
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
สร�างเสริมสุขภาพแก�บุคคล 

ครอบครัวและโรงเรียน
ในชุมชน

อาจารย!กมลภู ถนอมสัตย!



หัวข�อการเรียน
ครั้งที่ 1
• ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร�างเสริมสุขภาพ
• ลักษณะของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร�างเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัวและโรงเรียนในชุมชน
• ทิศทางและแนวโน�มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร�างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน

ครั้งที่ 2
• ประโยชน'ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร�างเสริมสุขภาพ
• ขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร�างเสริมสุขภาพให�บุคคล ครอบครัวและโรงเรียนใน

ชุมชน
• การประเมินการใช�ประโยชน'เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร�างเสริมสุขภาพแก*บุคคล ครอบครัวและ

โรงเรียนในชุมชน



วัตถุประสงค�

• บอกความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร�างเสริมสุขภาพ
• บอกลักษณะของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร�างเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัวและโรงเรียนในชุมชน
• อธิบายทิศทางและแนวโน�มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร�างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
• บอกประโยชน'ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร�างเสริมสุขภาพ
• อธิบายขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร�างเสริมสุขภาพให�บุคคล ครอบครัวและโรงเรียนใน

ชุมชน
• บอกการประเมินการใช�ประโยชน'เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร�างเสริมสุขภาพแก*บุคคล ครอบครัวและ

โรงเรียนในชุมชน







ความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับนวัตกรรม 

“นวัตกรรม” = innovation 
นวัตกรรม มาจากการนําคํา “นวต” ซึ่งแปลว*า ความใหม* 

สมาสกับคําว*า “กรรม” ซึ่งแปลว*า การกระทํา 



นวัตกรรม (Innovation) คือ การสร�างหรือดัดแปลงสิ่งที่มอียู*แล�วให�ดีขึ้น ให�
ตอบสนองวัตถุประสงค'มากขึ้น
ความสามารถสร�างสรรค' (Creativity) หรือความคิดรเิริม่ คือ ความสามารถนําเสนอ

สิ่งใหม*เปBนครั้งแรก ซึ่งจะเปBนตัวเปCดทางให�เกิดนวัตกรรม 

ความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับนวัตกรรม 



นวัตกรรมสร�างเสริมสุขภาพ หมายถึง แนวคิด กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ� ที่เกิดขึ้นจาก
การผสมผสานความคิดริเริ่มสร�างสรรค�บนฐานของวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ให�เป8นผลงานที่นําไปสู;การแก�ป<ญหา หรือพัฒนาสังคมสิ่งแวดล�อมที่เกี่ยวข�องกับสุขภาวะ 
ช;วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส;งเสริมให�คนมีสุขภาพที่ดีอย;างยั่งยืน

ความหมาย





1. นวัตกรรมผลผลิต (Product innovation) เช;น ยา เวชภัณฑ� เทคโนโลยีใหม;ๆ 
สิ่งประดิษฐ� หรือความรู�ใหม; ที่นํามาใช�ในการตรวจรักษาหรือควบคุมโรค 

2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) เป8นเครื่องมือที่ช;วยในการวางแผน 
การบริหารจัดการ และขับเคลื่อนการดําเนินงานให�บรรลุวัตถุประสงค� เช;น ความ
จําเป8นพื้นฐาน (จปฐ.)

3. นวัตกรรมการบริการ (Service model innovation) เช;น การพัฒนาระบบการ
ให�บริการในคลินิกแบบ One stop service การสร�างเครือข;ายการบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า นวัตกรรมการดูแลผู�ปTวยเรื้อรัง

ประเภทของนวัตกรรม



• ต�องมีลักษณะดังต;อไปนี้ 

• 1) การให�บริการแบบใหม; หรือมีการคิดค�นวิธีการให�บริการใหม; เป8นสิ่งใหม;ที่ใช�การได� ใช�งานได�
จริง คุ�มค;า คุ�มทุน ก;อให�เกิดการเรียนรู� และมีผลลัพธ�ที่ดี 

• 2) เป8นบริการที่นําวิธีการจัดการระบบมาใช�ในการประเมินกระบวนการและผลลัพธ�ก;อนและหลัง
การเปลี่ยนแปลง 

• 3) บริการที่ใช�การประดิษฐ�อุปกรณ�ช;วยในการให�บริการ 

• 4) บริการที่แสดงออกถึงความคิดสร�างสรรค�ในการให�บริการ 

• 5) บริการเดิมหรืออุปกรณ�เดิมทีม่อียู;แล�ว นํามาปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ดัดแปลง ต;อยอดจาก
ของเดิม 

“นวัตกรรมการพยาบาล” 



•ต�องเกิดจากการสังเกต เก็บรวบรวมข�อมูลจากการปฏิบัติงาน เพื่อนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาให�มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในด�านการส*งเสริมสุขภาพ 
การปFองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟHIนฟูสมรรถภาพ 

วิธีคิดในการสร�างนวัตกรรมทางการพยาบาล





• 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล เพื่อลดปMจจัยเสี่ยงหรือจัดการ
ความเสี่ยงอันอาจเกิดขึน้ ซึ่งจะช*วยให�ผู�รับบริการเกดิความปลอดภัย และ
พยาบาลเองมีแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลเปBนไปในทิศทางเดียวกัน 

• 2. เพื่อสร�างความรู�ใหม*ในการให�บริการพยาบาล ระบบบริการพยาบาล หรือ
ระบบสุขภาพ

• 3. เพื่อลดค*าใช�จ*ายหรือลดการใช�เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อแก�ปMญหางบประมาณ 
กําลังคน ภาระงาน การบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ'ต*างๆ 

ความสําคัญและความจําเป8นในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล 



• 4. เพื่อประสานความร*วมมือกับหุ�นส*วนด�านสุขภาพ ในการให�บริการแก*ผู�รบับริการ 
• 5. เพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจและการมีคณุค*าของพยาบาล

ความสําคัญและความจําเป8นในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล 



ลักษณะนวัตกรรมที่ดี

1. เหมาะสม/สอดคล�องกับสภาพป-ญหาความต�องการ
2. เหมาะสมกับกลุ�มเป0าหมาย
3. ถูกต�องตามหลักวิชา มีโอกาสเกิดผลบวกค�อนข�างสูง
4. เป4นวิธีการหรือสื่อที่สร�างสรรค! น�าสนใจ
7. มีประโยชน! ประหยัด ได�รับการยอมรับจากสังคม สะดวก และผู�ใช�พึงพอใจ
8. สอดคล�องกับสังคมและวิถีชีวิต คุณค�า ประสบการณ! และความต�องการของผู�ใช�
9. ไม�ซับซ�อน นวัตกรรมใช�ได�ง�ายไม�ซักซ�อนจะได�รับการใช�อย�างแพร�หลาย แต�ถ�ามีความซับซ�อนจะ
ถูกนําไปใช�น�อย หรือช�า
10. ทดลองได� (trialability)
11. สังเกตได� (observability) เห็นผลได�เมื่อใช�



ลักษณะของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร�างเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัวและโรงเรียนในชุมชน

• • ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ: เช;น ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล� 

• ลดการเกิดอุบัติเหตุ

• เสริมสร�างสุขภาพ: เช;น เสริมสร�างการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ อาหารปลอดภัย อาหารที่ไม;ก;อให�เกิดโรค เสริมสร�าง
การมีกิจกรรมทางกาย ออกกําลังกาย เสริมสร�างการดูแลตนเองให�ลดการเกิดโรคต;าง ๆ 

• สนับสนุนกิจกรรม/ เครื่องมือ: เช;น เครื่องมือ อุปกรณ�ที่เกี่ยวข�องการกับตรวจร;างกาย 

• การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร



เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ การนําเอาเทคโนโลยีมาใช'สร'าง

มูลค*าเพิ่มให'กับสารสนเทศ ทําให'สารสนเทศมีประโยชน3 และใช'งานได'กว'างขวางมากขึ้น 
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช'เทคโนโลยีด'านต*าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช'งาน ส*งต*อ 
หรือสื่อสารระหว*างกัน ในระบบสารสนเทศนั้นประกอบด'วย 5 ส*วนหลักๆ ได'แก*

บุคลากร 
ขั้นตอนการทํางาน
ซอฟต3แวร3 
ฮาร3ดแวร3
ข'อมูล





Digital Health Care 
เปEนการประกาศทิศทางการในการยกระดับบริการสาธารณสุขสู*ดิจิทัล โดยมี
ยุทธศาสตร3ในการผลักดัน 6 ประการ เพื่อเปEนแนวทางให'โรงพยาบาลและ
หน*วยงานสาธารณสุขปฏิบัติตาม โดย

องค3การอนามัยโลก (WHO) ได'ให'กรอบไว'อย*างซัดเจน ว*า Healthcare 4.0 จะมี
ความเกี่ยวเนื่องกันใน 6 ด'าน ได'แก* Service Delivery, Health Workforce, 
Information, Medical Products, Vaccines&Technologies, Financing และ 
Leadership/Governance



องค3การอนามัยโลก(WHO) ให'คําจํากัดความว*า e-Health
หมายถึง การใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and communication technology: ICT) เพื่อสุขภาพ



แผนยุทธศาสตร!ระบบบริการปฐมภูม ิ4.0 (พ.ศ. 2560 - 2579)
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

ระบบปฐมภูมิ 4.0 ยุคเทคโนโลยีทางชีวภาพและการสร'างสรรค3เปEนการพัฒนาใน
เปiาหมายใหม*ที่เน'นการพัฒนา ให'สอดคล'องกับความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงระบาดวิทยาใหม* การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่มีอินเทอร3เน็ตเข'ามา
ในชีวิตเปEนสังคมแบบดิจิตอล ส*งผลให'ระบบสุขภาพปฐมภูมิต'องปรับเปลี่ยนให'
สอดคล'อง กับสภาพแวดล'อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ระบบปฐมภูมิใหม*จําเปEนต'องปรับเปลี่ยนอย*างมาก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ได'แก*โครงสร'างทางประซากรที่เปลี่ยนแปลงไป ผู'สูงอายุมากขึ้น

-ใช'เครื่องมืออุปกรณ3 การสี่อสารแบบใหม*มากขึ้น ทําให'สังคมเปEนแบบโครงข*าย
ทางสังคม (Social network ) ที่เชื่อมร'อยผู'คนในรูปแบบใหม*ซึ่งส*งผลต*อวิถีชีวิต และ
พฤติกรรมด'านสุขภาพแบบใหม* เช*น อาวุโส โซไซตี้



Health 4.0 หมายถึง การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพไปสู*ยุคใหม* โดยเปEนองค3ประกอบ
ที่สําคัญส*วนหนึ่งของบริบท Thailand 4.0

การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในยุคใหม*นี้ จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบบเดิม 
(แบบ Analog) ให'เปEนระบบใหม* (แบบ Digital) โดยใช'เทคโนโลยีสารสนเทศสําคัญที่
เปEนเครื่องมือหลักในการปฏิรูประบบ 7 ประการ

1. Social Webs and Network
2. Mobile Application
3. Internet of Things
4. Cloud Computing
5. Big Data and Health Analytics
6. Robotic วิทยาการหุ*นยนต3มีการพัฒนามาจนถึง ขั้นใช'งานจริงเพื่อช*วยดูแล

สุขภาพได'หลายด'านในโรงพยาบาล ทั้งการแพทย3และพยาบาล
7. Artificial Intelligences (AI) ปuญญาประดิษฐ3 เปEนเทคโนโลยีที่สามารถทําให'เกิด

ระบบอัตโนมัติที่ช*วยดูแลสุขภาพประชาชน

















ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการสร้างเสริมสุขภาพ



นวัตกรรมมีประโยชน�อย;างไร ???



ประโยชน�ของนวัตกรรม

1. ทําให�เกิดการพัฒนาขององค'กร

2. เพื่อใช�ในการศึกษาต*อและพัฒนาชิ้นงานให�ดียิง่ขึ้น

3. ช*วยลดความเสี่ยงต*าง ๆ ที่ก*อให�เกิดอันตราย

4. ช*วยลดความเสี่ยงต*าง ๆ เกิดขึ้น มีความสะดวกสบาย ทันสมัยในการใช�งาน

5. ช*วยประหยัดค*าใช�จ*ายในการนํานวัตกรรม ซึ่งเปBนการนําสิ่งที่มีอยู*แล�วมาใช�ให�เกิดประโยชน'

6. สามารถนําวัสดุ อุปกรณ'ที่มีอยู*ในท�องถิ่นมาใช�ให�เกิดประโยชน'



ขั้นตอนการคิดนวัตกรรม

1. ศึกษาและประเมินการปฏิบัติงานในการสร�างเสริมสุขภาพในชุมชน

2. ใช�ประสบการณ'หรือปMญหาที่พบมาช*วยกันคิดแก�ไข

3. รวบรวมข�อมูลต*าง ๆ เพื่อนํามาแก�ไข

4. การนําอุบัติการณ'ที่เกิดจากการปฏิบัตงิานมาพิจารณาประกอบ

5. หาแนวทางในการปFองกันและแก�ไข



• 1. กําหนดกลุ*มเปFาหมาย ของการพัฒนานวัตกรรมให�ชัดเจน เช*น กลุ*มผู�ปVวยโรคเรื้อรงั 
กลุ*มเสี่ยง กลุ*มผู�สูงอายุ ฯลฯ โดยหาข�อมูลจากประสบการณ'ของผู�รู�หรือผู�เชี่ยวชาญใน
ชุมชน

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการพยาบาล



2. คิดค�นแนวทางการพัฒนานวัตกรรม โดยอาศัยวิธีการต;างๆ เช;น 

• การค�นหาและรวบรวมข�อมูลสุขภาพชุมชน

• การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู� เพื่อถ;ายทอดประสบการณ� ข�อมูลข;าวสาร และ
ความรู�ต;างๆ รวมทั้งกระตุ�นให�เกิดตื่นตัวและการเรียนรู�

• การค�นหาทุนทางสังคม และจัดกระบวนการมีส;วนร;วมของผู�เกี่ยวข�องในพื้นที่

• สร�างข�อตกลงร;วมในการพัฒนานวัตกรรมกับผู�เกี่ยวข�องในพื้นที่

• สนับสนุนให�เกิดเครือข;ายการดูแลสุขภาพในชุมชน เช;น เครือข;ายเยาวชน ผู�สูงอายุ อสม. 
เป8นต�น 

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการพยาบาล



• 3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสุขภาพ ในการประสานงาน การสร�าง
เครือข*าย การทํางานสุขภาพแบบหุ�นส*วน การเปCดโอกาสให�ประชาชนและ
ภาคส*วนอื่นๆ ได�มีส*วนร*วมในการคิดค�นและพัฒนานวัตกรรม 
เปBนต�น 

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการพยาบาล









(Geissdoerfer,  Bocken,  & Hultink,  2016)



หลักการพิจารณาเพื่อตัดสินใจนํานวัตกรรมมาใช�

1. ตรงกับปMญหาที่ต�องการแก�ไขหรือพัฒนา

2. มีความน*าเชื่อถือและความเปBนไปได�

3. สามารถนําไปใช�ในสถานการณ'จริงได�

4. มีหลักฐานยืนยัน



บทบาทของพยาบาลกับนวัตกรรม



• มีทัศนคติที่ดีต;อชุมชน คํานึงถึงความต�องการของชุมชน 
• มีค;านิยมทีใ่ห�ความสําคัญต;อชุมชน
• ปฏิบัติงานร;วมกับชุมชนได�เป8นอย;างดี
• เห็นความจําเป8น และความสําคัญของนวัตกรรม
• มีความสามารถและพอใจ การปฏิบัติงานในลักษณะผสมผสานและการทํางาน

เป8นทีม ทั้งในหน;วยงานเดียวกันและร;วมกับหน;วยงานอื่นๆ

บทบาทของพยาบาลกับนวตักรรม



• เชื่อว;า ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางสาธารณสุขมูลฐานได�ในระดับหนึ่ง เจ�าหน�าที่ของรัฐจะ
ให�คําปรึกษาในงานที่ประชาชนยังขาดความรู� ความเข�าใจ

• เข�าใจความสัมพันธ�ของป<ญหาอื่นๆ ที่มีผลกระทบต;อป<ญหาสุขภาพ

• บริหารจัดการ ใช�เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให�เกิดประโยชน�สูงสุด

• ถ;ายทอดความรู� ให�คําแนะนํา แก;บุคลากรในระดับเดียวกันและระดับที่ต่ํากว;า รวมทั้งประชาชนทั่วไป

• มีความสามารถในการเก็บรวบรวมข�อมูล ที่เป8นความต�องการของกลุ;มทั้งหมด

บทบาทของพยาบาลกับนวัตกรรมสาธารณสุข



• มีความรู�ความสามารถตัดสินใจ แก�ป<ญหา โดยใช�สติป<ญญา และความคิดอย;างรอบคอบ

• ศึกษาค�นคว�าได�ด�วยตนเอง ช;วยตนเอง และพึ่งตนเองได�

• กระตุ�นให�ประชาชนในชุมชนนัน้ เป8นผู�นําของเขาได�เอง

• มีทักษะในการติดต;อสื่อสารกับบุคคลทั่วไป

• ผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ทางด�านนวัตกรรมสาธารณสุข

บทบาทของพยาบาลกับนวตักรรม



• ด�านคิดค�นนวัตกรรม หรือวางแผนใช�นวัตกรรม

• มีส;วนร;วมในการคิดค�นนวัตกรรมสาธารณสุขใหม;ๆ หรือร;วมวางแผนการใช�นวัตกรรมที่มีอยู;
แล�ว โดยเลือกใช�นวัตกรรมในการแก�ป<ญหาให�เหมาะสมกับพื้นที่ เหตุการณ� และช;วง
ระยะเวลา เหมาะสมกับสภาพป<ญหาและพื้นที่

บทบาทของพยาบาลกับนวัตกรรมสาธารณสุข แบ;งได�เป8น 3 ด�าน คือ



• ด�านเป8นผู�ใช�นวัตกรรม
• ศึกษานวัตกรรมให�เข�าใจถ;องแท� ถึงข�อดี ข�อเสีย และเตรียมเจ�าหน�าที่ให�เข�าใจ

นวัตกรรมให�ถูกต�อง ตรงกัน
• ยึดหลักการสาธารณสุขมูลฐาน โดยเน�นกระบวนการเรียนรู�นวัตกรรมมากกว;า

ผลงาน
• เริ่มนวัตกรรมจากกิจกรรมเล็กๆก;อน แล�วค;อยขยายใหญ;ขึ้นจนเต็มพื้นที่
• การเตรียมประชาชนให�มีความรู� ความเข�าใจอย;างถูกต�อง ในนวัตกรรมนั้นๆ มี

ความสําคัญและจําเป8นมาก

บทบาทของพยาบาลกับนวตักรรม



• ด�านการประเมินผล

• ระยะเริ่มแรก ควรติดตาม นิเทศ อย;างใกล�ชิด และประเมินผลเป8นระยะๆ เพื่อรู�ข�อดี 
ข�อเสียของการดําเนินงาน เพื่อนํามาแก�ไข ปรับปรุง พัฒนาในขั้นตอนต;อๆไป

• ควรติดตาม ประเมินผลนวัตกรรมแต;ละอย;าง อย;างเป8นระบบ ระเบียบ และมีการนําเสนอ
ผลการประเมินไปยังหน;วยงานที่เกี่ยวข�องเป8นระยะ

• ควรมีการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ�การดําเนินแต;ละนวัตกรรมมาในแต;ละระดับ เช;น 
ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด เพื่อการพัฒนานวัตกรรมต;อไป

บทบาทของพยาบาลกับนวัตกรรมสาธารณสุข



• บทบาทของพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุข มี 3 ระดับ คือ ระดับตําบล ระดับอําเภอ 
และระดับจังหวัด

• งานด�านการวางแผน
• ร;วมในการจัดทําแผนพัฒนาชนบทระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด
• ร;วมวิเคราะห�ป<ญหาที่เกี่ยวข�องกับนวัตกรรมในแต;ละพื้นที่
• เป8นผู�ประสานงานระหว;างหน;วยงานต;างๆ

บทบาทของพยาบาลกับนวัตกรรมสาธารณสุข



• ฝึกอบรม นิเทศ และตดิตามให้การสนับสนุน
• การศึกษา ค้นคว้า และวจิัย
• ให้บริการพ ื #นฐาน
• จัดระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
• การประเมินผล

บทบาทของพยาบาลกับนวตักรรมสาธารณสุข



ขอบคุณ

kamollabhu@webmail.npru.ac.th


