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การสร�างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
(Construct a healthy public policy)

การสร�างสิ่งแวดล�อมที่สนับสนุนต3อการมีสุขภาพดี 
(Create supportive environment)

การเสริมสร�างกิจกรรมชุมชนให�เข�มแข็ง 
(Strengthen community action)

 การพัฒนาทักษะส3วนบุคคล
 (Develop personal skill) 

การปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพ 
(Reorient health services) 
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การสื่อสารสุขภาพและการตลาดเชิงสังคม 
(Social marketing) 

การชี้แนะสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Health Advocacy)

การสนับสนุนทางสังคม (Social support)

การสร8างพลังอํานาจ (Empowerment)

การให8คําปรึกษา (Counseling)

หวัขอ้เนื
อหาประจาํบท



วัตถุประสงคEเชิงพฤติกรรม 

เพื่อให
ผู
เรียนสามารถ
 1. อธิบายแนวคิดและความหมายของกลยุทธFต3าง ๆ ที่ใช�ในการสร�างเสริมสุขภาพได�
2. อธิบายความสําคัญและความจําเปLนของกลยุทธFต3าง ๆ ต3อการสร�างเสริมสุขภาพได�
3. อธิบายหลักการและเทคนิคในการใช�กลยุทธFต3าง ๆ เพื่อการสร�างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชนได�
4. บอกบทบาทของพยาบาลในการใช�กลยุทธFต3าง ๆ เพื่อการสร�างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชนได�
5. ประยุกตFใช�กลยุทธFต3าง ๆ ในการสร�างเสริมสุขภาพให�กับกลุ3มเปPาหมายแต3ละลักษณะได�



การสร
างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
(Construct a healthy public policy)





ความสําเร็จของนโยบายสาธารณะ
โดยทั่วไปมักมองในมิติของกระบวนการนํานโยบายสาธารณะไปใช� ซึ่งความสําเร็จในส3วนนี้จะ.   

   ขึ้นอยู3กับปUจจัย สําคัญหลายประการ ได�แก3 

1.  เกิดจากกระบวนการทางปUญญา กระบวนการทางสังคม และกระบวนการทางศีลธรรม

2.  มีเปPาประสงคFหรือวัตถุประสงคFที่ชัดเจน และมีแผนปฏิบัติการสอดคล�องกัน

3. ต�องมีหน3วยงานรับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติอย3างมีประสิทธิภาพ

4. ต�องมีงบประมาณสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติอย3างเหมาะสม

5. ต�องได�รับการสนับสนุนจากประชาชน และมีส3วนร3วมของประชาชน

  6. ต�องมีการประเมินผลนําไปสู3การปรับเปลี่ยนนโยบาย 



แนวทางสําหรับพยาบาลในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ 

1.สร�างความตระหนักในคุณค3าของสุขภาพแก3ชุมชน 

2. บริการด�านวิชาการ 

3. สร�างและพัฒนาเครือข3ายสุขภาพให�เรียนรู� 

4. เสนอทางเลือกของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่หลากหลายให�สอดคล�องกับปUญหาชุมชน และ
นโยบายของชาติ 

5. ร3วมกระบวนการสร�างนโยบายสาธารณะ 

6. ร3วมติดตามและประเมินความก�าวหน�า 



หมายถึง การจัด การสร�าง การพัฒนาสภาพแวดล�อมให�ส3งเสริมสุขภาพที่ดี 
ลดปUจจัยเสี่ยง หรือ สร�างวัฒนธรรมใหม3ในการดูแลสิ่งแวดล�อม 
แก3ประชาชน เช3น
- การสร�างสวนสาธารณะ ที่ออกกําลังกาย การจัดเขตปลอดบุหรี่

การสร
างสิ่งแวดล
อมที่สนับสนุนต,อการมีสุขภาพดี 
(Create supportive environment) 



การสร
างสิ่งแวดล
อมที่สนับสนุนต,อการมีสุขภาพดี 
(Create supportive environment) 

1. มิติด
านสังคม 
2. มิติด
านการเมือง 
3. มิติด
านเศรษฐกิจ 
4. การยอมรับและใช
ทักษะและความรู
ของผู
หญิงในทุก
ภาคส,วน

(อาภาพร เผHาวัฒนา, สุรินธร กลัมพากร, สุนียE ละกําปLMน และขวัญใจ อํานาจสัตยEซื่อ, 2555) 



บทบาทของพยาบาลในการสร
างสิ่งแวดล
อมที่
สนับสนุนต,อการมีสุขภาพดี 

1. รณรงค�ผลักดันสังคม (Advocate) 
2. เสริมสร
างความสามารถ (Enable)
3. เปLนสื่อกลาง (Mediate) 
4. สร
างพันธมิตรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล
อม (alliances) 

(อาภาพร เผHาวัฒนา, สุรินธร กลัมพากร, สุนียE ละกําปLMน และขวัญใจ อํานาจสัตยEซื่อ, 2555) 



การเสริมสร
างกิจกรรมชุมชนให
เข
มแข็ง 
(Strengthen community action) 

1. เพิ่มการลงทุนสําหรับการพัฒนาสุขภาพ 
2. ผนึกกําลังและขยายความเปLนภาคีเพื่อสุขภาพ 
3. การเพิ่มความสามารถของชุมชนและอํานาจของบุคคล 



การพัฒนาทักษะส,วนบุคคล (Develop personal skill) 

















การปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพ (Reorient health services)



ยุทธศาสตร�ออตตาวา ลักษณะกิจกรรม  บทบาทของพยาบาล
1. การสร
างนโยบาย
สาธารณะ เพื่อสุขภาพ 

1. นโยบาย 3 ไม3 (ไม3ดื่ม ไม3จิ้ม ไม3เติม) 1. ผู�นําการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก 
2. ผู�ประสานความร3วมมือ
3. ผู�ให�ความรู�

2.การสร
างสิ่งแวดล
อมที่เอื้อ
ต,อสุขภาพ

1. จัดงานเลี้ยงปลอดน้ําอัดลม  
2. โรงเรียนไม3จําหน3ายน้ําอัดลม 
3. ร�านค�าย3อยที่เข�าร3วมโครงการ 3 ไม3 
ไม3จําหน3ายน้ําอัดลม 
4. ไม3เสิรFฟน้ําอัดลม กาแฟ ชา ชนิด 3 in 
1 ในการประชุมที่จัดขึ้นที่              
รพ.สต.มหาสวัสดิ์

1. ผู�นําการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก 
2. ผู�ประสานความร3วมมือ
3. ผู�ให�ความรู�
4. ผู�เปLนแบบอย3าง

ตัวอย,างการนํากลวิธีในการสร
างเสริมสุขภาพไปใช
ในการพยาบาลชุมชน: นวัตกรรม 
3 ไม,กับการเรียนรู
ด
านการสร
างเสริมสุขภาพในศูนย�การเรียนรู
 ฯ (กีรดา ไกรนุวัตร, 2560) 



ยุทธศาสตร�ออตตาวา ลักษณะกิจกรรม  บทบาทของพยาบาล
3. การสร
างชุมชนเข
มแข็ง 1. ชมรมผู�สูงอายุ 

2. ทีมงานทุกคนใน รพ.สต. ให�ความ ร3วมมือกับ
โครงการ 3 ไม3 3. อบต. รร. อสม. และผู�นําอื่น ๆ 
ในชุมชนให�ความร3วมมือกับ โครงการ 3 ไม3

1. ผู�นําการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก 
2. ผู�เสริมสร�างพลังอํานาจ 
3. ผู�ประสานความร3วมมือ 
4. ผู�จัดการดูแล 
5. ผู�ให�ความรู�

4.การพัฒนาทักษะส,วนบุคคล 1. การแสวงหาความรู�และลงพื้นที่ ให�ความรู�แก3
ประชาชน

1. ผู�ให�ความรู� 
2. ผู�ให�การดูแลสุขภาพ 
3. ผู�เสริมสร�างพลังอํานาจ

5. การปรับบริการสุขภาพ 1. ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ�าน 
2. สร�างเครือข3าย/ ทีมงาน

1. ผู�ประสานความร3วมมือ 
2. ผู�นําการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก 
3. ผู�ให�บริการด�านสุขภาพ 
4. ผู�ให�ความรู�

ตัวอย,างการนํากลวิธีในการสร
างเสริมสุขภาพไปใช
ในการพยาบาลชุมชน: นวัตกรรม 3 ไม,กับการเรียนรู
ด
าน
การสร
างเสริมสุขภาพในศูนย�การเรียนรู
 ฯ (กีรดา ไกรนุวัตร, 2560) 



การสื่อสารสุขภาพและการตลาดเชิงสังคม (Social marketing)

–การนําหลักการตลาด และเทคนิคทางการตลาดมาใช8 เพื่อให8ผู8รับสาร
เปTาหมาย (Target Audience) ยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อ
ผลประโยชนEของตนเอง ของกลุHม หรือของสังคม 
– Win - Win 



การชี้แนะสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Health Advocacy)

– การชี้แนะสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
– กลวิธีเพื่อสร
างสิ่งแวดล
อมที่เอื้อต,อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงค,านิยม 
การใช
สื่อสารมวลชน 

ตัวอย,าง ใช
สื่อมวลชนเพื่อปรับพฤติกรรมอย,างเหมาะสม ในเชิงรุก และมี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให
เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะ 



การสนับสนุนทางสังคม (Social support)

การสนับสนุนทางอารมณF (Emotional support) 

การสนับสนุนสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช� (Instrumental support)

การสนับสนุนข�อมูลข3าวสาร (Informational support)

การสนับสนุนด�วยการประเมิน (Appraisal support) 



การสร
างพลังอํานาจ (Empowerment)

       การสร�างวิธีการยอมรับและชื่นชม การส3งเสริม การพัฒนาและ
เสริมสร�างความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความต�องการของตนเอง
และแก�ปUญหาด�วยตนเอง รวมถึงความสามารถในการใช�ทรัพยากรทีจ่ําเปLนใน
การดํารงชีวิต เพื่อให�เกิดความรู�สึกเชื่อมั่นในตนเองและรู�สึกว3าตนเองมี
อํานาจสามารถควบคุมความเปLนอยู3หรอืวิถชีีวิตของตนเองได� 





การให
คําปรึกษาสามารถแบ,งออกได
เปLน 2 ประเภทดังนี้
1. การให�คําปรึกษาเปLนรายบุคคล (Individual Counseling)
2. การให�คําปรึกษาแบบกลุ3ม (Group Counseling)

การให
คําปรึกษา



ขั้นตอนการให
คําปรึกษา



ขั้นตอนการให
คําปรึกษา



เล,ากิจกรรมในกลุ,ม

ปUญหา
ทฤษฎี

กลยุทธF
กิจกรรม



ขอบคุณ

kamollabhu@webmail.npru.ac.th


