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 สภาวะสุขภาพของประชาชนไทยมีแนวโนมเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถปองกันได                   
หากประชาชนมกีารปฏบิตัตินและมพีฤตกิรรมการดแูลสขุภาพทีเ่หมาะสม ดงันัน้การสงเสรมิสขุภาพ
ใหประชาชนมคีวามสามารถในการควบคมุ ดแูลและพฒันาสขุภาพตนเองจงึเปนสิง่สาํคญั ดวยเหตนุี้
จะพบวานโยบายดานสุขภาพของประเทศไดมุงเนนการสงเสริมสุขภาพของประชาชนตลอดมา           
สงผลใหกระทรวงสาธารณสุข องคกร หนวยงาน และบุคลากรสุขภาพสาขาตางๆ ไดพฒันานวัตกรรม 
แนวทาง กลวิธี และรูปแบบการสงเสริมสุขภาพประชาชน 
 พยาบาลเปนบุคลากรสุขภาพท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ รวมท้ังระดับ    
ปฐมภูมิ ซึ่งเปนหนวยงานท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด อีกทั้งพยาบาลใหบริการแกประชาชนทั้ง     
4 มิติ  ไดแกรักษาพยาบาล ฟนฟูสภาพ สงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค ดังนั้นในมิติสงเสริมสุขภาพ
ที่สงผลใหประชาชนมีสุขภาพดีนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองมีการพัฒนานวัตกรรม/ รูปแบบการ            
สงเสริมสุขภาพสําหรับพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดานสงเสริมสุขภาพ
 สาํนกัการพยาบาลเปนหนวยงานสงักดักระทรวงสาธารณสขุ มหีนาท่ีในการพฒันาองคความรู
มาตรฐาน และรูปแบบบริการพยาบาลใหกับพยาบาลท่ัวประเทศ ใหความสําคัญกับการพัฒนางาน
บริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ หรือการพยาบาลในชุมชนอยางตอเนื่อง โดยไดกําหนดมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดคุณภาพการพยาบาลชุมชน พัฒนาระบบ/แนวทางการจัดบริการพยาบาลปฐมภูมิ แนวทาง
การพยาบาลครอบครัว และเอกสารวชิาการตางๆ ทัง้นีส้าํนกัการพยาบาลไดเลง็เหน็ความสาํคญัของ
การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพของพยาบาลระดับปฐมภูมิหรือพยาบาลชุมชน จึงมีแนวคิดในการ        
มุงเนนบทบาทของพยาบาลชุมชนดานการสงเสริมสุขภาพ โดยพัฒนาพยาบาลชุมชนใหเพ่ิมความ
สามารถในการจัดการสขุภาพชมุชน เปน “พยาบาลผูจดัการสุขภาพชุมชน” สาํนกัการพยาบาลจึงได
พฒันารปูแบบการสงเสรมิสขุภาพโดยพยาบาลผูจดัการสขุภาพชมุชน ทดลองใชรปูแบบฯ ในพืน้ทีจ่รงิ 
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สํานักการพยาบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรปุผลการใชรปูแบบฯ รวมท้ังรวบรวมขอมลูเปนเอกสาร “รปูแบบการสงเสริมสขุภาพโดยพยาบาล
ผูจัดการสุขภาพชุมชน” ขึ้น ทั้งนี้การเพิ่มศักยภาพของพยาบาลชุมชนเปน “พยาบาลผูจัดการ
สุขภาพชุมชน” นั้นจําเปนตองผานการอบรมจากหลักสูตรท่ีสอดคลองกับการเพ่ิมศักยภาพของ
พยาบาลชุมชนดวย
 หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน” พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปน
เครือ่งมอืในการพฒันาสมรรถนะพยาบาลผูปฏบิตังิานในชมุชน รวมถงึบคุลากรสขุภาพระดบัวิชาชพีอืน่ๆ 
โดยมุงเนนใหบุคลากรสุขภาพสามารถดูแลในการสงเสริมสุขภาพประชาชนท้ังในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน รวมถึงสามารถบริหารจัดการ กับปญหาดานสิ่งแวดลอม หรือปจจัยเสี่ยงตางๆท่ีมี
ผลกระทบตอสุขภาพ ชวยใหประชาชนสามารถดึงศักยภาพของตนเองและชุมชนในการปรับเปลี่ยน
วิถีการดํารงชีวิต และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น อยางยั่งยืน
 หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน” ไดผานกระบวนการ
ทดลองหลักสูตร และไดปรับปรุงเนื้อหา จากผลการประเมินผล และการถอดบทเรียนของผูเขารับ  
การอบรมกลุมนาํรองจาํนวน 120 คน ซึง่เปนกลุมทีไ่ดนาํความรูและทกัษะจากการฝกอบรมไปทดลองใช 
โดยนํารปูแบบการสงเสริมสขุภาพโดยพยาบาลผูจดัการสุขภาพชุมชนสูการปฏิบตั ิแบงพืน้ทีด่าํเนินงาน
เปน 3 เขตไดแก เขตเมือง เขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท และเขตชนบท ทําใหไดตนแบบการสงเสริมสุขภาพ
โดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน จํานวน 17 พื้นที่ ผลการประเมินพบวาประชาชนกลุมเปาหมาย
ของพยาบาลผูจดัการสุขภาพชุมชนมีภาวะสุขภาพหรือมพีฤติกรรมการดูแลสขุภาพท่ีดขีึน้ ในสวนของ
พยาบาลมีความคดิเหน็วารปูแบบฯมปีระโยชน สามารถนําไปใชไดจรงิ และงายตอนาํไปปฏบิตัใินพืน้ที่
ดังนั้นสํานักการพยาบาลจึงไดพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน   
ใหทีมแกนนําของพ้ืนที่เชน พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรสุขภาพระดับวิชาชีพอื่นๆสามารถนําไป
ขยายตอในพืน้ทีค่วามรบัผิดชอบไดดวย เพือ่ใหพยาบาลวชิาชพีหรอืบคุลากรสขุภาพระดับวชิาชพีอืน่ๆ
สามารถเปนผูจัดการสุขภาพชุมชนได ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี อยูในสิ่งแวดลอม                
ที่ปลอดภัย

บทนํา
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วัตถุประสงคการจัดอบรมตามหลักสูตร

กลุมเปาหมายของหลักสูตร 

 1. เพื่อพัฒนาแนวคิดของพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรสุขภาพวิชาชีพอื่นๆ ในการสงเสริม 
สุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอมชุมชน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 2.  เพื่อเสริมสรางใหพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรสุขภาพวิชาชีพอื่นๆ มีความรูและทักษะ  
ในการเปนผูจัดการสุขภาพชุมชน
 3.  เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรสุขภาพวิชาชีพอื่นๆ สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยน    
องคความรู ทักษะดานการสงเสริมสุขภาพ และทักษะการจัดการสุขภาพชุมชนใหกับผูรวมงานและ
เครือขายสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน
 4.  เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพแสดงบทบาทผูนําดานการบริหารจัดการในการสงเสริมสุขภาพ
รวมกับชุมชนและสหสาขาวิชาชีพ ในการพัฒนาความสามารถของชุมชนและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

 หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน” เหมาะสําหรับพยาบาล
วชิาชีพ และบคุลากรสขุภาพระดับวชิาชพีอืน่ๆ ทีม่คีวามสนใจ มุงมัน่ ทีจ่ะสรางคณุคา และความแตกตาง
ในการทํางานดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชน  แตอยางไรก็ตามพื้นฐานความรู ประสบการณในการ
ทํางานดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชน ยอมแตกตางกัน ประกอบกับวัตถุประสงคของผูใชหลักสูตร
ตางกัน ดงันัน้ กลุมเปาหมายของหลกัสตูร “การพฒันาสมรรถนะพยาบาลผูจดัการสขุภาพชมุชน” 
จึงแบงเปนสองกลุม คือผูจัดการฝกอบรม และผูรับการฝกอบรม โดยแตละกลุมมีคุณสมบัติดังนี้
 1. ผูจัดการฝกอบรม แบงเปน 2 กลุม
  1.1 ผูผานการอบรมหลักสตูร “การพฒันาสมรรถนะพยาบาลผูจดัการสขุภาพชมุชน” 
โดยสํานักการพยาบาล (ดําเนินการอบรมในปพ.ศ. 2556)
  1.2 ผูมปีระสบการณในงานสงเสริมสขุภาพ หรอืมแีนวคิด/ มคีวามสนใจในการพัฒนางาน
และการขยายเครอืขายการสงเสรมิสขุภาพโดยพยาบาลผูจดัการสขุภาพชมุชน รวมถงึเปนผูมศีกัยภาพ
ในการบริหารจัดการดานการจัดฝกอบรม และมีหนวยงานที่มีความพรอมในการดําเนินงานตาม       
รปูแบบการสงเสริมสขุภาพโดยพยาบาลผูจดัการสุขภาพชุมชน เชน หวัหนากลุมการพยาบาล หวัหนา
กลุมงานเวชกรรมสังคม (โรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลทั่วไป) หัวหนากลุมงานเวชศาสตรครอบครัว
และบริการดานปฐมภูมิ (โรงพยาบาลชุมชน) ผูรับผิดชอบงานการพยาบาลชุมชนในสํานักงาน



4
สํานักการพยาบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บทนํา

สาธารณสขุจงัหวดั ผูรบัผดิชอบงานการสงเสรมิสขุภาพหรืองานการพยาบาลในสาํนกังานสาธารณสขุ
อําเภอ เปนตน
 2. ผูรบัการฝกอบรม เปนพยาบาลวชิาชพี หรอืบคุลากรสขุภาพระดับวชิาชพีอืน่ๆ ทีร่บัผดิชอบงาน 
การสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน มีประสบการณในงานชุมชนเปนเวลาอยางนอย 2 ป

กระบวนการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ
 ผูนาํหลกัสตูรฯ ไปใชหรอืผูจดัการฝกอบรม ควรทาํความเขาใจกบัแนวคดิและหลกัการ/ เนือ้หา
ของหลักสูตรใหกระจาง ควบคูไปกับการทําความเขาใจรูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาล         
ผูจัดการสุขภาพชุมชน ที่พัฒนาโดยสํานักการพยาบาล และวิเคราะหความเปนไปไดของการนํา
หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน” ไปใชในการจัดฝกอบรม ทั้งนี้   
ควรพิจารณาถึง  ปจจัยเอื้อ/สนับสนุนในการจัดอบรมตามหลักสูตร และศึกษาขั้นตอนในการนํา      
หลักสูตรฯ สูการปฏิบัติดังรายละเอียด
 1. ปจจัยเอื้อ/สนับสนุนในการจัดอบรมตามหลักสูตร 
 ผูนําหลักสูตรฯ ไปใช หรือผูจัดการฝกอบรม ควรวิเคราะหถึงจุดแข็งของชุมชน และโอกาส
พัฒนา โดยวิเคราะหถึงนโยบายสาธารณสุข ผูบริหารขององคกร ทีมงานจัดฝกอบรม ทีมวิทยากร 
ผูรับการฝกอบรม ทรัพยากรบุคคลในชุมชน แหลงงบประมาณ และแหลงประโยชนตางๆ ที่จะเอื้อ
ใหการจัดการอบรม และการนําสูการปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  ดังนี้
  1.1 นโยบายสาธารณสุข ผูจัดการฝกอบรมตองวิเคราะหนโยบายสาธารณสุขของเขต 
จงัหวัด และหนวยงานของผูจดัการฝกอบรม วาไดเห็นความสําคญัของการสงเสริมสุขภาพประชาชน
อยางชัดเจนหรือไม มากนอยเพียงไร เพื่อการกําหนดโครงการที่เหมาะสมสอดคลองกับนโยบาย          
ดังกลาว
  1.2 ผูบริหารขององคกร มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของงาน ทั้งนี้การพัฒนาพยาบาล
วิชาชีพ หรือบุคลากรสุขภาพระดับวิชาชีพอื่นๆ เปนผูจัดการสุขภาพชุมชนนี้ ไมใชดําเนินการเฉพาะ
การฝกอบรมเพียงอยางเดียว ตองพัฒนาเปนโครงการระยะยาวเพื่อความยั่งยืน เชนมีกิจกรรมการ
นิเทศสนับสนุนการดําเนินงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายหลังดําเนินการในพ้ืนที่ และกิจกรรม
การสรางหนวยงานตนแบบสงเสริมสุขภาพโดยผูจัดการสุขภาพชุมชน เปนตน ดังนั้นการสนับสนุน
โครงการนี้ของผูบริหารขององคกรจึงมีสวนสําคัญตอความสําเร็จของงาน
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  1.3 ทีมงานจัดฝกอบรม ทั้งนี้ทีมงานจัดการอบรมตองมีความพรอม มีความสามารถ       
จัดอบรมแบบมีสวนรวม มีความรับผิดชอบ มีความมุงมั่นและมีเปาหมายในการพัฒนางานสงเสริม  
สุขภาพในพ้ืนที่รับผิดชอบ
  1.4 ทีมวิทยากร ตองมีประสบการณการสงเสริมสุขภาพในชุมชนและมีประสบการณ   
การเปนวทิยากร มทีกัษะการถายทอดโดยใชเทคนคิการเรยีนรูแบบมสีวนรวม (Participatory Learning)        
มีความเขาใจใน “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน” และ “รูปแบบการ          
สงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน” เปนอยางดี รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีตอการเปน
วิทยากรและตองานสงเสริมสุขภาพ
  1.5 ผูรับการฝกอบรม โดยประเมินถึงความพรอมและความรับผิดชอบของบุคลากร
สุขภาพ ตามขอกําหนดของกลุมเปาหมาย และความเปนไปไดในการนําความรูที่ไดจากการอบรม    
ไปพัฒนางานสงเสริมสุขภาพตอไป
  1.6 ทรัพยากรบุคคลในชมุชน โดยวิเคราะหผูสนบัสนุนใหเกิดการนําความรูทีไ่ดจากการ
ฝกอบรมไปพัฒนางาน และกลุมผูสนบัสนนุดานองคความรู/ ภมูปิญญา ทีส่ามารถเชิญมาเปนวทิยากร/ 
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกอบรม เชนบุคลากรสุขภาพ แกนนําชุมชน ภาคีเครือขาย ปราชญ/ 
ผูนําทางจิตวิญญาณ เปนตน
  1.7 แหลงงบประมาณ หมายถึง องคกรท่ีใหการสนับสนุนดานงบประมาณการจัดฝก
อบรม เชน หนวยงานตนสงักดัของผูจดัการฝกอบรม องคกรปกครองสวนทองถิน่ สสส. สปสช. เปนตน
  1.8 แหลงประโยชนตางๆ ไดแก สถานที่ในการจัดฝกอบรม การมีสถาบันการศึกษา/
สถาบันหลักรวมจัดฝกอบรม ซึ่งจะสามารถเอ้ือประโยชนในการขอหนวยคะแนนการศึกษาตอเน่ือง
สําหรับผูเขารับการอบรม
 2. ขั้นตอนในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ
 ผูมีสวนสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติคือ ผูจัดการฝกอบรม และผูรับการฝกอบรม 
สําหรับผูจัดการฝกอบรม ภายหลังจากศึกษาทําความเขาใจ “รูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดย
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน” และหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพ
ชุมชน” ที่พัฒนาโดยสํานักการพยาบาลแลว ตองวิเคราะหปจจัยเอื้อ/สนับสนุนในการจัดอบรม       
ตามหลกัสตูรฯ แลวจงึนาํหลกัสตูรสูการปฏิบตัซิึง่มขีัน้ตอนในการดําเนนิงาน 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้เตรยีมการ 
ขั้นดําเนินการ และขั้นประเมินผลการดําเนินงาน ดังนี้
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  2.1 ขั้นเตรียมการ
   2.1.1 พัฒนาโครงการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนของ
จังหวัด/อําเภอ สามารถใชชื่อโครงการที่เฉพาะเจาะจงของพื้นท่ีหรือกลุมเปาหมาย อยางไรก็ตาม            
ในโครงการสงเสริมสขุภาพของจังหวดั/อาํเภอควรมีกจิกรรมสําคญัอยางนอย 2 กจิกรรม คอื กจิกรรมท่ี 1 
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน” และกิจกรรมที่ 2  
ตดิตามสนบัสนนุนเิทศงาน สาํหรบักจิกรรมการดําเนนิงานสงเสริมสขุภาพโดยพยาบาลผูจดัการสขุภาพ
ชุมชนนั้นเปนบทบาทของพยาบาลที่เขารับการอบรมจะดําเนินการในพื้นท่ีความรับผิดชอบ ทั้งนี้         
ในโครงการนี้ อาจมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายหลังดําเนินการในพื้นท่ี และกิจกรรมการสราง    
หนวยงานตนแบบสงเสริมสุขภาพโดยผูจัดการสุขภาพชุมชน ขึ้นอยูกับผูจัดการอบรม อยางไรก็ควร
พิจารณาตามความเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน และตองคํานึงถึงความตอเนื่องและยั่งยืนของ
งานสงเสริมสุขภาพในพื้นที่ดวย สําหรับตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการซึ่งมีกิจกรรมการอบรม          
ดังนั้นในโครงการตองระบุตัวชี้วัดอยางนอย 1 ตัว คือ อัตราการเพ่ิมขึ้นในความรูการสงเสริมสุขภาพ
โดยพยาบาลผูจดัการสุขภาพชุมชนของผูรบัการอบรม ทัง้นีส้าํนกัการพยาบาลไดพฒันาแบบทดสอบ
ดังกลาว ตามรายละเอียดในภาคผนวกที่  1
   2.1.2 กําหนดผังควบคุมการปฏิบัติงาน โดยระบุกิจกรรมหลักและกิจกรรมยอย     
งบประมาณ เวลา และผูรับผิดชอบ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามโครงการฯ
   2.1.3 กําหนดกลุมเปาหมายผูรับการอบรม โดยพิจารณาคุณสมบัติตามที่ไดกลาว
แลว และพิจารณาปญหาสุขภาพของพ้ืนทีท่ีส่ามารถแกไขไดดวยการสงเสริมสขุภาพ หากในโครงการ
มีกิจกรรมพัฒนาตนแบบสงเสริมสุขภาพโดยผูจัดการสุขภาพชุมชน ผูจัดการอบรมตองพิจารณา       
กลุมเปาหมายเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหเกิดตนแบบดังกลาวได
   2.1.4 เตรียมการอบรมในดานตางๆ ไดแก แหลงงบประมาณ สถานที่ประชุม       
(จัดสถานที่อบรมโดยยึดหลักการมีสวนรวม) ทีมวิทยากร ทีมงานจัดฝกอบรม เอกสารประกอบการ
ประชุม (สามารถขอสนับสนุนตนฉบับไดจากสํานักการพยาบาล) แบบทดสอบความรูดานการ            
สงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนของผูรับการอบรม
  2.2 ขัน้ดาํเนนิการ ดาํเนนิการจัดอบรมตามหลักสูตร 3 วนั ตารางการอบรมรายละเอียด
ดังภาคผนวกท่ี2ภายใตการจัดสถานท่ีอบรมท่ีมีบรรยากาศอบอุน มีความเปนกันเองของผูจัดการ      
ฝกอบรม และการสอนแบบผูเรียนมีสวนรวม (Participation learning) กับวิทยากร มีการทดสอบ     
ความรูดานการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนของผูรับการอบรมกอนและ         
หลังการอบรม กรณีที่โครงการท่ีกําหนดมีกิจกรรมอ่ืน เชน กิจกรรมติดตามสนับสนุนนิเทศงาน 
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บทนํา

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูภายหลังดําเนินการในพ้ืนที่ และกิจกรรมการสรางหนวยงานตนแบบ         
สงเสริมสุขภาพโดยผูจัดการสุขภาพชุมชน เปนตน ใหมีการดําเนินการตามผังควบคุมการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด
  2.3 ขั้นประเมินผลการดําเนินงาน ประเมินผลการดําเนินงานตามที่ระบุไวในโครงการ
และการประเมินผลการอบรมครบหลักสูตรตามรายละเอียดของบทท่ี 2

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ประชาชนในพื้นที่ไดรับการสงเสริมสุขภาพ โดยแนวคิดการจัดการสุขภาพชุมชน และ       
นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพอยางยั่งยืน
 2. พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรสุขภาพอื่นๆ มีแนวคิด/เคร่ืองมือในการสงเสริมสุขภาพ        
ที่เอื้อและสะดวกในการดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 3. องคความรู/นวัตกรรม ดานการสงเสริมสุขภาพไดรับการพัฒนาและนําไปใชไดอยาง
สอดคลองและเหมาะสมกับกลุมประชาชน และพื้นที่เปาหมาย
 4. เครือขายสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน รวมมือในการปฏิบัติงานดานการสงเสริม    
สุขภาพประชาชนในพื้นที่
 5. เครือขายผูจัดการสุขภาพชุมชน ที่เกิดจากการรวมตัวของผูผานการอบรมหลักสูตรฯ     
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการพฒันางานสงเสริมสุขภาพประชาชน
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สํานักการพยาบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน มีเจตจํานงที่มุงเสริมสราง
ศักยภาพดานการสงเสริมสุขภาพ ใหพยาบาลสามารถนํามาใชดูแลประชาชนทั้งในสวนบุคคล  
ครอบครวั  ชมุชน  ในดานการสงเสรมิสขุภาพรวมถงึสภาพแวดลอมของชมุชนทีม่ผีลกระทบตอสขุภาพ
หรือลดปจจัยเสี่ยงตางๆในการสงเสริมใหประชาชนอยูในส่ิงแวดลอมที่ดี และใหประชาชนสามารถ
ดํารงชีวิตและมีพฤติกรรมอนามัยที่ดีขึ้น ตามหลักการดังนี้
 1. ความรูที่ไดรับจะเปนพื้นฐานสรางแนวคิดในการดําเนินการสงเสริมสุขภาพใหพยาบาล     
ผูจัดการสุขภาพชุมชนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
 2. การฝกอบรมโดยใชหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม สงเสริมใหผูรับการฝกอบรม เรียนรู
และพัฒนาสมรรถนะไดตามเปาหมายของหลักสูตร
 3. พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนสามารถถายทอดองคความรูและประสบการณใหกับ       
ทีมงานและเครือขายสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน
 4. พยาบาลผูจดัการสขุภาพชมุชนปฏบิตับิทบาทผูใหการสนบัสนุน เพือ่สงเสรมิใหประชาชน
มีการสงเสริมสุขภาพที่ดี
 5. การสรางความรวมมือของพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนเปนรูปแบบของเครือขาย         
สงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน เพื่อความรวมมือในการลดปจจัยเส่ียงและเสริมสรางพฤติกรรม
สขุภาพทีถ่กูตอง สรรสรางสิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอการดาํรงชวีติอยางมคีณุภาพของประชาชนและชมุชน
 6. การสรางความสัมพันธระหวางประชาชน เพื่อความรวมมือและการเปนเจาของสุขภาพ

กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
บทท่ี 2
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

 บทเรยีนโมดลู  (Instructional  modules)  การสงเสรมิสขุภาพโดยพยาบาลผูจดัการสุขภาพ
ชมุชน เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร จงึไดจดัโครงสรางของหลักสูตรท่ีมกีลุมเน้ือหาวิชา 
แบงออกเปน 3 หมวด ดังตารางที่  2-1

โครงสรางหลักสูตร

หนวยการเรียน เวลาที่เรียน (ชั่วโมง)

ตารางที่ 2-1  โครงสรางหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

1. หมวดความรูทั่วไปเกี่ยวกับพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพ
 1.1 ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคระดับชาติ
 1.2 ความสําคัญของพยาบาลตอการสงเสริมสุขภาพ
2. หมวดบทเรียนโมดูล รูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการ
 สุขภาพชุมชน
 โมดูลที่ 2.1 การสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
  โมดูลที่ 2.1.1 คุณคาและกระบวนการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาล
    ผูจัดการสุขภาพชุมชน
  โมดูลที่ 2.1.2 การกําหนดประเด็นสงเสริมสุขภาพ
  โมดูลที่ 2.1.3 การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการ
    สุขภาพชุมชน
 โมดลูที่ 2.2 การสรางการมีสวนรวมของประชาชนและการสรางทีมงาน/
   ภาคีเครือขาย
 โมดูลที่ 2.3   การออกแบบกลยุทธการสงเสริมสุขภาพ
 โมดูลที่ 2.4   การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ
 โมดูลที่ 2.5   ศาสตรและศิลปการทํางานในชุมชน
3. หมวดการวางแผนดาํเนนิงานตามรปูแบบการสงเสรมิสขุภาพโดยพยาบาล
    ผูจัดการสุขภาพชุมชน
 3.1 แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน 
 3.2 จัดทําแผนตามรูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการ
  สุขภาพชุมชนของเครือขายตําบล/อําเภอ/จังหวัด
รวม

2.00
1.00
1.00
12.00

1.30

2.00
2.00

1.30

2.00
1.30
1.30
5.00

1.00
4.00

19.00
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สํานักการพยาบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

วัตถุประสงคของหนวยการเรียน
 วัตถุประสงคของหนวยการเรียน ดังตารางท่ี  2-2

หนวยการเรียน วัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

ตารางที่ 2-2  วัตถุประสงคของหนวยการเรียน

1. หมวดความรูทั่วไปเกี่ยวกับพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพ
เรื่องที่ 1.1   ยุทธศาสตร การ
สร  าง เสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคระดับชาติ

เรื่องที่ 1.2 ความสําคัญของ
พยาบาลตอการสงเสริมสุขภาพ

เพ่ือใหมีความรู   ความเขาใจ  
หลักการ  แนวคิด  เปาหมาย
ยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรคระดับชาติ  
ความสัมพันธระหวางพยาบาล
กับการส งเสริมสุขภาพและ
ตระหนักเห็นคุณคาของการ     
สงเสริมสุขภาพ
เพื่อใหมีความเขาใจกระบวน
ทศันของการบริการดานสุขภาพ
ความหมาย ความสําคญัของการ
สงเสริมสุขภาพและตระหนักใน
ความสาํคัญของพยาบาลตองาน
สงเสริมสุขภาพชุมชน

1.1.1 อธิบายถึงความสําคัญของ
ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรคระดับชาติได
1.1.2 ยกตัวอยางเปาหมายของ
ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกนัโรคฯ ของประเทศ
ที่จะนําไปใชในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
ได
1.2.1 อธิบายถึงกระบวนทัศน
ของการบริการดานสขุภาพรวมท้ัง
ความหมายและความสําคัญของ
การสงเสริมสุขภาพได
1.2.2 อธบิายถงึบทบาทพยาบาล
ในการสงเสริมสุขภาพได
1.2.3 ยกตัวอยางบทบาทของ
พยาบาลตองานสงเสริมสุขภาพท่ี
แสดงถึงคณุคาในงานการพยาบาล
ได
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

หนวยการเรียน วัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

2. หมวดบทเรียนโมดูล รูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
โมดูลที่ 2.1 การสงเสรมิสขุภาพ
โดยพยาบาลผู จัดการสุขภาพ
ชุมชน
โมดลูที ่2.1.1 คณุคาและกระบวนการ
สงเสริมสุขภาพโดยพยาบาล       
ผูจัดการสุขภาพชุมชน

โมดูลที่ 2.1.2 ก า ร กํ า ห น ด
ประเด็นสงเสริมสุขภาพ

เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ
คุณคา กระบวนการสงเสริม  
สุขภาพ

เพื่อให มีความรู  เ ก่ียวกับการ
กําหนดประเด็นสงเสริมสุขภาพ 
และสามารถนําไปประยุกตใช
ร วมกับทีมนําในชุมชนในการ
กําหนดประเด็นสําคัญของการ
สงเสริมสุขภาพ

2.1.1.1 อธบิายคุณคาของพยาบาล
ผูจัดการสุขภาพชุมชน  ตองาน    
สงเสริมสุขภาพได
2.1.1.2 อธิ บ ายผล ท่ี เ กิ ดจาก
กระบวนการสงเสริมสุขภาพได
2.1.1.3 อธิบายกระบวนการ       
ส  ง เสริ มสุ ขภาพตามแนวคิด    
C o m m u n i t y  H e a l t h                       
Improvement Process (CHIP) 
Action Planning Model ได
2.1.1.4 อ ธิ บ า ยบทบ าทขอ ง
พยาบาลผูจดัการสุขภาพชุมชนได
2.1.2.1 อธิบายองคประกอบของ 
C o m m u n i t y  H e a l t h                       
Improvement Process (CHIP) 
Act ion Planning Model             
ในวงจรที ่1 และขัน้ตอนการกาํหนด
ประเด็นสงเสริมสุขภาพได
2.1.2.2 สามารถใช CHIP Model 
กาํหนดประเด็นสงเสริมสขุภาพได
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สํานักการพยาบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

หนวยการเรียน วัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

โมดูลที่  2.1.3 การดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพโดยพยาบาล      
ผูจัดการสุขภาพชุมชน

โมดูลที่ 2.2 กา รสร  า ง ก า รมี    
สวนร วมของประชาชนและ    
การสรางทีมงาน/ภาคีเครือขาย

เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ  
นําวงจรการดําเนินงานสงเสริม 
สขุภาพตามแนวคิด Community 
Health Improvement Process 
(CHIP) Action Planning Model 
ไปใชในการดําเนินงานสงเสริม  
สขุภาพ

เพื่อให มีความรู ความเข าใจ      
หลักการ แนวคิด กระบวนการ
สรางการมีสวนรวม การเสริม
พลังสรางสุขภาพ (Health-    
Empowerment) และสามารถ
นํ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต  ใ ช  ใ น ก า ร
ออกแบบการสรางความรวมมือ
ในทุกภาคสวน

2.1.3.1 อธิบายองคประกอบของ 
C o m m u n i t y  H e a l t h                      
Improvement Process (CHIP) 
Action Planning Model ในวงจร
ที่ 2 ได
2.1.3.2 กาํหนดแผนการดาํเนนิงาน
สงเสริมสุขภาพได
2.1.3.3 กําหนดตัวช้ีวัด ผลและ   
วธิตีดิตามขอมลูผลการดําเนนิงาน
ตามตัวชี้วัดได
2.1.3.4 อธิบายความเช่ือมโยง
การดําเนินงานของกระบวนการ
หลักตามวงจรการดําเนินงาน      
ส  ง เสริ มสุ ขภาพตามแนวคิด      
C o m m u n i t y  H e a l t h                      
Improvement Process (CHIP) 
Action Planning Modelได
2.2.1 อธิบายความสําคัญของ
หลักการสร างกระบวนการมี     
สวนรวมได
2.2.2 อธิบายถึงการสรางความ
รวมมอืในทมีงานและภาคเีครอืขายได
2.2.3 วิเคราะหประเด็นสําคัญที่
นําสูความสําเร็จในการสรางการมี
สวนรวมและนําไปประยุกตใชใน
การบริหารจัดการการสงเสริม  
สุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบได
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

หนวยการเรียน วัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

โมดูลที่ 2.3 ก า ร อ อ ก แ บ บ
กลยุทธการสงเสริมสุขภาพ

โมดูลที่ 2.4 การบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการ

โมดูลที่ 2.5 ศาสตร และศิลป 
การทํางานในชุมชน

เพือ่ใหมคีวามรู ความสามารถใน
การออกแบบกระบวนการ/
นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพ
และเขาใจบทบาทของพยาบาล
ในการจัดกระบวนการสงเสริม 
สุขภาพ
เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ
กระบวนการจัดทําแผนดําเนิน
การตามรูปแบบการสงเสริม  
สุขภาพโดยพยาบาลผู จัดการ
สุขภาพชุมชนในการนําสู การ
ปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ
เพ่ือใหมคีวามรู  ความเขาใจและ
การประยุกตใชหลักการทํางาน
ในวถิชีมุชน นาํไปใชในการสงเสรมิ 
สุขภาพประชาชน

2.2.4 ตระหนักและเห็นคุณคาใน
การสรางกระบวนการมีสวนรวม
ระหวางพยาบาลผูจัดการสุขภาพ
ชมุชน ประชาชนและภาคีเครือขายได
2.3.1 ออกแบบกระบวนการ/
นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพ   
รายบุคคล รายกลุม และชุมชนได
2.3.2 อธิบายบทบาทพยาบาล    
ในการจัดกระบวนการสงเสริม  
สุขภาพได
2.4.1 อธิบายถึงหลักการ ทักษะ
การบริหารแผนงาน/โครงการได
2.4.2 ประยกุตความรูการบรหิาร
จัดการแผนงาน/โครงการไปใช
วางแผนงาน/โครงการการสงเสรมิ 
สุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบได
2.5.1 อธิบายแนวคิดท่ีตองนําไป
ใชในการทําความเขาใจวิถีชุมชน
ได
2.5.2 อธิบายหลักการดําเนินการ
ที่พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชนใหมีสุขภาพดี
ได
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สํานักการพยาบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

หนวยการเรียน วัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

3. หมวดการวางแผนดําเนินงานตามรูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
เรื่องที่ 3.1 แ น ว คิ ด ใ น ก า ร
พัฒนาสมรรถนะพยาบาล            
ผูจัดการสุขภาพชุมชน

เรื่องที่ 3.2 จัดทําแผนงานตาม       
รูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดย
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
ของเครือขายตําบล/อําเภอ/
จังหวัด

เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ      
รูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดย
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน  

เพื่อใหกลุมเครือขายบริการของ
จงัหวดัจัดทาํแผนงานตามรปูแบบ
การสงเสริมสขุภาพโดยพยาบาล
ผูจัดการสุขภาพชุมชน

3.1.1 สรุปถึงแนวคิดท่ีใชในการ
พฒันารปูแบบการสงเสรมิสขุภาพ
โดยพยาบาลผู จัดการสุขภาพ
ชุมชนได
3.1.2 ตระหนักและเห็นคุณคา
บทบาทของพยาบาลผู จัดการ
สุขภาพชุมชนในการส ง เสริม   
สุขภาพได
3.2.1 นาํความรูเกีย่วกบัการจดัทาํ
แผนงาน/โครงการไปประยุกตใช
ในการจัดทําแผนงานตามรูปแบบ
การสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาล  
ผูจัดการสุขภาพชุมชนได

 การฝกอบรมตามหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะพยาบาลผูจดัการสขุภาพชมุชนน้ัน เนือ่งจาก
พยาบาลวิชาชีพที่เขารวมฝกอบรมเปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในชุมชน  
ดังนั้น จึงไดเลือกเทคนิคการฝกอบรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory learning) เปนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางผูสอนและผูเรยีน มกีารวเิคราะหและการแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกนัระหวาง
สมาชิกของกลุม

เทคนิคการฝกอบรม
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

 1. การประเมินผลการเรียน การประเมินผลการเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อทราบพื้นฐานความ
กาวหนาและความสําเร็จของผูเรียน จึงไดกําหนดการประเมินผลไว ดังนี้ 
  1.1 การประเมินกอนสอน ดําเนินการ ดังนี้
   1) ทดสอบผูเรยีนดวยการทาํแบบทดสอบความรูการพฒันาพยาบาลผูจดัการสขุภาพ
ชุมชนรายละเอียดตามภาคผนวกที่ 1
  1.2 การประเมินระหวางการเรียนการสอน
   1) บนัทกึเวลาเขารบัการอบรมเพ่ือพจิารณาความตอเนือ่งของการเรียนของผูเรยีน 
โดยใชแบบบันทึกการเขาเรียน ใหพิจารณาวาควรเขาเรียนไมตํ่ากวา รอยละ 80
   2) ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมความสนใจ และการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม
ของผูเรียนขณะเรียน
   3) สงผลงานที่ไดรับมอบหมายในแตละโมดูลครบถวน
  1.3 การประเมินเมื่อสิ้นสุดการสอน 
   1) การทดสอบ กําหนดใหใชแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบท่ีใชกอนสอน
   2) การประเมินความพึงพอใจของผูเรียน กําหนดเปาหมายรอยละ80
   3) การติดตามผลผูเรียนโดยทิ้งระยะเวลาในการติดตามผล 1 เดือนเพื่อชวยเหลือ 
สนับสนุนการดําเนินงานของผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย
 2. การจบหลกัสตูรผูเรยีนท่ีจบหลกัสตูรตามรปูแบบการสงเสริมสขุภาพโดยพยาบาลผูจดัการ
สุขภาพชุมชน ตองมีเวลาในการเขารับการอบรมอยางนอยรอยละ 80

การประเมินผลและการจบหลักสูตร

 การฝกอบรมตามหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะพยาบาลผูจดัการสขุภาพชมุชนใชระยะเวลา 
3 วัน ซึ่งมีจํานวนชั่วโมงทั้งสิ้น 19 ชั่วโมง รายละเอียดดังโครงสรางการสอนของสวนบทเรียน

ระยะการฝกอบรมตามหลักสูตร
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สํานักการพยาบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

  1.1 ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคระดับชาติ เวลา 1 ชั่วโมง
   จุดประสงคการเรียนรู เมื่อสิ้นสุดการอบรมผูเขารับการอบรมสามารถ
    1. มีความรู ความเขาใจ หลักการ แนวคิด และเปาหมายยุทธศาสตรการสรางเสริม   
สุขภาพและการปองกันโรคระดับชาติ
    2. ตระหนักและเห็นคุณคาของการสงเสริมสุขภาพ
   สาระสําคัญ ประกอบดวย
    1.  หลักการ แนวคิด และเปาหมายยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรคระดบัชาติ
    2.  ความสําคัญของยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคระดับชาติ
    3.  คุณคาของการสงเสริมสุขภาพ
   กิจกรรมการเรียนรู

เนื้อหารายวิชา

องคประกอบ/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

ประสบการณ
กลุมใหญ
เวลา 5 นาที

1.  วิทยากรทักทาย แนะนําตัว 
นาํเขาสูบทเรียนยุทธศาสตรการ
สร  าง เสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคระดับชาติ
2.  วทิยากรสอบถามผูเขาอบรม
เกี่ยวกับยุทธศาสตรการสราง
เสริมสุขภาพที่เคยรับทราบมา
หรือที่เคยนํามาใชในการทํางาน
3.  วทิยากรสรุปขอมลูยทุธศาสตร
การสรางเสริมสุขภาพท่ีผู เขา
อบรมเสนอความคิดเห็น

ขอมูลยุทธศาสตรการสรางเสริม 
สุขภาพท่ีผู เขาอบรมเสนอความ 
คิดเห็น

1. หมวดความรูทั่วไปเกี่ยวกับพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพ
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

องคประกอบ/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

ความคิดรวบยอด
กลุมใหญ
เวลา40 นาที

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 10 นาที

ความคิดรวบยอด
กลุมใหญ
เวลา 5 นาที

วิทยากรบรรยาย
ตามใบความรูที่  1.1.1
1. หลักการ  แนวคิด  และ        
เปาหมายยุทธศาสตรการสราง
เสริมสขุภาพและการปองกันโรค
ระดับชาติ
2.  ความสําคัญของยุทธศาสตร
การสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคระดับชาติ
3.  คุณค  าของการส  ง เส ริม  
สุขภาพ
วิทยากรเป ดโอกาสให ผู  เข า
อบรมซักถาม รวมแสดงความ  
คิดเห็น ประเด็นความสําคัญ  
ของยุทธศาสตร คุณคาของการ
สงเสริมสุขภาพ
วทิยากรสรปุเนือ้หาและประเด็น
ความคิดเห็น

ใบความรูที่ 1.1.1
ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรคระดับชาติ

สไลดประกอบการบรรยาย

ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
สําคัญของยุทธศาสตร คุณคาของ
การสงเสริมสุขภาพ
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  สื่อการเรียนการสอน
   1. Power point
   2.  ใบความรูที่ 1.1.1
  การประเมินผล
   1. สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในกลุม
   2. สังเกตการมีสวนรวมอภิปรายภายในกลุม
   3. ผลงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
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ใบความรูที่ 1.1.1
ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคระดับชาติ

สาระสําคัญ เนื้อหา

1. หลักการ  แนวคิด  และ        
เป  าหมาย ยุทธศาสตร  การ      
สร าง เสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคระดับชาติ

2.  ความสําคัญของยุทธศาสตร
การสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคระดับชาติ

 การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหมในการแกปญหาสุขภาพ คือ การ
สาธารณสุขแนวใหม (New public health) ใชแนวคิดการสงเสริม  
สขุภาพ (Health promotion) ทีมุ่งเนนใหประชาชนสามารถควบคุม
และปรบัปรงุสุขภาพของตนเอง สามารถปรบัเปลีย่นส่ิงแวดลอม หรอื
สามารถปรับตัวใหเขากับสิง่แวดลอมท่ีเปลีย่นไปได และมีจดุเนนท่ีการ
เขาถึงบริการสุขภาพอยางเสมอภาคและเปนธรรม
 “กฎบัตรออตตาวา (The Ottawa charter)” กลาวถึงกลยุทธ   
และวิธีปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการสงเสริมสุขภาพ และภาวะสุขภาพดีของ
ประชาชน คือ 1) การสรางนโยบายสาธารณสุขเพ่ือสุขภาพ (Build 
healthy public) 2) การสรางสรรคสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอสุขภาพ 
(Create supportive environment) 3) การเสริมสรางกิจกรรม
ชุมชนใหเขมแข็ง (Strengthen community action) 4) การพัฒนา
ทกัษะสวนบคุคล (Develop personal skills) และ 5) การปรับเปลีย่น
ระบบบรกิารสขุภาพ (Reorient health services) ในการปรบัเปลีย่น
บริการสาธารณสุขจําเปนตองใหความสําคัญในดานการวิจัยทาง
สาธารณสุข หลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรสาธารณสุขสาขาตาง ๆ 
เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ โดยมองปญหาของปจเจกบุคคลไปสูการมอง
ปญหาในองครวม
 “กฎบัตรกรุงเทพ (Bangkok charter)” กาํหนดยทุธศาสตรของ
การสงเสรมิสขุภาพไววา การชีแ้นะใหการสงเสรมิสขุภาพอยูบนพืน้ฐาน
สิทธิมนุษยชน  มีการกําหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติและการวาง
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเกีย่วของอยางย่ังยืนในการจัดการปจจัยท่ีมผีลกระทบ
ตอสุขภาพ  ใหสรางศักยภาพในการสงเสริมสุขภาพทั้ง 5 ดาน  ไดแก  
1) การพัฒนานโยบายภาวะผูนํา 2) การดําเนินงานเพื่อการสงเสริม   

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
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สาระสําคัญ เนื้อหา

สุขภาพ 3) องคความรูทางสุขภาพและการวิจัย รวมท้ังความรอบรู
ทางดานสุขภาพ 4) สรางพันธมิตรดานสุขภาพ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  
และองคกรเอกชนสาธารณะประโยชนทีจ่ะรวมมือกันสงเสรมิสขุภาพ
อยางย่ังยืน และ 5) ยุทธศาสตรการใชมาตรการทางกฎหมาย           
เพื่อคุมครองความปลอดภัย และสงเสริมใหประชาชนทุกคนมีโอกาส
เขาถึงการมีสุขภาพท่ีดี
 แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 11 ใหความสําคัญกับการ
สรางกระบวนการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม กําหนด
กลยุทธสําคัญในการดําเนินงาน คือ 1) เสริมสรางความเขมแข็งของ
ภาคีสขุภาพในการสรางสขุภาพ ตลอดจนการพ่ึงพาตนเองดานสขุภาพ   
บนพืน้ฐานภมูปิญญาไทย 2) พฒันาระบบเฝาระวงั เตอืนภยั และการ
จัดการ ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพ 3) มุงเนนการสงเสริม   
สุขภาพ การปองกัน ควบคุมโรค และคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ  
เพือ่ใหคนไทยแขง็แรงทัง้รางกาย จติใจ สงัคม และปญญา 4) เสรมิสราง
ระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐานในทุกระดับ เพื่อตอบสนองตอ
ปญหาสขุภาพในทกุกลุมเปาหมาย และพฒันาระบบสงตอทีไ่รรอยตอ  
และ 5) สรางกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบบริการสุขภาพ  
และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ จะเห็น
ไดวาระบบสุขภาพประเทศไทยภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ      
พอเพียง การสงเสริมสุขภาพยังคงเปนเปาหมายหลักของยุทธศาสตร
การดูแลสุขภาพประชาชน
 การสงเสริมสุขภาพเปนกระบวนการที่เอื้ออํานวยใหประชาชน
สามารถเพ่ิมความสามารถในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของ
ตนเอง การจะเขาถงึสภาวะทีส่มบรูณทัง้กาย จติ และสงัคมนัน้ บคุคล
หรอืกลุมบคุคลตองสามารถระบถุงึสิง่ท่ีตองการบรรลแุละบรรลใุนสิง่
ที่ตองการได รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม หรือสามารถ       

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

3. คุณค  าของการส  ง เส ริม 
สุขภาพ
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สาระสําคัญ เนื้อหา

ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปล่ียนไปได การสรางเสริมสุขภาพ        
มจีดุเนนทีก่ารเขาถึงความเสมอภาคทางสขุภาพ การดาํเนนิการสรางเสรมิ  
สุขภาพมุงลดความแตกตางของสถานะทางสุขภาพ โดยสรางโอกาส
และแหลงประโยชนตางๆที่ชวยใหประชาชนเขาถึงศักยภาพดาน
สุขภาพอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน ดวยการจัดสิ่งแวดลอมให
สนับสนุนสุขภาพ เพิ่มโอกาสเขาถึงแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ
สุขภาพ เพิ่มพูนทักษะชีวิตและเพิ่มทางเลือกท่ีเปนประโยชนตอ
สุขภาพ
 การดําเนินการรวมกันของทุกภาคสวนที่เห็นความสําคัญของ
สุขภาพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาค
อุตสาหกรรม และสื่อมวลชน โดยมีบุคลากรทางสุขภาพเปนสื่อกลาง
ระหวางภาคสวนที่มีความตองการแตกตางกันเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสุขภาพ
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    1.2 ความสําคัญของพยาบาลตอการสงเสริมสุขภาพ เวลา 1 ชั่วโมง
  จุดประสงคการเรียนรู เมื่อสิ้นสุดการอบรมผูเขารับการอบรมสามารถ
   1. เขาใจกระบวนทัศนของการบริการดานสุขภาพ
   2. เขาใจในความหมาย ความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ
   3. ตระหนักในความสําคัญของพยาบาลตองานสงเสริมสุขภาพชุมชน
  สาระสําคัญประกอบดวย
   1. กระบวนทัศนของการบริการดานสุขภาพ
   2. ความหมาย ความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ
   3. ความสําคัญของพยาบาลตองานสงเสริมสุขภาพชุมชน  
  กิจกรรมการเรียนรู

องคประกอบ/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

ความเขาใจ
กลุมใหญ
เวลา 5 นาที

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุม Buzz Group
เวลา 5 นาที

วิทยากรนําเขาสู บทเรียนโดย
เกริ่นนําการบริการสุขภาพที่มี
แนวโนมปรับเปลี่ยนไป มีการ  
ใหความสาํคัญกบัการดแูลสขุภาพ
มากขึ้น
วิทยากรใหผูเขาอบรมแบงกลุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใน 2 
ประเด็นตามใบกิจกรรมท่ี  1.2.1  
คือ
“ทานคิดวากระบวนทัศนการ
บริการสุขภาพมีการเปลี่ยนไป
อยางไร” และจากกระบวนทศัน
การดูแลท่ีเปล่ียนไป “ทานคิด
วาพยาบาลชุมชนตองมีการ
เปล่ียนการดําเนินการอยางไร”

แสดงหนาจอถึงขอคาํถามท้ัง 2 ขอ 
พรอมแจกกระดาษโดยวิทยากร     
ผูชวย
ใบกจิกรรมที ่1.2.1  กระบวนทศัน
ของการบริการดานสุขภาพ
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องคประกอบ/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 10 นาที
ความเขาใจ
กลุมใหญ
เวลา 10 นาที

ประสบการณ
กลุม Buzz Group
เวลา 10 นาที

ประสบการณ
กลุมใหญ
เวลา 10 นาที

ความเขาใจ
กลุมใหญ
เวลา 10 นาที

วิทยากรสุมสอบถามความคิด
เห็นจากผูเขาอบรม

วิทยากรสรุปทีละประเด็นตาม
ใบความรู ที่ 1.2.1 เชื่อมโยง
ก ร ะ บ ว น ทั ศ น  ที่ เ น  น ก า ร                
สงเสริมสุขภาพ 
ใหผูเขาอบรมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นใน 2 ประเด็นตามใบ
กิจกรรมที่  1.2.2
“ทานเขาใจวาความหมายของ
การสงเสริมสุขภาพคืออะไร 
และมีความสําคัญอยางไร”
“ทานคิดวาพยาบาลมีส วน
สําคัญตองานสงเสริมสุขภาพ
หรือไม อยางไร”
วิทยากรสุ มใหผู แทนกลุ มนํา
เสนอความคิดเห็นตอ “ความ
หมาย และความสําคญัของการ
สงเสริมสุขภาพ” และ “ความ
สําคัญของพยาบาลตองาน     
สงเสริมสุขภาพชุมชน”
วิ ทยากรสรุ ปและบรรยาย    
ความหมายและความสาํคญัของ
การสงเสริมสุขภาพและความ
สํา คัญของพยาบาลต องาน        
สงเสริมสุขภาพชุมชน ตามใบ
ความรูที่ 1.2.2  และ 1.2.3

วิทยากรผูชวยพิมพความคิดเห็น
ของผูเขาอบรมพรอมท้ังแสดงผล
หนาจอ
ใบความรูที่ 1.2.1 กระบวนทัศน
ของการบริการดานสุขภาพ

ใบกิจกรรมที่1.2.2 ความหมาย 
ความสําคัญของการส  ง เส ริม  
สุขภาพ และความสําคัญของ
พยาบาลตองานสงเสริมสุขภาพ
ชุมชน

วิทยากรผูชวยพิมพความคิดเห็น
ของผูเขาอบรมพรอมท้ังแสดงผล
หนาจอ

ใบความรู ที่ 1.2.2 ความหมาย 
ความสําคัญของการส  ง เส ริม  
สุขภาพ
ใบความรูที ่1.2.3 ความสาํคญัของ
พยาบาลตองานสงเสริมสุขภาพ
ชุมชน
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  สื่อการเรียนการสอน
   1. Power point 
   2. ใบความรูที่ 1.2.1, 1.2.2 และ 1.2.3
   3. ใบกิจกรรมท่ี 1.2.1 และ 1.2.2  
  การประเมินผล
   1. สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในกลุม
   2. สังเกตการมีสวนรวม อภิปรายภายในกลุม 
   3. ผลงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
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ใบความรูที่ 1.2.1
กระบวนทัศนของการบริการดานสุขภาพ

สาระสําคัญ เนื้อหา

กระบวนทัศนของการบริการ
ดานสุขภาพ

 การบริการดานสุขภาพมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนไปตาม
บริบทท่ีเปล่ียนแปลง ทั้งนี้การบริการท่ีมุงเนนการดูแลผูมีสุขภาพท่ี
เจ็บปวยเปนการดูแลประชาชนท่ีมีสุขภาวะท่ีดี โดยการบริการของ     
ผูใหบริการท่ีเปนการซอมสุขภาพของผูปวย มาเปนการสรางสุขภาพ
ประชาชน สถานบริการสุขภาพก็เปล่ียนตามไปดวย จากการให         
โรงพยาบาลเปนสถานที่หลักของการบริการ เปล่ียนเปนการใชสถาน
ที่ในชุมชนเปนฐานในการใหการบริการสุขภาพ วิถีการดูแลผูปวยท่ี  
มุงเนนผูใหบริการเปนศูนยกลางในการบริการ เปนผูใหบริการ และ   
ผูตัดสินใจใหผูปวยโดยใชวิธีการทางการแพทย เปลี่ยนมาเปนการ
บริการท่ีผูปวย/ ผูรับบริการ/ ประชาชนเปนศูนยกลางในการดูแล
สุขภาพตนเองและคนในชุมชน เลือกวิถีการดูแลสุขภาพดวยวิธีการ
ทางดานชีวะ จิตใจ สังคมนอกเหนือไปจากวิธีการดูแลทางการแพทย 
ทั้งนี้บุคลากรสาธารณสุขทําหนาท่ีจากการเปนผู ใหบริการเปน             
ผูสนับสนุนการดูแลสุขภาพของผูปวย/ ผูรับบริการ/ ประชาชนแทน
 จากกระบวนทัศนการบริการสุขภาพท่ีปรับเปล่ียนไป พยาบาล
ชมุชนจงึตองมกีารปรบัเปลีย่นใหสอดคลองกับบรกิารดงักลาว จากการ
บริการ 4 มิติที่มุงเนนการรักษาแทนแพทย เปนการสงเสริมสุขภาพ 
ใชขอมลูสขุภาพชมุชนมาวเิคราะห สงัเคราะห ใหเกิดประโยชนในการ
รวมพัฒนาสุขภาพของชุมชนกับชุมชน มีการคืนขอมูลชุมชน ใหรวม
กาํหนดประเด็นปญหาท่ีสาํคญัในการจัดกจิกรรมหรือดาํเนินการดาน
สงเสรมิสขุภาพ รบัฟงปญหาของชมุชน และตองใชองคความรูทัง้ดาน
การพยาบาล ดานสังคม และดานตางๆ เพื่อบูรณาการมาสงเสริม 
สขุภาพของชุมชน พยาบาลชุมชนปรับเปล่ียนมาเปนพยาบาลผูจดัการ
สุขภาพชุมชน
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบความรูที่ 1.2.2
ความหมายความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ

สาระสําคัญ เนื้อหา

ความหมาย ความสําคญัของการ
สงเสริมสุขภาพ

 การสงเสริมสุขภาพ (Health promotion) เปนการสนับสนุน     
มุงเนนใหประชาชนสามารถควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง
รวมถึงสามารถปรับเปล่ียนสิ่งแวดลอมหรือสามารถปรับตัวใหเขากับ            
สิ่งแวดลอมท่ีเปล่ียนไปไดการบริการสงเสริมสุขภาพมีจุดเนนที่การ    
เขาถึงบริการสุขภาพอยางเสมอภาค และเปนธรรม การสรางเสริม   
สุขภาพตองเกิดจากการดําเนินการรวมกันของทุกภาคสวนท่ีดูแล
สุขภาพ ภาคสังคมและเศรษฐกิจ ภาคเอกชน องคกรอาสาสมัคร 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคอุตสาหกรรมและสื่อมวลชน รวมทั้ง
ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีบทบาทตอสุขภาพในฐานะบุคคล สมาชิก
ครอบครัวและสมาชิกชุมชน กลุมวิชาชีพ กลุมทางสังคม ซึ่งบุคลากร
ทางสุขภาพ มีภารกิจสําคัญในการเปนสื่อกลางระหวางภาคสวนท่ีมี
เปาหมายเพือ่ประชาชนท่ีแตกตางกันมาดาํเนนิการรวมกนัเพือ่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสุขภาพประชาชน การสงเสริมสุขภาพสามารถ
ดําเนินการทั้งในกลุมสุขภาพดี กลุมเสี่ยง และกลุมปวย ซึ่งสงผลให
บุคคล และประชาชนแตละกลุมสามารถดูแลสุขภาพ และมีสุขภาวะ
ที่ดีในที่สุด
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ใบความรูที่ 1.2.3
ความสําคัญของพยาบาลตองานสงเสริมสุขภาพชุมชน

สาระสําคัญ เนื้อหา

ความสาํคญัของพยาบาลตองาน
สงเสริมสุขภาพชุมชน

 ปญหาสภาวะสุขภาพของประชาชนคนไทยสวนใหญเกิดจาก
พฤติกรรมดานสุขภาพ ซึ่งการสงเสริมสุขภาพสามารถปองกันปญหา
เหลานี้ได ทั้งนี้ “พยาบาล” เปนบุคลากรท่ีอยูใกลชิดประชาชน  
ครอบครัว และชุมชน เปนบุคลากรที่ประชาชนคาดหวังมากที่สุด  
เปนกลุมบคุลากรสขุภาพทีส่าํคญัและเปนกลุมพลงัหลกั  ในการปฏบิตังิาน
เชงิรกุ เขาถงึประชาชนดวยความใสใจดแูล  ชวยสนบัสนนุการยอมรบั
และเรียนรูของประชาชน สงผลใหประชาชนเขาใจ ประเมิน ดูแล
ตนเอง และขอความชวยเหลือจากบุคลากรสุขภาพไดตามสภาพปญหา
ความตองการของตนเอง รวมทัง้มบีทบาทอยางมากในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของผูรับบริการใหมีความเหมาะสมความรูความเขาใจใน
การสงเสริมสุขภาพหลักท่ีประชาชนจะไดรับจากทีมพยาบาล  
ครอบคลุมปจจัยในการดํารงชีวิต อันเปนองคประกอบพ้ืนฐาน            
ใหเกิดสุขภาพดี
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบกิจกรรมที่ 1.2.1
กระบวนทัศนของการบริการดานสุขภาพ

คําชี้แจง
 1. ใหผูเขารับการอบรมแบงกลุมๆละ 4 คน 
 2. ใหสมาชกิแตละกลุมระดมความคดิ 2 ประเดน็ ไดแก “ทานคดิวากระบวนทัศนการบริการ
สุขภาพมีการเปล่ียนไปอยางไร” และจากกระบวนทัศนการบริการสุขภาพที่เปลี่ยนไป “ทานคิดวา
พยาบาลชุมชนตองมีการเปลี่ยนการดําเนินการอยางไร”
 3. ใชเวลาทํากิจกรรม 10 นาที และเตรียมการนําเสนอ
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ใบกิจกรรมที่ 1.2.2
ความหมาย ความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ

และความสําคัญของพยาบาลตองานสงเสริมสุขภาพชุมชน
คําชี้แจง
 1. ใหผูเขารับการอบรมแบงกลุมๆละ 4 คน 
 2. ใหสมาชิกแตละกลุมระดมความคิด 2 ประเด็น ไดแก “ทานเขาใจวาความหมายของการ
สงเสริมสุขภาพคืออะไร และมีความสําคัญอยางไร” และ “ทานคิดวาพยาบาลมีสวนสําคัญ          
ตองานสงเสริมสุขภาพหรือไม อยางไร”
 3. ใชเวลาทํากิจกรรม 10 นาที และเตรียมการนําเสนอ
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 โมดูลท่ี 2.1 การสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
  2.1.1 คุณคาและกระบวนการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน       
เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
   จุดประสงคการเรียนรู เมื่อสิ้นสุดการอบรมผูเขารับการอบรมสามารถ
   1. ตระหนักในคุณคาของพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนตองานสงเสริมสุขภาพ
ชุมชน
   2. อธิบายกรอบแนวคิดรูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพ
ชุมชน
   3. อธิบายกระบวนการสงเสริมสขุภาพตามแนวคิด Community Health Improvement 
Process (CHIP) Action Planning Model ได
   4. เขาใจบทบาทของพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
   5. เขาใจสมรรถนะของพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
   สาระสําคัญ ประกอบดวย
   1. คุณคาของพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนตองานสงเสริมสุขภาพชุมชน
   2. กรอบแนวคิดรูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
   3. กระบวนการสงเสริมสขุภาพตามแนวคิด Community Health Improvement 
Process (CHIP) Action Planning Model
   4. บทบาทสําคัญของพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
   5. สมรรถนะของพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

2. หมวดบทเรียนโมดูล รูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
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องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 5 นาที

สะทอนความรูสึก/อภิปราย
กลุม Buzz group
(มาจากพื้นที่เดียวกัน)
เวลา 10 นาที

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 10 นาที

ความเขาใจ
กลุมใหญ
เวลา 20 นาที

วิทยากรนําเขาสู บทเรียนดวย
การให ผู  เข  ารับการอบรมดู
ภาพยนตร ชุด “ชุมชนในสังคม
ไทย”
วิทยากรใหผูเขาอบรมแบงกลุม
แลกเปล่ียนความรูสึกและความ
คิดเห็น ใน 2 ประเด็น คือ
“ทานรูสกึอยางไรตอเหตุการณนี”้
“ในฐานะที่ทานเปนพยาบาล 
ทานจะดําเนินการอยางไร”
วิทยากรสุมสอบถามความรูสึก
และความคิดเห็นจากผูเขาอบรม 
และสรุปที ละประ เด็นและ    
เชื่ อมโยงสู ความสําคัญของ
พยาบาลตองานสงเสริมสุขภาพ
วิทยากรสรุปกิจกรรมสงเสริม  
สขุภาพท่ีสามารถชวยเหลือชมุชน 
และความสําคัญของพยาบาล     
ที่มีตองานสงเสริมสุขภาพ
วิทยากรบรรยายกรอบแนวคิด
รูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดย
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชมุชน
วิทยากรบรรยาย  “ภาพรวม
กระบวนการดําเนินงานสง
เส ริมสุ ขภาพตามแนว คิด     
C o m m u n i t y  H e a l t h                

ภาพยนตร ชุด “ชุมชนในสังคม
ไทย”

แสดงหนาจอถึงขอคําถามท้ัง 2 ขอ 
พรอมแจกกระดาษโดยวิทยากร     
ผูชวย

วิทยากรผู ช วยพิมพความรู สึก  
และความคิดเห็นของผูเขาอบรม 
พรอมทั้งแสดงผลหนาจอ

ใบความรูที่ 2.1.1.1
คุณคาและกระบวนการสงเสริม 
สุขภาพโดยพยาบาลผู จัดการ
สุขภาพชุมชน
ใบความรูที่ 2.1.1.2
กรอบแนวคิดรูปแบบการสงเสริม 
สุขภาพโดยพยาบาลผู  จัดการ
สุขภาพชุมชน
ใบความรูที่ 2.1.1.3
กระบวนการสงเสริมตามแนวคิด 
C o m m u n i t y  H e a l t h                      

   กิจกรรมการเรียนรู
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องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ประสบการณ
กลุม Buzz group
(มาจากตางหนวยงานกัน)
เวลา 10 นาที

ประสบการณ
กลุมใหญ
เวลา 15 นาที

ความเขาใจ
กลุมใหญ
เวลา 20 นาที

Improvement Process 
(CHIP) Action Planning 
Model”
ตามใบความรูที ่ 2.1.1.1 , 2.1.1.2  
และ 2.1.1.3
ใหผูเขาอบรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต อพยาบาลชุมชนกับ
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน  
ตามใบกิจกรรมที่ 2.1.1.1

วทิยากรสุมใหผูแทนกลุมนาํเสนอ
ความคิดเห็นตอพยาบาลชุมชน
กับพยาบาลผู จัดการสุขภาพ
ชุมชน
วิ ท ย าก รส รุ ป และบร รย าย 
บทบาทของพยาบาลผู จัดการ
สุขภาพชุมชนและสมรรถนะของ
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
ตามใบความรู ที่ 2.1.1.4 และ 
2.1.1.5

Improvement Process (CHIP) 
Action Planning Model

ใบกิจกรรมที่ 2.1.1.1
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอ
บทบาทของพยาบาลชุมชนกับ
บทบาทพยาบาลผูจัดการสุขภาพ
ชุมชน
วิทยากรผูชวยพิมพความคิดเห็น
ของผูเขาอบรมพรอมทั้งแสดงผล
หนาจอ

ใบความรูที่ 2.1.1.4
บทบาทสําคญัของพยาบาลผูจดัการ
สุขภาพชุมชน
ใบความรูที่ 2.1.1.5
สมรรถนะของพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพชุมชน



33
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  สื่อการเรียนการสอน
   1.  Power point
   2.  ภาพยนตร ชุด “ชุมชนในสังคมไทย”
   3.  ใบความรูที่ 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4 และ 2.1.1.5
   4.  ใบกิจกรรมท่ี 2.1.1.1
  การประเมินผล
   1.  สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในกลุม
   2.  สังเกตการมีสวนรวมอภิปรายภายในกลุม
   3.  ผลงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบความรูที่ 2.1.1.1
คุณคาและกระบวนการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

สาระสําคัญ เนื้อหา

คุ ณ ค  า แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร              
สงเสริมสุขภาพโดยพยาบาล       
ผูจัดการสุขภาพชุมชน

 “พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน” หมายถึงพยาบาลวิชาชีพที่    
ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล ศนูยบรกิารสาธารณสขุ
เขตเมือง กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิของ     
โรงพยาบาลชุมชน กลุมงานเวชกรรมสังคมของโรงพยาบาลท่ัวไป/     
โรงพยาบาลศูนยที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอ่ืนๆ ที่มี
การใหบรกิารดานสงเสริมสขุภาพ รวมท้ังพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏบิตังิาน
ในโรงเรียนและในสถานประกอบการตางๆ ซึง่พยาบาลวิชาชีพดงักลาว
ผานการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการ
สขุภาพชมุชน” ทีพ่ฒันาโดยสาํนกัการพยาบาล กระทรวงสาธารณสขุ 
เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานดานการ   
สงเสริมสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําหนาท่ีวิเคราะหสุขภาพ
ชุมชนและบริหารจัดการดูแลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในชุมชน 
และรักษาเบื้องตนเพ่ือใหประชาชนทั้งชุมชนเกิดสุขภาวะ โดยการ
สรางการมีสวนรวมในการดูแลโดยภาคีเครือขายภาคประชาชนและ
องคกรบริหารสวนทองถิ่น ใหภาคีเครือขายเขามารวมจัดการปญหา
ของชุมชนดวยชุมชน
 พยาบาลผู จัดการสุขภาพชุมชนเปนบุคคลสําคัญที่ใชบทบาท
วิชาชีพ ในการนําทีมสุขภาพ ใหการดูแล และจัดการสุขภาพชุมชน 
โดยใชรปูแบบการสงเสริมสขุภาพโดยพยาบาลผูจดัการสุขภาพชุมชน            
ที่พัฒนาโดยสํานักการพยาบาล มุงเนนการบริการดานการสงเสริม  
สุขภาพ ซึ่งเปนบริการท่ีมีความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนให
บุคคล กลุมคน และชุมชนมีความรูในการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งหาก
คนเหลานัน้เพ่ิมศักยภาพในการดูแลตนเองแลว จะสงผลใหมสีขุภาวะ
ที่ดีขึ้น
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

สาระสําคัญ เนื้อหา

 ดวยความหมายของพยาบาลและการประกอบวิชาชพีพยาบาลท่ี
ระบถุงึการดแูล บคุคล ครอบครวั และชมุชนทัง้มติกิารรกัษาพยาบาล
การฟนฟูสภาพ การปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ ในขณะท่ี
ปจจุบันพยาบาลไดรับการคาดหวังจากสังคมในและตางประเทศให
พยาบาลมุงเนนงานการสงเสริมสุขภาพมากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่ม
คณุคาและการแสดงบทบาทอสิระของพยาบาลในการสงเสรมิสขุภาพ
ประชาชน ทั้งนี้เครื่องมือหนึ่งที่นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพคือ      
รูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผู จัดการสุขภาพชุมชน           
ที่พัฒนาโดยสํานักการพยาบาล
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบความรูที่ 2.1.1.2
กรอบแนวคิดรูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

สาระสําคัญ เนื้อหา

กรอบแนวคิ ด รู ป แบบกา ร           
สงเสริมสุขภาพโดยพยาบาล       
ผูจัดการสุขภาพชุมชน

 รูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน       
คณะทํางานกําหนดจากแนวคิด/หลักการสําคัญ 4 แนวคิด ไดแก        
1) แนวคิดการสงเสริมสุขภาพ 2) แนวคิดเชิงระบบ 3) แนวคิด      
Community Health Improvement Process (CHIP) Action 
Planning Model และ 4) แนวคิดการมีสวนรวม
1. แนวคิดการสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพเปนกระบวนการ
ที่เอื้ออํานวยใหประชาชนสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุม
และปรับปรุงสขุภาพของตนเอง การจะเขาถึงสภาวะท่ีสมบรูณทัง้กาย 
จิต และสังคมนั้น บุคคลหรือกลุมบุคคลตองสามารถระบุถึงสิ่งที่
ตองการบรรลุและบรรลุในส่ิงทีต่องการได รวมถึงสามารถปรับเปล่ียน
สิ่งแวดลอม หรือสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปล่ียนไปได
2. แนวคิดเชิงระบบ หมายถึง วิธีการนําเอาความรูเรื่องระบบเขามา
เปนกรอบชวยในการคนหาปญหา กําหนดวิธีการแกปญหา และชวย
ในการดําเนินการตางๆ ทั้งนี้ระบบ หมายรวมถึง ปจจัยนําเขา 
กระบวนการ ผลลัพธ และขอมูลยอนกลับ
 2.1 ปจจัยนําเขา (Inputs) คือ ทรัพยากรตางๆท่ีตองใชใน
กระบวนการดําเนินการของระบบ ไดแก นโยบาย ทรัพยากรมนุษย  
ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน และขอมูลที่ตองใชใน
การดําเนินการตางๆ
 2.2 กระบวนการ (Process) คือการดําเนินงานตางๆที่เปน         
ขั้นตอน และใชเทคนิค วิธีการในการดําเนินการ
 2.3 ผลลัพธ (Outputs) คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการนําปจจัยนําเขา
ผานกระบวนการดําเนินการ
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สาระสําคัญ เนื้อหา

 2.4 ขอมูลยอนกลับ (Feed Back) คอืขอมูลเกีย่วกับผลท่ีเกดิจาก
กิจกรรมขององค การซึ่งสามารถนําไปพิจารณาเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในขั้นตอนตาง ๆ
3. แนวคิด Community Health Improvement Process (CHIP) 
Action Planning Model (เปนหัวขอการบรรยายในชวงตอไป)
4. แนวคิดการมีสวนรวม (เปนหัวขอการบรรยายในชวงตอไป)
สาํหรบัรปูแบบการสงเสรมิสขุภาพโดยพยาบาลผูจดัการสขุภาพชมุชนนี้
ปจจัยนําเขา ประกอบดวย นโยบายสาธารณสุขดานสงเสริมสุขภาพ 
ระบบขอมูลสุขภาพ ทีมสุขภาพ ภาคีเครือขาย เทคโนโลยีที่เก่ียวของ 
แหลงงบประมาณ/ แหลงประโยชน 
กระบวนการ ประกอบดวยกระบวนการสรางการมีสวนรวม 
กระบวนการสงเสริมสุขภาพตาม CHIP model
ผลลัพธ แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมที่ 1 ผลผลิต (Output) เปนผลการ
ดําเนินงานตามกระบวนการสงเสริมสุขภาพ และเครือขายสงเสริม   
สุขภาพประชาชน กลุมที่ 2 เปนผลลัพธดานสุขภาพ
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือรูปแบบการ             
สงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน)
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบความรูที่ 2.1.1.3
กระบวนการสงเสริมสุขภาพตามแนวคิด Community Health Improvement Process 

(CHIP) Action Planning Model

สาระสําคัญ เนื้อหา

กระบวนการสงเสริมสุขภาพ  
ตามแนวคิด  Community 
Hea l th  Imp rovement         
Process (CHIP)  Act ion       
Planning Model

 รูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนนี้         
มีกระบวนการดําเนินงานตามแนวคิด Community Health            
Improvement Process (CHIP) Action Planning Model               
มาประยุกตใช โดยมุงเนนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพชุมชน 
ประกอบดวยการดําเนินงาน 2 วงจร ดังนี้
วงจรที่ 1 การกําหนดประเด็นสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 3 สวน
คือ ขอมูลสุขภาพชุมชน วินิจฉัยความตองการสงเสริมสุขภาพ  และ
ประเด็นสุขภาพที่สําคัญ
วงจรที่ 2 การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ ในวงจรนี้ ประกอบดวย       
8 ขั้นตอน คือ
 1. วิเคราะหปจจัยสาเหตุประเด็นสงเสริมสุขภาพที่กําหนด
 2. รวบรวมแหลงทรัพยากรในชุมชน
 3. กําหนดกลยุทธการสงเสริมสุขภาพ
 4. กําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
 5. กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
 6. ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
 7. กํากับ ติดตาม ประเมินผล
 8. ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
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ใบความรูที่ 2.1.1.4
บทบาทสําคัญของพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

สาระสําคัญ เนื้อหา

บทบาทสําคัญของพยาบาล        
ผูจัดการสุขภาพชุมชน

1.  บทบาทผูบริหารจัดการ การปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนทั้งดาน
การบริหารคน บริหารการบริการพยาบาล บริหารสภาพแวดลอม 
บริหารงบประมาณ และบริหารวัสดุอุปกรณ
2.  บทบาทพยาบาลชุมชน
3.  บทบาทผูสงเสริมสุขภาพ ไดแก บทบาทการใหการดูแล/บริการ
ดานสุขภาพ บทบาทนักระบาดวิทยา บทบาทผูแทนผูใชบริการ/
ประชาชน/ชุมชน บทบาทดานการประกันคุณภาพบริการพยาบาล 
ดานการสงเสริมสุขภาพ
4.  บทบาทผูนําการเปลี่ยนแปลง
5.  บทบาทนักวิเคราะห/ นักพัฒนา
6.  บทบาทนักบูรณาการ
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบความรูที่ 2.1.1.5
สมรรถนะของพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

สาระสําคัญ เนื้อหา

สมรรถนะของพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพชุมชน 

 สมรรถนะของพยาบาลผูจดัการสุขภาพชุมชน สรปุแบงเปน 3 กลุม
สมรรถนะคือ
1.  สมรรถนะดานความรู หมายถึง ความคิด ความเชื่อ ความจริง 
ทฤษฎี โดยใชขอเท็จจริงในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
 1.1 มีความรูความเขาใจในระบบการสงเสริมสุขภาพ
 1.2 สามารถทํางานสงเสริมสุขภาพแบบมุงผลสําเร็จองคกร
2. สมรรถนะดานทักษะ หมายถึง ความชํานาญ คลองแคลววองไว
ความสามารถในการปฏิบตังิานใหบรรลเุปาหมายท่ีกาํหนด ประกอบดวย
 2.1 มีความเปนภาวะผูนํา
 2.2 สามารถสอนงานและมอบหมายงาน
 2.3 สามารถทํางานเปนทีม
 2.4 สามารถสรางการมีสวนรวม
3. สมรรถนะดานเจตคติ
 3.1 มีจริยธรรม
 3.2 สามารถควบคุม
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบกิจกรรมที่ 2.1.1.1
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอบทบาทของพยาบาลชุมชนกับบทบาทของ

พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
คําชี้แจง
 1. ใหผูเขารับการอบรมแบงกลุมๆละ 4 คน และรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอบทบาท
ของพยาบาลชุมชน กับ บทบาทของพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน ในประเด็นบทบาท ตามตาราง
ดานลาง
 2. ใหเวลากลุมละประมาณ 10 นาที

ประเด็นบทบาท ลักษณะเฉพาะตามบทบาท
ของพยาบาลชุมชน

ลักษณะเฉพาะตามบทบาท
ของพยาบาลผูจัดการ

สุขภาพชุมชน

ตัวอยาง บทบาทผูสอน/
ใหความรู

สอน / ให ความรู  ร ายบุคคล        
รายกลุมตามเน้ือหาความรู ที่  
ควรให

ส อน / ใ ห  ค ว า ม รู  ร า ยบุ ค ค ล            
รายกลุมตามเน้ือหาความรูตาม
ความตองการของผูปวย/ ประชาชน
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

   โมดูลที่ 2.1.2 การกําหนดประเด็นสงเสริมสุขภาพเวลา 2 ชั่วโมง
   จุดประสงคการเรียนรู เมื่อสิ้นสุดการอบรมผูเขารับการอบรมสามารถ
   1. อธบิายองคประกอบของ CHIP model และข้ันตอนการกําหนดประเด็นสงเสริม 
สุขภาพได
   2. สามารถใช CHIP model กําหนดประเด็นสงเสริมสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่/    
ชุมชนได
   สาระสําคัญ ประกอบดวย
   1. CHIP และวงจรท่ี 1 การกําหนดประเด็นสงเสริมสุขภาพ
   2. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการกําหนดประเด็นสงเสริมสขุภาพ
   กิจกรรมการเรียนรู

องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

ความเขาใจ
กลุมใหญ
เวลา 30 นาที

ประยุกต/ปฏิบัติ
กลุม 5-6 คน
เวลา 15 นาที

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 15 นาที

อธิบายวงจรบนของ CHIP และ
อธิบายวิธีการจัดลําดับความ
สําคัญของปญหาสุขภาพตาม   
ใบความรูที่ 2.1.2.1
ใหผู เขาอบรมกําหนดประเด็น
จากสถานการณขอมูลในพื้นที่
ของตนเอง เลือกทํากลุ มละ         
1 กรณีศึกษา และจัดลําดับ      
ความสําคัญของป ญหาตาม         
ใบกิจกรรมที่ 2.1.2.1
วิทยากรสุ  ม ให ผู  เข  าอบรม           
นําเสนอผลการประชุมกลุ ม   
โดยมีสไลดแสดงตารางการจัด
ลําดับความสําคัญประกอบ

ใบความรูที่ 2.1.2.1
วงจร  CHIP  และวิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาสุขภาพ

ใบกิจกรรมที่ 2.1.2.1
การกํ าหนดประเด็นส  ง เสริม   
สุขภาพ  วิเคราะหจัดลําดับความ
สําคัญในการกําหนดประเด็น       
สงเสริมสุขภาพจากกรณีศึกษาที่
คัดเลือกของพื้นที่
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

  สื่อการเรียนการสอน
   1. Power point
   2. สถานการณกรณีศึกษา 
   3. ใบความรูที่ 2.1.2.1 และ 2.1.2.2
   4. ใบกิจกรรมท่ี 2.1.2.1 และ 2.1.2.2
  การประเมินผล
   1. สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในกลุม
   2. สังเกตการมีสวนรวมอภิปรายภายในกลุม
   3. ผลงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย

ประยุกต/ปฏิบัติ
กลุม 6-9 คนตามพื้นที่
เวลา 40 นาที
สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 10 นาที
ความเขาใจ
กลุมใหญ
เวลา 10 นาที

ใหผู เขาอบรมกําหนดประเด็น   
สงเสริมสุขภาพจากบริบทพ้ืนที่
ของตน ตามใบกิจกรรมท่ี 2.1.2.2
วิทยากรใหผูเขาอบรมนําเสนอ
ผลการประชุมกลุมหนาหอง

วทิยากรสรปุการกาํหนดประเดน็
สงเสริมสุขภาพตามใบความรูที่  
2.1.2.2

ใบกิจกรรมที่ 2.1.2.2 
การคัดเลือกและกําหนดประเด็น
สงเสริมสุขภาพ

ใบความรูที่ 2.1.2.2 
ปจจัยท่ีส งผลต อความสําเร็จ        
ในการกําหนดประเด็นสงเสริม  
สุขภาพ
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบความรูที่ 2.1.2.1
วงจร CHIP และวิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาสุขภาพ

สาระสําคัญ เนื้อหา

CHIP และวงจรท่ี 1 การกําหนด
ประเด็นสงเสริมสุขภาพ

 CHIP ประกอบดวย วงจรท่ี 1 คือ การกําหนดประเด็นสงเสริม   
สุขภาพ โดยมี 3 สวนสําคัญ คือ
1. ขอมูลสุขภาพชุมชน เปนขอมูลเก่ียวกับชุมชน ไดแกขอมูลทั่วไป 
ขอมูลสุขภาพ ภาวะเส่ียงดานสุขภาพ และขอมูลดานเศรษฐกิจและ
สังคม โดยขอมูลตองเปนขอมูลที่ทันตอเหตุการณ สามารถสะทอน    
ใหเห็นแนวโนมดานสุขภาพของชุมชนในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ 
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนตองรวบรวมขอมูลสุขภาพชุมชน      
เพื่อนําสูการวิเคราะห 
2. วินิจฉัยความตองการสงเสริมสุขภาพ การวินิจฉัยความตองการ
สงเสรมิสุขภาพ  พยาบาลผูจดัการสขุภาพชุมชนศกึษาวเิคราะหขอมลู
สุขภาพ เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของปญหาและความตองการดานการ
สงเสริมสุขภาพ โดยจําแนกประเภทภาวะสุขภาพและวางแผนจัด
บริการสงเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อลดปญหาสุขภาพท่ีกําลัง  
เกิดขึ้นในแตละกลุมวัย   
3. ประเด็นสุขภาพท่ีสําคัญ มาจากพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
และภาคีสุขภาพชุมชน วิเคราะหขอมูลสุขภาพชุมชน สิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับสุขภาพ ประเด็นสุขภาพที่สําคัญอาจเปนปญหาสุขภาพ  
ปจจัยที่สงผลตอภาวะสุขภาพของบุคคล กลุมคน และชุมชนในความ 
รบัผดิชอบ ประเด็นสขุภาพน้ันอาจมีผูเกีย่วของท้ังภาครัฐ ผูใหบรกิาร 
รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียของชุมชน ซึ่งพยาบาลผูจัดการชุมชนและ
ภาคสีขุภาพชมุชนตองนาํมาจดัลาํดบัความสาํคญั โดยวเิคราะหความ
เปนไปไดของการดําเนินการ และโอกาสของการดําเนินงานตอเนื่อง 
เพื่อใหไดผลการดําเนินงานในระยะยาวในการสงเสริมสุขภาพชุมชน
(สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากหนังสือรูปแบบการ             
สงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน)
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

สาระสําคัญ เนื้อหา

 การจัดลําดับความสําคัญของปญหา โดยพิจารณาจากขนาดของ
ปญหา จาํนวนผูทีป่ระสบปญหาหรอืไดรบัผลกระทบ ความรนุแรงของ
ปญหา กอใหเกดิความเสยีหายอยางไร ความยากงายในการแกปญหา             
มทีรัพยากรเพียงพอ เวลา ความรูทกัษะของทีมท่ีจะใชในการดําเนินการ  
ความรู ความสนใจ หรือความตระหนักของชุมชนตอปญหา

วิธีการจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบความรูที่ 2.1.2.2
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการกําหนดประเด็นสงเสริมสุขภาพ

สาระสําคัญ เนื้อหา

ปจจัยที่ส งผลตอความสําเร็จ     
ในการกําหนดประเด็นสงเสริม 
สุขภาพ

ประกอบดวย 3 สวน
1.  ขอมลูสขุภาพชุมชน ทีต่องมขีอมลูท่ีถกูตอง ครบถวน เปนปจจบุนั
2.  วินิจฉัยความตองการสงเสริมสุขภาพ ที่ตองมาจากการมีสวนรวม
ของชุมชน
3.  ประเด็นสุขภาพที่สําคัญ ที่เปนปญหาสําคัญ ที่มีสาเหตุที่แกไขได
ดวยการสงเสริมสุขภาพ และมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ
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ใบกิจกรรมที่ 2.1.2.1
การกําหนดประเด็นสงเสริมสุขภาพ วิเคราะหจัดลําดับความสําคัญ

ในการกําหนดประเด็นสงเสริมสุขภาพ
คําชี้แจง
 1.  ใหผูเขารับการอบรมแบงกลุมๆละ 5-6 คน
 2.  กําหนดใหมีประธาน และเลขากลุม พรอมทั้งผูนําเสนอ 
 3.  รวมกันกําหนดประเด็นสงเสริมสุขภาพ จากกรณีศึกษาที่คัดเลือกของพ้ืนที่
 4.  วิเคราะหจัดลําดับความสําคัญในการกําหนดประเด็นสงเสริมสุขภาพตามตารางดานลาง
 5.  สงตวัแทนกลุมนาํเสนอ กลุมละประมาณ 10 นาท ีโดยมสีไลดแสดงตารางดานลางประกอบ

ประเด็นปญหาสุขภาพ รวมขนาดของ
ปญหา

ความ
รุนแรง

การจัด
ลําดับ

ความยาก
งายการแก

ปญหา

ความ
ตระหนัก
ของชุมชน
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบกิจกรรมที่ 2.1.2.2
การคัดเลือกและกําหนดประเด็นสงเสริมสุขภาพ

คําชี้แจง
 1. ใหผูเขารับการอบรมแบงกลุมตามพื้นที่จังหวัดเดียวกัน
 2.  กําหนดใหมีประธาน และเลขากลุม พรอมทั้งผูนําเสนอ 
 3.  คัดเลือก และกําหนดประเด็นสงเสริมสุขภาพ จากขอมูลจังหวัดของผูเขาประชุม
 4.  สงตัวแทนกลุมนําเสนอ กลุมละประมาณ 10 นาที
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 โมดูลที่ 2.1.3 การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน เวลา       
2 ชั่วโมง
   จุดประสงคการเรียนรู เมื่อสิ้นสุดการอบรมผูเขารับการอบรมสามารถ
   1. อธิบายกระบวนการสงเสริมสขุภาพตามแนวคิด Community Health Improvement 
Process (CHIP) Action Planning Model ในวงจรที่ 2 ได
   2.  อธิบายการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนได
   3.  สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพชุมชนได
   สาระสําคัญ
   CHIP และวงจรท่ี 2 การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

   กิจกรรมการเรียนรู

องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

ความเขาใจ
กลุมใหญ
เวลา 15 นาที

ประยุกต/ปฏิบัติ
กลุม 5-6 คน
กลุมเล็ก (Small group)
เวลา 15 นาที
สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 15 นาที

ประยุกต/ปฏิบัติ
กลุม 5-6 คนตามจังหวัด
กลุมเล็ก (Small group)
เวลา 30 นาที
สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 30 นาที
ความเขาใจ
กลุมใหญ
เวลา 15 นาที

ทบทวนวงจรบนและอธิบายวงจรลางของ 
Community Health Improvement 
Process (CHIP) Action Planning Model

ใหผูเขาอบรมกําหนดแผนการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพตามกรณีศึกษา

วิทยากรสุมสอบถามแผนการดําเนินงาน  
สงเสริมสุขภาพ และสรุปทีละแผน

ใหผูเขาอบรมกําหนดแผนการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพตามขอมูลพื้นท่ีและการ
กาํหนดประเดน็สงเสรมิสขุภาพทีก่าํหนดไว
ในการประชุมกลุม โมดูลที่ 2.1.2
วิทยากรใหผู เข าอบรมนําเสนอผลการ
ประชุมกลุมหนาหอง

วิทยากรสรุปการกําหนดแผนการดําเนิน
งานสงเสริมสุขภาพ

ใบความรูที่ 2.1.3.1
การดําเนินงานสงเสริม 
สุขภาพโดยพยาบาล    
ผูจัดการสุขภาพชุมชน
วงจรที่  2
ใบกิจกรรมที่ 2.1.3.1

วิทยากรผู ช  วยพิมพ 
แผนการดํา เ นินงาน     
ส ง เสริมสุขภาพของ       
ผู  เข าอบรมพร อมทั้ง
แสดงผลหนาจอ
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  สื่อการเรียนการสอน
   1.  Power point
   2.  ใบความรูที่ 2.1.3.1 
   3.  ใบกิจกรรมท่ี 2.1.3.1
   4.  กรณีศึกษาเปนขอมูลพื้นที่ของผูเขาอบรม
  การประเมินผล
   1.  สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในกลุม
   2.  สังเกตการมีสวนรวมอภิปรายภายในกลุม
   3.  ผลงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบความรูที่ 2.1.3.1
การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน วงจรที่ 2

สาระสําคัญ เนื้อหา

การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
โดยพยาบาลผู จัดการสุขภาพ
ชุมชน วงจรที่ 2

 วงจรที่ 2 การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ ในวงจรนี้ ประกอบดวย       
8 ขั้นตอน ซึ่งเปนวงจรที่ตอเนื่อง คือ
ขัน้ตอนที ่1 วเิคราะหปจจยัสาเหตุประเด็นสงเสริมสขุภาพท่ีกาํหนด
เมื่อพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนและทีมงานมีการกําหนดประเด็น             
สงเสริมสุขภาพท่ีสําคัญ สอดคลองกับความตองการของชุมชน           
นาํประเดน็ดงักลาวเขาสูกระบวนการของการดาํเนนิงาน ซึง่ในขัน้ตอนนี้
เปนการวเิคราะหปจจัยสาเหตทุีแ่สดงถงึความจาํเปนในการดาํเนนิงาน  
เพื่อใหเกิดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพในกลุมเปาหมายที่มีความ
สัมพันธกับประเด็นที่กําหนด  
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมแหลงทรัพยากรในชุมชน
จากประเด็นสงเสริมสขุภาพสําคญัท่ีไดกาํหนดไว  รวมถึงขอมลูสาเหตุ
ของปจจัยทีเ่กีย่วของ และวธิกีารปฏบิตัทิีค่าดวาสามารถสงผลใหบรรลุ
เปาหมายการสงเสริมสุขภาพ จากขอมูลดังกลาวเมื่อนํามาวิเคราะห
เพื่อนําสู การปฏิบัติ พยาบาลผู จัดการสุขภาพชุมชนและทีมงาน       
ควรพิจารณาคนหาทรัพยากรท่ีจาํเปนสาํหรบัการใชในการดําเนนิงาน  
ซึ่งมีอยูและหาไดงายในชุมชน นําสูการวางแผนขอการสนับสนุน      
ชวยเหลือตอไป
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดกลยุทธการสงเสริมสุขภาพ
เมื่อพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนและทีมงานเตรียมความพรอม  
เก่ียวกับแหลงทรัพยากรท่ีจาํเปนสาํหรับประเด็นสงเสริมสขุภาพสําคญั             
ที่กําหนดไวแลว การใชประโยชนจากทรัพยากรดังกลาวใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายท่ีคาดหวังไว  
ซึ่งวิธีปฏิบัติคือ การกําหนดกลยุทธหรือวิธีการบริหารจัดการคน  
สิ่งของเครื่องใช และงบประมาณกองทุนตางๆ ไดอยางเหมาะสม  
สอดคลองกับประเด็นสงเสริมสุขภาพที่กําหนด
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สาระสําคัญ เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 4 กําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
ในการดําเนินงานตามกลยุทธหรือแผนงาน/โครงการตางๆ เพื่อ          
สงเสริมสขุภาพในชุมชนน้ัน  พยาบาลผูจดัการชุมชนรวมกับทมีสขุภาพ
ในเครอืขายโครงการดังกลาวควรกําหนดผูรบัผิดชอบ  เพือ่มอบหมายงาน
ใหโครงการดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคที่          
คาดหวังไว  
ขั้นตอนที่ 5 กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
การกําหนดตัวช้ีวัดเปนข้ันตอนสําคัญของการดําเนินงานสงเสริม  
สุขภาพ ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่กําหนด อาจเปนตัวชี้วัดระดับกิจกรรม ระดับ
แผนงาน/โครงการ หรือระดับกลยุทธ ที่สามารถแสดงผลไดชัดเจน  
สอดคลองกับเปาหมายท่ีตองการ สามารถแสดงแนวโนมเพ่ือเปนขอมลู
คนหาโอกาสพัฒนา สนับสนุนใหโครงการประสบความสําเร็จมาก      
ยิ่งขึ้น ดังนั้นพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนและแกนนําของโครงการ
ควรมีการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกตัวชี้วัด และวิธีการติดตาม
ขอมูลตามตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนดําเนินการตามกลวิธีการสงเสริม  
สุขภาพ และใชหลักการปฏิบัติการอยางมีสวนรวมกับหลายภาคสวน
ในชุมชน ทั้งนี้ผู มีสวนในการดําเนินการขึ้นอยูกับประเด็นปญหา          
สงเสริมสุขภาพที่กําหนด แหลงทรัพยากร และองคกรในชุมชน
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

สาระสําคัญ เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 7 กํากับ ติดตาม ประเมินผล
ในกระบวนการสงเสริมสุขภาพชุมชนนั้นตองมีการกํากับ ติดตามผล
การดําเนินงาน ซึ่งสามารถติดตามจากผลตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติ            
ที่กําหนดในข้ันตอนที่ 5 ทั้งนี้กระบวนการกํากับ ติดตามนั้นพยาบาล
ผูจัดการสุขภาพชุมชนตองสามารถเขาถึงขอมูลจากแหลงตางๆ และ
สามารถเผยแพรผลการประเมินนั้นสูสาธารณะ อันเปนการสงเสริม 
ใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
หลังจากมีการดําเนินงานแลว ควรมีการประเมินผลกระบวนการ
ดําเนินงานทุกระยะ เพื่อนําขอสังเกตมาประชุมหารือ และปรับปรุง
การทํางานในแตละขั้นตอน และหลังสิ้นสุดการดําเนินงาน ควรมีการ
ประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธกับเปาหมาย วัตถุประสงค และ
ตวัชีว้ดัการดําเนนิงาน เพือ่นาํไปใชในการปรบัปรงุกระบวนการทํางาน
ในคร้ังตอไป
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือรูปแบบการ            
สงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน)
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ใบกิจกรรมที่ 2.1.3.1
คําชี้แจง
 1. ใหผูเขารับการอบรมแบงกลุมตามพื้นที่จังหวัดเดียวกัน
 2.  กําหนดใหมีประธาน และเลขากลุม พรอมทั้งผูนําเสนอ
 3.  นําประเด็นสงเสริมสุขภาพท่ีไดกําหนดแลวในการประชุมกลุมกําหนดประเด็นสงเสริม   
สขุภาพ นาํมากําหนดแนวทางการดําเนนิงานสงเสรมิสุขภาพ ตามวงจรการดาํเนนิงานสงเสรมิสุขภาพ 
8 ขั้นตอน ดังน้ี 
  3.1  วิเคราะหปจจัยสาเหตุประเด็นสงเสริมสุขภาพที่กําหนด
  3.2  รวบรวมแหลงทรัพยากรในชุมชน
  3.3  กําหนดกลยุทธการสงเสริมสุขภาพ
  3.4  กําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
  3.5  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
  3.6  ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
  3.7  กํากับ ติดตาม ประเมินผล
  3.8 ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
 4.  สงตัวแทนกลุมนําเสนอ กลุมละประมาณ 10 นาที
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

 แผนการสอนโมดูลที่  2.2 การสรางการมีสวนรวมของประชาชนและการสรางทีมงาน /
ภาคีเครือขาย เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
 จุดประสงคการเรียนรูเมื่อสิ้นสุดการอบรมผูเขารับการอบรมสามารถ
 1.  อธิบายถึงหลักการสรางกระบวนการมีสวนรวมได
 2.  อธิบายถึงการสรางความรวมมือในทีมงานและภาคีเครือขาย
 3.  วิเคราะหประเด็นสําคัญท่ีนําสู ความสําเร็จในการสรางการมีสวนรวมทั้งในสวนของ
ประชาชน และการสรางทีมงาน/ภาคีเครอืขายและนําไปประยุกตใชในการสงเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบได
 4.  ตระหนักและเห็นคุณคาในการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและการสราง   
ทีมงาน/ภาคีเครือขาย 
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 สาระสําคัญประกอบดวย
 1.  ความหมายของการสรางการมีสวนรวม
 2.  องคกรที่มีอยูในชุมชนและผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
 3.  กระบวนการสรางการมีสวนรวม
 4.  เครื่องมือและเทคนิคการทํางานแบบมีสวนรวมของชุมชน 
 5.  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
 6.  ระดับของการสรางการมีสวนรวม  
 กิจกรรมการเรียนรู

องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

ความคิดรวบยอด
กลุม 3-4 คน
เวลา 20 นาที

1. วิทยากรทักทายนําเข าสู     
บทเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
การพยาบาลในชุมชน
2. วิทยากรบรรยายสู ความ
หมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชน ทีมงานและภาคี   
เครือขายหมายความวาอยางไร
ตามใบกิจกรรมที่ 2.2.1
3.  วิ ทยากร ให  แต  ล ะกลุ  ม          
นาํเสนอความหมายตามความคดิ
ของผูเขาอบรม
4.  วิทยากรสรุปความหมายที่
แตละกลุมนําเสนอพรอมกับนํา
เขาสูเน้ือหาความหมายของการ
มสีวนรวม ตามใบความรูที ่2.2.1

ใบกิจกรรมที่ 2.2.1 
ความหมายของการสรางการมี
สวนรวมของประชาชน
ใบความรูที่ 2.2.1
1. ความหมายของการสรางการมี
สวนรวม
2. องคกรท่ีมีอยูในชุมชนและผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

ประสบการณ
กลุม 3-4 คน
เวลา 10 นาที

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 10 นาที

การระดมสมอง
กลุม 3-4 คน
เวลา 10 นาที

ความคิดรวบยอด
กลุมใหญ
เวลา 10 นาที

วิทยากรบรรยายตั้งคําถามถึง
องคกรที่อยูในชุมชนมีอะไรบาง 
ใครเปนผูมอีาํนาจในการตดัสนิใจ 
โดยใหแตละกลุมระดมสมอง
ตามใบกิจกรรมที่ 2.2.2
1. วิ ทยากร ให  แต  ล ะกลุ  ม          
นําเสนอผลการระดมสมอง
2. วิทยากรนําสรุปขอคิดเห็น
ของแตละกลุม องคกรท่ีอยูใน
ชุมชนมีอะไรบาง ใครเปนผู มี
อํานาจในการตัดสินใจและสรุป
นาํเขาสูเนือ้ความรู ตามใบความรู
ที่ 2.2.1
วิทยากรใหแตละกลุมวิเคราะห
ถึ งกระบวนการสร  างการมี     
สวนรวมในชุมชนที่รับผิดชอบ
และการใชเคร่ืองมือ/เทคนิค   
การทํางานแบบมีสวนรวมของ
ชุมชน อะไรบางที่ทําใหชุมชน     
มีส วนร วมในการดําเนินงาน      
ตามใบกิจกรรมที่ 2.2.3
วิทยากรใหแตละกลุมนําเสนอ
ผลการระดมสมอง

ใบกิจกรรมที่ 2.2.2
องคกรท่ีมีอยู ในชุมชนและผู มี
อํานาจในการตัดสินใจ

ใบกิจกรรมที่ 2.2.3
กระบวนการสรางการมีสวนรวม
และเครื่องมือ/เทคนิคทํางาน   
แบบมีสวนรวม
- Clip  chart
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องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 10 นาที

ความคิดรวบยอด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 20 นาที

วิทยากรนําสรุปขอคิดเห็นของ
แตละกลุมเกี่ยวกับกระบวนการ
สรางการมีสวนรวมและเครือ่งมอื/
เทคนิคทํางานแบบมีสวนรวม   
ใบความรูที่  2.2.2
1. วทิยากรบรรยายความรูเรือ่ง
 - ป จจั ยที่ มี ผลต อการมี    
สวนรวม
 - ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
ตามใบความรูที่ 2.2.3
2. วทิยากรบรรยายสรปุความรู
ในเร่ืองการสรางการมีสวนรวม
ของประชาชน ทีมงานและภาคี
เครือขาย โครงสรางของทีมงาน  
และภาคีเครือขายตามรูปแบบ
การสงเสริมสขุภาพโดยพยาบาล      
ผูจัดการสุขภาพชุมชน ตามใบ
ความรูที่ 2.2.1 , 2.2.2 และ 
2.2.3 และเปดโอกาสใหผูเรียน
ซักถาม

ใบความรูที่ 2.2.2
กระบวนการสรางการมีสวนรวม
และเครื่องมือ/เทคนิคทํางาน   
แบบมีสวนรวม

ใบความรูที่ 2.2.3
ปจจยัทีม่ผีลตอการมีสวนรวมและ
ระดบัการมสีวนรวมของประชาชน 
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  สื่อการเรียนการสอน
   1.  Power point
   2.  ใบกิจกรรมท่ี 2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3
   3.  ใบความรูที่ 2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3
   4.  Clip chart
  การประเมินผล
   1.  สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในกลุม
   2.  สังเกตการมีสวนรวมอภิปรายภายในกลุม
   3.  ผลงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
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ใบความรูที่ 2.2.1
ความหมายของการสรางการมีสวนรวม

และองคกรที่มีอยูในชุมชนและผูมีอํานาจในการตัดสินใจ

สาระสําคัญ เนื้อหา

ความสําคัญของการมีสวนรวม

ความหมายของกระบวนการมี
สวนรวม

 การทีจ่ะใหประชาชนมีสวนรวมนอกจากการปลกูฝงจติสาํนกึแลว     
จะตองมกีารสงเสรมิและกระตุนใหเกดิการมสีวนรวมอยางกวางขวาง
ซึ่งควรพิจารณาถึงประเด็นสําคัญ ดังนี้
1.  ปจจัยเกี่ยวกับกลไกของภาครัฐ ทั้งในระดับนโยบาย มาตรการ 
และการปฏิบัติ ที่เอื้ออํานวย รวมทั้งการสรางชองทางการมีสวนรวม
ของประชาชน จําเปนที่จะตองทําใหการพัฒนาเปนระบบเปดมีความ
เปนประชาธิปไตย มีความโปรงใสรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
และมีการตรวจสอบได
2.  ปจจัยดานประชาชน ที่มีจิตสํานึกตอปญหาและประโยชนรวม       
มีสํานึกตอความสามารถและภูมิปญญาในการจัดการปญหา ซึ่งเกิด
จากประสบการณและการเรียนรู  ซึ่งรวมถึงการสรางพลังเช่ือมโยง    
ในรูปกลุมองคกร เครือขายและประชาสังคม
3.  ปจจัยดานบุคลากรสาธารณสุขและองคกรพัฒนา ซึ่งเปนผูที่มี
บทบาทในการสงเสรมิ กระตุน สรางจติสาํนกึ เอือ้อาํนวยกระบวนการ 
พัฒนาสนับสนุนขอมูลขาวสารและทรัพยากร และรวมเรียนรูกับ
สมาชิกชุมชน
 กระบวนการท่ีความกังวล ความตองการ และคุณคาของประชาชน  
ไดรบัการบรูณาการในกระบวนตดัสนิใจของภาครฐั  ผานกระบวนการ
สื่อสารแบบสองทาง โดยมีเปาหมายโดยรวมเพ่ือที่จะทําใหเกิดการ
ตัดสินใจท่ีดีขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากประชาชน ทีมงานและ 
เครือขาย เปนการคืนอํานาจ (Empowerment)
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

สาระสําคัญ เนื้อหา

องคกรที่มีอยู ในชุมชนและผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ

องคกรที่อยูในชุมชน ภาคีเครือขายตามรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
โดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน ประกอบดวย 3 กลุม     
กลุมที ่1 บคุลากรภาครัฐ ทีไ่มอยูในทีมสขุภาพ ไดแก กาํนนั ผูใหญบาน 
องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 
เปนตน ทําหนาที่ ผูสนับสนุน อํานวยความสะดวก กระตุนให
ประชาชนเหน็ประโยชนของการสงเสรมิสขุภาพ การดาํเนนิงานตาม 
พรบ.ทองถิน่ของ อบต. ในเรือ่งการสงเสรมิสขุภาพประชาชน เดก็ สตรี 
ผูพิการ การกินดีอยูดี และการกําหนดเปนนโยบายสาธารณะของ
ชุมชนในการสงเสริมสุขภาพประชาชนและชุมชน  
กลุมที ่2 บคุลากรภาคเอกชน หรอืองคกรทีไ่มแสวงหาผลกาํไร (NGO) 
ไดแก บริษัท หางราน มูลนิธิ ชมรม เปนตน ทําหนาที่เปนผูใหการ
สนับสนุนในเร่ืองของทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ 
เพื่อใหการดําเนินการมคีวามคลองตัวมากขึ้น และชวยในการพัฒนา
ศักยภาพในการดําเนินการของแกนนําสุขภาพและประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
กลุมท่ี 3 ประชาชนที่เปนผูนําชุมชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการในชุมชน ไดแก อาสาสมัครจิตอาสา มักคทายกวัด ผูนําดาน
ศาสนา ผูประกอบพิธีกรรม ผูนําทางวัฒนธรรม ผูนําภูมิปญญา        
ชาวบานบุคคลท่ีชาวบานนับถือ เปนตน ทําหนาที่ในการเช้ือเชิญ/
กระตุนประชาชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่ดําเนินการ
ผูมีอํานาจในการตัดสินใจในชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนคือใคร 
เปนคําถามที่ตองพิจารณา เมื่อวิเคราะหจะพบวาผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจในสุขภาพของตนเอง/ชุมชนนั้นก็คือผูมีสวนไดสวนเสียกับ
ปญหาที่เกิดขึ้น โดยมีเจาหนาที่ของรัฐเปนฝายใหขอมูลที่ถูกตอง    
พรอมทั้งสนับสนุนการดําเนินการโดยประชาชนเพื่อประชาชน  
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ใบความรูที่ 2.2.2
กระบวนการสรางการมีสวนรวมและเครื่องมือ/เทคนิคทํางานแบบมีสวนรวม

สาระสําคัญ เนื้อหา

กระบวนการสรางการมสีวนรวม

เครือ่งมอืและเทคนคิการทาํงาน
แบบมีสวนรวมของชุมชน

กระบวนการสรางการมีสวนรวมประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 ริเริ่มการพัฒนา เปนขั้นตอนที่เสริมสรางพลังอํานาจแก
ประชาชน ใหเขามามีสวนรวมในการคนหาปญหา/สาเหตุของปญหา
ภายในชุมชนตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสนิใจกําหนดความตองการ
ของชุมชนและจัดลําดับความสําคัญของความตองการของชุมชน 
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนในการพัฒนาซึ่งเปนข้ันตอนของการกําหนด
นโยบายวตัถปุระสงคของโครงการ วธิกีารตลอดจนแนวทางการดําเนนิงาน
และทรัพยากรท่ีจะใช
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการพัฒนาเปนสวนที่ประชาชนมีสวนรวมในการ
สรางประโยชนใหกับชุมชน โดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ 
เทคโนโลยี ฯลฯ จากองคกรภาคีพัฒนา
ขั้นตอนที่ 4 รับผลประโยชนจากการพัฒนาซึ่งเปนทั้งการไดรับ          
ผลประโยชนทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล เปนการประเมินผลตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไวรวมกัน
 เครื่องมือและเทคนิคการทํางานแบบมีสวนรวมของชุมชนที่มีใช 
ประกอบดวย
1.  การจัดการประชุมแบบมีสวนรวม (AIC)
2.  แผนที่ชุมชน (Village map)
3.  การกาํหนดอนาคตหมูบาน (Future Search Conference :FSC)
4.  การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส ขอจํากัด (SWOT)
5.  การระดมสมองโดยใชบัตรคํา (Meta-plan)
6.  การสรุปเชื่อมโยงดวยแผนที่ความคิด (Mind map) การจัดเวที
ประชาคม
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

สาระสําคัญ เนื้อหา

เคร่ืองมือและเทคนิคการทํางานแบบมีสวนรวมของชุมชนท่ีใชกัน   
แพรหลาย ไดแก
กระบวนการ AIC โดยประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการสรางความรู (Appreciation : A)
 A1 : การวิเคราะหสภาพการของหมูบาน ชมุชนตําบล ในปจจุบนั
 A2 : การกําหนดอนาคตหรือวสิยัทศัน อนัเปนภาพพึงประสงคใน
การพัฒนาวาตองการอยางไร
ขั้นตอนการสรางแนวทางการพัฒนา (Influence : I)
 I1 : การคิดกิจกรรมโครงการท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
ภาพที่พึงประสงค
 I2 : การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมโครงการ
ขั้นตอนการสรางแนวทางปฏิบัติ (Control : C)
 C1 : การแบงความรับผิดชอบ
 C2 : การตกลงในรายละเอียดการดําเนินงาน จัดทําแผนปฏิบัติ
การจัดเวทีประชาคม 
 หมายถึง การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพ่ือรวมกันทํากิจกรรม
ตางๆ ของชุมชนดวยตนเอง เปนเวทีของการพูดคุย แลกเปล่ียน          
ถกแถลง (ไมใชโตเถียง) เก่ียวกับขอมูล เชน การแกไขปญหาในชุมชน        
การวางแผนพฒันาชมุชน การกาํหนดขอตกลงรวมกนั โดยกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน
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ลักษณะการจัดเวทีประชาคม ประกอบดวย 
1.  อยางเปนทางการ โดยการจัดเวทีหรือการจัดประชุม
2.  อยางไมเปนทางการ เชน การสนทนากลุ มเล็กในศาลาวัด            
การพบปะพูดคุยอาจเปนครั้งคราว
วงจรการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล ประกอบดวย
1.  ขั้นเตรียมการ
 1.1 ศึกษาขอมูลชุมชน
 1.2  การกําหนดทีมดําเนินงาน
 1.3  การกําหนดวัตถุประสงค
 1.4  การกําหนดกลุมเปาหมาย
 1.5  ระยะเวลาในการจัดเวทีประชาคม
 1.6  ประเด็นเนื้อหาในการจัดเวทีประชาคม
2.  ขั้นดําเนินการ
 2.1 สรางความคุนเคย
 2.2  แจงวัตถุประสงคและขอตกลงรวมกันในการประชุม
 2.3 กําหนดความคาดหวัง
 2.4  ใหการศึกษาชุมชน
 2.5  คนหาปญหารวมกัน
 2.6  คนหาความหวังและโอกาส
 2.7 คนหาสิ่งดีในชุมชน
 2.8  คนหาเพื่อนรวมพัฒนา
 2.9  กําหนดเปาหมายการพัฒนา
 2.10 รวมกันวางแผน วางโครงการ
 2.11 เลือกกลุมแกนนําเพื่อรับผิดชอบดําเนินการตามโครงการ
3.  ขั้นการประเมินและติดตามผล 
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบความรูที่ 2.2.3
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมและระดับการมีสวนรวมของประชาชน

สาระสําคัญ เนื้อหา

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมประกอบดวย 
1.  คุณลักษณะดานคุณธรรมของผูนํา 
 1.1 การเปนที่พึ่งใหกับคนในชุมชน
 1.2  นาเคารพ  ศรัทธา
 1.3 มีความนาเชื่อถือ
 1.4 เสียสละ  มีคุณธรรม 
2. คุณสมบัติดานความสามารถของผูนํา 
 2.1 กลาตัดสินใจ
 2.2 มีความสนใจท่ีจะแกปญหาที่เกิดขึ้น
 2.3 กระตุนใหชาวบานมีสวนรวมในการแกไขปญหา
 2.4 มีศักยภาพในการวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข
 2.5 รูจกัแหลงขอความชวยเหลือ
 2.6  รับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
 2.7 ทํางานอยางซื่อสัตย
 2.8 มีความรับผิดชอบ 
3. การใหคุณคาทางสังคมของสมาชิก 
 3.1 ใหคุณคาระบบอาวุโส
 3.2 ใหความสําคัญกับระบบเครือขาย
 3.3  ใหความสําคัญตอสิทธิชุมชน
 3.4  เห็นคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น
4. ความตระหนักของสมาชิก 
 4.1 จิตสํานึกรักทองถิ่น
 4.2 ภาคภูมิใจในทองถิ่น
 4.3 สํานึกความเปนเจาของทรัพยากร
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 4.4  ตระหนักถึงปญหาหรือการไดรับผลกระทบรวมกัน
 4.5  ตองการใหชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดี 
5. ความใสใจในกิจกรรมของชุมชน 
 5.1 สนใจรับรูขอมูลขาวสารดานตางๆ
 5.2 มีความรู  ความเขาใจตอความสําคัญของกิจกรรมตางๆ            
ที่จัดขึ้นในชุมชน
 5.3 มีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมตางๆในชุมชน เชน           
มีเวลา มีความสนใจ มีความตั้งใจ
6. ความเขมแข็งของชุมชน 
 6.1 เขารวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน
 6.2 สามัคคีทั้งในระดับหมูบานและครัวเรือน
 6.3 แสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนของชุมชน
 6.4 ประชาคมเพ่ือคนหาและแกไขปญหา
 6.5 การจัดกิจกรรมเรียนรูในชุมชน
 6.6 จัดทําแผนชุมชน
 6.7 สมาชิกชุมชนมีความรับผิดชอบตอหนาที่
 6.8 กรรมการหมูบาน/ชุมชนรับผิดชอบ ขยันขันแข็ง
7. การไดรับการสนับสนุนและการยอมรับ 
 7.1 ไดรับการสนับสนุนเงินทุน
 7.2 ไดรับการสนับสนุนขอมูลขาวสาร
 7.3 พาไปศึกษาดูงานตางทองถิ่น
 7.4 เขารวมกิจกรรมสาธิต/อบรม
 7.5 ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐ
 7.6 ไดรับการยอมรับจากชุมชนอื่นๆ
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สาระสําคัญ เนื้อหา

ระดับของการมีสวนรวม หลกัการสรางการมสีวนรวมของประชาชน หมายถงึ การเปดโอกาส
ใหประชาชนและผูทีเ่กีย่วของทกุภาคสวนของสังคมไดเขามามสีวนรวม
กบัภาคราชการ International Association for Public Participation 
ไดแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนเปน 5 ระดับ 
ดังนี้
1. การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนใน   
ระดับตํ่าที่สุด แตเปนระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนกาวแรกของการ
ทีภ่าคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมสีวนรวม
ในเร่ืองตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสาร
สิ่งพิมพ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อตาง ๆ การจัด
นิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และ
การใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน
2. การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการท่ีเปดใหประชาชน          
มีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบ
การตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับฟงความ
คดิเหน็ การสาํรวจความคดิเห็น การจดัเวทสีาธารณะ การแสดงความ
คิดเห็นผานเว็บไซต เปนตน
3. การเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ปฏบิตังิาน หรือรวมเสนอแนะแนวทางท่ีนาํไปสูการตัดสนิใจ เพ่ือสราง
ความมั่นใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของ
ประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของ
ภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบาย
สาธารณะ ประชาพิจารณ การจัดตัง้คณะทํางานเพ่ือเสนอแนะประเด็น
นโยบาย เปนตน
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4. ความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะ         
มีสวนรวม โดยเปนหุนสวนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ 
และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เชน คณะกรรมการ     
ที่มีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน
5. การเสริมอํานาจแกประชาชน เปนข้ันท่ีใหบทบาทประชาชน       
ในระดบัสูงทีส่ดุ โดยใหประชาชนเปนผูตดัสนิใจ เชน การลงประชามติ
ในประเด็นสาธารณะตาง ๆ โครงการกองทุนหมูบานที่มอบอํานาจ     
ใหประชาชนเปนผูตัดสินใจทั้งหมด เปนตน
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ใบกิจกรรมที่ 2.2.1
ความหมายของการสรางการมีสวนรวมของประชาชน

วัตถุประสงค
 เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นของกลุมผูเขาอบรมเก่ียวกับความหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชน
คําชี้แจง
 1. แบงกลุม (3-4 คน) เพือ่ทํากจิกรรมท่ี 1เกีย่วกบัความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน
 2. ใหแตละกลุมระดมสมองความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในแงมุมของสมาชิก
แตละคน
 3. ใชเวลาทํากจิกรรม 10 นาที และเตรียมการนําเสนอผลการระดมสมอง
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ใบกิจกรรมที่ 2.2.2
องคกรที่มีอยูในชุมชนและผูมีอํานาจในการตัดสินใจ

วัตถุประสงค
 เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็นของกลุมผูเขาอบรมเกีย่วกบัองคกรท่ีมอียูในชมุชนและผูมอีาํนาจ
ในการตัดสินใจในการพัฒนาหรือแกไขปญหาของชุมชน
คําชี้แจง 
 1. แบงกลุม (3-4 คน) เพื่อทํากิจกรรมท่ี 2 เกี่ยวกับองคกรที่มีอยูในชุมชนและผูมีอํานาจใน
การตัดสินใจในการพัฒนาหรือแกไขปญหาของชุมชนใหสอดคลองกับพื้นที่
 2. ใหแตละกลุมระดมความคิดเกี่ยวกับองคกรที่มีอยูในชุมชนและผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
ในการพัฒนาหรือแกไขปญหาของชุมชนในแงมุมของสมาชิกแตละคน
 3. ใชเวลาทํากิจกรรม 2 นาที และเตรียมการนําเสนอการระดมสมอง
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบกิจกรรมที่ 2.2.3
กระบวนการสรางการมีสวนรวมและเครื่องมือ/เทคนิคทํางานแบบมีสวนรวม

วัตถุประสงค
 เพือ่แลกเปล่ียนความคิดเห็นของกลุมผูเขาอบรมเก่ียวกับกระบวนการสรางการมีสวนรวมและ
เคร่ืองมือ/เทคนิคทํางานแบบมีสวนรวม
คําชี้แจง
 1. แบงกลุม (3-4 คน) เพื่อทํากิจกรรมท่ี 3 เกี่ยวกับกระบวนการสรางการมีสวนรวมและ    
เคร่ืองมือ/เทคนิคทํางานแบบมีสวนรวม
 2. ใหแตละกลุมระดมความคดิเกีย่วกบักระบวนการสรางการมสีวนรวมและเครือ่งมอื/เทคนคิ
ทํางานแบบมีสวนรวมในการทํางานในพื้นที่ของสมาชิกแตละคน
 3. ใชเวลาทํากิจกรรม 3 นาที และเตรียมการนําเสนอผลการระดมสมอง
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โมดูลท่ี 2.3 การออกแบบกลยุทธการสงเสริมสุขภาพ เวลา 2 ชั่วโมง
 จุดประสงคการเรียนรูเมื่อสิ้นสุดการอบรมผูเขาอบรมสามารถ
 1. ออกแบบกระบวนการ/นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพ รายบุคคล รายกลุม และชุมชน
 2. อธิบายบทบาทของพยาบาลและทีมงานในการจัดกระบวนการสงเสริมสุขภาพ
 สาระสําคัญประกอบดวย 
 1. การออกแบบกระบวนการ/นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพ
 2. Best Practice การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
 3. การออกแบบกระบวนการ/นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพ
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 กิจกรรมการเรียนรู
องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 5 นาที
สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมละ 3-4 คน
กลุมยอยระดมสมอง
(Buzz group)
เวลา 40 นาที 

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 20 นาที

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมละ 3-4 คน
กลุมยอยระดมสมอง
(Buzz group)
เวลา 50 นาที

วิทยากรเกริ่นนําเขาสูบทเรียน

1. ผู  เข  าอบรมแลกเป ล่ียน
ประสบการณการดําเนินงาน     
สงเสริมสุขภาพที่ประทับใจ/   
ภาคภูมิใจ
2. นําเสนอกลุมละ 2 นาที
3. วิทยากรสรุป และเพิ่มเติม
ตามใบกิจกรรมที่  2.3.1

วิทยากรใหความรู และซักถาม 
เชิญชวนให ร วมกันนําเสนอ   
ความรูความเขาใจ
ตามใบความรูที่ 2.3.1
1.  ผูเขาอบรมศึกษาใบกิจกรรม
ที่ 2.3.2 กอนชมวีดีทัศน
2.  นํ า เ สนอวี ดี ทั ศน  ชุ ม ชน
สุขภาพดี (Best practice)
3.  สุมนาํเสนอ 3 กลุมๆ ละ 5 นาที
4.  วิทยากรสรุป และเพ่ิมเติม
5.  วิทยากรสรุปประเด็นสําคัญ 
(เนนบทบาทพยาบาลที่นําไปสู 
ความสําเร็จ)
ตามใบกิจกรรมที่  2.3.2

การสงเสริมสุขภาพ เปน 1 ใน 4 
มิติที่พยาบาลทํางานอยู ในชีวิต
ประจําวันอยูแลว
ใบกิจกรรมที่ 2.3.1
ประสบการณการดําเนินงาน       
ส ง เสริมสุขภาพที่ประทับใจ/     
ภาคภูมิใจของ
- ตนเองและครอบครัว
- ผูใชบริการ
- ชุมชน
- ผูรวมงาน
ใบความรูที่ 2.3.1
Health promotion intervention

ใบกิจกรรมที่ 2.3.2
วเิคราะหประเดน็ท่ีเปนปจจยัแหง
ความสําเร็จของชุมชนสุขภาพดี 
และบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
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องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 5 นาที

วทิยากรสรุปและเนนถึงบทบาท
ของพยาบาลและทีมงานในการ
สงเสริมสุขภาพ

Wrap up และสรุปการออกแบบ
กระบวน/นวัตกรรมการสงเสริม 
สุขภาพ

  สื่อการเรียนการสอน
   1. Power point
   2. ใบความรูที่ 2.3.1
   3. ใบกิจกรรมท่ี 2.3.1 และ 2.3.2
   4. วีดีทัศนชุมชนสุขภาพดี (Best practice)
  การประเมินผล
   1. สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในกลุม
   2. สังเกตการมีสวนรวมอภิปรายภายในกลุม
   3. ผลงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
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ใบความรูที่ 2.3.1
Health promotion intervention

สาระสําคัญ เนื้อหา

การประยุกต ใช แนวคิดและ
ทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพ

 การประยุกตกลยุทธจากกฎบัตรออตตาวา ซึ่งไดสรุปใหมีกลยุทธ     
การสงเสริมสุขภาพ 5 ประการ
กลยุทธที่ 1 การใหการศึกษา และขอมูลขาวสารแกสาธารณสุข     
(Public education and public information) การใหการศึกษา 
และใหขอมลูแกสาธารณะเปนกลยทุธพืน้ฐานของงานสงเสรมิสขุภาพ 
ทั้งนี้อาจทําไดผานส่ือตางๆซ่ึงมีหลากหลายประเภท ในยุคขอมูล
ขาวสารปจจุบันนี้
กลยุทธที่ 2 การชี้แนะ (Advocate) สุขภาพดี เปนทรัพยากรที่สําคัญ 
สําหรับการพัฒนาบุคคล สังคม และเศรษฐกิจ และเปนมิติสําคัญ        
อันหนึ่งของคุณภาพชีวิต ปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม สิง่แวดลอม พฤตกิรรม และชีววทิยา สามารถใหทัง้คณุและ
โทษตอสุขภาพ งานสงเสริมสุขภาพมีเปาหมายที่จะทําใหปจจัยตางๆ 
ดังกลาวเปนผลดี โดยการชี้แนะเพื่อสุขภาพ
กลยุทธที่ 3 การตลาดสังคม (Social marketing) การเปลี่ยนแปลง
ของสงัคมในเร่ืองสขุภาพอาจทําไดโดยนาํหลกัวชิาการตลาด ซึง่ใชไดผล  
ในธุรกิจทั่วไป มาประยุกตขึ้นเปนการตลาดสังคม ตัวอยางใน
ประเทศไทยของการตลาดสังคม ที่ประสบความสําเร็จ ก็คือโครงการ
วางแผนครอบครวั ซึง่ไดดาํเนนิการ จนสามารถลดอ ัตราการเพิม่ของ
ประชากรได
กลยุทธที่ 4 การทําใหมีความสามารถ (Enable) การสงเสริมสุขภาพ
มุงทีก่ารทาํใหมคีวามเสมอภาคในสขุภาพ (Equity in health) ปฏบิตัิ
การสงเสรมิสขุภาพมเีปาหมาย ทีจ่ะลดความแตกตางในสถานภาพทาง
สขุภาพ (Health status) และใหมโีอกาส และทรัพยากรเทาเทียมกนั 
เพื่อใหประชาชนทั้งมวลมีความสามารถใชศักยภาพทางสุขภาพ 
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สาระสําคัญ เนื้อหา

(Health potential) ของตนเองไดประโยชนสูงสุดรวมถึงการมีหลัก
มั่นคง ในสภาพแวดลอมที่สนับสนุนสุขภาพ การเขาถึงขอมูลขาวสาร
ทักษะชีวิต และโอกาสที่จะตัดสินใจเลือก ประชาชนจะไมสามารถ
บรรลุถึงศักยภาพทางสุขภาพไดสูงสุด จนกวาเขาจะสามารถควบคุม
สิง่ตางๆ ทีก่าํหนดสุขภาพของเขา ทัง้นีต้องใชชายกับหญิง อยางเทาเทียม
กันดวย
กลยุทธที่ 5 การไกลเกล่ีย (Mediate) สิ่งท่ีไดมาเพื่อสุขภาพที่ดีมิได
เกิดจากภาคสุขภาพแตฝายเดียวเสมอไป อุปสงคทางการสงเสริม  
สขุภาพตองการปฏิบตักิารประสานกัน โดยสวนทีเ่กีย่วของท้ังหมด คอื 
โดยรัฐบาล ภาคสุขภาพ ภาคสังคม ภาคเศรษฐกิจ โดยองคกรท่ีมใิชรฐั 
โดยองคกรทองถ่ิน โดยภาคอุตสาหกรรมและโดยส่ือ ประชาชน          
ทุกหมูเหลามีความเกี่ยวของกัน ในฐานะปจเจกบุคคล ครอบครัวและ
ชมุชน นกัวชิาชพี กลุมสงัคม และบุคลากรทางสุขภาพ มคีวามรบัผดิชอบ
สําคัญในการไกลเกลี่ยระหวางกลุ มผลประโยชนตางๆ ในสังคม         
เพื่อผลดีตอสุขภาพ
 การดาํเนนิงานสงเสรมิสขุภาพนาํเสนอตัวอยางของชุมชนสขุภาพดี 
เพ่ือการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิเคราะหถึงปจจัย  
ความสําเร็จของ Best practice
 เปาหมายของการสงเสริมสุขภาพ ตองกําหนดเปาหมายให
ครอบคลุมทั้งปจเจกบุคคลและสิ่งแวดลอม ไดแก
1. รายบุคคล
2. รายกลุม
3. ระบบสิ่งแวดลอม
 หลักการออกแบบกระบวนการ/นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพ     
การออกแบบกระบวนการ/นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพ ควรยึด    
หลักการ SIMPLE ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

Best Practice การดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพ

การออกแบบกระบวนการ/
นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพ
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สาระสําคัญ เนื้อหา

S : Simple หมายถึง เปนวิธีการ/กระบวนการดําเนินงานที่อยูบน  
พื้นฐานของปญหาและความตองการของชุมชน มีวัตถุประสงค และ
เปาหมายที่ชัดเจนตอบสนองไดตรงความตองการของกลุมเปาหมาย 
รวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร
I : Innovation หมายถึง เปนวิธีการที่ผสานนโยบายขององคกร       
สิ่งแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยกับวิถีชีวิตและทักษะของบุคลากรสุขภาพ    
ใชเทคนิควิธีการใหมๆ ใชแนวทางท่ีหลากหลาย พรอมท้ังทําไดงาย    
และยืดหยุน
M : Manageable หมายถึง สามารถจัดสรรใหมทีรัพยากรการบริหาร
ที่เพียงพอในการดําเนินการสงเสริมสุขภาพตามวิธีการ/แนวทางท่ี
ออกแบบไว (เชน เวลา ทมีงาน และสิง่สนบัสนนุตางๆ) จดัลาํดบัความ
สาํคญัของเปาหมายทีต่องการจะบรรล ุพจิารณาความคุมคา - คุมทนุ
และมั่นใจวาทีมงานสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จได
P : People - oriented หมายถงึ การพจิารณากลุมเปาหมาย/ชมุชน
คํานึงถึงความตองการของชุมชน ทัศนคติของชุมชนตอการเขารวม
ดาํเนนิการสงเสริมสขุภาพ ความตระหนักของชุมชน ระดบัการศึกษา 
และการรบัรูขอมลูขาวสารคานยิม วฒันธรรม เศรษฐกจิ และการเมอืง
ในสังคม/ชุมชน ระดับการมีสวนรวมของบุคลากร/ทีมงาน และเปน
วิธีการที่เขาถึงไดงาย (เชน เหมาะสมกับชวงเวลา และสถานที่)
L : Lasting หมายถึง เปนวิธีการที่สามารถดําเนินการตอใหมีความ
ยั่งยืน ไดรับการสนับสนุนจากระดับนโยบาย และมีผลกระทบใน    
ระยะยาว มีผูรับผิดชอบดําเนินการอยางชัดเจน มีระบบการติดตาม 
กํากับ และสนับสนุน และสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เปนไปในทางท่ีดีขึ้น
E : Evidence - Based หมายถึง เปนวิธีการ/แนวทางที่ไดคนควา
มาจากหลักฐานเชิงประจักษและสามารถทําซํ้าในกลุมอื่นๆได
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ใบกิจกรรมที่ 2.3.1
ประสบการณการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพที่ประทับใจ/ภาคภูมิใจ

คําชี้แจง
 1. ใหผูเขารับการอบรมแบงกลุมๆละ 4 - 5 คน ใชเวลาประชุมกลุม 15 นาที
 2. สมาชิกกลุมแตละคนบอกเลาประสบการณการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพที่ประทับใจ/      
ภาคภูมิใจ คนละไมเกิน 3 นาที เชน
  2.1 ประสบการณของตนเองและครอบครัว
  2.2 ประสบการณการใหบริการสงเสริมสุขภาพแกผูใชบริการ
  2.3 ประสบการณการใหบริการสงเสริมสุขภาพแกชุมชน
  2.4 ประสบการณการสงเสริมสุขภาพในกลุมผูรวมงาน
  2.5 สมาชิกในกลุมพิจารณาเลือกเรื่องเลาที่ทุกคนเห็นวานาประทับใจที่สุด 1 เรื่อง มานํา
เสนอ
  2.6 สงตัวแทนกลุมนําเสนอ กลุมละประมาณ 2 นาที
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ใบกิจกรรมที่ 2.3.2
วเิคราะหประเด็นทีเ่ปนปจจยัแหงความสําเร็จของชุมชนสุขภาพดี และบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
คําชี้แจง
 1. ใหผูเขารับการอบรมแบงกลุมๆละ 5 - 6 คน
 2. สมาชิกในกลุมทุกทานตั้งใจชมวีดีทัศน
 3. ประชุมปรึกษาวิเคราะหประเด็นสําคัญจากวีดีทัศน ดังตารางดานลาง 
 4. สงตัวแทนกลุมนําเสนอ กลุมละประมาณ 3 นาที
ตารางการวิเคราะหประเด็นสําคัญ

หมายเหตุ วีดีทัศนตัวอยาง วิทยากรสามารถปรับเปลี่ยน หรือกําหนดไดตามความเหมาะสม

เรื่อง/ประเด็น Health Promotion 
Intervention ที่ใช

ปจจัยแหงความสําเร็จ
จากบทบาทของพยาบาล

1.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.  ใกลบานใกลใจ ร.พ.กงหรา
3.  โรงเรียนพอ-แม
4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานศาลาแหมง
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โมดูลท่ี 2.4 การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ เวลา 1.30 ชั่วโมง
 จุดประสงคการเรียนรูเมื่อสิ้นสุดการอบรมผูเขารับการอบรมสามารถ
 1. อธิบายถึงหลักการบริหารเชิงกลยุทธได
 2. ประยุกตความรูการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการไปใชวางแผนงาน/โครงการการ         
สงเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบได

 สาระสําคัญประกอบดวย
 1. การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ
 2. ลักษณะสําคัญของโครงการ
 3. ปญหาของการเขียนโครงการ
 4. องคประกอบการเขียนโครงการ
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 กิจกรรมการเรียนรู
องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

ความคิดรวบยอด
กลุมใหญ
เวลา 30 นาที

ประสบการณ
กลุม 5-6 คน
เวลา 15 นาที

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 15 นาที

ความคิดรวบยอด
กลุมใหญ
เวลา 30 นาที

1. วิทยากรทักทายนําเขาสูบท
เรียนใหเกิดความตระหนักใน
การบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการและวิทยากรบรรยาย
ตามใบความรูที่ 2.4.1  
2. ในสวนเรือ่งองคประกอบการ
เขียนโครงการวิทยากรถาม         
ผู เขาอบรมวา “ในการเขียน
โครงการองค ประกอบใดที่
เขียนยากที่สุด” และวิทยากร
บรรยายเนนในสวนนั้นๆ
วิทยากรใหแบงกลุ ม ตามเขต
บริการสุขภาพเพ่ือทํากิจกรรม
ตามใบกิจกรรมที่ 2.4.1

1. วิทยากรสุ มถาม 4 กลุ ม       
ใหเสนอผลการเขียนโครงการ 
และเปดโอกาสใหกลุ มที่เหลือ
เพิ่มเติมในสวนที่ตาง
2. วิทยากรสรุปขอคิดเห็นจาก
ผูเขาอบรม
วิทยากรบรรยายสรุปความรูใน
เรือ่งการบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการและเป ดโอกาสให          
ผูเขาอบรมซักถาม

ใบความรูที่ 2.4.1
การบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการ
1.  การบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการ
2.  ลักษณะสําคัญของโครงการ
3.  ปญหาของการเขียนโครงการ
4.  อ ง ค  ป ร ะ ก อบก า ร เ ขี ย น
โครงการ

ใบกิจกรรมที่ 2.4.1
การบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการ
1.  การเขียนโครงการตามปญหา
ของพื้นที่
2.  เขียนโครงการตามองคประกอบ
ที่กําหนด
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  สื่อการเรียนการสอน
   1.  Power point
   2.  ใบความรูที่ 2.4.1
   3.  ใบกิจกรรมท่ี 2.4.1
  การประเมินผล
   1.  สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในกลุม
   2.  สังเกตการมีสวนรวมอภิปรายภายในกลุม
   3.  ผลงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
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ใบความรูที่ 2.4.1
การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ

สาระสําคัญ เนื้อหา

การบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการ

ลักษณะสําคัญของโครงการ

 ในการวางแผนงาน/โครงการตาง ๆ  แนนอนวาองคกรท่ีมกีารจดัทาํ
แผนงานก็เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย และคาดหวังวาแผนงาน        
หรือโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จตามท่ีได กําหนดไว                       
แผนงาน (Program) หรือ ชุดของโครงการ (Set of projects)            
คือกลุ มของโครงการตั้งแตสองโครงการข้ึนไป ที่มีความสัมพันธ
เกี่ยวของกัน สามารถเปนโครงการหลักโครงการสนับสนุนกัน               
มีวัตถุประสงค และเปาหมายอยางเดยีวกัน หรอืใกลเคยีงกัน โครงการ 
(Project) หมายถึง แผนงานยอยท่ีประกอบดวยกิจกรรมหลายกิจกรรม 
แผนงานท่ีปราศจากโครงการยอมเปนแผนงานท่ีไมสมบูรณ ไมสามารถ
นําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมได ดังนั้นการเขียนโครงการข้ึนมารองรับ       
แผนงานยอมเปนสิ่งสําคัญและจําเปนยิ่งเพราะจะทําใหงายในการ
ปฏบิตัแิละงายตอการตดิตามและประเมนิผล เพราะถาโครงการบรรลุ
ผลสําเร็จนั้นหมายความวาแผนงานและนโยบายนั้นบรรลุผลสําเร็จ
ดวย
1.  ประกอบดวยกิจกรรมยอยๆท่ีเกี่ยวของพ่ึงพิงและสอดคลองกัน
ภายใตวัตถุประสงคเดยีวกัน
2.  มีการกําหนดวัตถุประสงค (Objective) ที่ชัดเจน วัดได และ  
ปฏิบัติได ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานและติดตาม     
ประเมินผลได โครงการหนึ่งๆ อาจมีมากกวาหนึ่งวัตถุประสงคก็ได
3.  มีการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของกิจกรรม
(Scheduled Beginning and Terminal Points) 
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4.  มีสถานที่ตั้ง (Location) ของโครงการผูเขียนโครงการตองระบุ   
ใหชดัเจนวาโครงการน้ีพืน้ทีด่าํเนนิการหรือหวังานอยูทีใ่ดเพือ่สะดวก
ในการดําเนินงาน
5.  มีบุคลากรหรือองคกรท่ีเฉพาะเจาะจง (Organization) งาน
โครงการจะตองมีหนวยงานหลักรับผิดชอบสวนหนวยงานอื่นถือวา
เปนหนวยงานเสริมหรือรวมมือดําเนินงานเทานั้นและควรระบุ
บุคลากรผูรับผิดชอบโครงการนั้นใหชัดเจน
6.  มกีารใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน (Resource) การเขียนโครงการ
จะตองระบุแหลงทรัพยากรโดยเฉพาะแหลงงบประมาณใหชัดเจน
1.  กําหนดผูทําหนาที่หัวหนาแผนงาน/โครงการและคณะทํางาน        
ที่เกี่ยวของ
2.  กําหนดวัตถุประสงค ขอบขายงาน กลยุทธ และนโยบาย
3.  กําหนดเง่ือนไขไปสูความสําเร็จของแผนงานและโครงการ
4.  การอนุมัติแผนงานที่มีแผนปฏิบัติการและการบริหารความเสี่ยง   
ที่ชัดเจน
5.  ติดตามและทบทวนความคืบหนาของแผนงาน/โครงการ
6.  ใหการสนับสนุน หรือขออนุมัติจากฝายบริหารในเร่ืองที่เกินกวา
ขอบเขตอํานาจ
7.  แกขอขัดแยง หรือปญหาสําคัญ
8.  ทบทวนหรืออนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
9.  อนุมัติเร่ืองที่ผูบริหารแผนงานหรือคณะทํางานไดเสนอมา หรือ     
ใหนําไปทบทวนใหม
10. เสนอรายงานของแผนงานและโครงการใหฝายบริหาร/คณะ
กรรมการบริหารอนุมัติ

หนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะผูบริหารโครงการ



86
สํานักการพยาบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

สาระสําคัญ เนื้อหา

ปญหาของการเขียนโครงการ การเขยีนโครงการหรอืการจดัทําขอเสนอโครงการนัน้มักพบปญหาดงันี้
1.  โครงการที่กําหนดขึ้นมาไมไดแสดงถึงปญหาท่ีตองการจะแกไข
อยางแทจริงเพราะไมมีการวิเคราะหปญหาและความตองการ         
อยางจริงจัง ผูกําหนดโครงการใหความสําคัญกับงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรจึงคิดหาทางใชงบประมาณใหหมดเทานั้น
2. ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการซ่ึงจําแนกได
ดังนี้
 2.1 มีวัตถุประสงคมากเกินไป โดยทั่วไปการเขียนวัตถุประสงค      
มุงแกปญหาหรือไมเกิน 3 ประเด็นปญหา
 2.2 ปญหาความสับสนระหวางวัตถุประสงค (Objective)           
กบัจดุมุงหมาย (Purpose) ของโครงการ โดยปกติจดุมุงหมาย (Purpose) 
นั้นจะเปนความปรารถนาหรือจุดหมายปลายทางท่ีอยูสูงกวาระดับ
โครงการท่ีโครงการต้ังใจจะใหบรรลุ สวนวัตถุประสงคจะเปนการ
กําหนดความปรารถนาท่ีตองการจะบรรลุไวอยางกวางๆ แตชัดเจน     
เมื่อวัตถุประสงคของโครงการบรรลุยอมหมายถึงจุดมุงหมายหรือ
เปาประสงคบรรลุผลตามไปดวย
 2.3 ปญหาความสับสนระหวางวัตถุประสงคและกิจกรรมของ
โครงการ กิจกรรมของโครงการคือวิธีดําเนินงานหรือข้ันตอนการ
ดาํเนนิงาน บางครัง้จะพบวามกีารนาํกจิกรรมในโครงการมาเขยีนเปน
วัตถุประสงคของโครงการซึ่งไมถูกตอง
3.  ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย (Target) หรือเกณฑการวัด  
ผลสําเร็จของโครงการ วัตถุประสงคจะกําหนดทิศทางท่ีตองการจะ
บรรลุไวอยางกวางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคจึงตองมีการกําหนด    
เปาหมาย (Target) หรือดัชนีวัดผลสําเร็จของผลผลิตไวอยางชัดเจน
เพื่องายในการปฏิบัติและสะดวกในการติดตามประเมินผลความ
กาวหนาและผลสําเร็จของโครงการ
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องคประกอบการเขียนโครงการ 1.  ชื่อโครงการ สวนใหญมาจากงานที่ตองการปฏิบัติ โดยจะตองมี
ความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความหมาย        
ไดอยางชัดเจน
2.  หลกัการและเหตผุล เปนการกลาวถงึปญหาและสาเหตุ และความ
จาํเปนทีต่องมีการจัดทาํโครงการ โดยผูเขียนโครงการจะตองพยายาม
พรรณนาความ เหตุผลหลักการ ทฤษฎี แนวทางนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของกระทรวง/กรม ตลอดจนความตองการในการพฒันา ทัง้นี้ 
เพ่ือแสดงขอมูลที่มีนํ้าหนักนาเช่ือถือและใหเห็นความสําคัญของ
สถานการณที่เกิดขึ้น โดยมีการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลดวยเพื่อที่
ผูอนุมัติโครงการจะไดตัดสินใจสนับสนุนโครงการตอไป
3.  วัตถุประสงค เปนการระบุถึงเจตจํานงในการดําเนินงานของ
โครงการ โดยแสดงใหเห็นถึงผลท่ีตองการจะบรรลุไวอยางกวางๆ         
มลีกัษณะเปนนามธรรมแตชดัเจนและไมคลมุเครอื โดยโครงการหนึง่ๆ
อาจมีวัตถุประสงคมากกวา 1 ขอก็ได คือมีวัตถุประสงคหลักและ
วัตถุประสงครองหรือวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะก็ได  
หลักการเขียนวัตถุประสงคที่ดีซึ่งในที่นี้จะเรียกวาหลกั  SMAR
4.  เปาหมาย ระบุถึงผลลัพธสุดทายท่ีคาดวาจะไดจากการดําเนิน
โครงการ โดยจะระบุทั้งผลท่ีเปนเชิงปริมาณและผลเชิงคุณภาพ        
เปาหมายจึงคลายกับวตัถปุระสงคแตมลีกัษณะเฉพาะเจาะจงมากกวา
มีการระบุสิ่งที่ตองการทําไดชัดเจนและระบุเวลาที่ตองการจะบรรลุ
5. วิธีการดําเนินงาน เปนการใหรายละเอียดในการปฏิบัติ โดยปกติ
จะแยกเปนกจิกรรมยอยๆ หลายกจิกรรมแตเปนกจิกรรมเดนๆ ซึง่จะ
แสดงใหเห็นความเดนชัดตั้งแตกิจกรรมเริ่มตนจนถึงกิจกรรมสุดทาย
วามกีจิกรรมใดท่ีตองทําบาง ถาเปนโครงการท่ีไมซบัซอนมากนักก็มกั
จะนิยมใชแผนภูมิแกนท (Gantt chart)
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6.  ผูรับผิดชอบโครงการ เปนการระบุวาใครหรือหนวยงานใดเปน    
ผูรับผิดชอบและมีขอบเขตความรับผิดชอบอยางไรบาง ทั้งนี้ เพื่อวามี
ปญหาจะไดติดตอประสานงานไดงาย
7.  งบประมาณ เปนการระบคุาใชจายท่ีตองใชในการดาํเนนิกิจกรรม
ขั้นตางๆ โดยทั่วไปจะแจกแจงเปนหมวดยอยๆ เชน หมวดคาวัสดุ     
หมวดคาใชสอย หมวดคาตอบแทน หมวดคาครุภัณฑ
8.  สถานท่ีดาํเนินการ เปนการระบสุถานทีต่ัง้ของโครงการหรอืระบวุา
กิจกรรมนั้นจะทํา ณ สถานที่แหงใด เพื่อสะดวกตอการจัดเตรียม      
สถานที่ใหพรอมกอนที่จะทํากิจกรรมนั้นๆ
9.  ระยะเวลาในการดําเนินการ เปนการระบุระยะเวลาเริ่มตน
โครงการและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยจะตองระบุวันเดือนป       
เชนเดียวกับการแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt chart)
10. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนการระบุถึงผลท่ีคาดวาจะได
รบัจากการดําเนนิโครงการ ประกอบดวย ผลทางตรงและผลทางออม  
นอกจากน้ันตองระบุดวยวาใครจะไดรับประโยชนจากโครงการบาง   
ไดรับประโยชนอยางใด ระบุทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
11. การประเมินผลโครงการ เปนการแสดงรายละเอยีดวาจะมวีธิกีาร
ควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการอยางไร ใชเครื่องมืออะไร        
ในการประเมินผล ระยะเวลาในการประเมินผลและใครเปน                        
ผูประเมินผลฯลฯ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการคืออะไร
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ใบกิจกรรมที่ 2.4.1
การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ

คําชี้แจง
 1. ใหผูเขารับการอบรมแบงกลุมตามเขตบริการสุขภาพ
 2. ใหนาํปญหาของพ้ืนท่ีทีร่บัผดิชอบท่ีไดรบัการจัดลาํดับความสําคญัแลวมาเขียนเปนโครงการ
 3.  ใชเวลาทํากิจกรรม 30 นาที และเตรียมการนําเสนอผลงาน
 4.  เขียนโครงการตามองคประกอบ ดังนี้
  4.1 ชื่อโครงการ
  4.2 หลักการและเหตุผล
  4.3 วัตถุประสงค
  4.4 เปาหมาย
  4.5 วิธีการดําเนนิงาน
  4.6 ผูรับผิดชอบโครงการ
  4.7 งบประมาณ
  4.8 สถานที่ดําเนินการ
  4.9 ระยะเวลาในการดําเนินการ
  4.10  ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
  4.11  การประเมินผลโครงการ
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โมดูลท่ี 2.5 ศาสตรและศิลปการทํางานในชุมชนเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
 จุดประสงคการเรียนรู เมื่อสิ้นสุดการอบรมผูเขาอบรมสามารถ
 1. อธบิายแนวคิดทีจ่ะตองมีความรู และความเขาใจมากข้ึน เพ่ือนาํไปใชในการทําความเขาใจ
วิถีชุมชน
 2. อธบิายหลกัการดาํเนนิการทีพ่ยาบาลผูจดัการสุขภาพชมุชนนําไปใชในการสงเสรมิสขุภาพ
ประชาชนในชุมชนใหมีสุขภาพด ี

 สาระสําคัญ ประกอบดวย
 1. แนวคิดซึ่งชวยใหเขาใจชุมชน 4 แนวคิด
 2. หลักการทํางานในชุมชน
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 กิจกรรมการเรียนรู

องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 5 นาที

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมยอย 4-5 คน
เวลา 20 นาที

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 30 นาที

วิทยากรเกริ่นนําเขาสูบทเรียน

1.  ผู  เข  าอบรมแลกเป ล่ียน
ประสบการณการดําเนินงาน     
สงเสริมสขุภาพในชุมชน ปญหา/
อุปสรรคท่ีพบในระหวางการ
ทํางานในชุมชน ประสบการณที่
ประทับใจ/ภาคภูมิใจ
2.  นําเสนอกลุมละ 2 นาที
3.  วิทยากรสรุป และเพิ่มเติม
ตามใบกิจกรรมท่ี 2.5.1
วิทยากรใหความรู และซักถาม 
เชิญชวนให ร วมกันนําเสนอ   
ความรูความเขาใจ

การทํางานกับประชาชน จําเปน
ต องทําความเข าใจกับวิถีชีวิต 
ความรูสกึนกึคดิ ความเชือ่ คานยิม 
รวมถึงขนบประเพณีของชุมชน
นั้นๆ
ใบกิจกรรมที่ 2.5.1
ประสบการณการดําเนินงาน       
สงเสริมสุขภาพในชุมชนที่พบวา   
มีปญหา/อุปสรรคท่ีไมสามารถ
แกไขปญหาแบบตรงไปตรงมาได 
หรือประสบการณที่ประทับใจ/
ภาคภูมิใจ 

ใบความรูที ่2.5.1 ศาสตรและศิลป
การทํางานในชุมชน
1. แนวคิดซ่ึงจะชวยใหเข าใจ
ชุมชน 4 แนวคิด
2.  หลักการทํางานในชุมชน
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องคประกอบ/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมยอย 4 - 5 คน
เวลา 30 นาที

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 5 นาที

1.  ผูเขาอบรมศึกษาใบกิจกรรม
ที่ 2.5.2
2.  สุมนาํเสนอ 3 กลุมๆ ละ 5 นาที
3.  วิทยากรสรุป และเพ่ิมเติม
4.  วิทยากรสรุปหลักการสําคัญ
ที่นําไปสูการทํางานในชุมชนให
ประสบความสําเร็จ แนวทาง 
การดําเนนิการ และบทบาทของ
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
ในการสงเสริมสุขภาพชุมชน
วิทยากรสรุปและเนนถึงความ
สําคัญของการเพ่ิมพูนความรู
และทักษะดานศาสตรและศิลป
ที่เกี่ยวของ (Soft sciences) 
และบทบาทของพยาบาลผูจดัการ
สุขภาพชุมชน

ใบกิจกรรมที่ 2.5.2
วิเคราะหหลักการสําคัญของการ
ทํางานในชุมชน แนวทางการ
ดําเนินการ  และบทบาทของ
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

Wrap up และสรุปบทเรียน

  สื่อการเรียนการสอน
   1.  Power point
   2.  ใบกิจกรรมท่ี 2.5.1 และ 2.5.2 
   3.  ใบความรูที่ 2.5.1 
   4.  Clip chart
  การประเมินผล
   1.  สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในกลุม
   2.  สังเกตการมีสวนรวมอภิปรายภายในกลุม
   3.  ผลงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
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ใบความรูที่ 2.5.1
ศาสตรและศิลปการทํางานในชุมชน

สาระสําคัญ เนื้อหา

แนวคิดซึ่งชวยใหเขาใจชุมชน      
4  แนวคิด

 พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน จําเปนตองคนควาหาความรู เพื่อ
พัฒนาตนเองใหมีความรู ความเขาใจในการทํางานกับชุมชน เพ่ือให
เกดิการยอมรบั เขาถึง เขาใจ และพรอมรวมพฒันาสขุภาพอนามยัของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน อนัจะสงผลใหการสงเสริมสขุภาพชุมชน
บรรลเุปาหมายของการมสีขุภาพดขีองประชาชน โดยความรูเก่ียวกบั
ศาสตรและศิลปที่เกี่ยวของ ประกอบดวยแนวคิดซึ่งจะชวยใหเขาใจ
ชุมชน 4 แนวคิด ดังนี้
1.  แนวคิดทางสังคมวิทยา (Sociological perspective)
2.  แนวคิดทางมานุษยวิทยา (Humanistic perspective)
3.  แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนประชาคม (Civil society perspective)
4.  แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในรูปแบบใหม (Virtual community   
perspective)
1.  แนวคิดทางสังคมวิทยา (Sociological perspective)
พยาบาลที่ทํางานในชุมชน จําเปนท่ีจะตองเขาใจความเปนชุมชน 
ความหมายของ “ชุมชน” ที่คนทั่วไปเขาใจและใชสื่อความหมายกัน
อยูนัน้ มคีวามแตกตางกนั และจะเปนปญหามากขึน้เมือ่พยาบาลผูซึง่
จะตองพัฒนาสขุภาพประชาชนในชมุชนโดยมุงพฒันา “พลงัชุมชน” 
จึงควรที่จะเขาใจ “ชุมชน” ในมิติที่ถูกตองเหมาะสม ดังนั้น พยาบาล
ผูจดัการสุขภาพชุมชนทุกคนจึงควรทําความเขาใจเร่ืองชุมชนใหถกูตอง
ตรงกัน โดยมุมมองสําคัญตอ “ชุมชน” นั้นมีอยู 3 มิติ คือ 1) มิติ
ภูมิศาสตร (Geography) 2) มิติสังคมศาสตร (Sociology) และ 3)  
มิติจิตวิทยา (Psychology) ซึ่งจะขอขยายความเพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจน ดังนี้
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1.1 มติภิมูศิาสตร (Geography) อธบิาย “ชมุชน” ในดานกายภาพ
ทีเ่ราสามารถเห็นไดอยางเปนรปูธรรม ประกอบดวยพ้ืนที ่หรือบริเวณ
ที่คนอยูรวมกันในขอบเขตท่ีชัดเจน รวมถึง สภาพแวดลอมทุกๆ อยาง
ที่เราเห็นอยูในบริเวณนั้นดวย เชน ถนน แมนํ้าลําคลอง วัด โรงเรียน 
สถานีอนามัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน ทั้งนี้ในมิติดังกลาวตรงกับ
ความหมายของคําวา “หมูบาน” ทีเ่ปน “หนวยการปกครอง” ทีแ่บง
พื้นที่ออกเปนหนวยยอยๆ ตาม พ.ร.บ.การปกครองทองที่ พ.ศ.2457 
ซึ่งมีมากวา 100 ปมาแลว และเปนความหมายของ “ชุมชน” ซึ่งเปน
ที่เขาใจกันโดยทั่วไป
1.2 มิติสังคมศาสตร (Sociology) อธิบาย “ชุมชน” ในดาน     
“ความสัมพันธ” ของคนที่มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ทําอะไรหลาย
อยางรวมกัน มีผลประโยชนรวมกัน (mutual interest) ในบางสวน
เชน มีปญหาหรือความตองการคลายๆกัน รวมในวงศตระกูล          
เครือญาติ ขนบประเพณี วัฒนธรรม รวมกัน และเนนวามิตินี้เนน 
“ความสัมพันธ” โดยไมไดเนนพื้นที่ตามมุมมองแรก จึงทําใหความ
หมายของ “ชุมชน” ในมิตินี้กวางกวาความหมายตามมิติแรก
1.3 มิติจิตวิทยา (Psychology) อธิบาย “ชุมชน” ในมิติ          
“ความรูสึก” ของคนในชุมชน สังคมที่มีตอกันและกัน เชน ความเอื้อ
อาทร ความรัก ความผูกพัน ความซื่อสัตย ความจงรักภักดี เปนตน 
โปรดสัง เกตว า  มิตินี้ เน นความรู สึกของคน  ซึ่ งอาจมาจาก                      
“ความสมัพนัธ” และแปรผนัตามกนั ซึง่เปนท่ีแนนอนวาเปนนยัยะท่ี
มคีวามสําคญัและเปนประเด็นทีน่าสนใจย่ิงตอการสรางสขุภาพชุมชน
2. แนวคิดทางมนุษยนิยม (Humanistic perspective)
แนวคิดของชุมชนในแนว Humanistic perspective นี้บางคนเรียก
วาเปนแนวคิดของกลุม Utopia นักสังคมวิทยาท่ีมีอิทธิพลสําคัญตอ 
2 แนวคิดน้ี 2 คนคือ Robert nisbet และ Baker brownell ซึ่งมี
ความคิดวาชุมชนตองกอมิตรภาพความเอ้ืออาทรความม่ันคงและ
ความผูกพันระหวางคนในชุมชน
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3.  แนวคิดเกีย่วกบัชมุชนประชาคม (Civil society perspective)
ประชาสังคม หมายถึง การรวมตัวพบปะของคนหลากหลายซึ่งไมใช
เฉพาะคนท่ีรูจกัคุนเคยเพียงกลุมเดยีว แตรวมถึงคนแปลกหนาท่ีสนใจ
ในประเด็นสวนรวม (สาธารณะ) ประเด็นใดประเด็นหนึ่งรวมกันเพื่อ
ดาํเนินการใหบรรลุเปาหมายไมใชการรวมตัวกันเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะ
ของกลุมใดกลุมหนึ่ง สถานที่รวมตัวพบปะเรียกวาเวทีประชาคม ซ่ึงมี
ลักษณะพหุภาคีเปนสําคัญ ชุมชนฐานรากมักเกิดการรวมตัวกันเอง
เบื้องตนจากปญหาปากทองและเศรษฐกิจ อันเปนพื้นฐานเบ้ืองตน      
ทีน่าํไปสูการเปล่ียนแปลงจิตสาํนกึแบบพ่ึงพา เปนสาํนกึการมีสวนรวม 
พัฒนาไปเปนชุมชนท่ีพึ่งตนเองและชุมชนเขมแข็ง ชุมชนพ่ึงตนเองท่ี   
เขมแข็งจะเร่ิมพัฒนาไปสูการมีจิตสํานึกสาธารณะ (สํานึกสวนรวมท่ี
ไมใชเพือ่ประโยชนเฉพาะกลุม) การเกดิเครอืขายชมุชนพึง่ตนเองทีเ่ขม
แข็งและมีเวทีประชาคมสําหรับชุมชนตางๆ ที่หลากหลาย และผูคน
ทั่วไปซึ่งสนใจในประเด็นสาธารณะตางๆ รวมกัน จะนําไปสูความเปน
ประชาคมอนัเปนอาํนาจประชาชนทีแ่ทจรงิในการทาํใหเกดิดลุยภาพ
ระหวางอํานาจรัฐ อํานาจทุนและอํานาจประชาชน (ประชาสังคม)         
มีสภาพธรรมรัฐเกิดขึ้น (Good governance)
4.  แนวคิดเก่ียวกับชุมชนในรูปแบบใหม (Virtual community 
perspective)
แนวคิดเก่ียวกับชุมชนในรูปแบบใหมเกิดขึ้นพรอมกับการพัฒนา
เทคโนโลยแีละปญหาของสงัคมสมยัใหมทีท่วคีวามซับซอนและรนุแรง
ขึ้น การพิจารณาปญหาและแนวทางแกไขปญหาไมอาจจํากัดอยูใน
ปริมณฑลของชุมชนท่ีมอีาณาเขตภูมศิาสตรเลก็ๆ ไดเพยีงลําพัง เพราะ
บางปญหาเกิดจากอิทธิพลภายนอก ซึ่งบางครั้งการแกไขตองการการ
รวมกําลังความรวมมือและทรัพยากรจากภายนอกชุมชน
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หลักการทํางานในชุมชน หลักการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพชุมชน
หลักการดําเนินงานเพื่อการสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน            
ใหมีสุขภาพดี พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน ควรมีหลักการในการ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
1.  พจิารณาถึงบรบิทของชุมชนเปนหลกัในการเร่ิมงาน (Context)
บริบทของชุมชน หมายถึง สภาพความเปนอยูในชุมชน ซึ่งในการ
พิจารณานั้น พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนควรจะพิจารณาอยาง  
รอบดาน ทัง้สภาพความเปนอยูทางกายภาพ ชวีภาพ เศรษฐกิจ สงัคม
วฒันธรรม การเมอืงการปกครอง การทีพ่ยาบาลผูจดัการสขุภาพชมุชน
ทราบสภาพความเปนอยูของชมุชนก็สามารถทีจ่ะวางแผนและดาํเนนิงาน
สงเสริมสุขภาพทุกครอบครัวในชุมชนไดอยางถูกตองเหมาะสม
2.  การสรางการมีสวนรวมของประชาชน (Participation)
การจัดกจิกรรมการสงเสริมสขุภาพจําเปนทีจ่ะตองสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนในชุมชนตัง้แตเริม่ตน ศกึษาชุมชน วางแผนวางโครงการ 
ปฏิบัติการตามโครงการ และการประเมินผล ซึ่งจะทําไดมากนอย     
แคไหนนั้นขึ้นอยูกับประเภทของกิจกรรม แตยึดหลักการท่ีสําคัญวา
ตองใหประชาชนเขามาเกี่ยวของและมีสวนรวมในการดําเนินงานให
มากที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งนี้ เนื่องจากผลของการดําเนินงานสง
เสริมสขุภาพน้ันสงผลกระทบโดยตรงตอตวัประชาชน ดงันัน้ ควรท่ีจะ
ใหประชาชนเลือกแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ และพัฒนาสภาพ
ความเปนอยูของตนเองและครอบครัวไปพรอมๆกัน
3.  การทํางานตองคอยเปนคอยไป (Gradualness)
การสงเสริมสุขภาพชุมชนไมสามารถเรงรีบทํางานใหเสร็จโดยเร็วได 
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนจําเปนท่ีจะตองพยายามเขาใจและ    
เขาถึงปญหาที่แทจริงของชุมชน การสงเสริมสุขภาพชุมชนไมควร       
เรงรีบจนเกินไป ควรดําเนินงานแบบคอยเปนคอยไปโดยคํานึงถึง     
ผลกระทบในการพัฒนาสุขภาพชุมชนในระยะยาว
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4.  การใหความสําคัญกับคนในชุมชนเปนหลัก (Man-center 
development)
การพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนตองเร่ิมดวยการใหความ
สาํคญักบัคนในชมุชนเปนหลกัหรอืเปนศนูยกลางในการพฒันา โดยให
คนในชุมชนคนหาความตองการและปญหา (Identify need and 
problem) ของตนเองใหชัดเจน
5.  การใชวิธีดําเนินงานแบบประชาธิปไตย (Democracy)
การสงเสริมสุขภาพชุมชนควรนําหลักการแบบประชาธิปไตยมาใช    
เพือ่สงเสรมิสนบัสนนุใหประชาชนอภปิรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
ตลอดจนรวมกันทํางานตามขอตกลงท่ีไดรวมกันกําหนดไว ยึดถือใน
เสียงขางมากและรับฟงเสียงขางนอย (Rule of majority, Right of 
minority)
6.  การดําเนินงานตองยืดหยุนได (Flexible)
เนื่องจากสังคมมีความเคลื่อนไหว (Dynamic) ตลอดเวลาจึงจําเปน
ตองเลอืกวธิดีาํเนนิงานใหกวาง ยดืหยุน และสอดคลองกบัสถานการณ
เหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แตทั้งนี้การเปล่ียนแปลงจะ
สามารถปรับวธิดีาํเนินงานใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยยังคงยึดมัน่
ในหลักการ วัตถุประสงคและเปาหมายเสมอ
7.  สอดคลองกับวัฒนธรรมชุมชน (Culture)
วัฒนธรรมเปนกุญแจสําคัญที่จะไขประตูปญหาเพ่ือเขาถึงประชาชน 
การสงเสริมสุขภาพชุมชนจะสําเร็จหรือลมเหลวเกิดจากความเขาใจใน
วัฒนธรรมของชุมชนเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะใน
แตละชุมชนสังคมมีวิถีชีวิต (Way of life) ที่แตกตางกัน ดังนั้น          
หากพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนสามารถทําความเขาใจวัฒนธรรม
ชุมชนไดมากเทาใดก็จะสงเสริมสุขภาพชุมชนไดมากขึ้นเทานั้น
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8.  ทํางานกับผูนําทองถิ่น (Local leader)
การทํางานกับผูนําทองถ่ินเปนหลักการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
ชุมชนท่ีสําคัญอยางหน่ึง การสงเสริมสุขภาพชุมชนจะขยายตัว       
กวางออกไปและบรรลุวัตถุประสงคได สวนหน่ึงข้ึนอยูกับศักยภาพ 
ความสามารถของผูนําในทองถิ่น ซึ่งจะมีทั้งผูนําที่เปนทางการ คือ      
มีบทบาท ตําแหนงหนาที่ ตามท่ีไดรับแตงตั้งจากทางราชการ เชน 
กํานัน ผูใหญบาน ผสส. อสม. ครูในหมูบานหรือตําบล และผูนําที่ไม
เปนทางการ คือ ผูนําที่คนในหมูบานใหความเคารพนับถือและมี
บทบาทในการชีน้าํการพฒันาดานตางๆของชมุชน เชน ปราชญชมุชน 
คนเฒาคนแก จํ้า พระสงฆ เปนตน ดังนั้น หากพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพชุมชน สามารถวิเคราะหโครงสรางอํานาจ (ทั้งแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการ) ในระดับครอบครัวและชุมชนไดชัดเจน 
จะสามารถสรางแนวรวมนําไปสูการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพ   
ไดอยางมีประสิทธิผล
9.  ทาํงานกับองคการทีม่อียูในชมุชน (Community organization)
โดยทั่วไปในชุมชนสวนใหญจะมีสมาคม สถาบัน สโมสร หรือองคกร
อื่นๆ อยูในชุมชน และมีผู นําขององคกรนั้นๆ อยูดวย หลักการ             
สงเสริมสุขภาพชุมชนตองพยายามใชองคกรเหลานี้ใหเปนประโยชน  
โดยดงึเอาสมาชกิหรอืตวัแทนขององคกรเขามารวมทาํงานดานสขุภาพ 
เพราะองคกรตางๆ เหลานี้จะมีการรวมกลุมกันอยูแลว ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการดึงเอากําลังของกลุมมาใชในการสงเสริมสุขภาพ         
แตถาหากไมมีองคกรอยูในชุมชนก็ควรสงเสริมใหมีการรวมกลุมตั้ง     
เปนองคกรข้ึนและสนับสนุนใหมีกิจกรรมตางๆ รวมกัน เพ่ือนําไปสู
การขับเคลื่อนการสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนตอไป
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10. การใชกระบวนการกลุม (Grouping process)
พยาบาลผูจดัการสุขภาพชุมชน ควรสงเสริม และกระตุนใหประชาชน
ใชกระบวนการกลุมในกจิกรรมดานการสงเสรมิสขุภาพ เนือ่งจากพลงั
กลุมมีอิทธิพลเขมแข็งและมั่นคงมากกวาคนๆ เดียว แมในงานพัฒนา
ชุมชนยังมีคํากลาวเกี่ยวกับกระบวนการกลุมวา “ไมมีกลุมก็ไมมีการ
พัฒนาชุมชน” (No group no C.D.)
11. การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment)
พยาบาลผูจดัการสขุภาพชมุชน จาํเปนตองนาํกระบวนการเสรมิสราง
พลังอํานาจมาใชในการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของบุคคล        
ในการใชความรูความสามารถควบคุมและจัดการตลอดจนการตัดสนิใจ
เลือกปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เหมาะสมตอตนเองอยางมี
คณุคาตามเปาหมายท่ีไดกาํหนดไว กระบวนการเสรมิสรางพลงัอาํนาจ
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) การคนพบสภาพการณจริง 2) การ
สะทอนคิดอยางมีวจิารณญาณ 3) การตัดสนิใจลงมือปฏิบตัติามความ
เหมาะสมกับตนเอง และ 4) การคงไวซึ่งการปฏิบัติอยางมีคุณคา          
มปีระสทิธภิาพ มอีาํนาจในการควบคุมอยางเชือ่มัน่ในการดูแลสขุภาพ
ตนเอง
12. ทําการประเมินผลตลอดเวลา (Evaluation)
การประเมินผลมใิชเปนแคเพยีงการเปรียบเทียบผลงานในอดีตเพ่ือให
รูวามีความกาวหนาเพียงใดเทานั้น แตเปนการเรียนรูถึงขอดีขอดอย 
ความสาํเรจ็และความผดิพลาดในสถานการณและสิง่แวดลอมทีเ่กดิข้ึน 
จากการดาํเนนิกจิกรรมนัน้ และสามารถนาํไปประยกุตใชในการทาํงาน
ครัง้ตอไปได ซึง่ในการประเมินผลนัน้สามารถทําไดในทุกข้ันตอนของ
การดําเนินงานและเม่ือโครงการเสร็จสิ้นไปแลว
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

สาระสําคัญ เนื้อหา

13.  การสงเสริมสุขภาพชุมชนตองทําเปนกระบวนการตอเนื่อง 
(Continuity)
การสงเสรมิสุขภาพประชาชน เปนภารกจิท่ีพยาบาลผูจดัการสขุภาพ
ชุมชนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ภาวะเสี่ยงตอปญหาสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนจะมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาและเปนพลวตัร 
ตราบใดที่สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมยังคงมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดยั้งการสงเสริมสุขภาพและการพัฒนา
สุขภาพประชาชนก็จําเปนท่ีจะตองปรับเปล่ียนกลยุทธใหเทาทันการ
เปลีย่นแปลงนัน้ๆ จงึจาํเปนตองดาํเนนิการสงเสรมิสขุภาพอยางตอเนือ่ง      
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อความผาสุกของชุมชนในที่สุด
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบกิจกรรมที่ 2.5.1
ประสบการณการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในชุมชน

คําชี้แจง
 1.  ใหผูเขารับการอบรมแบงกลุมๆละ 4-5 คน ใชเวลาประชุมกลุม 15 นาที
 2.  สมาชกิกลุมแตละคนบอกเลาประสบการณการดําเนนิงานสงเสริมสขุภาพในชุมชนทีพ่บวา
มีปญหา/อุปสรรคท่ีไมสามารถแกไขปญหาแบบตรงไปตรงมาได หรือประสบการณที่ประทับใจ/       
ภาคภูมิใจคนละไมเกิน 3 นาที
 3.  สมาชกิในกลุมพิจารณาเลือกเรื่องเลาที่ทุกคนเห็นวานาประทับใจที่สุด 1 เรื่อง มานําเสนอ
 4.  สงตัวแทนกลุมนําเสนอ กลุมละประมาณ 2 นาที
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

หลักการ แนวทางการดําเนินงาน บทบาทของพยาบาล                         
ผูจัดการสุขภาพชุมชน

1.  บริบทของชุมชน
2.  การสรางการมีสวนรวม
3.  การใหความสําคัญกับคนในชุมชน
4.  การทําใหสอดคลองกับวัฒนธรรม
ชุมชน
5.  การทํางานกับผูนําทองถิ่น
6.  การเสริมสรางพลังอํานาจ
7.  การทํางานกับองคกรท่ีมอียูในทองถ่ิน
8.  การใชกระบวนการกลุม
9.  การสรางความตอเนื่อง

ใบกิจกรรมที่ 2.5.2
การวิเคราะหหลักการสําคัญของงานในชุมชน

คําชี้แจง
 1. ใหผูเขารับการอบรมแบงกลุมๆละ 5-6 คน 
 2. ประชุมปรึกษาวิเคราะหหลักการสําคัญของการทํางานในชุมชนแนวทางการดําเนินงาน  
และบทบาทของพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน (ใหเวลา 15 นาที)
 3. สงตัวแทนกลุมนําเสนอ กลุมละประมาณ 3 นาที

ตารางการวิเคราะหหลักการสําคัญของการทํางานในชุมชน
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

  3.1 แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน เวลา 1 ชั่วโมง
   จุดประสงคการเรียนรู เมื่อสิ้นสุดการอบรมผูเขารับการอบรมสามารถ
   1. เขาใจความสําคัญของแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
   2. ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพชุมชน
   3. เขาใจและสนับสนุนใหความรวมมอืในการใชรปูแบบการสงเสรมิสุขภาพโดยพยาบาล
ผูจัดการสุขภาพชุมชน
   สาระสําคัญประกอบดวย
   1. แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
   2. ความสําคัญของการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
   3. ประโยชนของการนํารปูแบบการสงเสริมสขุภาพโดยพยาบาลผูจดัการสุขภาพชุมชน
ไปใช

3. หมวดการวางแผนดําเนินงานตามรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
 โดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

 กิจกรรมการเรียนรู
องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

ประสบการณ
กลุมใหญ
เวลา 5 นาที

ความคิดรวบยอด
กลุมใหญ
เวลา 40 นาที

1.  วิทยากรทักทาย แนะนําตัว 
นําเขาสูบทเรียนแนวคิดในการ
พัฒนาสมรรถนะพยาบาล            
ผูจัดการสุขภาพชุมชน
2.  วทิยากรสอบถามผูเขาอบรม
เกี่ยวกับหนวยงานท่ีปฏิบัติงาน 
เหตุผลที่เขารวมการอบรม และ
สิ่งที่คาดหวังจากการอบรม
3.  วทิยากรสรปุขอมลูหนวยงาน
ท่ีปฏิบัติงาน เหตุผลที่เขารวม
การอบรม และส่ิงทีค่าดหวังจาก
การอบรมของผูเขารบัการอบรม
วิทยากรบรรยาย
1.  แ น ว คิ ด ใ น ก า ร พั ฒ น า
สมรรถนะพยาบาลผู จัดการ
สุขภาพชุมชน
2.  ความสาํคัญของการดาํเนนิงาน
สงเสริมสุขภาพโดยพยาบาล       
ผูจัดการสุขภาพชุมชน
3.  ประโยชนของการนาํรปูแบบ
การสงเสริมสขุภาพโดยพยาบาล
ผูจัดการสุขภาพชุมชนไปใช
ตามใบความรูที่  3.1.1

ข อมูลหน วยงานท่ีปฏิบัติ งาน 
เหตุผลท่ีเขารวมการอบรม และ   
สิ่งที่คาดหวังจากการอบรมของ       
ผูเขารับการอบรม

ใบความรูที่ 3.1.1
แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

สไลดประกอบการบรรยาย
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
เวลา 10 นาที

ความคิดรวบยอด
กลุมใหญ
เวลา 5 นาที

วิทยากรเป ดโอกาสให ผู  เข า
อบรมซักถาม รวมแสดงความ  
คิดเห็น ประเด็นการพัฒนา
สมรรถนะพยาบาลผู จัดการ
สขุภาพชุมชน และการใชรปูแบบ
การสงเสริมสขุภาพโดยพยาบาล        
ผูจัดการสุขภาพชุมชน
วทิยากรสรปุเนือ้หาและประเด็น
ความคิดเห็น

ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการ
พฒันาสมรรถนะพยาบาลผูจดัการ
สุขภาพชุมชน และการใชรูปแบบ
การสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาล       
ผูจัดการสุขภาพชุมชน

  สื่อการเรียนการสอน
   1.  Power point
   2.  ใบความรูที่ 3.1.1
  การประเมินผล
   1.  สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในกลุม
   2. สังเกตการมีสวนรวม อภิปรายภายในกลุม
   3.  ผลงานกลุมตามที่ไดรับมอบหมาย
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบความรูที่ 3.1.1
แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

สาระสําคัญ เนื้อหา

แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ความสําคัญของการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพโดยพยาบาล       
ผูจัดการสุขภาพชุมชน

 “พยาบาล” ซึ่งเปนบุคคลท่ีตองกระทํากิจกรรมชวยเหลือ
ประชาชนในทุกกลุมวยั และชุมชน ทัง้ในภาวะสุขภาพท่ีด ีเสีย่ง และปวย        
รวมท้ังการดูแลภาวะของส่ิงแวดลอมในชุมชน การดําเนนิกจิกรรมดาน
สขุภาพ ประกอบดวย 4  มติ ิไดแก การสงเสรมิสขุภาพ  การปองกนัโรค 
การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ โดยมีเปาหมาย เพื่อใหมี
สุขภาพดีในระดับสูง (Optimal or physical health or high-level 
wellness)
 พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน ทําหนาที่ในการเปนผูจัดการ
สขุภาพของบคุคล ครอบครวั กลุมคน และชมุชน โดยจดัระบบบรกิาร
พยาบาลระดับปฐมภูมิ ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก สรางการ
มีสวนรวมของบุคคล ประเมินปญหาและความตองการของประชาชน 
รวมวางแผน และดําเนินการติดตาม สนบัสนุน การดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมาย ตลอดจนประเมินผลการดําเนินงานท้ังดานทีมสุขภาพ    
ดานประชาชน และดานชุมชน
 การสงเสริมสขุภาพมีความสําคญัมากข้ึนตามภาวะโรคและสุขภาพ
ของประชาชน พยาบาลชุมชน เปนหนึง่ในทมีสขุภาพท่ีมบีทบาทสําคญั
ในการสงเสริมสุขภาพของประชาชน การพัฒนาพยาบาลใหสามารถ
เปนพยาบาลผูจดัการสขุภาพชมุชนตองมเีครือ่งมอืชวยการดาํเนินงาน
ดานการสงเสริมสขุภาพ  ทัง้นี ้รปูแบบการสงเสริมสขุภาพโดยพยาบาล
ผู จัดการสุขภาพชุมชน เปนแนวทางดําเนินการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน  เพื่อบรรลุเปาหมายการเสริมสรางความสามารถ
ในการจัดการกับปจจัยที่กระทบตอสุขภาพรวมถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

สาระสําคัญ เนื้อหา

ประโยชนของการนํารูปแบบ
การสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาล
ผูจัดการสุขภาพชุมชนไปใช

 การนํารูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพ
ชุมชนไปใชในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในชุมชน สงผลใหเกิด
ประโยชนกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับ คือ
ระดับปฏิบัติ โดยผูปฏิบัติหรือพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนและ    
ทีมงาน
ระดับองคกรหรือหนวยงาน เกิดการดําเนินงานรวมกับชุมชน
ระดบัประเทศ สงผลตอกระทรวงสาธารณสุขและประชาชน โดยบรรลุ
เปาหมายการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพในชุมชนอยางตอเน่ือง    
สงผลใหประชาชนในชมุชนมสีขุภาพด ีไมเจบ็ปวยจากโรคทีป่องกนัได
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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สํานักการพยาบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

  3.2 จัดทําแผนตามรูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนของ
เครือขายตําบล/อําเภอ/จังหวัด/เขต เวลา 4 ชั่วโมง
   จุดประสงคการเรียนรู เมื่อสิ้นสุดการอบรมผูเขารับการอบรมสามารถ
   1. เขาใจกระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพชุมชนในประเด็นที่กําหนดของเครือขายตําบล/อําเภอ/จังหวัด/เขต
   2.  จัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนใน
ประเด็นที่กําหนดของเครือขายตําบล/อําเภอ/จังหวัด/เขต
   สาระสําคัญ ประกอบดวย
   1. กระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพ
ชุมชนในประเด็นที่กําหนด
   2. ฝกปฏิบัติทักษะการจัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพชุมชนในประเด็นที่กําหนด
   กิจกรรมการเรียนรู

องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

ประสบการณ
กลุมใหญ
เวลา 5 นาที

1.  วิทยากรทักทาย แนะนําตัว 
นาํเขาสูบทเรยีนกระบวนการจดั
ทําแผนงาน/โครงการสงเสริม 
สุขภาพโดยพยาบาลผู จัดการ
สุขภาพชุมชนในประเด็นที่
กําหนด
2.  วทิยากรสอบถามผูเขาอบรม
เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ     
การส งเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ี      
รับผิดชอบซ่ึงไดจัดทํามาแลว
หรือกําลังจะจัดทํา

ขอมูลแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ
การสงเสรมิสขุภาพในพืน้ท่ีรบัผิดชอบ
ของผูเขาอบรม
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

ความคิดรวบยอด
กลุมใหญ
เวลา 15 นาที

ประสบการณ/การระดมสมอง
กลุมยอย
เวลา 150 นาที

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
45 นาที

ใบกิจกรรมที่ 3.2.1
กระบวนการจัดทําแผนงาน/
โครงการส งเสริมสุขภาพโดย
พยาบาลผูจดัการสขุภาพชมุชนใน
ประเด็นที่กําหนด

ใบกิจกรรมที่ 3.2.2
แผนงาน/โครงการสงเสริมสขุภาพ
โดยพยาบาลผู จัดการสุขภาพ
ชุมชน
ใบกิจกรรมที่ 3.2.3
แผนปฏิบตังิานสงเสริมสขุภาพโดย
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

แผนงาน/โครงการสงเสริมสขุภาพ
โดยพยาบาลผู จัดการสุขภาพ
ชุมชนในประเด็นท่ีกําหนดของ
เครือขายตําบล/อําเภอ/จังหวัด/
เขต

3. วิทยากรสรุปขอมูลแผนงาน/
โครงการเกี่ยวกับการสงเสริม  
สุขภาพในพื้นท่ีรับผิดชอบของ      
ผูเขาอบรม
วิทยากรอธิบาย
กระบวนการจัดทําแผนงาน/
โครงการส งเสริมสุขภาพโดย
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
ในประเด็นที่กําหนด
ตามใบกิจกรรมที่  3.2.1 
วิทยากรให แต ละกลุ มจัดทํา     
แผนงาน/ โครงการส  ง เสริม   
สุขภาพโดยพยาบาลผู จัดการ
สุ ขภาพชุ มชนในประ เด็ น ท่ี
กําหนดตามกระบวนการของ
เครือขายตําบล/อําเภอ/จังหวัด/
เขต
ตามใบกิจกรรมที่ 3.2.2 และ 
3.2.3
วิทยากรสุมเลือกกลุม 3 กลุ ม     
นําเสนอแผนงาน/โครงการ และ
ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
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สํานักการพยาบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

องคประกอบ PL/กลุม/เวลา กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ

สะทอนความคิด/อภิปราย
กลุมใหญ
15 นาที

ความคิดรวบยอด
กลุมใหญ
10 นาที

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
และติดตามกํากับโครงการพัฒนา
รูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดย
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

วทิยากรเปดโอกาสใหผูเขาอบรม
ซักถาม รวมแสดงความคิดเห็น 
ประเด็นแผนปฏิบตักิารในการจัด
ทําโครงการพัฒนารูปแบบการ      
สงเสริมสุขภาพโดยพยาบาล        
ผูจัดการสุขภาพชุมชน
วิทยากรสรุปเนื้อหาและประเด็น
ความคิดเห็น

  สื่อการเรียนการสอน
   1.  Power point
   2.  ใบกิจกรรมท่ี 3.2.1, 3.2.2 และ 3.2.3
  การประเมินผล
   1.  สังเกตความสนใจ
   2.  สังเกตการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
   3.  ความครอบคลุมของแผนงาน/โครงการสงเสริมสขุภาพโดยพยาบาลผูจดัการสุขภาพ
ชุมชนในประเด็นที่กําหนดของเครือขายตําบล/อําเภอ/จังหวัด/เขต
   4.  แผนปฏิบัติการในการดําเนินงานและติดตามกํากับโครงการพัฒนารูปแบบการ         
สงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน

ใบกิจกรรมที่ 3.2.1
แนวทางการประชุมกลุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานในพ้ืนที่

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพในรอบ 3 ปที่ผานมา
 2.  เพือ่วางแผนการดาํเนนิงานสงเสรมิสขุภาพโดยใชรปูแบบการสงเสรมิสขุภาพโดยพยาบาล
ผูจัดการสุขภาพชุมชน
วิธีการ
 1. แบงกลุมตามตําบล/อําเภอ/จังหวัด/เขต ตามเปาหมายของการดําเนินงาน
 2. ประชุมระดมสมองในประเด็นตอไปน้ี
  2.1 สถานการณสุขภาพของประชาชนในตําบล/อําเภอ/จังหวัด/เขต สรุปขอมูลสุขภาพ      
ที่สําคัญ/จําเปน
  2.2  นโยบายดานการสงเสริมสขุภาพของตําบล/อาํเภอ/จงัหวัด/เขต สรปุขอมลูนโยบายท่ี
สําคัญจําเปน
  2.3  ผลการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพที่ผานมา สรุปประเด็นปญหาดานการ          
สงเสริมสุขภาพ และปจจัยที่เกี่ยวของ
  2.4  วิเคราะหขอมูลขอ 2.1 - 2.3 จัดลําดับความสําคัญ
  2.5  จัดทําแผนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพโดยใชรูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดย
พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนจากประเด็นปญหาที่วิเคราะหได
  2.6  จดัทาํโครงการสงเสรมิสขุภาพโดยใชรปูแบบการสงเสรมิสุขภาพโดยพยาบาลผูจดัการ
สุขภาพชุมชนจากประเด็นปญหาที่สําคัญที่สุดหรือที่กําหนด
  2.7  จัดทําแผนปฏบิัติการเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ
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สํานักการพยาบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
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สํานักการพยาบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุม” เปนหลักสูตรการอบรม
สาํหรบัพยาบาลวิชาชพีทีม่ปีระสบการณทาํงานมาแลวระยะเวลาหน่ึง ทัง้ในโรงพยาบาลและในชุมชน 
ดังนั้น การจัดการอบรมตามหลักสูตรฯ ดังกลาว จึงขอเสนอใหผูรับผิดชอบการสงเสริมสุขภาพ และ
หรือพัฒนาบุคลากรพยาบาล เพื่อการจัดบริการสงเสริมสุขภาพประชาชน ทั้งในระดับเขต/จังหวัด 
หรือผูมีสวนเก่ียวของดําเนินการจัดการอบรมโดยใชเทคนิค “การเรียนรูแบบมีสวนรวม”
 การจดักระบวนการเรยีนรูแบบมสีวนรวม (Participatory learning) เปนทีย่อมรบัโดยทัว่ไป
วาเปนแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับสงัคมไทยในการใหความรูกบัผูใหญ โดยเฉพาะผูทีต่องเขารวมทํางาน
กบัชมุชน เปนการเรยีนรูของผูใหญ/ผูซึ่งมีประสบการณในการทํางานนั้นๆ ในชีวิตจริง นั่นคือ รวมกนั
เรยีนรูและเรยีนรูซึง่กนัและกนั อยูในบรรยากาศท่ีผอนคลาย ยดืหยุน ไมเครงครดัอดึอดัเกินไป มีการใช
เคร่ืองมือและเทคนิคที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยมีวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) เปนผูดําเนินการ

หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม
 การเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory learning) เปนการเรียนรูที่ยึดผูเขารับการอบรม
เปนศูนยกลาง ประกอบดวยหลักการเรียนรูพื้นฐาน 2 ประการ คือ
 1. การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential learning)
 2. การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม (Group process)
หลักการสําคัญของการเรียนรูแบบมีสวนรวม ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3-1

เทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวม
บทท่ี 3
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การเรียนรูเชิงประสบการณ

ประสบการณ
(Experience)

ความคิดรวบยอด
(Concept)

การทดลองประยุกต
แนวคิด

(Experimentation/
Application)

การสะทอน/อภิปราย
(reflection/
Discussion)

การเรียนรูสูงสุด

การมีสวนรวมสูงสุด
(การออกแบบกลุม)

การบรรลุงานสูงสุด
(การออกแบบงาน)

การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม

แผนภาพที่ 3-1 หลักการสําคัญของการเรียนรูแบบมีสวนรวม

 1. การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential learning) เปนการเรียนรูที่ผูสอนมุงเนน
ใหผูเขารับการอบรมสรางความรูจากประสบการณเดิม 
  1.1 ลักษณะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
   1.1.1 เปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณของผูเขารับการอบรม
   1.1.2 ทําใหเกิดการเรียนรูใหมๆ ที่ทาทายอยางตอเนื่องและเปนการเรียนรูเชิงรุก 
(Active learning) คือ ผูเขารับการอบรมตองทํากิจกรรมตลอดเวลา ไมไดนั่งฟงการบรรยาย           
อยางเดียว
   1.1.3 มปีฏสิมัพนัธระหวางผูเขารบัการอบรมดวยกนัเอง และระหวางผูเขารบัการ
อบรมกับผูสอน
   1.1.4 ปฏิสัมพันธที่มีทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูที่ทุกคนมีอยู       
ออกไปอยางกวางขวาง
   1.1.5 อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เชน การพูด การเขียน การวาดรูป การแสดง
บทบาทสมมติ ซึ่งเอื้ออํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห และสังเคราะหการเรียนรู
  1.2 องคประกอบการเรยีนรูเชงิประสบการณ ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดงัแผนภาพ
ที่ 3.2
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เทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวม

การทดลองประยุกต
แนวคิด

(Experimentation/
Application)

การสะทอน/อภิปราย
(Reflection/
Discussion)

ประสบการณ
(Experience)

ความคิดรวบยอด
(Concept)

แผนภาพที่ 3-2 องคประกอบการเรียนรูเชิงประสบการณ

   1.2.1 ประสบการณ (Experience) หมายถึง การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ
ของทัง้ผูเขารับการอบรมและผูสอน มคีณุคาตอการจัดการเรียนรูแบบมสีวนรวมเปนอยางยิง่ วทิยากร
กระบวนการตองพยายามกระตุนใหผูเขารับการอบรมท่ีมีประสบการณ นําประสบการณของตนเอง
มาแบงปน เพื่อใหการเรียนรูรวมกัน มีความแตกตางหลากหลายเพ่ิมขึ้น
   1.2.2 การสะทอนและอภิปราย (Reflection and discussion) หมายถึง การเปด
โอกาสใหผูเขารับการอบรมไดแสดงความคิดเห็น และสะทอนความรูสึกของตนเอง แลกเปล่ียนกับ
สมาชิกในกลุม ซึ่งวิทยากรกระบวนการจะเปนผูกําหนดประเด็นการวิเคราะห วิจารณ ซึ่งจะชวยให
เกดิการเรียนรูทีก่วางขวางข้ึน ผลของการสะทอนความคดิเห็นหรอือภปิราย จะไดขอสรุปทีห่ลากหลาย 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการเตรียมประเด็นและใบงานท่ีวิทยากรกระบวนการไดออกแบบและจัดเตรียมให       
ผูเขารับการอบรมไดทํากิจกรรมรวมกัน
   1.2.3 ความคดิรวบยอด (Concept) หมายถงึ เนือ้หาทีเ่ปนวชิาความรู (Knowledge) 
ในเรื่องนั้นๆ โดยวิทยากรอาจใชวิธีการบรรยาย การมอบหมายใหคนควาดวยตนเอง การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ มุมมองในประเด็นที่เกี่ยวของอันจะทําใหเกิดความแตกฉานใน   
ความรูนัน้ๆ มากยิง่ขึน้ ผูสอนจะชวยสรปุความคดิรวบยอดทีไ่ดจากการอภปิรายและการนาํเสนอของ
กลุม เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจมากขึ้น และนําไปสูการปฏิบัติไดจริงในระยะยาว
   1.2.4 การทดลอง/การประยุกตแนวคิด (Experimentation/Application)      
หมายถึง การนําความคิดรวบยอดไปทดลองปฏิบัติ เชน การฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่ผานมา การทํา
แผนภูมิ แผนภาพ สรางคําขวัญ เลนบทบาทสมมติ ฯลฯ เปนการแสดงถึงผลสําเร็จของการเรียนรูใน
องคประกอบที่ 1.2.1-1.2.3
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 การจัดการอบรมโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม จําเปนตองจัดกิจกรรมใหครบ     
ทั้ง 4 องคประกอบ องคประกอบท้ัง 4 มีความสัมพันธกันอยางเปนพลวัตร (Dynamic) เกี่ยวของ      
มีผลถึงกัน วิทยากรอาจเร่ิมจากองคประกอบใดกอนก็ได สวนใหญจะเร่ิมจากการแลกเปล่ียน
ประสบการณ (Experience) หรือความคิดรวบยอด (Concept) ซึ่งท้ัง 2 องคประกอบนี้ จะชวยให     
ผูเขารับการอบรมไดดึงประสบการณ ความรูเดิม ขอมูลเกา และรับขอมูลใหมบางสวนนํามาสูการ
อภิปราย สะทอนความคดิเหน็ (Reflection and Discussion) และการประยกุตใช (Experimentation/
Application) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบกิจกรรมของวิทยากรกระบวนการในหัวขอวิชาน้ันๆ          
เปนสําคัญ
 2. การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม (Group process)
 การเรยีนรูดวยกระบวนการกลุม (Group process) เปนการเรยีนรูพืน้ฐานทีส่าํคญัอกีอยางหนึง่
ซึง่เม่ือประกอบกบัการเรยีนรูเชงิประสบการณ (Experiential learning) กระบวนการกลุมจะชวยให
ผูเขารับการอบรมไดมีสวนรวมสูงสุด และบรรลุวัตถุประสงคของการอบรมไดมากที่สุด ดังแผนภาพ
ที่ 3.3

กระบวนการกลุม (Group process)

การเรียนรูสูงสุด มีสวนรวมสูงสุด
(Maximum participation)

การออกแบบกลุม

บรรลุงานสูงสุด
(Maximum performance)

การออกแบบงาน

แผนภาพที่ 3-3 กระบวนการกลุม (Group process)
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 การมีสวนรวมสูงสุด (Maximum participation) ของผูเขารับการอบรม ขึ้นอยูกับการ
ออกแบบกลุม ซึ่งมีตั้งแตกลุมเล็กที่สุด คือ 2 คน จนกระทั่งกลุมใหญ กลุมแตละประเภทมีขอดีและ   
ขอจํากัดแตกตางกัน ผูเขารับการอบรมควรมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของแตละองคประกอบ โดย
วิทยากรจะตองพิจารณาตามจํานวนของผูเขารับการอบรม และแบงกลุมใหเหมาะสมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการอบรมเปนสําคัญ
 การบรรลุงานสูงสุด (Maximum performance) ของการอบรม จะเกิดข้ึนได ขึ้นอยูกับการ
ออกแบบงานใหมีกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของหัวขอวิชานั้นๆ และวัตถุประสงคในภาพ
รวมของหลักสูตร/โครงการ ดังนั้น วิทยากรจึงตองออกแบบงานในกิจกรรมการอบรมใหเหมาะสม     
(ดังรายละเอียดการออกแบบงาน ในหัวขอ “เทคนิคพ้ืนฐานในการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมี   
สวนรวม” ซึ่งจะกลาวถึงตอไป (รายละเอียดของการออกแบบกลุม เสนอในตารางท่ี 3.2) 

บทบาทของวิทยากรกระบวนการ
 เทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยเฉพาะการจัดเวทีประชาคมดานสุขภาพ การประชุม    
กลุมประชาชนตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการสงเสรมิสขุภาพ หรอืการดแูลสขุภาพประชาชน จาํเปนจะตอง
มผีูทีจ่ะดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค รวมท้ังมกีารใชเคร่ืองมือและเทคนิคทีห่ลากหลายใน
กระบวนการตางๆ ผูที่ทําหนาที่นี้เรียกวา “วิทยากรกระบวนการ (Facilitator)” ซึ่งในความหมาย
ตรงตามรากศัพท แปลวา ผูที่เอื้ออํานวยใหเกิดความสะดวกและเกิดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคในเรื่องนั้นๆ
 วทิยากรกระบวนการ (Facilitator) หมายถงึ วทิยากรทีด่าํเนนิการอบรมตามกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อใหผูเขารับการอบรมเกิดความคิดที่เปนระบบมีอิสระทางความคิดและ
สามารถส่ือสารทําความเขาใจกันอยางตรงไปตรงมา โดยใชเทคนิคและกระบวนการเรียนรูแบบมี      
สวนรวมเปนหัวใจสาํคญั สรางเสรมิบรรยากาศแหงมติรภาพ ความรวมมอือยางจรงิใจ และใชเทคนคิ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 วิทยากรกระบวนการ แตกตางจากวิทยากรบรรยายวิชาการ ดังตารางท่ี 3.1
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วิทยากรบรรยายวิชาการ วิทยากรกระบวนการ

1.  เปนครูนักบรรยาย (Lecturer)

2.  เปนผูนําความรูมาให เนนการถายทอดและ  
การฟง

3.  มีเปาหมายใหผูฟงเชื่อในสิ่งที่นําเสนอ
4.  วิทยากรเปนศูนยกลาง
5.  เปนผู ตัดสินการเปล่ียนแปลงของผูเขารวม
กิจกรรม
6.  ความสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงค เปนความรับผดิชอบ
ของวิทยากร

7.  มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
8.  สามารถตอบคําถามไดทุกเร่ืองในเน้ือหาท่ี
บรรยาย
9.  มุงเนนใหรับความรู พึ่งพาวิทยากร

10.  มุงยกระดับความรู
11.  เปนระบบปด และไมยืดหยุน
12.  มุงเนนเน้ือหาความรูมากกวากระบวนการ 

1.  เป นครูฝ ก (Coach) ตั้งคําถาม/สะทอน       
ความคิด พรอมใหคําปรึกษา
2.  เปนผูจัดกระบวนการใหเกิดความรู เนนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู (ตองเตรยีมขอมลูความรูมาดวย 
แตไมจําเปนตองสอน/ถายทอด)
3.  มีเปาหมายใหริเริ่ม เกิดความรู ความคิดใหม
4.  ผูเขารวมกิจกรรมการเรียนรูเปนศูนยกลาง
5.  เปนเพียงกระจกสะทอนใหผูเขารวมกิจกรรม
การเรียนรูเปล่ียนแปลงตนเอง
6.  ความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค เปนความรบัผดิชอบ
ของผู  เข าร วมกิจกรรมการเรียนรู ร วมกันกับ 
วิทยากร
7.  มีความรูที่เปนสหสาขาวิทยาการ (องครวม)
8.  ไมจําเปนตองเปนผูรูทุกเร่ือง ความรูอยูที่การ
เรียนรูรวมกัน
9.  มุงเนนใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันนําไป
สูพลังทวีคูณและการพึ่งพาตนเอง
10.  มุงยกระดับความคิด
11.  เปนระบบเปดและยืดหยุน
12.  มุงเนนตอกระบวนการเรียนรู รวมกัน การ
ปฏิสัมพันธและการเกิดความรูและวิธีการทํางาน
ของผูเขารวมอบรม/สัมมนาใหมๆ มากกวาการ   
รับฟงเนื้อหาเพียงอยางเดียว

ตารางที่ 3-1  ความแตกตางของวิทยากร
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 บทบาทวิทยากรกระบวนการ ประกอบดวย
 1. เปนผูจัดกระบวนการใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูเปนผูใหความรูและเปนผูรับความรู
 2. เปนโคช คอยชี้แนะตั้งคําถามและสะทอนความคิด
 3. เปนกลาง ไมอคติ เปนอิสระ ไมขึ้นตอแรงกดดันของอํานาจใดๆ
 4. เปนกระจกสะทอนใหผูเขารวมกระบวนการเรียนรูไดเหน็และยอมรับตวัตนศกัยภาพของ
ตนเองและผูอื่น และมองเห็นแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
 5. เปนผูรับผิดชอบกํากับดแูลทิศทางของกระบวนการ พรอมทั้ง ปรับใหเขากับบรรยากาศ/
สถานการณแตละชวงเวลาของการอบรม
 6. เปนผู สนับสนุนการมีสวนรวมทางความคิด จัดการกับความคิดที่หลากหลายอยาง
สรางสรรค เปนผูนําในการยกระดับความคิดของผูเขารวมกระบวนการเรียนรู
 หนาที่ของวิทยากรกระบวนการ
 1. ทําความเขาใจเปาหมายและจุดประสงคของการอบรม
 2. เตรียมประเด็นหลักตามเปาหมายและวัตถุประสงค เพื่อมอบหมายใหกลุมระดมสมอง
กําหนดกิจกรรมและกระบวนการที่สอดคลองตอเนื่องตามลําดับ
 3. ประสานงานกับผูจัดอบรม รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับผูเขารวมอบรม เพื่อใช
ประกอบการอบรมหรืออาจเปนขอมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ผูจัดการอบรมตองการนําเสนอ
 4. ประสานงานกับผู จัดการอบรม ในการกําหนดใหผู เขาอบรมตองสามารถอยูรวม
กระบวนการไดตลอดการอบรม ซึง่วิทยากรกระบวนการควรทราบขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน/บคุคลใน
พื้นที่ที่จัดการอบรม หรือบริบทของผูเขารวมอบรม เพื่อปรับกระบวนการ/วิธีนําเสนอ
 5. ประสานงานกับผูจัดการอบรมเร่ืองลักษณะท่ีเอ้ือใหเกิดการมีสวนรวมในการเรียนรูและ
การทํากิจกรรม เชน บรรยากาศท่ีเหมาะสม หองประชุมท่ีกวางขวางเพียงพอตอการแบงกลุม              
มีอุปกรณ/เครื่องเขียน/กระดานไวทบอรด ประกอบการประชุมกลุม เปนตน
 6. ประสานงานกับผูจัดในเรื่องวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนที่จําเปนอยางครบถวน
 7. เตรียมงานและนัดหมายทีมวิทยากรอบรม เพื่อทบทวนบทบาทหนาที่เปาหมายและ        
จุดประสงคลําดับการเรียนรู รวมทั้งการเตรียมการลวงหนา เชน ใบงาน เกมส/กิจกรรมตางๆ
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 8. ในระหวางการอบรม กระตุนใหสมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน
สะทอน/ทบทวน/เชื่อมโยง สรุปประเด็นใหตรงกับความหมายท่ีแทจริงของสมาชิกในกลุม ใชศิลปะ
ในการตัดประเด็นการอภิปรายที่ยืดเยื้อเกินความจําเปน/นอกประเด็น ใหกระชับตามเวลาที่กําหนด
 9. สรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง มีความสนุกสนานในการแสดงความคิดเห็น กระตุนใหเกดิ
สัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิกที่เขารวมอบรม
 10. สรางความชดัเจนในขอความของสมาชกิกลุมบางคนทีเ่ขยีนหรอืพดูแลวไมสือ่ความหมาย
ตามประเด็น ตองซักถามใหเขียน หรืออธิบายเพิ่มเติมใหกระจาง
 11. สามารถยืดหยุน ปรับเปลี่ยนกําหนดการ เวลาและกระบวนการไดตามความจําเปน       
ซึ่งจะทําใหกระบวนการราบรื่น สงเสริมการมีสวนรวมไดอยางเต็มที่
 12. กระตุนอธิบาย และยกตัวอยาง เพื่อใหสมาชิกมองเห็นภาพหรือไดขอมูลประกอบการ
ทํากิจกรรมไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสรุปความกรณีที่สมาชิกกลุมไมสามารถสรุปความที่ชัดเจนได
 13. ประสานงานใหสมาชิกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ทักษะ ทรัพยากรที่จําเปน         
เพื่อใหกลุมสามารถวิเคราะหตัดสินใจและปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
 วทิยากรกระบวนการจาํเปนตองคาํนงึเสมอวา กระบวนการอบรม/การจดักระบวนการเรยีนรู
แบบมีสวนรวม เปนเพียงจุดเริ่มตนของการลงมือปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการประยุกตใชในการทํางาน      
ตอไปในอนาคตของพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน ในดานการสงเสริมสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่ที่       
รบัผดิชอบ การนําความรูทีไ่ดรับจากหลักสตูรการอบรมไปปฏิบตัจิริงอยางตอเน่ืองหลังจากการอบรม 
จะนาํไปสูการเปลีย่นแปลง/พฒันางานบรกิารพยาบาลใหครอบคลมุทัง้ 4 มติ ิคอื การสงเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟสูภาพ รวมท้ังพฒันาบทบาทของพยาบาลในมิตดิาน
การสงเสริมสุขภาพประชาชนไดอยางชัดเจน เปนประโยชนตอสงัคมและวิชาชีพโดยแทจริง
 คุณสมบัติของวิทยากรกระบวนการ
 1. มีความต้ังใจ และเอาใจใสกับกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูของทีมผูเขารวมอบรม     
(Team learning)
 2. ใจกวาง เปดรับความคิดเห็น ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม และยอมรับความแตกตาง
หลากหลาย ไมเปนเผด็จการ หรือชี้นําผูกขาดความคิดของกลุมผูเขารวมอบรม
 3. มองภาพองครวมและมีความคิดที่เปนระบบ
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 4. มีความพรอมที่จะเรียนรูจากผูอื่นตลอดเวลา รวมทั้งพรอมจะเรียนรูจากผูเขารวมอบรม
 5. มคีวามคดิสรางสรรค ไมตดิกรอบ พรอมทีจ่ะขยายปรบัหรอืเปลีย่นแบบแผนทางความคดิ 
และมีจินตนาการกวางไกล
 6. มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีสมาธิและใจเย็น
 7. ใหความสําคัญกับกระบวนการส่ือสารระหวางบุคคล โดยเฉพาะการส่ือสารแบบสองทาง
 8. กลาตัดสินใจและมีความรับผิดชอบสูง

เทคนิคพื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
 เทคนิคพืน้ฐานในท่ีนี ้นอกจากจะเปนเทคนิคในการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมแลว
ยงัหมายถงึการจดักระบวนการเรยีนรูนอกหองประชมุ (ทกุคนเปนคร ูทกุทีเ่ปนหองเรยีน) และสามารถ
ใชในกระบวนการพัฒนาท่ีใชรปูแบบการมีสวนรวมโดยท่ัวไปไดดวย มไิดจาํกดัเฉพาะเร่ืองกระบวนการ
เรียนรูเทานั้น ประกอบดวย เทคนิคที่จําเปน 5 ประการ ไดแก การออกแบบกลุม การออกแบบงาน 
เทคนิคการตั้งคําถาม การสรางบรรยากาศกลุม และเทคนิคการสื่อสาร
 1. การออกแบบกลุม
 การมีสวนรวมสูงสุดเกิดจากการออกแบบกลุมที่เหมาะสมในแตละขั้นตอนของกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม กลุมแตละประเภทมีขอดีและขอจํากัดแตกตางกัน บางประเภทเอ้ือใหสมาชิก
ในกลุมมสีวนรวมและปฏิสมัพนัธไดด ีแตอาจขาดความหลากหลายของแนวคิด จงึเหมาะสาํหรบัการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณการทํางานดานการสงเสริมสุขภาพ โดยยังไมตองการ         
ขอสรุปที่สมบูรณ ขอสรุปท่ีสมบูรณอาจไดมาจากการนําเสนอแลกเปล่ียนระหวางกลุม รูปแบบการ   
จัดกลุม ดังตารางที่ 3-2
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ประเภท วิธีการ วัตถุประสงค ขอจํากัด

กลุม 2 คน
(Pair group)

กลุม 3 คน
(Triad group)

กลุมยอยระดมสมอง
(Buzz group)

กลุมเล็ก
(Smal lgroup)

กลุมใหญ 
(Large group)

ใ ห  ส ม า ชิ กจั บ คู  กั น       
ทํ ากิ จกรรมที่ ไ ด  รั บ  
มอบหมาย
ใหสมาชกิจบักลุม 3 คน 
แตละคนมีบทบาทท่ี
ชัดเจน และหมุนเวียน
บทบาทกันได

เปนการรวมกลุม 3-4 คน 
ใหแสดงความคิดเห็น

จัดกลุมสมาชิกกลุมละ 
5-6 คน ทํากิจกรรมท่ี
ได  รับมอบหมายจน
ลุลวง

จั ด ก ลุ  ม ส ม า ชิ ก ใ ห 
อภิปรายกลุมละ 15 – 
30 คน 

เพื่อใหสมาชิกทุกคนมี
ส วนร วมในการออก
ความเห็นหรือปฏิบัติ
เ พ่ือ ให สมา ชิกกลุ ม     
ทกุคนมีสวนรวมในการ
เรยีนรูตามบทบาทและ
สามารถเรียนรูไดครบ
ทุกบทบาท
เพือ่ใหสมาชิกมสีวนรวม
ในเวลาสั้นๆ โดยไม 
ตองการขอสรุป หรือ
ตองการขอสรุปทีไ่มลกึซ้ึง
มากนัก
เพื่อใหสมาชิกไดแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น
และอภิปรายอย  า ง
กวางขวางและลึกซึ้ง 
จนไดขอสรุป
เพื่ อให  เ กิดการแลก
เปลีย่น โตแยง หรอืการ
รวบรวมความคิดเห็น
จากกลุมยอย เพื่อหา 
ขอสรุป

ขาดความหลากหลายทาง
ความคดิและประสบการณ

ขาดความหลากหลาย
และความชัดเจนในบาง
ประเด็นที่ตองการความ
คิดเห็นที่กวางขวาง

ขาดความลึกซ้ึง ไมมีการ
อภิปรายกันอยางลึกซ้ึง

ใชเวลามาก

สมาชิกบางคนอาจให 
ความสนใจหรอืมสีวนรวม
นอย แตการอภิปรายใช
เวลามาก

ตารางที่ 3-2  การออกแบบกลุม
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ประเภท วิธีการ วัตถุประสงค ขอจํากัด

กลุมไขว
(Cross-over group )

แบงกลุมยอย
(Sub group)

กลุมปรามิด 
(Pyramid group)

จั ดกลุ  ม ผู  เข  าอบรม     
แบงเปน 2 ขัน้ตอน โดย
ขั้นตอนแรกใหสมาชิก
แตละกลุมทํากิจกรรม
เฉพาะบางกลุ มจนมี
ความเชี่ยวชาญ แลว   
ขั้นตอนที่ 2 จึงสลับ
หนาที่กันทํากิจกรรม
เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
จัดกลุ มผู เขาอบรม 2 
ขั้นตอนจากกลุม 8-12 
คน แตละกลุมถูกแบง
เปนกลุมยอย 3-4 กลุม 
เพ่ือใหทํางานกลุมละ     
1 งาน (ที่ไมเหมือนกัน) 
จากน้ันจึงใหกลุมยอย
มารวมกัน เพื่อบูรณา
การเนื้อหาที่ไดจากการ
แลกเปลี่ยน/อภิปราย
กลุมรวมกัน
จัดกลุมครั้งละ 2-4 คน
รวบรวมความคิดเห็น
โดยเร่ิมจากกลุ มแรก 
แลว ทวีขึ้นไปเปนขั้นๆ 
จนครบจํานวนผู  เข า
ประชุม/อบรมทั้งหมด

เพื่ อ ให สมาชิกได  ใช 
ศักยภาพของตนเองใน
การสรางความรู สมาชกิ
จะมีส วนร วมและได 
แลกเปล่ียนอยางกวาง
ขวาง

เ พื่ อ ใ ห  ส ม า ชิ ก ใ ช 
ศักยภาพของตนเองใน
การสรางความรู สมาชกิ
จะมีส วนร วมและได 
แลกเปลี่ยนความคิด
เห็ น /ประสบการณ 
อยางกวางขวาง

เพือ่สรางความตระหนกั
และเข าใจความรู สึก
นึกคิดของแตละกลุม

ใชเวลามาก และอาจมี
ขอมูลขาวสารที่ตกหลน

ใชเวลามาก และอาจมี
ขอมูลขาวสารที่ตกหลน

ขาดขอสรุป และความคิด
เห็นที่ลึกซ้ึง
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 การออกแบบกระบวนการกลุมทีห่ลากหลาย และเชือ่มโยงเขาดวยกนัอยางเหมาะสมในแตละ
ขัน้ตอนของกระบวนการ ทาํใหเกดิการมสีวนรวมอยางสงูสดุ มพีลวตัหรอืการเคล่ือนไหวของการเรียนรู
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณทําใหสมาชิกมีความสนใจอยางตอเนื่อง
 2. การออกแบบงาน (Task design)
 การออกแบบงาน หมายถึง การกําหนดกิจกรรมสําหรับกลุมผูเขาอบรม เพ่ือใหเกิดการ      
แลกเปลีย่นประสบการณ และแสดงความคดิเหน็อยางอสิระ โดยไมเกนิขอบเขตของประเดน็ทีว่ทิยากร
กระบวนการมอบหมาย และสามารถควบคุมเวลาในการทํากจิกรรมกลุมรวมกันไดอยางมีประสิทธผิล 
กลุมที่หลากหลายจะชวยใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง หัวใจสําคัญของการบรรลุผลใน
กระบวนการเรยีนรูแบบมสีวนรวมอยางสงูสดุ จงึขึน้อยูกบัการกาํหนดงานทีเ่หมาะสม และสอดคลอง
กบัเนือ้หาทีต่องการใหกลุมเกดิการเรยีนรู ซึง่มอีงคประกอบทีส่าํคญัของการออกแบบงาน 3 ประการ
ดังน้ี
  2.1 กําหนดกิจกรรมท่ีชัดเจนวาจะใหสมาชิกแบงกลุมอยางไร เพื่อทําอะไร ใชเวลามาก
นอยแคไหน เมือ่บรรลงุานแลวจะใหทาํอยางไรตอ (เชน เตรียมเสนอหนาหองประชมุในเวลาทีก่าํหนด 
เปนตน)
  2.2 กําหนดบทบาทของกลุมหรือสมาชิกใหชัดเจน โดยการกําหนดบทบาทในกลุมยอย 
ควรใหแตละกลุมมีบทบาทท่ีแตกตางกัน เมื่อมารวมเสนอในกลุมใหญ จึงจะเกิดการขยายเครือขาย
การเรยีนรูทีห่ลากหลาย ไมนาเบือ่ การกาํหนดบทบาท ยงัรวมถงึสมาชกิในกลุมดวย เชน บทบาทของ
การนํากลุม การรวบรวมความเห็น การนําเสนอเปนตน
  2.3 กําหนดโครงสรางของงานใหชัดเจน แสดงรายละเอียดของกิจกรรมและบทบาท    
โดยจัดทําเปนขอกําหนดของงานท่ีวิทยากรชี้แจงแกผูเขาอบรม หรือทําเปนใบงานมอบใหกับกลุม     
ซึ่งประการหลัง จะเหมาะกับการทํากลุมยอยที่ตองการทํางานใหไดผลงานท่ีเปนขอสรุปของกลุม     
โดยจัดทําเปนใบงาน มีลักษณะดังนี้
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   2.3.1 สาํหรับกจิกรรมท่ีจดักลุมเล็กๆ หลายกลุม จดัทาํใบงานหรือใบมอบหมายงาน
ใหเปนขอกําหนดผลงานที่มีรายละเอียดของประเด็นตางๆ ที่ตองการใหกลุมเล็กหรือกลุมยอย ระดม
ความคิด และตองการผลงานที่เปนขอสรุปของกลุมที่มีความลึกซึ้ง มักใชในกิจกรรมสะทอนความคิด
และอภิปราย และกิจกรรมประยุกตแนวคิด
   2.3.2 สาํหรบักจิกรรมในกลุมใหญ จดัทําใบงานเปนงานท่ีมรีายละเอยีดไมมากนกั
กอนทํากิจกรรม กลุมวิทยากรอาจเขียนใสกระดาษหรือฉายสไลดขึ้นจอใหสมาชิกอานพรอมกัน             
ในกลุมใหญมกัใชในกิจกรรมดานประสบการณหรอืประยุกตแนวคิดตางๆ ทีไ่ดจากการเรียนรูรวมกัน
 3. เทคนิคการต้ังคําถาม
 ลักษณะของคําถามที่จะกอใหเกิดการอภิปรายกลุมนั้น ควรเปนคําถามที่กระตุนสงเสริม         
ใหเกิดความคิดที่แตกตาง ทาทายความคิด และควรเปนคําถามปลายเปดมากกวาคําถามปลายปด 
เพื่อประสิทธิภาพในการใชคําถาม วิทยากรกระบวนการควรมีกรอบหรือโครงสรางของชุดคําถาม      
ดังตัวอยางในแผนภาพที่ 3-4

ปญหา
สถานการณ

แนวทาง
ปฏิบัติ

อดีต

1. ใคร
2. อะไร
3. ที่ไหน
4. เมื่อไร
5. อยางไร
6. ทําไม
7. เพ่ือใคร
8. ใครไดประโยชน
9. ใครตัดสินใจ
10. กลุมควรมีบทบาท
 หรือสวนรวมในการ
 พึ่งตนเองอยางไร

ปจจุบัน

อนาคต

แผนภาพที่ 3-4 กรอบ/โครงสรางชุดคําถาม
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 โครงสรางชุดคําถาม
 คําถามปลายปด หมายถึง คําถามที่ทราบขอมูลโดยเฉพาะ มีคําตอบที่ชัดเจนอยูแลว ไมเอื้อ
ใหเกดิการเปดเผยตนเอง จะไดขอมลูนอยมาก จะไดคาํตอบเพยีงสัน้ๆ หรอืคาํตอบใชไมใชเทานัน้ เชน 
“พยาบาลวิชาชีพ สวนใหญเปนเพศหญิง ใชหรือไม?” “ประชาชนในหมูบานที่ชอบสูบบุหรี่มัก
จะดื่มสุราดวย ใชหรือไม?” เปนตน
 คําถามปลายเปด หมายถึง คําถามท่ีไมไดกําหนดขอบเขตการตอบ ทําใหมีโอกาสพูดถึง      
ความคิด ความรูสึก ปญหา ประสบการณตามความตองการของผูตอบ ผูตอบจะสะดวกใจท่ีจะตอบ
ตามความคิดเห็น ประสบการณ หรือสถานการณที่แตกตางหลากหลาย ทําใหทราบเร่ืองราวตางๆ   
ไดอยางกวางขวางมากขึ้น สวนใหญจะเปนคําถามที่ถามเกี่ยวกับทําไม อยางไร เชน “ทําไมพยาบาล
วิชาชีพจึงตองทํางานดานการสงเสริมสุขภาพ?” “พยาบาลวิชาชีพจะสรางความโดดเดนในการ
เปนผูนําดานการสงเสริมสุขภาพประชาชนไดอยางไร?” เปนตน
 4. การสรางบรรยากาศกลุม
 การสรางบรรยากาศการประชุมกลุมในกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม เปนกลยุทธสาํคญั
ที่มีผลกระทบตอการเปดเผยความคิด ความรูสึก ประสบการณของสมาชิกกลุมดวยความเต็มใจและ
จริงใจ มีผลตอการดําเนินงาน/อภิปรายภายในกลุม บรรยากาศกลุมจึงควรมีลักษณะเปนกันเอง
ระหวางสมาชกิกลุมดวยกนั และระหวางวทิยากรกระบวนการกบัสมาชกิกลุม ลกัษณะประจาํตวัของ
คนไทยสวนใหญ คือรักความสนุกสนาน ใฝสัมพันธมากกวาใฝสัมฤทธิ์ แตมีความเกรงใจและไมกลา
แสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรมและสรางสัมพันธภาพในกลุม    
ผูเขารวมอบรม ซึ่งสวนใหญเปนพยาบาลวิชาชีพ แตอาจจะปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพท่ี       
แตกตางกัน มาจากตางถิ่น ตางอําเภอ หรือตางจังหวัด ควรเริ่มดวยกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อให
สมาชิกกลุมมีความคุนเคย และกลาเปดเผยตนเองดวยความเต็มใจและจริงใจ ทาํใหการอภปิรายกลุม
เปนไปดวยความราบรื่นและสมาชิกมีสวนรวมกิจกรรมอยางเต็มความสามารถ นอกจากนี้ กิจกรรม
นันทนาการยังใชเพื่อการนําไปสูการปรับทัศนคติที่สะทอนแงคิดและมุมมองของสมาชิก เปนการนํา
เขาสูเรื่องที่จะอภิปรายไดงายขึ้น เชน การใชเกมส เพลง การเลาเรื่อง/นิทานตางๆ เพื่อนําเขาสูการ   
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันตลอดหลักสูตร
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 5. เทคนิคการส่ือสาร
  5.1 การใชภาษาทาทาง/ภาษากาย
  ภาษาทาทาง หรือภาษากาย เปนการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตางๆ โดยไมใชคําพูดแตมี   
ความหมาย สามารถสื่อถึงความรูสึก ซึ่งมนุษยสามารถรับรูได ไดแก การวางตัว กิริยาการเคลื่อนไหว     
การแสดงสีหนา แววตา การประสานสายตา การสบตา นํา้เสียง การจดัสถานที ่สิง่แวดลอม ภาษากาย       
มคีวามหมายท่ีลกึซึง้ยิง่กวาภาษาพดู การใชสถานทีท่ีม่ดิชดิ และสงบ ปราศจากการรบกวนและส่ิงเรา
จากภายนอก ทําใหสมาชิกรูสึกเปนสวนตัว การใหแสงสวางทึมๆ (Dim light) ที่มีเสียงเพลงสมาธิ 
(Meditation music) หรือเพลงผอนคลาย (Relaxation music) เบาๆ ใหความรูสึกผอนคลายหรือ
เปนสุข ดวยความสงบและมีสันติ การจัดเกาอ้ีติดกันเปนรูปเสนโคง โดยไมมีโตะ ใหความรูสึกถึง         
ความเปนกลุมเดียวกัน ความเทาเทียมท่ีไมแตกตาง ความใกลชิด ความคุนเคยเปนกันเอง การใช      
นํ้าเสียงออนโยนนุมนวล การสบตา และการยิ้ม ขณะที่ตั้งคําถามหรือการพูดคุยดวย แสดงใหเห็นถึง
ความเปนกันเอง ความอบอุน ความไมมีเงื่อนไขวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด การใหอภัย การยืนในระยะหาง 
1-2 ฟุต แสดงถึงความใกลชิด การแตงกายดวยชุดสุภาพเรียบงาย และการวางตัวสบายๆ แสดงถึง
ความเปนกันเองเปดเผย
  5.2 การสื่อสารดวยการเขียน
  เทคนิคการส่ือสารดวยการเขียน อาจจัดกจิกรรมในกระบวนการเรียนรูแบบมสีวนรวมได
ใน 2 ลักษณะ ไดแก
   5.2.1 การเขียนความคิดเห็น ขอมูลประสบการณลงในกระดาษแผนเล็กๆ โดย         
ไมระบุชื่อผูเขียน แลวสงใหวิทยากรกระบวนการหรือเลขากลุม รวบรวมเปนหมวดหมู เปนการเปด
โอกาสใหสมาชกิมสีวนรวมอยางเทาเทยีมกนั ทาํใหทกุคนกลัน่กรองความคดิเหน็ไดดกีวาการพดูเพียง
อยางเดียว อาจใชเปนการเร่ิมตน เพ่ือนําไปสูการอภิปรายท่ีมีประสิทธิภาพตามประเด็นท่ีไดเขียน
รวบรวมไวภายในเวลาท่ีจํากัด ความคิดเห็นที่รวบรวมไดควรบันทึกสั้นๆ บนกระดาน/แผนพลิก         
ใหทุกคนอานเห็นไดชัดเจน
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   5.2.2 การเขียนความคิดเห็นของทุกคนบนกระดาษแผนใหญที่ติดฝาผนังตาม
ประเด็นที่ตั้งไว ทําใหรูสึกเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นของแตละคน จะปรากฏ
ใหสมาชกิทกุคนไดรบัรูไดภายในเวลาท่ีจาํกดั สงเสริมการเรยีนรู ความเขาใจซึง่กนัและกนั หลงัจากนัน้ 
จึงใหแบงกลุม เพื่อชวยกันสรุปประเด็นท่ีปรากฏบนผนังหรือนํามาเช่ือมโยงกับประเด็นคําถามท่ีตั้ง
ขึ้นใหม วิธีนี้เปนวิธีการสงเสริมการทํางานเปนกลุมอยางมีสวนรวม ลดขอโตแยงและการจํากัด      
ความคิดเห็นของผูอื่น โดยมีวิทยากรกระบวนการชวยสนับสนุนประคับประคองกระบวนการกลุม     
ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่กําหนด

การสรุปบทเรียนสูการประยุกตใช
 เม่ือสิน้สดุระยะเวลาการอบรมตามหลักสตูร “การพฒันาสมรรถนะพยาบาลผูจดัการสุขภาพ
ชุมชน” วิทยากรกระบวนการ จําเปนตองสรุปบทเรียนทั้งหมด ใหเห็นภาพความสอดคลองเชื่อมโยง
กันของเนื้อหาในหลักสูตร รวมทั้งขอสรุปที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อใหเกิดการนํา
ความรู และประสบการณทีไ่ดรบัจากกระบวนการเรยีนรูแบบมสีวนรวมไปสูการปฏบิตัจิรงิ ในการทาํ
หนาที่พยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน ในสถานการณจริงมักจะมีปญหาหรืออุปสรรคบางประการ        
แตอปุสรรคท่ียิง่ใหญทีส่ดุของการนําไปใช คอื การไมยอมเริม่ตน เพราะถาไมเร่ิมตนลงมือทํา/ทดลองใช 
กจ็ะทาํใหความมัน่ใจลดนอยลง แรงจงูใจลดนอยลง จนไมเหน็ความสาํคญัทีจ่ะทาํหรอืไมมคีวามมัน่ใจ
ที่จะทํา แตถาหากไดลงมือทําทดลองปฏิบัติดวยความตั้งใจจริง อุปสรรคที่พบระหวางการลงมือทํา    
จะไมใชอุปสรรคใหญหลวงแตประการใด และจะผานพนไปไดดวยใจท่ีศรัทธาในกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวมดวยปญญาบริสุทธิ์ และดวยการทบทวน หลักการดึงบทเรียนเขาไปสูการแกปญหา 
ปรับแตงวธิกีาร/เทคนคิใหเหมาะสมกบัแตละกลุมเปาหมายในการทาํงานดานการสงเสรมิสขุภาพของ
ประชาชนในทุกๆ พื้นที่ สังเกตการตอบสนองของกลุมเปาหมาย/ประชาชนเปนระยะๆ และนํามา
ปรบัปรุง/พฒันาวิธกีารทํางานอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ จะนําไปสูความสําเร็จในการสรางสุขภาพ
ที่ดีของประชาชนไดอยางเสมอภาคและทัดเทียมกันในท่ีสุด
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ภาคผนวก 1

ภาคผนวก 1
แบบทดสอบความรูกอน-หลัง การฝกอบรม

การสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
...............................................

ชื่อ/นามสกุล...............................................................................................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน..........................................................จังหวัด..................................................

คําชี้แจงโปรดวงกลมรอบขอคําตอบท่ีถูกตองที่สุด

1. การพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน พัฒนาภายใตกรอบ
 แนวคิดใด?
 ก. แนวคิดการมีสวนรวม ข. แนวคิดการสาธารณสุข
 ค. แนวคิดเชิงระบบ ง.  แนวคิดการบริหารจัดการ

2. กระบวนการสําคญัในการดําเนนิงานสงเสรมิสขุภาพโดยพยาบาลผูจดัการสขุภาพชมุชน คอือะไร ?
 ก.  กระบวนการสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง ข. กระบวนการสรางการมีสวนรวม
 ค.  กระบวนการจิตอาสา ง. กระบวนการสรางชุมชนเขมแข็ง

3. ระดับสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชน  ทีมงาน และภาคีเครือขาย  คืออะไร ?
 ก.  การใหขอมูลขาวสาร ข. การรับฟงความคิดเห็น
 ค.  การเสริมอํานาจแกประชาชน ง.  ความรวมมือ

4. แนวคดิ Community Health Improvement Process (CHIP) Action Planning Modelคอือะไร ?
 ก. เปนกระบวนการสงเสริมสุขภาพชุมชน
 ข. เปนกระบวนการสงเสริมสุขภาพและปองกันสุขภาพในชุมชน
 ค.  เปนกระบวนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน
 ง.  เปนกระบวนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันสุขภาพ รักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพในชุมชน

5. แนวคดิ Community Health Improvement Process (CHIP) Action Planning Modelมกีีว่งจร ?
 ก.  มี  4  วงจร ข.  มี  3  วงจร
 ค.  มี  1  วงจร ง. มี  2  วงจร

เลขที่เขาอบรม
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6. วงจรการกําหนดประเด็นสงเสริมสุขภาพ  มีประเด็นอะไรบาง ?
 ก.  ประเด็นขอมูลสุขภาพชุมชน  ข.  ประเด็นสุขภาพที่สําคัญ
 ค. ประเด็นวินิจฉัยความตองการสงเสริมสุขภาพ ง. ถูกทั้ง  3  ประเด็น

7. วงจรการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ  มีกี่ขั้นตอน ?
 ก. มี  8  ขั้นตอน ข.  มี  7  ขั้นตอน
 ค. มี  6 ขั้นตอน ง.  มี  5  ขั้นตอน

8. ผลลัพธการสงเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชนมีดานใดบาง ?
 ก. ครอบคลุมทุกกลุมอายุ ข. ผลลัพธดานสุขภาพ
 ค. ผลลัพธดานเครือขายสงเสริมสุขภาพประชาชน ง. ถูกทั้งขอ  ข.  และ  ขอ ค.

9. บทบาทใดของพยาบาลชุมชนที่ตางจากบทบาทของพยาบาลผูจัดการสุขภาพชุมชน
 ก. บทบาทผูใหขอมูล ข.  บทบาทนักสงเสริมสุขภาพ
 ค. บทบาทนักวิเคราะห ง.  บทบาทนักวิจัย

10. ขอใดไมใชขอกําหนดของกฏบัตร Ottawa Charter 
 ก. การสรางนโยบายสาธารณะ      ข.  การสรางส่ิงแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
 ค.   การสรางภาคีเครือขาย          ง.  การพัฒนาทักษะสวนบุคคล

11. ขอใดกลาวไมถูกตอง
 ก. แผนงานและโครงการเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร 
 ข. ผูปฏิบัติตองมีความรูทั้งดานการกําหนดแผนงานและโครงการ
 ค. โครงการหน่ึงสามารถกําหนดเปนแผนงานไดหลายแผนงาน
 ง. ไมมีขอใดถูก

12. ปจจยัแหงความสาํเร็จของการสงเสรมิสขุภาพโดยพยาบาลผูจดัการสขุภาพชมุชนสูการปฏบิตั ิคอื
 ก. ความเขมแข็งของชุมชน ข. งบประมาณดําเนินงาน
 ค. การมีสวนรวมของชุมชน ง. ความมุงมัน่ และเขาใจงานของพยาบาลผูจดัการสุขภาพ
    ชุมชน

เฉลยคําตอบ  1. ค  2. ข  3. ค  4. ก  5. ง  6. ง  7. ก  8. ง  9. ข  10. ค  11. ค  12. ค
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12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
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