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การประชุมวิชาการ
“มหกรรมสุขภาพชุมชน 2552”

นวัตกรรม : สรางสรรคสรางเสรมิสขุภาพชมุชน

 ผศ.ดร.สุกญัญา  โลจนาภิวัฒน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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นวัตกรรมนวัตกรรม
สิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรู และความคิดสรางสรรคที่มี
ประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม

การดํารงชีวิตของมนุษยชาติกฎหมายและจริยธรรม

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
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1. มนุษยเทานั้นทีม่ศีกัยภาพในการสรางนวตักรรม            
(the fact that only PEOPLE innovate, systems and tools may 
support the process but only people can produce the magic that 
is innovation)

2. นวตักรรมเปนการใหสิ่งใหม ๆ กับโลก                               
(the understanding that innovation is about taking something 
new into the world.)

3. นวตักรรมกําเนิดจากความคิดใหม ๆ                                       
(the truth that all innovations spring from new ideas.)

4. นวตักรรมตองเพิ่มมลูคาคณุคาใหกบั....
(the reality that innovation must create new value for 
customers (internal or external) and the organization.)

FOUR CRITICAL ELEMENTS



Here comes your footer 4Your Logo

การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การพัฒนา

การเรียนรู

สถานการณ

ลงมือปฏิบัติ

สิ่งใหม
กระบวนการใหม

องคกร

คน

บริบท วิสัยทัศน

เปาหมาย

เปาหมาย บทบาท

ศึกษาขอมูล
วงจรคุณภาพ
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การพัฒนาสูความทันสมัย - การพฒันาระบบการแพทยและสาธารณสุขสมัยใหม

วิกฤต ธรรมชาติ/สังคม/มนุษย วิทยาศาสตรสมัยใหม

 กรอบแนวคิดชีวเวชศาสตรการเจ็บปวยจากพฤติกรรม
ระบบการแพทย > ระบบการดําเนินชีวิต
ซอมสุขภาพ > สรางสุขภาพ
บรกิารการแพทยแบบตั้งรบั

การพึง่พาตนเองดานสุขภาพ  ปฏิรูประบบสุขภาพ

การพฒันาสุขภาพที่แยกสวนและขาดความเชื่อมโยง
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ปญหาการมีสวนรวมของภาคประชาชนในระบบบริการสุขภาพไทย 

(โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, 2544 )

1. ระบบที่มองสุขภาพผานกรอบวิธีคิดการแพทยที่ขาดความเปนองครวม

2. ระบบสุขภาพที่ถูกจองจําโดยระบบระเบียบราชการสาธารณสุข (พันธนาการ)

Steven  Polgar

Single  Pyramid
(โครงสรางเดียว)

Empty  vessel
(แกวเปลา)

Interchangeable (Face) 
(รูปแบบพัฒนาเหมอืนกนั)

Separate  Capsule (แยกสวน)

3. ระบบสุขภาพที่ถูกทําใหเปนการคา
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สุขภาพ

สุขภาวะ
ไมถูกบีบคั้น

สิ้นทุกข

มีอิสรภาพ
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เปาหมาย ความสขุ
B

C

A = คน    B = ครอบครัว     C = ชุมชน

A
B
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ระบบการดําเนินชีวิต ระบบสุขภาพ

(พระพรหมคุณากรณ ป.อ. ปยุตฺโต, 2545)

กาย

จิต

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ

สังคม

จิตวิญญาณ

(ปญญา)
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มุมมองการบูรณาการในระบบสุขภาพ

Health for All
บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม ประเทศ

สถาบัน องคกร  ประชาสังคม
บริหาร บริการ วชิาการ

All for Health

สภาพ
แวดลอม

ปจเจก
บุคคล

สุขภาพ
สุขภาวะ

ระบบบริการ
สุขภาพ

ทางกายทางใจ

ทางสังคม ทางปญญา/-
จิตวิญญาณ

ทุนเศรษฐกิจ

ทุนสังคม ทุนทรพัยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดลอม
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สุขภาพองครวม

เปาหมายของชีวิตและการพัฒนา
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PD

C A

P:Plan = วางแผน D:Do=ลงมือปฏิบัติ  C:Check = ติดตามประเมินผล  
A:ACT= ปรับปรุงแผน

การมีสวน
รวม

มุมมอง
เชิงระบบ

ขอมูลเชิง
ประจักษการบรูณาการ

ในงานประจํา/
วิถีชีวิต

การเรียนรู

กาย
จิต

สังคม
ปญญา

บริบท

ของ

พื้นที่

องคกร

พัฒนา
คน

สุขภาวะ
องครวม

การพฒันานวัตกรรมสุขภาพชมุชน
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ประสบการณการพฒันานวัตกรรมบรกิาร

สุขภาพปฐมภูมิ
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ความสัมพันธแนวราบ

กรอบแนวทางการพัฒนานวัตกรรม

การเปดรับ
โครงการ
นวัตกรรม

โครงการ
นวัตกรรม
ที่ผาน

การคัดเลือก

นวัตกรรม
ที่เปนผล

จากโครงการ

รายงาน
นวัตกรรม

ระบบการพัฒนา

และคัดเลอืก

ระบบสนับสนุน

และติดตามการ

ปฏิบัติการ

ระบบการพัฒนา

การเขียนรายงาน

พัฒนาคน         พัฒนางาน         พัฒนาองคกร         พัฒนาสุขภาพองครวม
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