเลือกต่าง ๆ
รวมทั้ ง ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะทางเลื อ กและสามารถน� ำ
ประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างเหมาะสม
4. ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งวิ จ ารณญาณ (Critical
thinking) เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
และประเมินปัญหาหรือสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราที่มีผลต่อ
การด�ำเนินชีวิต
5. ทักษะการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective
communication) เป็นความสามารถในการใช้ค�ำพูดและ
ท่าทางเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณ์ตา่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็นการ
แสดงความคิด การแสดงความต้องการ การแสดงการชื่นชม
การขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตักเตือน การช่วยเหลือ
การปฏิเสธ ฯลฯ
6. ทั ก ษะการสร้ า งสั ม พั น ธภาพระหว่ า งบุ ค คล
(Interpersonal relationship) เป็นความสามารถในการสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน และสามารถรักษาสัมพันธภาพ
ไว้ได้ยืนยาว
7. ทักษะการตระหนักรู้ในตน (Self awareness)
เป็นความสามารถในการค้นหารู้จักและเข้าใจตนเอง เช่น
รูข้ อ้ ดี ข้อเสียของตนเอง รูค้ วามต้องการและสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการของ
ตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เรารู้ตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียด
และสถานการณ์ตา่ ง ๆ และทักษะนีย้ งั เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนา
ทักษะอื่น ๆ เช่น การสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การตัดสินใจ
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
8. ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy) เป็นความ
สามารถในการเข้าใจความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านความสามารถ เพศ วัยระดับการศึกษา ศาสนา
ความเชื่อ สีผิว อาชีพ ฯลฯ ช่วยให้สามารถยอมรับบุคคลที่
ต่างจากเรา เกิดการช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ด้อยกว่า หรือได้รับ
ความเดือดร้อน เช่น ผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดเชื้อเอดส์
9. ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with
emotion) เป็นความสามารถในการรับรูอ้ ารมณ์ของตนเองและ
ผูอ้ นื่ รูว้ า่ มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไร รูว้ ธิ กี ารจัดการกับ
อารมณ์โกรธและความโศกเศร้าทีส่ ง่ ผลทางลบต่อร่างกายจิตใจ
ได้อย่างเหมาะสม
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10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping
with stress) เป็นความสามารถในการรับรู้ถึงสาเหตุของ
ความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายความเครียดและแนวทางในการ
ควบคุมระดับความเครียดเพื่อให้เกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรม
ไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิดปัญหาด้านสุขภาพ

การสร้างทักษะสุขภาพ (Health Skills) เพื่อพัฒนาไปสู่
ทักษะชีวิต (Life Skills)

การสร้างทักษะสุขภาพ (Health Skills) ให้กบั วัยรุน่
ต้องมองทักษะชีวิตทั่วไป คือ ความสามารถพื้นฐานที่ใช้เผชิญ
กับปัญหาปกติในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ความเครียด สุขภาพ
การคบเพือ่ น การปรับตัว ครอบครัวแตกแยก การบริโภคอาหาร ฯลฯ
และทั ก ษะชี วิ ต เฉพาะ คื อ ความสามารถที่ จ� ำ เป็ น ในการ
เผชิญปัญหาเฉพาะ เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ ไฟไหม้ น�้ำท่วม
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ ซึง่ ในรูปแบบการเรียนการสอน
วัยรุ่นควรมีทางเลือกที่หลากหลาย (ทัศนา แขมมณี, 2551)
ซึง่ การพัฒนาทักษะชีวติ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ การส่งเสริม การป้องกัน
และการแก้ไขทีส่ อดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
วัยรุ่นในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านสุขภาพอนามัย มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ส่งเสริมให้
วัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแลตนเองให้มี
สุขภาพอนามัยทีด่ ที งั้ ร่างกายและจิตใจ มีบคุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม
รู้วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและสามารถแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่จะน� ำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจุด
มุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ในภัยอันตรายทีเ่ กิดขึน้ และสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากภัย
อันตรายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจุด
มุง่ หมายเพือ่ ส่งเสริมให้วยั รุน่ มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก
ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีจติ ส�ำนึกใน
การร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้วิธีใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รู้วิธีป้องกันไม่ให้เกิดสภาพ
แวดล้อมเป็นพิษและสามารถแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษ
ในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม

Building Health Skills to Result in Life Skills:
Challenges of Teaching Health Education in Thai Youth

ค่านิยมที่ถูกต้องและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนในสังคม
ไทย รู้วิธีป้องกันไม่ให้ตนเอง ครอบครัว ชุมชนเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับอบายมุข สามารถปฏิบตั ติ วั เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องครอบครัว
ชุมชน และสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้ต้องเป็นกระบวนการที่
เน้นการสร้างทักษะสุขภาพ (Health Skills) เพื่อพัฒนาไปสู่
ทักษะชีวิต (Life Skills) คือต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ครอบครัวและครูตอ้ งปลูกฝังลงไปทีต่ วั เด็กตัง้ แต่ตน้ ทาง
โดยกระตุ้นให้เด็กเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิดวิเคราะห์
และการพัฒนาทักษะชีวติ เพือ่ การมีวถิ ชี วี ติ ทีม่ คี วามสุขในสังคม
ปัจจุบัน

ความท้าทายการสอนสุขศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นไทย

ความส�ำเร็จของการสอนสุขศึกษา คือการที่ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนสุขศึกษาใน
กลุม่ วัยรุน่ ต้องเป็นการสอนทีเ่ น้นกระบวนการเรียนรูท้ มี่ งุ่ ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ
(Attitude) และพฤติกรรม (Psychomotor) ซึ่งจ�ำแนกเป็น
ทักษะในการท�ำทั้งนี้การเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีคือ การเรียนรู้จากการกระท�ำ การทดลอง การปฏิบัติและ
ประสบการณ์ (Green, and Krueter, 1999) การสอน
สุขศึกษาต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีผลต่อความคิดและ
พฤติกรรมสุขภาพ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ซึง่ ผูส้ อน
จ�ำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้ และทฤษฎีการเรียนรู้
ซึ่งโดยปกติบุคคลจะเรียนรู้ได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งจากการ
ศึกษาพบว่าการเรียนรูเ้ กิดได้กบั ทุกคนและเกิดได้ตลอดชีวติ แต่
เนื่องจากความแตกต่างระหว่างบุคคล ท�ำให้บุคคลเรียนรู้
แตกต่างกัน ประสบการณ์เดียวกัน อาจท�ำให้เรียนรู้ได้ต่างกัน
ดังนั้น การให้สุขศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมเรียนเพียงชนิดเดียว
เพื่อหวังผลให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้เหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้
จึงต้องจัดกิจกรรมหลาย ๆ วิธี เพื่อให้ได้ผลสมความมุ่งหมาย
ซึ่งการให้สุขศึกษาต้องยึดหลักการเรียนรู้ ดังนี้
1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ควรเป็นอย่างมี
ชีวิตชีวา ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของตน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
2. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากแหล่งต่าง ๆ กัน มิใช่
แหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว ประสบการณ์ความรู้สึก
นึกคิดของแต่ละบุคคลถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�ำคัญ
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3. การเรียนรู้ที่ดีจะต้องเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจาก
ความเข้าใจจึงจะช่วยให้ผู้เรียนจดจ�ำและสามารถใช้การเรียนรู้
นั้นให้เป็นประโยชน์ได้ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบด้วย
ตนเองนั้น มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจลึกซึ้งและจดจ�ำ
ได้ดี
4. การเรียนรูถ้ งึ กระบวนการเรียนรูน้ นั้ มีความส�ำคัญ
เพราะหากผูเ้ รียนเข้าใจและมีทกั ษะในเรือ่ งนีแ้ ล้ว จะสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และค�ำตอบต่าง ๆ ที่ตน
ค้นหา
5. การเรียนรู้ที่มีความหมายแก้ผู้เรียน คือ การเรียนรู้
ที่สามารถน�ำไปใช้ได้ การให้สุขศึกษานอกจากจะใช้ทฤษฎีการ
เรียนการสอน ยังต้องศึกษาทฤษฎีกลุ่มสัมพันธ์ซึ่งมีจุดมุ่งเน้นที่
ผู้รับเป็นจุดศูนย์กลางเน้นให้ผู้ให้สุขศึกษาจัดให้ผู้เรียนมีโอกาส
เข้าร่วมในกิจกรรมให้ทวั่ ถึง และมากทีส่ ดุ นอกจากนัน้ กลุม่ เป็น
แหล่งความรูท้ สี่ ำ� คัญ เนือ่ งจากมนุษย์เป็นสัตว์สงั คม จ�ำเป็นต้อง
อาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมมี
ผลกระทบต่อกัน การฝึกในกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่และท�ำงาน
ร่วมกับผูอ้ นื่ ได้ดขี นึ้ เพราะการค้นพบด้วยตัวเองผูเ้ รียนมักจดจ�ำ
ได้ดี และจะมีผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้มากกว่า
การเรียนที่ได้รับจากการบอกเล่าจากผู้อื่น ความส�ำคัญของ
กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่จ�ำเป็นในการแสวงหาความรู้
และค�ำตอบต่าง ๆ ในการแสวงหาค�ำตอบ การให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ กระบวนการต่าง ๆ ในการแสวงหาค�ำตอบ จึงเป็น
สิ่งส�ำคัญความส�ำคัญของการน�ำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
จะช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายยิ่งขึ้น การเรียนรู้สุขศึกษา
จะเกิดขึ้นได้จากการที่ผู้เรียนมีความพร้อม มีทัศนคติที่ถูกต้อง
การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นจึงจ�ำเป็นต้องสอนให้มี
คุณธรรม สอนให้คิด พิจารณาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ
(เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2554) ดังนี้
1. สอนให้มคี ณ
ุ ธรรม การสอนให้มคี ณ
ุ ธรรมในเรือ่ ง
การมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดี แ ละน� ำ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น
เป็ น การสอนให้ ผู ้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาตนให้ เ ป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม
โดยเฉพาะในเรื่ อ งความมี วิ นั ย ซึ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์
ความรับผิดชอบและความอดทน ความซื่อสัตย์เป็นการปฏิบัติ
ตนทีถ่ กู ต้อง ไม่หลอกตนเองและผูอ้ นื่ ตัวอย่างเช่น พ่อค้าแม่คา้
ไม่ขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้า การซื่อสัตย์ในการ
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ เป็นต้น ความรับผิดชอบ เป็นการ
รั บ ผิ ด ชอบในสิ่ ง ที่ ดี แ ละถู ก ต้ อ งในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
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การสร้างทักษะสุขภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่ทักษะชีวิต :
ความท้าทายการสอนสุขศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นไทย

สุขภาพ ตัวอย่างเช่น รูจ้ กั รับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามสุขบัญญัติ
แห่ ง ชาติ 10 ประการ การรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ของตนเอง การรับผิดชอบในเรื่องการไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น ความอดทน คือ การไม่ย่อท้อและมีจิตที่มุ่งมั่นในสิ่งที่ดี
ตัวอย่างเช่น อดทนต่อความอยากรับประทานอาหารที่ชอบ
แต่ไม่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ขนมหวาน น�้ำอัดลม
เป็นต้น จึงอดทนที่จะไม่รับประทานอาหารนั้น ๆ
2. สอนให้ คิ ด ได้ แ ก่ การคิ ด วิ เ คราะห์ จ� ำ แนก
แยกแยะข้อมูล จัดล�ำดับข้อมูล รูจ้ กั เปรียบเทียบ เลือกแนวทาง
ประเมินและสรุป การคิดสังเคราะห์ ค้นคว้า รวบรวม จัด
ระเบียบ สร้างแนวคิดใหม่ สรุปผล และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จัดระบบข้อมูล เชือ่ มโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล พิจารณาทาง
เลือก ประเมินผลและสรุปผลเพื่อน�ำไปใช้ การเรียน เน้นให้เรียนรู้
ด้วยตัวเอง คิดเอง วัยรุน่ จะเป็นวัยทีม่ คี วามเป็นตัวของตัวเองสูง
อยากเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งส�ำคัญมาก
รวมถึงการรู้จักเลือกแหล่งข้อมูลข่าวสารให้ได้สิ่งที่ถูกต้อง
3. สอนให้พิจารณาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ (K) ทัศนคติ (A)
และการปฏิ บั ติ (P) นั้ น จะต้ อ งเน้ น พฤติ ก รรมสุ ข ภาพตาม
ลักษณะและธรรมชาติของผู้เรียนหาเอกลักษณ์ส่วนตน เมื่อ
เข้าสูว่ ยั รุน่ เด็กจะเริม่ เข้าใจตนเอง รูจ้ กั ตนเองมากขึน้ ว่าเป็นคน
อย่างไร มีความถนัดอะไรบ้าง มีจดุ เด่นจุดด้อยอะไร อยากเรียน
ไปทางไหน อยากท�ำอาชีพใด รวมถึงเอกลักษณ์ทางเพศด้วย
การท�ำงานร่วมกัน ส่งเสริมให้มที กั ษะการท�ำงานร่วมกัน มีความ
สามัคคี มีทกั ษะการเป็นผูน้ ำ� และผูต้ ามทีด่ ี ระเบียบวินยั ส่วนตัว
และของกลุ่ม มีการสื่อสารเจรจาที่มีประสิทธิภาพ มีแรงจูงใจ
และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือมีสภาพการจัดกิจกรรมที่
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความหลากหลายของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้จึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะต้องค�ำนึงถึงผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดย
พิจารณาให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้มีส่วนร่วมมากที่สุด
ในการเรียนรู้ และเรียนรู้จากการค้นพบตนเอง ดังนั้นผู้ให้
สุขศึกษาซึ่งจึงต้องพยายามจัดกระบวนการให้ผู้เรียนมีโอกาส
คิดค้นแนวทางทีจ่ ะน�ำความรูค้ วามเข้าใจทีไ่ ด้รบั ไปใช้ประโยชน์
ในชีวติ ประจ�ำวันรวมทัง้ พยายามติดตามผลการปฏิบตั ขิ องผูเ้ รียน

สรุป

การสอนสุขศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ที่ไม่มีวิธีการที่เป็นสูตรส�ำเร็จตายตัว แต่เป็นเรื่องที่ผู้สอน
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สามารถใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพขึ้น
มาได้จากประสบการณ์ในสถานการณ์จริง และน�ำผลที่ได้มา
ประยุกต์กับวัยรุ่น โดยมีบุคลากรด้านสุขภาพและกลุ่มต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
วัยรุน่ ในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างทักษะสุขภาพ (Health Skills)
เป็นกระบวนการ (Process) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทุกคนได้มี
การดูแลตนเองสามารถควบคุม (Control) พฤติกรรมเสี่ยง
ต่าง ๆ อันน�ำไปสู่การเกิดความเจ็บป่วยรวมทั้งมีการปรับปรุง
(Improve) สุขภาพคนเองให้แข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรค
และค่อย ๆ น�ำไปสูก่ ารเรียนรูเ้ พือ่ การพึง่ พาตนเอง น�ำไปสูท่ กั ษะ
ชีวิต (Life Skills) เป็นการจัดการเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี มีการ
เรียนรู้โดยอาศัยคนชุมชนเป็นเครื่องมืออันหนึ่งแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสารให้กัน เรียนรู้ร่วมกัน บริหารจัดการตนเอง เพื่อให้
สามารถพึ่งตนเองได้ รวมเป็นกลุ่มเพื่อพึ่งพาอาศัยกัน
การสอนสุขศึกษาต้องยึดหลักกระบวนการสร้าง
ทักษะสุขภาพ (Health Skills) ที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมกลุ่ม
ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยทั่วถึงกันและ
ช่วยให้เรียนรู้ความคิด ความรู้สึก ปฏิกิริยาและพฤติกรรมของ
ผู้คน เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับและให้ผู้เรียน
ได้ค้นหาค�ำตอบต่าง ๆ ด้วยตนเอง จากกิจกรรมการเรียนและ
ให้น�ำความรู้ความเข้าใจไปใช้สม�่ำเสมอในชีวิตประจ�ำวันจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายและเป็น
ประโยชน์เกิดเป็นทักษะชีวติ (Life Skills) วัยรุน่ ทุกคนควรมีวธิ ี
ท�ำให้ตนเองมีความสุขและสนุกกับการด�ำเนินชีวติ ด้วยงานหรือ
กิจกรรมที่จะท�ำให้เกิดความพึงพอใจ มักจะเป็นเรื่องที่ตนเอง
ชอบหรือถนัดสามารถท�ำได้ดีประสบผลส�ำเร็จ เมื่อท�ำแล้วเกิด
ความสุข เกิดแรงจูงใจทีจ่ ะท�ำอีก วัยรุน่ ทีม่ วี งจรความสุข มักจะ
ไม่เข้าหายาเสพติดหรือมีเพศสัมพันธ์ พ่อแม่ควรฝึกให้วยั รุน่ รูจ้ กั
คิดและท�ำด้วยตนเอง มีความพอใจและภูมิใจกับการท�ำงาน
มีความสนุกกับงาน มองเห็นงานเป็นเรื่องท้าทายความสามารถ
ไม่ทอ้ แท้ เพลิดเพลินกับงานและพร้อมทีจ่ ะเผชิญหน้ากับปัญหา
อยู่เสมอ การรับฟังปัญหาวัยรุ่นนั้นต้องรับฟังปัญหาอย่างใส่ใจ
และให้ความส�ำคัญจากครอบครัวจะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้
ดังนั้นเราจ� ำเป็นต้องให้ความส� ำคัญกับกระบวนการเรียนรู้
(Learning Process) ที่ แ ปลงเนื้ อ หาสุ ข ภาพ (Health
Knowledge) ให้ผลลัพธ์ของการสอนออกมาเป็น เจตคติ
(Attitude) และเกิดเป็นทักษะ (Skills) ให้ได้ เพือ่ ให้วยั รุน่ ได้รบั
การเตรียมความพร้อมด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเพียงพอ
ทั้งมิติด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะจ�ำเป็น

Building Health Skills to Result in Life Skills:
Challenges of Teaching Health Education in Thai Youth
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