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Lessons Learned from Implementing a Health 
Promotion Program at One of District Health 
Promotion Hospital in Central Region of Thailand
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Abstract
 Health promotion is an important role and proactive function of nurses emphasizing on  
building an individual efficacy and potential capability for self-care and being able to access to care 
as needed. This current health promotion course creates learning experience through transferring 
of expertise and hands-on experience from a nurse innovator. The course content was synthesized 
from health promotion practice and development of health promotion innovation based on the 
Ottawa Charter among nurses in the central region. The course attendants, professional nurses and 
nursing students, thought that participating in the health promotion workshop at the learning 
center helped the attendants increase their knowledge and comprehension in terms of strategy and 
strategic methods in health promotion based on the Ottawa Charter profoundly. They could apply 
concepts and principles of health promotion in their practice areas. Implementing module as a 
teaching-learning means enhanced the unbarring teaching- learning atmosphere. The workshop 
also helped the attendants see the picture of health promotion practice of the nurse owning a health 
promotion innovation which associated with the scope of creating supportive environment,  
strengthening community action, and building healthy public policy. The attendants suggested that 
health promotion knowledge should be disseminated to other contexts to expand the learning 
center networking.      
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บทคัดย่อ

	 การสร้างเสริมสุขภาพเป็นบทบาทและหน้าท่ีเชิงรุกท่ีสำาคัญของพยาบาลท่ีมุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะแห่งตนหรือ

เพ่ิมศักยภาพของตนเองให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและเข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐได้เม่ือจำาเป็น	 หลักสูตรการ 

สร้างเสริมสุขภาพในคร้ังน้ี	สร้างสรรประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดจากผู้เช่ียวชาญและการสัมผัสประสบการณ์

ตรงจากพยาบาลท่ีพัฒนานวัตกรรม	 เน้ือหาของความรู้ในหลักสูตรได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติด้านการ 

สร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในพ้ืนท่ีภาคกลาง	ภายใต้กรอบแนวคิด

การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา	 ผู้เข้าอบรมท้ังกลุ่มพยาบาลวิชาชีพและนักศึกษาประเมินว่าการเข้าอบรม

การสร้างเสริมสุขภาพ	ณ	 ศูนย์การเรียนรู้แห่งน้ี	 ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้	 และความเข้าใจในยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวาได้ลึกซ้ึงข้ึน	 สามารถนำาหลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ 

ท่ีได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ีปฏิบัติการของผู้เข้ารับการอบรม	การใช้	module	เป็น

กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้บรรยากาศการเรียนการสอนไม่น่าเบ่ือ	ผู้เข้ารับการอบรมเห็นภาพการทำางานด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลเจ้าของนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ	“นวัตกรรม	3	ไม่”	ได้ลึกซ้ึง	โดยเฉพาะกิจกรรม

ของนวัตกรรมท่ีเก่ียวโยงกับมิติการสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ	การสร้างชุมชนเข้มแข็ง	 และการสร้างนโยบาย

สาธารณะเพ่ือสุขภาพ	 ผู้เข้ารับการอบรมเสนอว่าควรมีการกระจายความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพออกไปยังบริบท 

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ	เพ่ือขยายเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ออกไปในวงกว้าง

คำาสำาคัญ: การสร้างเสริมสุขภาพ	กฏบัตรออตตาวา	

J Nurs Sci. 2016;34(2):16-22
1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล



J Nurs sci   Vol 34 No 2 April - June 2016

Journal of Nursing Science18

บทนำา

	 การสร้างเสริมสุขภาพ	เป็นกระบวนการสร้างหรือเพ่ิม

สมรรถนะด้านสุขภาพและเป็นการดึงศักยภาพของ

ประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพของตนได้อย่างต่อเน่ือง	

จนเกิดเป็นนิสัยหรือพฤติกรรมท่ีดีและย่ังยืน	 นำาไปสู่การ

ดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข	 ในศาสตร์ของการพยาบาล

และมิติการดูแลสุขภาพ	งานสร้างเสริมสุขภาพเป็นบทบาท

และหน้าท่ีเชิงรุกของพยาบาลท่ีมุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะ

หรือดึงศักยภาพของประชาชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองด้าน

สุขภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐได้เม่ือจำาเป็นท้ังใน

ภาวะปกติ	ภาวะเส่ียง	และภาวะเจ็บป่วย	เพ่ือให้ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 นำาไปสู่การมีสังคมแห่งสุขภาวะ	 

การดำาเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลจึงมี

ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาตร์ด้านสุขภาพ

ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับท่ี	11	(พ.ศ.	2555-2559)1  

รัฐได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินส่วนหน่ึงมาใช้ในการ

สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรมเก่ียวกับการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนทุกเพศ	ทุก

วัย	ทุกกลุ่มประชากร	ในทุกระดับของการให้บริการสุขภาพ	

การจัดสรรงบประมาณมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

จากร้อยละ	 9.5	 ในปี	พ.ศ.	 2555	 เป็นร้อยละ	 20	 ในปี	 

พ.ศ.	25551	 จึงเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้คิดค้น	

พัฒนา	 และจัดทำาโครงการต่างๆ	 ท่ีสนับสนุนให้เกิดการ

สร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมข้ึน	โดยรัฐได้มีการเปิด

ตัวแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย	พ.ศ.	 2554-2563	 มี

เป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพให้แก่ประชาชนและ

เสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเอง	ลดความเส่ียงต่อการ

เกิดภัยคุกคามจากปัญหาสุขภาพและโรคต่างๆ	 รวมถึง 

โรคท่ีเกิดจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป2	 สภา 

การพยาบาลได้เล็งเห็นความสำาคัญของบทบาทการสร้าง

เสริมสุขภาพในวิชาชีพการพยาบาล	จึงได้ร่วมกับสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 จัดทำา

โครงการขับเคล่ือนวิชาชีพการพยาบาลเพ่ือการสร้าง

เสริมสุขภาพ	 โดยมีสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ	 

ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพ	

วางแผนงาน	 ดำาเนินการ	 ตลอดจนการผลักดันการสร้าง

เสริมสุขภาพให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนของ

สถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ	 ท่ัวประเทศ	 เพ่ือให้

นักศึกษาและพยาบาลวิชาชีพได้เห็นความสำาคัญของการ

สร้างเสริมสุขภาพ	และพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพให้เกิด

ข้ึนและใช้ได้จริง	นำาพาประชาชนเข้าสู่สังคมสุขภาวะ

หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือขับเคล่ือนวิชาชีพ 

การพยาบาล

	 หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือขับเคล่ือนวิชาชีพ

การพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ	เป็นการสร้างรูปแบบ

การเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดจากผู้เช่ียวชาญ	และการสัมผัส

ประสบการณ์ตรงจากบุคคลและสถานท่ีจริง	 เน้ือหาของ

ความรู้ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติด้านการสร้าง

เสริมสุขภาพ	 และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการสร้าง

เสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในพ้ืนท่ีภาคกลาง	ภายใต้

กรอบแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา3 

ซ่ึงประกอบด้วย	1)	การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ	

(building	 healthy	 public	 policy)	 2)	 การสร้าง 

ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ	 (creating	 supportive	 

environments)	3)	การสร้างชุมชนเข้มแข็ง	(strengthening	

community	 action)	 4)	 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล	

(developing	personal	skills)	และ	5)	การปรับบริการ

สุขภาพ	(reorienting	health	services)

	 การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพสำาหรับ

วิชาชีพการพยาบาล	 เป็นกิจกรรมหน่ึงในโครงการ 

ขับเคล่ือนวิชาชีพการพยาบาลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ	

โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมทางการ

พยาบาลในทุกระดับบริการสุขภาพท่ีคัดสรรโดยสถาบัน 

ท่ีรับผิดชอบในแต่ละพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ	โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพตำาบลมหาสวัสด์ิ	 อำาเภอพุทธมณฑล	 จังหวัด

นครปฐม	 เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมทางการพยาบาล	 

เป็นศูนย์ในพ้ืนท่ีภาคกลางท่ีรับผิดชอบโดยคณะพยาบาล

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	การจัดการเรียนรู้ในศูนย์เรียน

รู้นวัตกรรมทางการพยาบาลมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ

ตามกฎบัตรออตตาว่าให้พยาบาลวิชาชีพ	 และนักศึกษา
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พยาบาล	 รวมท้ังศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมทางการพยาบาล

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม	 และ

ครอบคลุมทุกระดับของระบบบริการสุขภาพ	สามารถนำา

ไปต่อยอดในการพัฒนาระบบสุขภาพในความรับผิดชอบ

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

ท่ีดีและสามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้

กิจกรรม/วิธีดำาเนินการของหลักสูตร

	 1.	กิจกรรม	Mapping	และ	Matching	

	 คณะทำางานจัดทำาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพฯ	 

ได้ดำาเนินการ	 Mapping	 และ	Matching	 ข้อมูลจาก 

การศึกษานวัตกรรมทางการพยาบาล	5	แห่งในภาคกลาง	

และจัดต้ังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพและ

การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ	บทความ

น้ีจะขอกล่าวถึงกิจกรรมและการดำาเนินงานของศูนย์การ

เรียนรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพตำาบลมหาสวัสด์ิ	ภายใต้ช่ือ	“นวัตกรรม	3	ไม่”	

เป็นนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการสร้าง/ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การบริโภคให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี	ประกอบด้วย	 ไม่จ้ิม

พริกเกลือกับผลไม้ท่ีมีรสหวานตามธรรมชาติ	 ไม่ด่ืม 

นำา้อัดลม	นำา้หวาน	 เคร่ืองด่ืมกาแฟ	ชา	 โกโก้	 ในรูปแบบ	 

3	in	1	และ	ไม่เติมพริกนำา้ปลาเพ่ิมในอาหารท่ีปรุงเสร็จพร้อม

รับประทาน	พยาบาลเจ้าของนวัตกรรมและเจ้าหน้าท่ีทุกคน

ของ	รพ.สต.	ได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเองให้เป็นแบบอย่าง

แก่ประชาชนในชุมชน	 ปรับสภาพแวดล้อมใน	 รพ.สต	 

โดยไม่มีการเสริฟนำา้หวาน	ชา	กาแฟ	3	in	1	ให้แก่บุคคลต่างๆ	

ท่ีมาติดต่องาน	 ร่วมงาน	 ฝึกงาน	ประชุม	 และประกาศให้ 

การปฏิบัติตามนวัตกรรม	 3	 ไม่	 เป็นนโยบายสร้างเสริม 

สุขภาพของ	รพ.สต.		

	 2.	การจัดทำาโครงการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพ	

และกำาหนดเวลาการอบรม

	 คณะทำางานฯ	 ได้จัดทำาโครงการอบรม	 “การพัฒนา

สมรรถนะพยาบาลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ”	มุ่งเน้นการ

เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ	ผ่านศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม

การพยาบาลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ	จัดโครงการอบรม

จำานวน	2	รุ่น	สำาหรับพยาบาลวิชาชีพ	1	รุ่น	และสำาหรับ

นักศึกษาพยาบาล	1	รุ่น	

	 3.	คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม

	 	 3.1	กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ	จำานวน	30	คน

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ทำาหนังสือเชิญผู้เข้ารับการ

อบรม	ผ่านการติดต่อประสานงานกับสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัด	5	จังหวัดในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง	ได้แก่	จังหวัดอยุธยา	

อ่างทอง	สิงห์บุรี	นครปฐม	และประจวบคีรีขันธ์	โดยได้ให้

แต่ละจังหวัดส่งผู้เข้ารับการอบรม	จังหวัดละ	6	คน	โดยเป็น

พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ	จำานวน	2	คน	

ระดับทุติยภูมิ	จำานวน	2	คน	และระดับตติยภูมิ	จำานวน	2	คน	

	 	 3.2	กลุ่มนักศึกษาพยาบาล

	 	 คณะทำางานฯ	รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้ารับการ

อบรม	 จำานวน	 60	 คน	 เป็นนักศึกษาจากคณะพยาบาล

ศาสตร์	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

และผู้แทนนักศึกษาจากสถาบันสมทบของคณะพยาบาล

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	อีก	8	สถาบัน

	 4.	การจัดทำาข้อตกลงและแนวทางการเพ่ิมสรรถนะ

กลุ่มเป้าหมาย

	 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดทำาข้อตกลงความร่วมมือ

ในการสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะการสร้างเสริมสุข

ภาพของพยาบาลกลุ่มเป้าหมายกับศูนย์การเรียนรู้ฯ	 

โดยทำาข้อตกลงความร่วมมือกับผู้อำานวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบลมหาสวัสด์ิ		

	 5.	การเตรียมความพร้อมของผู้สอน	การออกแบบคู่มือ

การเรียนรู้	และศูนย์เรียนรู้

	 การเตรียมความพร้อมของผู้สอนท้ังในส่วนของ

พยาบาลวิชาชีพผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมการสร้างเสริม 

สุขภาพ	 และอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์	 รวมถึง

การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีและบุคลากรในพ้ืนท่ีของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ	คณะทำางานฯ	ได้จัดประชุมหารือกับบุคลากร

ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด	 เพ่ือทำาความเข้าใจถึงความเป็นมาและ

การดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรฯ	 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้	

และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน	 เป็นส่วน

หน่ึงของการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	และเสริม

สร้างการมีส่วนร่วมในการทำางาน	คณะทำางานฯ	พัฒนาและ

จัดทำาคู่มือผู้สอน	 คู่มือผู้เรียน	 เน้ือหาการเรียนการสอน	 
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ส่ือประกอบการเรียนการสอน	กิจกรรมต่างๆ	ท่ีกระตุ้นและ

ส่งเสริมผู้เข้าอบรมให้เกิดการเรียนรู้	ตลอดจนการจัดเตรียม

ศูนย์เรียนรู้ฯ	ให้พร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต	และ

ให้ประสบการณ์ตรงแก่ผู้เข้ารับการอบรม	

	 6.	ผลการเรียนรู้

	 	 6.1	ภาพรวมท่ีผู้เข้าอบรมได้จากการเรียนรู้การ

สร้างเสริมสุขภาพ	ณ	ศูนย์การเรียนรู้ฯ

	 	 ผู้เข้าอบรมท้ังกลุ่มพยาบาลวิชาชีพและนักศึกษา 

ได้แสดงความคิดเห็นต่อการเข้าอบรมโครงการพัฒนา

สมรรถนะพยาบาลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ	ณ	ศูนย์การ

เรียนรู้ฯ	 ว่าเป็นโครงการท่ีดี	 ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมี

ความรู้	และความเข้าใจในยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการสร้าง

เสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวาได้ลึกซ้ึงข้ึน	สามารถนำา

หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพท่ีได้จากการ

อบรมไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ีปฏิบัติ

การของผู้เข้ารับการอบรม	 การเรียนการสอนท่ีจัดเป็น	

Module	 ช่วยให้การเรียนการสอนไม่น่าเบ่ือ	 ผู้เข้ารับการ

อบรมเห็นภาพการทำางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ

พยาบาลเจ้าของนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ:	

นวัตกรรม	3	ไม่	ตามกฏบัตรออตตาวาได้ชัดเจนและลึกซ้ึง	

โดยเฉพาะกิจกรรมของนวัตกรรมฯ	 ท่ีเก่ียวโยงกับมิติการ

สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ	 การสร้างชุมชนเข้มแข็ง	

และการสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ	ซ่ึงต้องใช้การ

มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายช่วยกันขับเคล่ือนงานสร้าง

เสริมสุขภาพให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

	 ในด้านของบทบาทพยาบาล	นวัตกรรม	3	ไม่	ช่วยให้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจการเป็นผู้นำาในแบบต่างๆ	

การเปล่ียนแปลงตัวเองในการเป็นผู้นำาด้านสุขภาพ	 และ

บริหารจัดการการเปล่ียนแปลงเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ	ผู้เข้า

รับการอบรมได้เรียนรู้ข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาภาคี

เครือข่าย	 และการดึงภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ	นวัตกรรม	3	ไม่	เร่ิมต้น

จากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคลในการ	

ไม่จ้ิม	 ไม่ด่ืม	 ไม่เติม	 ความกล้าเปล่ียนแปลงตัวเองให้เป็น

แบบอย่างแก่ประชาชน	 ตลอดจนการไม่เสริฟพริกเกลือ	

พริกนำา้ปลา	นำา้อัดลม	กาแฟ	ชา	แก่บุคคลต่างๆ	ท่ีมาติดต่อ

กับ	รพ.สต.	การจัดงานเล้ียงปลอดนำา้อัดลม	แต่ให้นำา้เปล่า

แทน	ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีเป็นท่ีประจักษ์แก่ประชาชนใน

ชุมชน	นำาไปสู่การสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ	 เม่ือ 

เจ้าหน้าท่ี	รพ.สต.	เปล่ียนแปลงตนเองได้	จึงได้มีการดึงภาคี

เครือข่ายในโรงเรียน	ผ่านครูและนักเรียน	และในชุมชนผ่าน

ผู้นำาชุมชนหรือแกนนำาต่างๆ	 ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ	ความร่วมมือร่วมใจก่อให้เกิดความเข้มแข็งและนำา

ไปสู่ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม	3	ไม่ในวงกว้าง	จนกระท่ัง

สามารถยกระดับแนวคิดเป็นนโยบายสาธารณะเพ่ือการ

สร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	

	 	 6.2	ผู้เข้าอบรมสามารถนำาความรู้และประสบการณ์

ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริม 

สุขภาพอย่างไร

	 จากการประเมินผลผู้เรียนโดยใช้แบบสอบถาม	และ

การอภิปรายกลุ่ม	ผู้เรียนได้ประเมินว่า	สามารถนำาความรู้

และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ	

การเห็นภาพของนวัตกรรม	3	ไม่	และการแลกเปล่ียนเรียน

รู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับพยาบาลเจ้าของนวัตกรรม

ช่วยจุดประกายความคิดของผู้เข้ารับการอบรมท่ีจะกลับไป

สร้างสรรผลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ีของ

ตนเอง	 ตลอดจนการต่อยอดนวัตกรรมหรือการขยายผล

นวัตกรรม	3	ไม่	ไปสู่บริบทอ่ืนๆ	โดยพยาบาลวิชาชีพเช่ือ

ว่าตนเองสามารถทำาได้

	 7.	ข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมอบรม

	 	 7.1	กระบวนการจัดการเรียนรู้		หลักสูตรการเรียนรู้		

ศูนย์การเรียนรู้

	 	 ผู้เข้ารับการอบรมอยากให้มีการดำาเนินนวัตกรรม

ในศูนย์การเรียนรู้ออกไปอย่างต่อเน่ือง	และควรวางแผนท่ี

จะพัฒนาอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าท่ีรุ่นใหม่	 เพ่ือข้ึนมา

ดำาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยอาจ

จะมีการจัดอบรมหรือพัฒนาเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร	

ระยะเวลาในการอบรมควรมีความยืดหยุ่น	และขยายเวลา

เพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไปได้ดีข้ึน	 และควรจะต้องมีการกระ

จายความรู้ออกไปให้ท่ัวถึงในจังหวัดอ่ืนๆ	 เพ่ือขยายเครือ

ข่ายของศูนย์การเรียนรู้	
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บทสรุป

	 หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพเกิดข้ึนภายหลังการ 

คัดสรรนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลในเขต 

ภาคกลางของประเทศ	นวัตกรรม	3	ไม่	เป็นหน่ึงในหลาย

นวัตกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของพยาบาลใน

การเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพท่ีสำาคัญในชุมชน	

การพัฒนานวัตกรรม	3	ไม่	ก่อให้เกิดผลต่อการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพในระดับตำาบล	 และได้ขยายผลไปสู่

อำาเภอและจังหวัด	 และยกระดับการถ่ายทอดความรู้จาก

ท้องถ่ินเล็กๆ	 สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างเสริม 

สุขภาพท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะการสร้าง

เสริมสุขภาพไปสู่ระดับประเทศ	เป็นท่ีอบรมและดูงานของ

บุคลากรต่างๆ	นวัตกรรม	3	ไม่	ตอบโจทย์การสร้างเสริม 

สุขภาพตามกฏบัตรออตตาวาได้ครบถ้วน	(แสดงในตาราง

ท่ี	 1)	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการสร้างนโยบายสาธารณะ

เพ่ือสุขภาพ	การสร้างส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ	ทำาให้ผู้เข้ารับ

การอบรมเห็นภาพพยาบาลวิชาชีพในบทบาทการเป็นผู้นำา

ในการสร้างเสริมสุขภาพท่ีมีความโดดเด่น	 สามารถทำาได้

จริงในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานในบริบทต่างๆ

ตารางท่ี 1 นวัตกรรม	3	ไม่	กับการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในศูนย์การเรียนรู้ฯ

ยุทธศาสตร์ออตตาวา

1.	การสร้างนโยบายสาธารณะ

	 เพ่ือสุขภาพ

2.	การสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ

	 สุขภาพ

3.	การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

4.	การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

5.	การปรับบริการสุขภาพ

ลักษณะกิจกรรม

1.	นโยบาย	3	ไม่	(ไม่ด่ืม	ไม่จ้ิม	ไม่เติม)

1.	จัดงานเล้ียงปลอดนำา้อัดลม

2.	โรงเรียนไม่จำาหน่ายนำา้อัดลม

3.	ร้านค้าย่อยท่ีเข้าร่วมโครงการ	3	ไม่	

	 ไม่จำาหน่ายนำา้อัดลม

4.	ไม่เสริฟนำา้อัดลม	กาแฟ	ชา	ชนิด	

	 3	in	1	ในการประชุมท่ีจัดข้ึนท่ี	

	 รพ.สต.มหาสวัสด์ิ

1.	ชมรมผู้สูงอายุ

2.	ทีมงานทุกคนใน	รพ.สต.	ให้ความ

	 ร่วมมือกับโครงการ	3	ไม่

3.	อบต.	รร.	อสม.	และผู้นำาอ่ืนๆ	

	 ในชุมชนให้ความร่วมมือกับ

	 โครงการ	3	ไม่	

1.	การแสวงหาความรู้และลงพ้ืนท่ี

	 ให้ความรู้แก่ประชาชน

1.	ลงพ้ืนท่ีไปเย่ียมบ้าน

2.	สร้างเครือข่าย/	ทีมงาน

บทบาทของพยาบาล

1.	ผู้นำาการเปล่ียนแปลงเชิงรุก

2.	ผู้ประสานความร่วมมือ

3.	ผู้ให้ความรู้

1.	ผู้นำาการเปล่ียนแปลงเชิงรุก

2.	ผู้เป็นแบบอย่าง

3.	ผู้ให้ความรู้

4.	ผู้ประสานความร่วมมือ

1.	ผู้นำาการเปล่ียนแปลงเชิงรุก

2.	ผู้เสริมสร้างพลังอำานาจ

3.	ผู้ประสานความร่วมมือ

4.	ผู้จัดการดูแล

5.	ผู้ให้ความรู้

1.	ผู้ให้ความรู้

2.	ผู้ให้การดูแลสุขภาพ

3.	ผู้เสริมสร้างพลังอำานาจ

1.	ผู้ประสานความร่วมมือ

2.	ผู้นำาการเปล่ียนแปลงเชิงรุก

3.	ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

4.	ผู้ให้ความรู้
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