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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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ประสบการณ์เรียนรู้จากการนำ�หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพ
สำ�หรับวิชาชีพการพยาบาลไปใช้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
แห่งหนึ่งในภาคกลาง
กีรดา ไกรนุวัตร, PhD1
บทคัดย่อ
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นบทบาทและหน้าทีเ่ ชิงรุกทีส่ �ำ คัญของพยาบาลทีม่ งุ่ เน้นการสร้างสมรรถนะแห่งตนหรือ
เพิ่มศักยภาพของตนเองให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและเข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐได้เมื่อจำ�เป็น หลักสูตรการ
สร้างเสริมสุขภาพในครัง้ นี้ สร้างสรรประสบการณ์การเรียนรูผ้ า่ นการถ่ายทอดจากผูเ้ ชีย่ วชาญและการสัมผัสประสบการณ์
ตรงจากพยาบาลที่พัฒนานวัตกรรม เนื้อหาของความรู้ในหลักสูตรได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในพืน้ ทีภ่ าคกลาง ภายใต้กรอบแนวคิด
การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา ผูเ้ ข้าอบรมทัง้ กลุม่ พยาบาลวิชาชีพและนักศึกษาประเมินว่าการเข้าอบรม
การสร้างเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์การเรียนรูแ้ ห่งนี้ ช่วยให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวาได้ลกึ ซึง้ ขึน้ สามารถนำ�หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ
ทีไ่ ด้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กบั การสร้างเสริมสุขภาพในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารของผูเ้ ข้ารับการอบรม การใช้ module เป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้บรรยากาศการเรียนการสอนไม่นา่ เบือ่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมเห็นภาพการทำ�งานด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลเจ้าของนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ “นวัตกรรม 3 ไม่” ได้ลกึ ซึง้ โดยเฉพาะกิจกรรม
ของนวัตกรรมที่เกี่ยวโยงกับมิติการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการสร้างนโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพ ผูเ้ ข้ารับการอบรมเสนอว่าควรมีการกระจายความรูด้ า้ นการสร้างเสริมสุขภาพออกไปยังบริบท
พืน้ ทีอ่ น่ื ๆ เพือ่ ขยายเครือข่ายของศูนย์การเรียนรูอ้ อกไปในวงกว้าง
คำ�สำ�คัญ: การสร้างเสริมสุขภาพ กฏบัตรออตตาวา
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บทนำ�
การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการสร้างหรือเพิม่
สมรรถนะด้ า นสุ ข ภาพและเป็ น การดึ ง ศั ก ยภาพของ
ประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพของตนได้อย่างต่อเนือ่ ง
จนเกิดเป็นนิสัยหรือพฤติกรรมที่ดีและยั่งยืน นำ�ไปสู่การ
ดำ�รงชีวิตได้อย่างมีความสุข ในศาสตร์ของการพยาบาล
และมิตกิ ารดูแลสุขภาพ งานสร้างเสริมสุขภาพเป็นบทบาท
และหน้าทีเ่ ชิงรุกของพยาบาลทีม่ งุ่ เน้นการสร้างสมรรถนะ
หรือดึงศักยภาพของประชาชนให้สามารถพึง่ พาตนเองด้าน
สุขภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐได้เมือ่ จำ�เป็นทัง้ ใน
ภาวะปกติ ภาวะเสีย่ ง และภาวะเจ็บป่วย เพือ่ ให้ประชาชน
มี คุณ ภาพชี วิต ที่ดี นำ � ไปสู่ก ารมี สัง คมแห่ ง สุ ข ภาวะ
การดำ�เนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลจึงมี
ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาตร์ดา้ นสุขภาพ
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)1
รัฐได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งมาใช้ในการ
สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรมเกีย่ วกับการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนทุกเพศ ทุก
วัย ทุกกลุม่ ประชากร ในทุกระดับของการให้บริการสุขภาพ
การจัดสรรงบประมาณมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากร้อยละ 9.5 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 20 ในปี
พ.ศ. 25551 จึงเปิดโอกาสให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องได้คดิ ค้น
พัฒนา และจัดทำ�โครงการต่างๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการ
สร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมขึน้ โดยรัฐได้มกี ารเปิด
ตัวแผนยุทธศาสตร์สขุ ภาพดีวถิ ไี ทย พ.ศ. 2554-2563 มี
เป้าหมายในการสร้างภูมคิ มุ้ กันสุขภาพให้แก่ประชาชนและ
เสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเอง ลดความเสีย่ งต่อการ
เกิดภัยคุกคามจากปัญหาสุขภาพและโรคต่างๆ รวมถึง
โรคที่เกิดจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป2 สภา
การพยาบาลได้เล็งเห็นความสำ�คัญของบทบาทการสร้าง
เสริมสุขภาพในวิชาชีพการพยาบาล จึงได้รว่ มกับสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ�
โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพ โดยมี ส ถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลต่ า งๆ
ร่วมเป็นผูร้ บั ผิดชอบจัดทำ�หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพ
วางแผนงาน ดำ�เนินการ ตลอดจนการผลักดันการสร้าง
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เสริมสุขภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้
นักศึกษาและพยาบาลวิชาชีพได้เห็นความสำ�คัญของการ
สร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพให้เกิด
ขึน้ และใช้ได้จริง นำ�พาประชาชนเข้าสูส่ งั คมสุขภาวะ
หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนวิชาชีพ
การพยาบาล
หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพเพือ่ ขับเคลือ่ นวิชาชีพ
การพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการสร้างรูปแบบ
การเรียนรูผ้ า่ นการถ่ายทอดจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และการสัมผัส
ประสบการณ์ตรงจากบุคคลและสถานทีจ่ ริง เนือ้ หาของ
ความรูไ้ ด้จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลการปฏิบตั ดิ า้ นการสร้าง
เสริมสุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในพืน้ ทีภ่ าคกลาง ภายใต้
กรอบแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา3
ซึง่ ประกอบด้วย 1) การสร้างนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
(building healthy public policy) 2) การสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (creating supportive
environments) 3) การสร้างชุมชนเข้มแข็ง (strengthening
community action) 4) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
(developing personal skills) และ 5) การปรับบริการ
สุขภาพ (reorienting health services)
การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพสำ�หรับ
วิ ช าชี พ การพยาบาล เป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ในโครงการ
ขับเคลือ่ นวิชาชีพการพยาบาลเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ
โดยเน้นการจัดการเรียนรูใ้ นศูนย์เรียนรูน้ วัตกรรมทางการ
พยาบาลในทุกระดับบริการสุขภาพที่คัดสรรโดยสถาบัน
ทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละพืน้ ทีท่ ว่ั ประเทศ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บลมหาสวัสดิ์ อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมทางการพยาบาล
เป็นศูนย์ในพืน้ ทีภ่ าคกลางทีร่ บั ผิดชอบโดยคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดการเรียนรูใ้ นศูนย์เรียน
รูน้ วัตกรรมทางการพยาบาลมีวตั ถุประสงค์มงุ่ เน้นการสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรูย้ ทุ ธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ
ตามกฎบัตรออตตาว่าให้พยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษา
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พยาบาล รวมทัง้ ศึกษาเรียนรูน้ วัตกรรมทางการพยาบาล นักศึกษาพยาบาล 1 รุน่
ด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และ
3. คัดเลือกกลุม่ เป้าหมายเข้ารับการอบรม
ครอบคลุมทุกระดับของระบบบริการสุขภาพ สามารถนำ�
3.1 กลุม่ พยาบาลวิชาชีพ จำ�นวน 30 คน
ไปต่อยอดในการพัฒนาระบบสุขภาพในความรับผิดชอบ
คณะพยาบาลศาสตร์ ทำ�หนังสือเชิญผูเ้ ข้ารับการ
เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ อบรม ผ่านการติดต่อประสานงานกับสำ�นักงานสาธารณสุข
ทีด่ แี ละสามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
จังหวัด 5 จังหวัดในเขตพืน้ ทีภ่ าคกลาง ได้แก่ จังหวัดอยุธยา
อ่างทอง สิงห์บรุ ี นครปฐม และประจวบคีรขี นั ธ์ โดยได้ให้
กิจกรรม/วิธดี �ำ เนินการของหลักสูตร
แต่ละจังหวัดส่งผูเ้ ข้ารับการอบรม จังหวัดละ 6 คน โดยเป็น
1. กิจกรรม Mapping และ Matching
พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในระดับปฐมภูมิ จำ�นวน 2 คน
คณะทำ�งานจัดทำ�หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพฯ ระดับทุตยิ ภูมิ จำ�นวน 2 คน และระดับตติยภูมิ จำ�นวน 2 คน
ได้ดำ�เนินการ Mapping และ Matching ข้อมูลจาก
3.2 กลุม่ นักศึกษาพยาบาล
การศึกษานวัตกรรมทางการพยาบาล 5 แห่งในภาคกลาง
คณะทำ�งานฯ รับสมัครนักศึกษาผูส้ นใจเข้ารับการ
และจัดตัง้ ให้เป็นศูนย์การเรียนรูก้ ารสร้างเสริมสุขภาพและ อบรม จำ�นวน 60 คน เป็นนักศึกษาจากคณะพยาบาล
การพัฒนานวัตกรรมเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ บทความ ศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นีจ้ ะขอกล่าวถึงกิจกรรมและการดำ�เนินงานของศูนย์การ และผูแ้ ทนนักศึกษาจากสถาบันสมทบของคณะพยาบาล
เรียนรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลส่ง ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีก 8 สถาบัน
เสริมสุขภาพตำ�บลมหาสวัสดิ์ ภายใต้ชอ่ื “นวัตกรรม 3 ไม่”
4. การจัดทำ�ข้อตกลงและแนวทางการเพิ่มสรรถนะ
เป็นนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้าง/ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม กลุม่ เป้าหมาย
การบริโภคให้เอือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี ประกอบด้วย ไม่จม้ิ
คณะพยาบาลศาสตร์ได้จดั ทำ�ข้อตกลงความร่วมมือ
พริ ก เกลื อ กั บ ผลไม้ ท่ีมีร สหวานตามธรรมชาติ ไม่ ด่ืม ในการสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะการสร้างเสริมสุข
นา้ํ อัดลม นา้ํ หวาน เครือ่ งดืม่ กาแฟ ชา โกโก้ ในรูปแบบ ภาพของพยาบาลกลุ่ม เป้ า หมายกั บ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ฯ
3 in 1 และ ไม่เติมพริกนํา้ ปลาเพิม่ ในอาหารทีป่ รุงเสร็จพร้อม โดยทำ�ข้อตกลงความร่วมมือกับผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล
รับประทาน พยาบาลเจ้าของนวัตกรรมและเจ้าหน้าทีท่ กุ คน ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลมหาสวัสดิ  ์
ของ รพ.สต. ได้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตนเองให้เป็นแบบอย่าง
5. การเตรียมความพร้อมของผูส้ อน การออกแบบคูม่ อื
แก่ประชาชนในชุมชน ปรับสภาพแวดล้อมใน รพ.สต การเรียนรู้ และศูนย์เรียนรู้
โดยไม่มกี ารเสริฟนํา้ หวาน ชา กาแฟ 3 in 1 ให้แก่บคุ คลต่างๆ
การเตรี ย มความพร้ อ มของผู้ส อนทั้ง ในส่ ว นของ
ทีม่ าติดต่องาน ร่วมงาน ฝึกงาน ประชุม และประกาศให้ พยาบาลวิชาชีพผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมการสร้างเสริม
การปฏิบัติตามนวัตกรรม 3 ไม่ เป็นนโยบายสร้างเสริม สุขภาพ และอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึง
สุขภาพของ รพ.สต.  
การเตรียมความพร้อมของสถานทีแ่ ละบุคลากรในพืน้ ทีข่ อง
2. การจัดทำ�โครงการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เรียนรูฯ้ คณะทำ�งานฯ ได้จดั ประชุมหารือกับบุคลากร
และกำ�หนดเวลาการอบรม
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด เพือ่ ทำ�ความเข้าใจถึงความเป็นมาและ
คณะทำ�งานฯ ได้จดั ทำ�โครงการอบรม “การพัฒนา การดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตรฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สมรรถนะพยาบาลเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ” มุง่ เน้นการ และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน เป็นส่วน
เรียนรูก้ ารสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านศูนย์การเรียนรูน้ วัตกรรม หนึง่ ของการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย และเสริม
การพยาบาลเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ จัดโครงการอบรม สร้างการมีสว่ นร่วมในการทำ�งาน คณะทำ�งานฯ พัฒนาและ
จำ�นวน 2 รุน่ สำ�หรับพยาบาลวิชาชีพ 1 รุน่ และสำ�หรับ จัดทำ�คู่มือผู้สอน คู่มือผู้เรียน เนื้อหาการเรียนการสอน
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สือ่ ประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ทีก่ ระตุน้ และ
ส่งเสริมผูเ้ ข้าอบรมให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดเตรียม
ศูนย์เรียนรูฯ้ ให้พร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรูท้ ม่ี ชี วี ติ และ
ให้ประสบการณ์ตรงแก่ผเู้ ข้ารับการอบรม
6. ผลการเรียนรู้
6.1 ภาพรวมที่ผู้เข้าอบรมได้จากการเรียนรู้การ
สร้างเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์การเรียนรูฯ้
ผู้เข้าอบรมทั้งกลุ่มพยาบาลวิชาชีพและนักศึกษา
ได้แสดงความคิดเห็นต่อการเข้าอบรมโครงการพัฒนา
สมรรถนะพยาบาลเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ ว่าเป็นโครงการที่ดี ช่วยให้ผ้เู ข้ารับการอบรมมี
ความรู้ และความเข้าใจในยุทธศาสตร์และยุทธวิธกี ารสร้าง
เสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวาได้ลกึ ซึง้ ขึน้ สามารถนำ�
หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพที่ได้จากการ
อบรมไปประยุกต์ใช้กบั การสร้างเสริมสุขภาพในพืน้ ทีป่ ฏิบตั ิ
การของผู้เข้ารับการอบรม การเรียนการสอนที่จัดเป็น
Module ช่วยให้การเรียนการสอนไม่นา่ เบือ่ ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมเห็นภาพการทำ�งานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ
พยาบาลเจ้ า ของนวั ต กรรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ:
นวัตกรรม 3 ไม่ ตามกฏบัตรออตตาวาได้ชดั เจนและลึกซึง้
โดยเฉพาะกิจกรรมของนวัตกรรมฯ ทีเ่ กีย่ วโยงกับมิตกิ าร
สร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
และการสร้างนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ ซึง่ ต้องใช้การ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายช่วยกันขับเคลื่อนงานสร้าง
เสริมสุขภาพให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
ในด้านของบทบาทพยาบาล นวัตกรรม 3 ไม่ ช่วยให้
ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความเข้าใจการเป็นผูน้ ำ�ในแบบต่างๆ
การเปลีย่ นแปลงตัวเองในการเป็นผูน้ �ำ ด้านสุขภาพ และ
บริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงเพือ่ สร้างเสริมสุขภาพ ผูเ้ ข้า
รับการอบรมได้เรียนรูข้ น้ั ตอนและกระบวนการพัฒนาภาคี
เครือข่าย และการดึงภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีสว่ นร่วมใน
การปฏิบตั กิ ารสร้างเสริมสุขภาพ นวัตกรรม 3 ไม่ เริม่ ต้น
จากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคลในการ
ไม่จม้ิ ไม่ดม่ื ไม่เติม ความกล้าเปลีย่ นแปลงตัวเองให้เป็น
แบบอย่างแก่ประชาชน ตลอดจนการไม่เสริฟพริกเกลือ
พริกนํา้ ปลา นํา้ อัดลม กาแฟ ชา แก่บคุ คลต่างๆ ทีม่ าติดต่อ
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กับ รพ.สต. การจัดงานเลีย้ งปลอดนํา้ อัดลม แต่ให้นา้ํ เปล่า
แทน ซึง่ การเปลีย่ นแปลงนีเ้ ป็นทีป่ ระจักษ์แก่ประชาชนใน
ชุมชน นำ�ไปสูก่ ารสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ เมือ่
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เปลีย่ นแปลงตนเองได้ จึงได้มกี ารดึงภาคี
เครือข่ายในโรงเรียน ผ่านครูและนักเรียน และในชุมชนผ่าน
ผูน้ �ำ ชุมชนหรือแกนนำ�ต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ความร่วมมือร่วมใจก่อให้เกิดความเข้มแข็งและนำ�
ไปสูใ่ นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม 3 ไม่ในวงกว้าง จนกระทัง่
สามารถยกระดับแนวคิดเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพของชุมชน
6.2 ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริม
สุขภาพอย่างไร
จากการประเมินผลผูเ้ รียนโดยใช้แบบสอบถาม และ
การอภิปรายกลุม่ ผูเ้ รียนได้ประเมินว่า สามารถนำ�ความรู้
และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ
การเห็นภาพของนวัตกรรม 3 ไม่ และการแลกเปลีย่ นเรียน
รูร้ ะหว่างผูเ้ ข้ารับการอบรมกับพยาบาลเจ้าของนวัตกรรม
ช่วยจุดประกายความคิดของผูเ้ ข้ารับการอบรมทีจ่ ะกลับไป
สร้างสรรผลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ของ
ตนเอง ตลอดจนการต่อยอดนวัตกรรมหรือการขยายผล
นวัตกรรม 3 ไม่ ไปสูบ่ ริบทอืน่ ๆ โดยพยาบาลวิชาชีพเชือ่
ว่าตนเองสามารถทำ�ได้
7. ข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมอบรม
7.1 กระบวนการจัดการเรียนรู  ้ หลักสูตรการเรียนรู  ้
ศูนย์การเรียนรู้
ผูเ้ ข้ารับการอบรมอยากให้มกี ารดำ�เนินนวัตกรรม
ในศูนย์การเรียนรูอ้ อกไปอย่างต่อเนือ่ ง และควรวางแผนที่
จะพัฒนาอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ เพื่อขึ้นมา
ดำ�เนินงานของศูนย์การเรียนรูอ้ ย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจ
จะมีการจัดอบรมหรือพัฒนาเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
ระยะเวลาในการอบรมควรมีความยืดหยุน่ และขยายเวลา
เพือ่ ให้การเรียนรูเ้ ป็นไปได้ดขี น้ึ และควรจะต้องมีการกระ
จายความรูอ้ อกไปให้ทว่ั ถึงในจังหวัดอืน่ ๆ เพือ่ ขยายเครือ
ข่ายของศูนย์การเรียนรู้
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บทสรุป
หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพเกิดขึ้นภายหลังการ
คัดสรรนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลในเขต
ภาคกลางของประเทศ นวัตกรรม 3 ไม่ เป็นหนึง่ ในหลาย
นวัตกรรมทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของพยาบาลใน
การเป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงด้านสุขภาพทีส่ �ำ คัญในชุมชน
การพัฒนานวัตกรรม 3 ไม่ ก่อให้เกิดผลต่อการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพในระดับตำ�บล และได้ขยายผลไปสู่
อำ�เภอและจังหวัด และยกระดับการถ่ายทอดความรูจ้ าก
ท้องถิ่นเล็กๆ สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างเสริม

สุขภาพที่สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะการสร้าง
เสริมสุขภาพไปสูร่ ะดับประเทศ เป็นทีอ่ บรมและดูงานของ
บุคลากรต่างๆ นวัตกรรม 3 ไม่ ตอบโจทย์การสร้างเสริม
สุขภาพตามกฏบัตรออตตาวาได้ครบถ้วน (แสดงในตาราง
ที่ 1) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการสร้างนโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพ การสร้างสิง่ แวดล้อมเพือ่ สุขภาพ ทำ�ให้ผเู้ ข้ารับ
การอบรมเห็นภาพพยาบาลวิชาชีพในบทบาทการเป็นผูน้ �ำ
ในการสร้างเสริมสุขภาพทีม่ คี วามโดดเด่น สามารถทำ�ได้
จริงในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านในบริบทต่างๆ

ตารางที่ 1 นวัตกรรม 3 ไม่ กับการเรียนรูด้ า้ นการสร้างเสริมสุขภาพในศูนย์การเรียนรูฯ้
ยุทธศาสตร์ออตตาวา
1. การสร้างนโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพ

ลักษณะกิจกรรม
1. นโยบาย 3 ไม่ (ไม่ดม่ื ไม่จม้ิ ไม่เติม)

2. การสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ
สุขภาพ

1. จัดงานเลีย้ งปลอดนํา้ อัดลม
2. โรงเรียนไม่จ�ำ หน่ายนํา้ อัดลม
3. ร้านค้าย่อยทีเ่ ข้าร่วมโครงการ 3 ไม่
ไม่จ�ำ หน่ายนํา้ อัดลม
4. ไม่เสริฟนํา้ อัดลม กาแฟ ชา ชนิด
3 in 1 ในการประชุมทีจ่ ดั ขึน้ ที่
รพ.สต.มหาสวัสดิ์
1. ชมรมผูส้ งู อายุ
2. ทีมงานทุกคนใน รพ.สต. ให้ความ
ร่วมมือกับโครงการ 3 ไม่
3. อบต. รร. อสม. และผูน้ �ำ อืน่ ๆ
ในชุมชนให้ความร่วมมือกับ
โครงการ 3 ไม่
1. การแสวงหาความรูแ้ ละลงพืน้ ที่
ให้ความรูแ้ ก่ประชาชน

3. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
5. การปรับบริการสุขภาพ

1. ลงพืน้ ทีไ่ ปเยีย่ มบ้าน
2. สร้างเครือข่าย/ ทีมงาน

บทบาทของพยาบาล
1. ผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงเชิงรุก
2. ผูป้ ระสานความร่วมมือ
3. ผูใ้ ห้ความรู้
1. ผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงเชิงรุก
2. ผูเ้ ป็นแบบอย่าง
3. ผูใ้ ห้ความรู้
4. ผูป้ ระสานความร่วมมือ

1. ผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงเชิงรุก
2. ผูเ้ สริมสร้างพลังอำ�นาจ
3. ผูป้ ระสานความร่วมมือ
4. ผูจ้ ดั การดูแล
5. ผูใ้ ห้ความรู้
1. ผูใ้ ห้ความรู้
2. ผูใ้ ห้การดูแลสุขภาพ
3. ผูเ้ สริมสร้างพลังอำ�นาจ
1. ผูป้ ระสานความร่วมมือ
2. ผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงเชิงรุก
3. ผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพ
4. ผูใ้ ห้ความรู้
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