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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของกิจกรรมบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
Expected Learning Outcomes in Occupational Therapy, Mahidol University
บทคัดย่อ
ความเป็นมา:มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
สมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และภาย
ใต้กรอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
อาเซียน เพื่อรองรับการเปิดเสรีภาพด้านการ
ศึกษา เป็นกลไกในการตรวจสอบและประเมิน
การด�ำเนินงานของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยกลุม่
ประเทศอาเซียนซึ่งแสดงถึงความพร้อมและ
ศักยภาพของหลักสูตรในความทัดเทียมในระดับ
นานาชาติ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษามุมมองของ
คณาจารย์กิจกรรมบ�ำบัด ศิษย์เก่า/บัณฑิต ผู้ใช้
บัณฑิต และนักศึกษากิจกรรมบ�ำบัดต่อผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวัง และพัฒนาการสะท้อน
ความคิดเห็นสู่กรอบการเรียนรู้ของหลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขากิ จ กรรมบ� ำ บั ด
มหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบการศึกษา: งานวิจัยเชิงคุณภาพ
เพือ่ พัฒนากรอบการเรียนรู้ โดยการสนทนากลุม่
แล้วน�ำมาวิเคราะห์แกนสาระ และเนื้อหา
สถานที่: สาขาวิชากิจกรรมบ�ำบัด คณะ
กายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
วิธีการศึกษา: ผู้มีส่วนทางการศึกษา
จ�ำนวน 40 คน ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ได้รบั การสัมภาษณ์และสนทนา
*สาขากิจกรรมบ�ำบัด คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่ม ในมุมมองต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
และทักษะที่ส�ำคัญทางวิชาชีพกิจกรรมบ�ำบัด
ผลการศึกษา:สามารถก�ำหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังได้ 10 เข็มมุ่ง 1) อธิบายความ
รู้ความเข้าใจโดยอิงกิจกรรมการด�ำเนินชีวิต ใน
ด้านการดูแลตนเอง การท�ำงาน การศึกษา การ
ใช้เวลาว่าง การพักผ่อน และการมีส่วนร่วมทาง
สังคม 2) สาธิตกระบวนการทางกิจกรรมบ�ำบัด
ในผู้บกพร่องทางร่างกาย จิตสังคม การเรียนรู้
และการพัฒนาทักษะชีวติ 3) สามารถปฏิบตั งิ าน
ทางคลินิกโดยอิงกิจกรรมการด�ำเนินชีวิตตาม
บริบทครอบครัวและชุมชน 4) แสดงทัศนคติคิด
บวก เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ธ�ำรงค์ไว้ซึ่ง
คุณธรรม จริยธรรม 5) ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและ
มาตราฐานวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
6) มุ่งพัฒนาตนเองด้วยการค้นหาหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และน�ำมาประยุกต์ในงานกิจกรรม
บ�ำบัด 7) พัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคลินิก
ผ่านการฝึกปฏิบตั งิ านโดยอิงกิจกรรมการด�ำเนิน
ชีวติ 8) ประเมินสมรรถนะความสามารถ/ศักยภาพ
ของมนุษย์ทางด้านร่างกาย จิตสังคม การรียนรู้
และการพัฒนาทักษะชีวิต ตลอดช่วงวัย 9)
ออกแบบการฝึกปฏิบตั โิ ดยอิงกิจกรรมการด�ำเนิน
ชีวติ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผูร้ บั บริการ
10) สร้างบทเรียน และงานวิจัยทางกิจกรรม

วารสารกิจกรรมบำ�บัด

บ�ำบัด ด้วยทักษะความฉลาด ทักษะสากล ทักษะ
พิเคราะห์ ทักษะสร้างสรรค์ ทักษะเมตตาต่อผู้
อื่น และทักษะทางสังคม
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ทางคณะกรรมการเยีย่ มส�ำรวจฯ ได้สะท้อน
แนวทางการพัฒนาของหลักสูตรเพื่อการผลิต
บัณฑิตวิชาชีพกิจกรรมบ�ำบัดว่า การจัดกระบวนการ
สอนจ�ำเป็นต้องให้นกั ศึกษาเกิดการเปลีย่ นแปลง
ค�ำส�ำคัญ: เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน, ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เป็นรูปธรรมผ่าน
การเรียนรู้เชิงรุก, การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การประเมิน ตามมาตราฐานวิชาชีพระดับประเทศ
และสากล ซึ่งมีความมีความสอดคล้องต่อการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรูท้ คี่ ณาจารย์
1. ความส�ำคัญ/บทน�ำ
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดหลักสูตรกิจกรรม นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้อง
บ�ำบัด เป็นแห่งที่สองของประเทศด้วยเหตุผล ร่วมเสนอแนะให้เหมาะสมกับอายุ เพศ อาชีพ
เป็นวิชาชีพทีข่ าดแคลนบุคลากร โดยมีโครงการ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมที่
เตรียมอาจารย์กจิ กรรมบ�ำบัดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543   หลากหลาย ส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมการด�ำเนิน
และรับนักศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2551 จนถึง ชีวติ และมีแรงบันดาลใจท�ำให้เกิดความสามารถ
ปัจจุบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ในการประกอบกิจกรรมการด�ำเนินชีวติ ขึน้ มาได้
กิจกรรมบ�ำบัด ได้รับการปรับปรุงจากผู้ทรง ดังนั้นการฝึกปฏิบัติโดยอิงกิจกรรมการด�ำเนิน
คุณวุฒิ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และสหวิชาชีพทางการแพทย์ ชีวิต (Occupation-based practice หรือ OBP)
และได้รบั รองสถาบัน โดยคณะกรรมการวิชาชีพ เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ทีแ่ ท้จริงตามปรัญ
กิจกรรมบ�ำบัด ส�ำนักสถานพยาบาลและการ ชาวิชาชีพกิจกรรมบ�ำบัด ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการ
ประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข และ พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมบ�ำบัดให้สอดคล้องกับ
ผ่านการรับรองหลักสูตรโดยสภา มหาวิทยาลัย ปรัชญาวิถชี วี ติ วัฒนธรรม และความเป็นอยูข่ อง
มหิดล ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ ไทย
สมาพันธ์นักกิจกรรมบ�ำบัดโลก
จากการศึกษาของ Pongsaksri (2004) พบ
นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสมาชิก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมตะวันตกส่งผลต่อ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University รูปแบบการปฏิบตั งิ านของนักกิจกรรมบ�ำบัดไทย
Network - AUN) และได้ให้ความส�ำคัญกับระบบ สอดคล้องกับการศึกษาของ Dhippayom (2011)
การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN พบว่าการสร้างความร่วมมือและการท�ำงานร่วม
Quality Assurance หรือ AUN-QA) โดยริเริ่ม กันแบบสหวิชาชีพในสังคมไทย โดยเน้นความ
ทดลองเยีย่ มส�ำรวจ และท�ำการประเมินหลักสูตร ต้องการของผู้รับบริการและนักกิจกรรมบ�ำบัด
กิจกรรมบ�ำบัดเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัย ควรแสดงบทบาทเป็นผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา
มหิดล และแสดงถึงการเตรียมความพร้อมต่อ ด้านทักษะทางสังคม และ ผูส้ ่งเสริมความรูด้ ้าน
การใช้ AUN-QA ของหลักสูตรให้ทัดเทียมใน การจัดการสุขภาวะด้วยตนเอง
ระดับนานาชาติ (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558a
ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยเล็งเห็นความส�ำคัญ
และ 2558b) และรองรับสุขภาวะของประชาคม การฝึกปฏิบัติโดยอิงกิจกรรมการด�ำเนินชีวิตมา
เศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคต
เป็นแนวทางการพัฒนากรอบการท�ำงานของ

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
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กิจกรรมบ�ำบัดศึกษา จนถึงกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ) ของวิชาชีพ
กิจกรรมบ�ำบัดต่อไป พร้อมการปรับปรุงกับ
หลักสูตร พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง
ควบคู่ไปกับการท�ำวิจัย “กรอบแนวคิดในการ
ปฏิบตั งิ านทางคลินกิ โดยอิงกิจกรรมการด�ำเนิน
ชีวติ ส�ำหรับนักศึกษากิจกรรมบ�ำบัดไทย”ร่วม
กับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชากิจกรรม
บ�ำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
1) ศึกษามุมมอง คณาจารย์กจิ กรรมบ�ำบัด
ศิษย์เก่า/บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา

กิจกรรมบ�ำบัดในการสะท้อนความคิดเห็นต่อ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
2) พัฒนาผลสะท้อนทั้งหมดท�ำเป็นเข็ม
มุ่งของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected
learning outcomes) ของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (กิจกรรมบ�ำบัด) ของ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาด้านการ
การศึกษา โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group)
และน�ำมาวิเคราะห์แกนสาระ (Thematic analysis)
และวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากผู้
มีสว่ นรวมด้านการศึกษากิจกรรมบ�ำบัด มหาวิทยาลัย
มหิดล ดังรูปที่ 1

ภาพที่ 1 กระบวนการเก็บข้อมูล

วารสารกิจกรรมบำ�บัด

การเก็บข้อมูล ผ่านกระบวนการจัดการ
โดยการเชิญสัมภาษณ์จำ� นวน 40 คน เป็นลักษณะ
สนทนากลุ่ม (focus group) แบ่งเป็น 4 รอบ
โดยรอบแรกเริ่มจากกลุ่มคณาจารย์กิจกรรม
บ�ำบัด จ�ำนวน 9 คน รอบที่ 2 ศิษย์เก่า/บัณฑิต
จ�ำนวน 7 คน รอบที่ 3 ผู้ใช้บัณฑิต จ�ำนวน 5
คน และรอบสุดท้าย นักศึกกิจกรรมบ�ำบัดชั้นปี
ที่ 1-4  จ�ำนวน 20 คน ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
หาประเด็นที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องสอดคล้อง ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้ในปัจจัยต่างๆ ของการ
ร่วมกันผลิตบัณฑิตกิจกรรมบ�ำบัด มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยน�ำเอาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(Expected Learning Outcome) เป็นเข็มมุ่งเพื่อ
ไปสู่เป้าหมายที่เป็นไปได้จริง
4. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาท�ำให้คณะผู้วิจัยได้ถอดบท
เรียนการวิจยั เชิงคุณภาพ จากผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมการ
ศึกษากิจกรรมบ�ำบัด (stakeholder) และน�ำมา
วิเคราะห์แกนสาระและเนือ้ หา โดยสามารถสร้าง
เข็มทิศ ที่จะชี้น�ำแนวทางในการบริหารจัดการ
หลักสูตร รวมทัง้ การเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่ว่างไว้ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของ สาขาวิชา คณะ และ มหาวิทยาลัย
โดยพบผลการศึกษาพบประเด็นส�ำคัญ 2 ประเด็น
ใหญ่ได้แก่ การเพิ่มสมรรถนะด้วยทักษะ และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
การเพิ่มสมรรถนะด้วยทักษะ
จากวิสัยทัศน์ ที่ว่า “ก้าวไปเป็นที่รู้จักใน
ระดับนานาชาติดา้ นกิจกรรมบ�ำบัดศึกษาโดยมุง่
ใช้การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกโดยอิงกิจกรรม
การด�ำเนินชีวติ ภายใน ปี พ.ศ.2563”ขับเคลือ่ น
พันธกิจที่ว่า “ผลิตบัณฑิตด้วยขีดความสามารถ
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และสมรรถนะจากการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
โดยอิงกิจกรรมการด�ำเนินชีวิต”โดยใช้กลยุทธ์
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (transformative
learning) ผ่านวิธี SUCCESS เพือ่ เพิม่ 6 สมรรถนะ
ได้แก่ Smart, Universal, Critical, Creative,
Empathy and Social skills (วิจารณ์ พานิช,
2558) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
1) ทักษะความฉลาด (smart skills): เพือ่
ส่งเสริมและเพิม่ ความภูมใิ จในตนเอง (self-esteem)
ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) และ
การรับรู้สมรรถนะของตนเอง (self-efficacy) ใน
การประเมินผู้รับบริการขณะท�ำกิจกรรมการ
ด�ำเนินชีวิตใน 4 องค์ประกอบคือ
- Self: การตระหนักรู้ รับรูส้ กึ ส�ำนึกคิด และ
เข้าใจในตัวเอง
- Motivation: การเกิดแรงจูงใจในตัวเอง
- Ability: การใส่ใจในการแสดงความสามารถ
ของตัวเอง
- Role transformation: การเปลี่ยนแปลง
บทบาทใหม่ ในกิจกรรมการด�ำเนินชีวิต
2) ทักษะสากล (universal skills): เพื่อ
เปลี่ยนแปลงความสามารถในการประกอบ
กิจกรรมการด�ำเนินชีวิต ของตนเองและช่วย
เหลือออกแบบกิจกรรม ในผูร้ บั บริการทีบ่ กพร่อง
ทางกายจิตสังคมการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะ
ชีวิตตลอดทุกช่วงวัย ด้วย 5 สื่อการบ�ำบัดคือ
- Therapeutic relationship: ด้วยการใช้
ทักษะสังคมเพิ่มสัมพันธภาพต่อผู้รับบริการ
- Therapeutic environment: ด้วยการใช้
ทักษะสากลเพิ่มการดัดแปรสิ่งแวดล้อมทาง
สุขภาพกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ
- Therapeutic empathy: พัฒนาจาก
therapeutic use of self (การใช้ตนเองเป็นสื่อ
การรักษา) ที่เกิดการเรียนรู้ทักษะความฉลาด
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ของตัวเอง กับทักษะการแสดงความรูส้ กึ เมตตา
ต่อผู้อื่น
- Therapeutic skill: ด้วยการใช้ทักษะการ
สือ่ สารวิเคราะห์ และสังเคราะห์กจิ กรรมรอบตัว
ให้เกิดการเรียนรู้สุขภาวะด้วยตนเอง
3) ทักษะพิเคราะห์ และทักษะสร้างสรรค์
(critical and creative skills):เพือ่ การถ่ายทอด
และส่งผ่านแปลความรูด้ า้ นสุขภาวะ หรือสมดุล
ของการประกอบกิจกรรมการด�ำเนินชีวติ สูส่ งั คม
และสาธารณะ
4) ทักษะเมตตาต่อผูอ้ นื่ และทักษะทาง
สังคม (empathy and social skills):เพื่อเป็น
พลเมืองดีที่รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
กิจกรรมบ�ำบัด

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
การศึกษากิจกรรมบ�ำบัด ได้ถูกออกแบบ
โดยใช้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ขยายจาก
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพือ่ มาเป็นข้อก�ำหนด
ของหลักสูตรและรายวิชา รวมทัง้ โครงสร้างและ
เนื้อหาในหลักสูตร เพื่อให้เชื่อมโยงกับแนวทาง
การจัดการเรียนการสอน สู่กลวิธีการประเมินที่
เหมาะสมแก่นกั ศึกษาผ่านอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
สนันสนุนที่มีคุณภาพ สู่คุณภาพของนักศึกษา
พร้อมการสนับสนุน โดยอาศัยสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกและโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ให้เกิดคุณภาพ
และผลลัพธ์ที่ดี ผ่านขับเคลื่อนจาก การใช้
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นตัวตั้ง เชื่อม
โยงเข้าสู่ทุกมิติของการเรียนการสอน ดังตาราง
ที่ 1

ตารางที่ 1 ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง(Expected Learning Outcome) ของหลักสูตรกิจกรรมบําบัด 2560
โดยการจัดลําดับในรูปแบบแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูตามทฤษฎีของบลูม(Bloom’s Taxonomy)
Level of Bloom’s
ผลลัพธการเรียนรู
คุณลักษณะของสมรรถนะที่คาดหวัง
Taxonomy
ที่คาดหวัง
1

อธิบายการปฏิบัติงานทางคลินิกโดยอิงกิจกรรมการดําเนินชีวิต ในดาน
การดูแลตนเองการทํางาน/การศึกษาการใชเวลาวางการพักผอน และ
การมีสวนรวมทางสังคม

Remembering

2

สาธิตกระบวนการรักษาทางกิจกรรมบําบัดในผูรับบริการที่บกพรอง
ทางดานรางกายจิตสังคม การเรียนรู และการพัฒนาทักษะชีวิต

Understanding

3

สามารถปฏิบัติงานทางคลินิกโดยอิงกิจกรรมการดําเนินชีวิตตามบริบท
ครอบครัวและชุมชน

Understanding

4

แสดงทัศนคติคิดบวก เขาใจความรูสึกของผูอื่น ธํารงไวซึ่งคุณธรรม
จริยธรรม

Applying

5

ปฏิบัติตามจริยธรรมและมาตราฐานวิชาชีพ ดวยความรับผิดชอบ

Applying

ตอสังคม

วารสารกิจกรรมบำ�บัด
6
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มุงพัฒนาตนเองดวยการคนหาหลักฐานเชิงประจักษ

Analysing

และนํามาประยุกตในงานกิจกรรมบําบัด
7

พัฒนาทักษะการใหเหตุผลทางคลินิกผานการฝกปฏิบัติงานโดยอิง
กิจกรรมการดําเนินชีวิต

Analysing

8

ประเมินสมรรถนะความสามารถ/ศักยภาพของมนุษยทางดานรางกาย
จิตสังคม การรียนรู และการพัฒนาทักษะชีวิต ตลอดชวงวัย

Evaluating

9

ออกแบบการฝกปฏิบัติโดยอิงกิจกรรมการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับ
ความตองการของผูรับบริการ

Creating

10

สรางบทเรียน และงานวิจัยทางกิจกรรมบําบัด ดวยทักษะความฉลาด
ทักษะสากล ทักษะพิเคราะห ทักษะสรางสรรค ทักษะเมตตาตอผูอื่น
และทักษะทางสังคม

Creating

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (expected
learning outcomes) จะได้นำ� ไปเป็นเข็มทิศน�ำทาง
ให้แก่หลักสูตรกิจกรรมบ�ำบัดทีป่ รับปรุงในปี พ.ศ.
2559 ซึ่งจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องของคณะ
และมหาวิทยาลัยต่อไป โดยผลลัพธ์การเรียนรู้
ทีค่ าดหวังของหลักสูตรกิจกรรมบ�ำบัด มหาวิทยาลัย
มหิดล ที่ถูกก�ำหนดขึ้นมาใหม่ มีแนวทางที่มี
ความชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจาก
ฉบับเดิม ที่ผ่านปรับปรุง ทั้ง 3 ฉบับ ปี พ.ศ.
2550, 2552 และ 2556 โดยมีการใช้โครงสร้าง
หน่วยกิต และองค์ประกอบ แต่อยูภ่ ายใต้นโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ Thai Qualifications
Framework  for Higher Education : TQF-HE
d(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
รวมทัง้ การภายใต้กรอบระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาในอาเซียน หรือ Asean University
Network - Quality Assurance: AUN-QA (Asean
University Network, 2015)
ผลลัพธ์การเรียนรูท้ คี่ าดหวังครอบคลุมทัง้
ผลการเรียนรูเ้ ฉพาะสาขาและผลการเรียนรูท้ วั่ ไป
สอดคล้องกับยุทธศาตร์ของสาขากิจกรรม
บ�ำบัด ข้อก�ำหนดของหลักสูตร โครงสร้างและ
เนือ้ หาของหลักสูตร ได้ถกู ถ่ายทอดไปยังกลยุทธ์
SUCCESS ซึง่ เป็นรากฐานของทักษะปฏิบตั งิ าน
ทางคลิ นิ ก โดยอิ ง กิ จ กรรมการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
(occupation-base practice) ซึ่งเชื่อมโยงเป็น
แนวเดียวกันกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
(expected learning outcomes) โดยทักษะเหล่า
นี้ ตรงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ได้แก่ทักษะด้าน คุณธรรม ความรู้
ความคิดความเข้าใจการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน่
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และการวิเคราะห์ โดยเป็นไปในทิศทางของ
นโยบายมหาวิทยาลัย ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ซึ่งทักษะเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับมาตราฐานวิชาชีพกิจกรรมบ�ำบัด ทีผ่ า่ นการ
รับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบ�ำบัด
ส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ในปี พ.ศ. 2554 ได้แก่ (คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขากิจรรมบ�ำบัด, 2554)
• มาตรฐานการปฏิบตั ทิ ี่ 1 พฤตินสิ ยั เจตคติ
คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
• มาตรฐานการปฏิบัติที่ 2 ทักษะการ
สื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ
• มาตรฐานการปฏิบัติที่ 3ความรู้พื้นฐาน
• มาตรฐานการปฏิบัติที่ 4 กระบวนการ
ให้บริการต่อผูร้ บั บริการทางกิจกรรมบ�ำบัด

• มาตรฐานการปฏิบตั ทิ ี่ 5 ทักษะการปฏิบตั ิ
งานทางคลินิก
• มาตรฐานการปฏิบัติที่ 6 เครื่องมือ
อุปกรณ์ สื่อ ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานทาง
กิจกรรมบ�ำบัด
• มาตรฐานการปฏิบัติที่ 7 ทักษะการใช้
เครื่องมือพื้นฐาน และการท�ำหัตถการที่จ�ำเป็น
ทางกิจกรรมบ�ำบัด
• มาตรฐานการปฏิบัติที่ 8 การพัฒนา
ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง
• มาตรฐานการปฏิบัติที่ 9 กระบวนการ
คุณภาพด้านการปฏิบัติงานทางกิจกรรมบ�ำบัด
โดยมีความเชื่อมระหว่างผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง และวัตถุประสงค์ของการศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบ�ำบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังและวัตถุประสงคของการเรียนรูเพื่อการพัฒนาทักษะทางกิจกรรมบําบัด
ผลลัพธการ
เรียนรูที่
คาดหวัง

คุณลักษณะของสมรรถนะที่คาดหวัง

วัตถุประสงคของเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาทักษะทางกิจกรรมบําบัด

1

อธิบายการปฏิบัติงานทางคลินิกโดยอิงกิจกรรมการดําเนินชีวิต
ในดานการดูแลตนเองการทํางาน/การศึกษาการใชเวลาวางการ
พักผอน และการมีสวนรวมทางสังคม

ทักษะความฉลาด

2

สาธิตกระบวนการรักษาทางกิจกรรมบําบัดในผูรับบริการที่
บกพรองทางดานรางกายจิตสังคม การเรียนรู และการพัฒนา
ทักษะชีวิต

ทักษะสากล

3

สามารถปฏิบัติงานทางคลินิกโดยอิงกิจกรรมการดําเนินชีวิตตาม
บริบทครอบครัวและชุมชน

ทักษะความฉลาด

วารสารกิจกรรมบำ�บัด
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4

แสดงทัศนคติคิดบวก เขาใจความรูสึกของผูอื่น ธํารงไวซึ่ง
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะเมตตาตอผูอื่น และทักษะทาง
สังคม

5

ปฏิบัติตามจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ ดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม

ทักษะเมตตาตอผูอื่น และทักษะทาง
สังคม

6

มุงพัฒนาตนเองดวยการคนหาหลักฐานเชิงประจักษ และนํามา
ประยุกตในงานกิจกรรมบําบัด

ทักษะพิเคราะห และทักษะสรางสรรค

7

พัฒนาทักษะการใหเหตุผลทางคลินิกผานการฝกปฏิบัติงานโดย
อิงกิจกรรมการดําเนินชีวิต

ทักษะพิเคราะห และทักษะสรางสรรค

8

ประเมินสมรรถนะความสามารถ/ศักยภาพของมนุษยทางดาน
รางกาย จิตสังคม การรียนรู และการพัฒนาทักษะชีวิต ตลอด
ชวงวัย

ทักษะความฉลาด ทักษะเมตตาตอ
ผูอื่น และทักษะทางสังคม

9

ออกแบบการฝกปฏิบัติโดยอิงกิจกรรมการดําเนินชีวิตให
เหมาะสมกับความตองการของผูรับบริการ

ทักษะความฉลาด ทักษะเมตตาตอ
ผูอื่น และทักษะทางสังคม
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สรางบทเรียน และงานวิจัยทางกิจกรรมบําบัด ดวยทักษะความ
ฉลาด ทักษะสากล ทักษะพิเคราะห ทักษะสรางสรรค ทักษะ
เมตตาตอผูอื่น และทักษะทางสังคม

5. อภิปรายผล
การน�ำเอาผลลัพธ์การเรียนรูท้ คี่ าดหวัง น�ำ
ไปเป็นธงยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนหลักสูตร
ตลอดจนการเรียนการสอนกิจกรรมบ�ำบัดสูแ่ ต่ละ
วิชา จ�ำเป็นต้องน�ำเอาสิ่งส�ำคัญที่เป็นแก่นแท้
ของวิชาชีพ มาเป็นเข็มมุ่งในส่วนของผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้วยหลักแนวคิดการฝึก
ปฏิบตั โิ ดยอิงกิจกรรมการด�ำเนินชีวติ (occupationbased practice) คือ การน�ำเอากิจกรรมการ
ด�ำเนินชีวิต (occupation) ไปปรับประยุกต์ให้
เป็นสือ่ การบ�ำบัดรักษา ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพและบริบทผู้รับบริการ ซึ่ง Molineux

ทักษะความฉลาด
ทักษะพิเคราะห และทักษะสรางสรรค

(2010)กล่าวว่า กิจกรรมการด�ำเนินชีวิต ควร
ประกอบด้วย กิจกรรมที่เกิดการลงมือปฏิบัติ/
ให้เกิดพลังงาน (active), มีเป้าประสงค์ (purposeful),
มีความหมาย (meaningful), สอดคล้องกับบริบท
(contextualized) และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
(impacts on health) ซึ่งสอดคล้องกับ fisher
(2013, p 162) ที่กล่าวว่า
“ตัง้ แต่เริม่ มีนกั วิชาชีพกิจกรรมบ�ำบัด การใช้
การกระท�ำทีม่ สี ว่ นรวม หรือ การประกอบกิจกรรม
การด�ำเนินชีวิตได้ถูกให้คุณค่า ว่าเป็นสื่อการ
บ�ำบัดที่ส�ำคัญที่สุด และเป็นเป้าหมายหลักของ
การให้บริการทางกิจกรรมบ�ำบัด” และที่ส�ำคัญ
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Fisher ได้อธิบายถึง การฝึกปฏิบัติงานโดยอิง
แนวคิดกิจกรรมการด�ำเนินชีวิต (occupationbased practice) คือ
การประกอบกิจกรรมการด�ำเนินชีวิต ซึ่ง
เข้าไปมีส่วนรวมปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว มีความ
ส�ำคัญและเป็นรากฐาน หรือใช้เป็นวิธกี ารประเมิน
และให้การบ�ำบัดรักษา-โดยที่บุคคลที่ได้มีส่วน
รวมในการกระท�ำดังกล่าว สามารถเลือกกิจกรรม
หรืองานในชีวิตประจ�ำวันต่างๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับกิจกรรมทีต่ นเองปฏิบตั ใิ นชีวติ (Fisher, 2006;
2009; 2013; Fisher & Griswold, 2014)
เนือ่ งจากกิจกรรมบ�ำบัดเป็นวิชาชีพสากล
และมักจะน�ำกรอบอ้างอิงการปฏิบัติงานทาง
กิจกรรมบ�ำบัดของประเทศสหรัฐอเมริกา (AOTA,
2008, 2014) มาใช้ แต่พบว่ามีความท้าทายต่อ
การน�ำองค์รเู้ หล่านัน้ มาปฏิบตั ใิ ห้เข้ากับวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากในการปรับให้เข้ากับบริบท
เนือ่ งด้วยความแตกต่างของพืน้ ฐานกิจกรรมการ
ด�ำเนินชีวิต รูปแบบการประกอบกิจกรรมการ
ด�ำเนินชีวติ ในสังคม การฝึกปฏิบตั โิ ดยอิงกิจกรรม
การด�ำเนินชีวติ ของต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย
จึงไม่สอดคล้องกับการบริการทางกิจกรรมบ�ำบัด
ด้วยความแตกต่างกันของผู้รับบริการ ทั้งอายุ
เพศ อาชีพ สังคมเศรษฐกิจ และการศึกษา ซึ่ง
วิถีชีวิตของประเทศตะวันตกจะมุ่งเน้นการ
สนับสนุนให้ตนเองก�ำหนดการกระท�ำของตนเอง
และให้ลำ� ดับความส�ำคัญเกีย่ วกับเป้าหมายของ
ตนเองมากกว่าคนอื่น ในขณะที่ประเทศแถบ
เอเชีย ค่อนข้างที่พึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนอื่น
หรือกลุม่ คน เช่น เป็นญาติ ศาสนา และชาติพนั ธุ์
น�ำพาไปสูก่ ารสร้างกิจกรรมการด�ำเนินชีวติ และ
พฤติกรรมเหล่านี้ในชุมชน แทนที่จะด�ำรงอยู่
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อย่างอิสระ (Triandis, 2001)
ในสังคมไทย บริบททางวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ เป็นวิถพี งึ่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน ระหว่าง
ญาติพนี่ อ้ ง หรือคนในชุมชนจะมีอทิ ธิพลต่อการ
ประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันอย่างมาก
(Suttajit et al., 2010 ) ยิง่ ในภาวะเจ็บป่วย บุคคล
เหล่านีจ้ ะมาให้ความช่วยเหลือ ฉะนัน้ กรอบการ
ท�ำงานทางกิจกรรมบ�ำบัด จึงต้องส่งเสริมสอดคล้อง
กับ วิถชี วี ติ บริบททางวัฒนธรรม และความเป็น
อยูข่ องไทย สอดคล้องกับงานวิจยั กิจกรรมบ�ำบัด
ศึกษาของ Chawengchao (2011) ที่พบว่า
กระบวนการเรียนรู้ทักษะการเหตุผลทางคลินิก
มีความส�ำคัญต่อคุณภาพของการสร้างประมวล
รายวิชา แผนการสอน และการประเมินผล ของ
หลักสูตรกิจกรรมบ�ำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติทาง
กิจกรรมบ�ำบัดในชุมชน และวัฒนธรรมไทยของ
ผู้รับบริการ
ฉะนั้นการประยุกต์หลักแนวคิดการฝึก
ปฏิบตั โิ ดยอิงกิจกรรมการด�ำเนินชีวติ ต้องสอดคล้อง
กับบริบท ซึ่งในแต่ละประเทศ และภูมิภาค การ
เรียนการสอนในหลักสูตรกิจกรรมบ�ำบัด จึงต้อง
ก�ำหนดการฝึกปฏิบตั โิ ดยอิงกิจกรรมการด�ำเนิน
ชีวิต ให้อยู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง และให้
แสดงทักษะที่สอดคล้องกับผลลัพธ์เหล่านั้น
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการก�ำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาด
หวัง สอดคล้องกับการใช้หลักการฝึกปฏิบัติงาน
โดยอิงแนวคิดกิจกรรมการด�ำเนินชีวติ (occupationbased practice) ท�ำให้ออกแบบผลการเรียนรู้
ของเนื้อหาวิชาที่ควรพึ่งได้ในแต่ละชั้นปี และ
สอดคล้องกับการก้าวไปเป็นนักกิจกรรมบ�ำบัด
ในอนาคตดังนี้
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของการฝึกปฏิบัติงานโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการด�ำเนินชีวิต
และความสามารถของนักศึกษากิจกรรมบ�ำบัดในแต่ละชั้นปีที่พึ่งแสดงออก

หลักการปฏิบตั งิ านทางคลินกิ โดยอิงแนวคิด
กิจกรรมการด�ำเนินชีวิต (occupation-based
practice) มุ่งเน้นให้นักศึกษากิจกรรมบ�ำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ก้าวไปเป็นนักวิชาชีพกิจกรรม
บ�ำบัดทีม่ ี “ศิลปะขณะลงมือกระท�ำ (art of doing)
และ มีธรรมชาติของความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่
ในตนเอง (science of being)” ตามกรอบอ้างอิง
Person-Environment-Occupation-Performance
Model หรือ PEOP(Christiansen, Baum, &
Bass-Haugen, 2005; Law et al., 1996; Strong
et al., 1999) ในมาตราฐานวิชาชีพโดยให้
- นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1-2 เรียนรูเ้ รือ่ งกิจกรรม
การด�ำเนินชีวิต (occupation) โดยตะหนักและ
พิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้เวลากระท�ำ
ในทุกวัน ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาในระดับนี้ได้
ความรู้ (knowing)  ตระหนักรู้สึก (sensing) และ
ใคร่ครวญ (thinking)

- นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เรียนรู้เรื่องความ
สามารถ/สมรรถนะในการประกอบกิจกรรม
(occupational performance) โดยให้นักศึกษา
ฝึกฝนการประเมิน ในรูปแบบกิจกรรมบ�ำบัดเพือ่
ให้เกิดทักษะความสามารถ ซึง่ มุง่ เน้นให้นกั ศึกษา
ระดับนี้ ได้ลงมือกระท�ำ (doing) เกิดความรู้สึก
ร่วม (feeling) และแสดงการสือ่ สาร (expressing)
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เรียนรู้เรื่องการ
ปรับประยุกต์กจิ กรรมการด�ำเนินชีวติ (occupational
adaptation) โดยให้นกั ศึกษาเรียนรูใ้ ห้เหตุผลของ
การมีทักษะการจัดการความสุข ซึ่งมุ่งเน้นให้
นักศึกษาในระดับนีไ้ ด้ เรียนรู้ (learning), ท้าทาย
(challenging) และปรับเปลี่ยน (Changing)
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 – ต้องเรียนรู้ตลอด
ชีวติ เรียนรูเ้ รือ่ งสุขภาวะแห่งการประกอบกิจกรรม
การด�ำเนินชีวิต (occupational well-being) โดย
เรียนรูอ้ ย่างมีสติสมั ปชัญญะ  มุง่ เน้นให้นกั ศึกษา

24

ชัน้ ปีสดุ ท้าย เรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้เกิด การพัฒนา
ไปสูท่ สี่ งิ่ ดีขนึ้ (improving) การกลับมาคิดพิจารณา
และทบทวนให้ละเอียดถีถ่ ว้ น (re-thinking) เพือ่
ให้การเปลี่ยนแปลง (transforming) ที่เหมาะสม
ตามศักยภาพของตนเองทีเป็นพลเมืองดีมีสุข
ช่วยเหลือสังคม
หลักการฝึกปฏิบตั งิ านโดยอิงแนวคิดกิจกรรม
การด�ำเนินชีวติ ได้ถกู ริเริม่ และปรับเปลีย่ นให้อยู่
ในหลักสูตรกิจกรรมบ�ำบัด 2559 โดยได้รับทุน
อุดหนุนวิจยั จากเงินรายได้คณะกายภาพบ�ำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
ประเภท ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะ
กายภาพบ�ำบัด รวมทัง้ ประธานหลักสูตรกิจกรรม
บ�ำบัด ได้รับทุนของเครือข่ายพัฒนาศักยภาพ
ผู้น�ำการสร้างสุขภาวะ (ศุภลักษณ์   เข็มทอง,
2557) ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการจัดวางหลักสูตร
กิจกรรมบ�ำบัด โดยให้มีการเปรียบเทียบเกณฑ์
สมรรถนะระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี
ขนาดจ�ำนวนบุคคลากรและนักศึกษากิจกรรม
บ�ำบัดทีเ่ ท่ากัน (Nagoya Universiy, 2016) อย่างไร
ก็ตาม หลักสูตรกิจกรรมบ�ำบัดที่ผ่านมา ปี พ.ศ.
2550, 2553 และ 2555 ได้ถูกออกแบบโดยมี
สัดส่วนโมเดลทางการแพทย์ ร้อยละ 70 ของ
เนื้อหาหลักสูตร และ หลักการปฏิบัติงานทาง
คลินิกโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการด�ำเนินชีวิต
ร้อยละ 30 จากบทเรียนที่ผ่านมา ในฐานะที่
หลักสูตรกิจกรรมบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลได้
ถูกรับรองโดยสมาพันธ์นักกิจกรรมบ�ำบัดสากล
ท�ำให้ต้องมุ่งเน้นการใช้แนวทางที่เป็นหลักการ
กิจกรรมบ�ำบัดสากล โดยสามารถน�ำมาใช้ได้ใน
บริบทของแต่ละประเทศ สอดคล้องกับผู้รับ
บริการ ฉะนั้นการใช้โมเดลทางการแพทย์ ใน
สัดส่วนที่มากจึงต้องมีการปรับให้ลดลง และมี
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ความเป็นกิจกรรมบ�ำบัดมากขึน้ จึงเป็นทีม่ าของ
กระบวนการหาทิศทาง จากนักศึกษา และนัก
กิจกรรมบ�ำบัด ในการปรับเปลี่ยนให้เกิดความ
เหมาะสม มาใช้ในบริบทของไทยให้มากที่สุด
และสิ่งที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเหล่านี้ นั้น
คือ การก�ำหนดและสร้างหลักสูตรทีม่ กี ารน�ำเอา
หลักการปฏิบัติงานทางคลินิกโดยอิงแนวคิด
กิจกรรมการด�ำเนินชีวิตมาเป็นยุทธศาสตร์ใน
การขับเคลื่อนต่อไป
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