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คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหิดล



พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

• พฤติกรรมศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่เก่ียวกบัมนษุย์ บคุคล ประกอบด้วยศาสตร์ทาง 
จิตวิทยา จิตวิทยาสงัคม ชีววิทยา มนษุย์ศาสตร์ การศกึษา นิเทศศาสตร์

• สงัคมศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่เก่ียวกบัมนษุย์ที่อยูร่่วมกนัในสงัคม ประกอบด้วย
ศาสตร์ที่หลากหลายเช่นกนั

สาธารณสุขศาสตร์ เป็นวทิยาศาสตร์หลายระบบ
1. วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน
2. วทิยาศาสตร์ ประยกุต์
3. วทิยาศาสตร์ ระบบ
4. พฤติกรรมศาสตร์ 
5. สงัคมศาสตร์



สาขาหลกัในสาขาสังคมศาสตร์
• มานษุยวิทยา - การศกึษาเร่ืองราวของมนษุย์ในทกุแงท่กุมมุ

• คติชนวิทยา - การศกึษาข้อมลูทางวฒันธรรมในวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวชนบท

• ภาษาศาสตร์ - การศกึษาเก่ียวกบัภาษา ไมว่า่จะเป็นรูปแบบ ที่มา และพฒันาการของภาษา

• เศรษฐศาสตร์ - การผลิต และการจดัสรรทรัพยากรและความมัง่คัง่ในสงัคม

• รัฐศาสตร์ - ศกึษาการปกครองในระดบักลุม่และในระดบัประเทศ

• นิติศาสตร์ - การศกึษาเก่ียวกบัข้อกฎหมาย การค้า การป้องกนัโรค – บหุร่ี อบุตัิเหต ุนมแม่
• จิตวิทยา - จิตใจและพฤติกรรมของมนษุย์

• สงัคมวิทยา - วิเคราะห์สงัคมมนษุย์และความสมัพนัธ์ของมนษุย์ในสงัคม

• นิเทศศาสตร์ - การไหลของสารสนเทศผ่านทางสื่อตา่ง ๆ

• อาชญาวิทยา - วิทยาการที่วา่ด้วยปัญหาอาชญากรรม สาเหตอุาชญากรรม การป้องกนัอาชญากรรม
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โรคกลุ่ม NCDs ยอ่มาจาก Non-communicable diseases คือโรคกลุ่ม
ท่ีไม่ติดต่อ เป็นโรคท่ีไม่ไดเ้กิดจากเช้ือโรค ไม่ติดต่อแมมี้การสมัผสั คลุกคลี 
หรือมีการสมัผสักบัสารคดัหลัง่ต่างๆ
โรคกลุ่ม NCDs เป็นโรคท่ีเก่ียวกบันิสยัหรือพฤติกรรมการด าเนินชีวติ

โรคกลุม่ NCDs บางครัง้เรียกวา่ โรคที่เราสร้างขึน้มาเอง เน่ืองจากโรคในกลุม่นีเ้กิดจากการ
ใช้ชีวิตที่ไมถ่กูต้อง เชน่ การไมอ่อกก าลงักาย การรับประทานอาหารรสจดัเกินไป เชน่ เค็มจดั 
หวานจดั มนัจดั เป็นต้น รับประทานอาหารไขมนัสงู การสะสมความเครียด การรับสารพิษ
อยา่งสม ่าเสมอ เชน่การดื่มสรุาและการสบูบหุร่ี กินอาหารปิง้ยา่งบอ่ยเกินไป เป็นต้น

http://www.��紤������.net/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99/
http://www.��紤������.net/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99/


ตัวอย่างของพฤตกิรรมและการเกิดโรค NCDs
1. โรคไต : เกิดจากการกินอาหารรสเค็มจดัตอ่เนือ่งเป็นเวลานานหรือการกินยาพร ่า
เพร่ือโดยไมจ่ าเป็น หรือการกินอาหารท่ีโซเดียมสงูเป็นเวลานานๆ
2. โรคเบาหวาน : โรคเบาหวานประเภท 2 เกิดจากการกินหวานจดั หรือกินน า้ตาล
มากเกินไปจนร่างกายเผาผลาญไมห่มด
3. โรคไขมันอุดตันเส้นเลือด : เกิดจากการกินอาหารมนัมากเกินไป เกินความ
ต้องการของร่างกายและเกิดการสะสมของไขมนัในเส้นเลอืด
4. โรคมะเร็งปอด/ถุงลมโป่งพอง : เกิดจากการสบูบหุร่ีเป็นระยะเวลานานๆ
5. โรคความดนัโลหิตสูง : เกิดได้ทัง้จากความเครียด การไมอ่อกก าลงักาย การ
รับประทานอาหารไขมนัสงู เป็นต้น
6. โรคตับแข็ง : เกิดจากการดืม่สรุาอยา่งตอ่เนื่องและยาวนาน จนเซลล์ของตบัไม่
สามารถท างานล้างพิษตอ่ไปได้อกี

http://www.��紤������.net/%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%94/
http://www.��紤������.net/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87/


การป้องกนัตัวเองจากโรคกลุ่ม NCDs
โรคกลุม่ NCDs สามารถป้องกนัได้โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตเสียใหม่ 
เช่น การออกก าลังกายอย่างน้อย 30 นาท/ีครัง้ 5ครัง้/สัปดาห์ งดดื่มเหล้า ไม่สูบบุหร่ี 
หลกีเลี่ยงอาหารรสหวาน มัน และเค็มจัด หลกีเลี่ยงอาหารป้ิงย่าง ไม่รับประทาน
อาหารหรือเนือ้สัตว์แบบสุกๆดิบๆ รับประทานผักและผลไม้มากๆ พักผ่อนให้
เพียงพอ ไม่นอนดึกเกนิไป ไม่เครียด ไม่ซือ้ยากนิเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัช
กร เป็นต้น

ค าถามคือ ควรท าตั้งแต่เม่ือไหร่ อยา่งไร

ใครเป็นคนท า ใครเป็นคนตดัสินใจ

http://www.��紤������.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/


กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค NCDs
ดงัที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้นวา่โรคกลุม่ NCDs นัน้เกิดจากพฤตกิรรมการกินการอยูห่รือการ
ด าเนินชีวติ ดงันัน้กลุม่คนทีม่ีวิถีการด าเนินชีวิตที่ผิดๆยอ่มมีความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคนี ้
มากกวา่คนอื่นๆ เช่น การนอนดกึ ไมอ่อกก าลงักาย มีความเครียดสงู การกินยาพร ่าเพร่ือหรือ
กินยาโดยไมป่รึกษาแพทย์ รับประทานอาหารไมถ่กูสขุลกัษณะและไมค่รบ 5 หมู ่กลุม่คนที่
สบูบหุร่ีหรือดื่มสรุาเป็นประจ า เป็นต้น
ช่วงอายทุี่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่ม NCDs
เนื่องจากโรค NCDs เกิดจากการสะสมของโรคตา่งๆอนัเนือ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวติที่
ไมถ่กูต้อง ดงันัน้โรคนีจ้งึมกัไมเ่กิดในเดก็ แต่จะเกิดกับคนที่มีอายุ 35 ปีขึน้ไป แต่
แนวโน้มของการเกดิโรคกับคนที่มีอายุน้อยเร่ิมสูงขึน้เร่ือยๆ

ไม่ใช่เรา

เราจะท าอะไรได ้
ชีวติก็เป็นแบบน้ี
ในตอนน้ี



บริโภคยาสูบ ทานอาหาร
ไม่สมดุล

ขาดการออก
ก าลงักาย

บริโภคเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์

โรคหัวใจและ
หลอดเลือด

โรคเบาหวาน

โรคมะเร็ง

โรคทางเดนิ
หายใจเรื้อรัง

4 โรค *  4 ปัจจยัเส่ียงท่ีปรับเปล่ียนได้



เส้นทางการเกดิโรค

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โรคเบาหวาน
โรคความดนัโลหิตสูง
โรคหวัใจ
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคมะเร็ง
โรคทางเดินหายใจเร้ือรัง

ภาวะน ้าตาลในเลือดสูง
ภาวะความโลหิตสูง
ภาวะไขมนัในเลือด
ผิดปกติ
ภาวะอว้น/น ้าหนกัเกิน

การบริโภคอาหารไม่สมดุล
การขาดการเคล่ือนไหวทางกาย
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์
อายุ
กรรมพนัธุ์

โลกาภิวฒัน์
ความเป็นเมืองใหญ่
สงัคมผูสู้งอายุ



-โลกาภิวฒัน์
- เศรษฐกิจทุนนิยม
- กติกาโลก
- การคา้
- การส่ือสาร/คมนาคม
- ส่ิงแวดลอ้ม/ทรัพยากร
- เทคโนโลยี
- ภยัธรรมชาติ
  และภยัจากมนุษยส์ร้าง

การเมอืง
เทคโนโลยี
เศรษฐกจิ
สังคม

วฒันธรรม
กฏหมาย

ผลลพัธ์
ต่อสุขภาพ
ของคน
ในชาติ

ประ
เทศ

ภูมภิาค

จงัหวดั/อ าเภอ

อปท/ชุมชน
(เพือ่น/โรงเรียน/

สถานท่ีท างาน/สถานบริการ)

ครอบครัว
ปัจเจกบุคคล

(การศึกษา/อาชีพ/เศรษฐานะ/ความสามารถจัดการ)

การตัดสินใจเลือกปฏิบัติ

วถิีชีวติของบุคคล

ส่ิงแวดล้อม พฤติกรรม ชีวภาพ



ปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
 รับประทานอาหารไม่สมดุล (Unhealthy diet)

ออกก าลังกายไม่เพียงพอ (Physical inactivity)

 สูบบุหร่ี (Tobacco use)

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในขนาดที่เป็นอันตราย  (Harmful use 
of alcohol)
 ภาวะอ้วนและน า้หนกัเกิน
 ภาวะความดนัโลหิตสงู
 ภาวะน า้ตาลในเลือดสงู
 ภาวะไขมนัในเลือดสงู
 ความเครียด



การท าโครงการNCD มีมานานแลว้
• เร่ิมที่ Finland ที่ North Karelia Project which was started in 1972 

(4, 8).

• USA, Stanford University carried out the so-called Stanford 
Three Community Study in the 1970s (10). National Institutes 
of Health (NIH) financed three major community-based 
intervention projects: the Stanford Five-City Project (11), the 
Minnesota Heart Health Program (12), and the Pawtucket 

Heart Health Program (13).

• A few, usually smaller, projects were also carried out in other 
countries, including Israel (14) and South Africa (15). 

• Later, projects with various study designs were launched, e.g. 
the German Cardiovascular Prevention Study (16) and the 
Norsjo¨ Study in Sweden (17). 

• The Tianjin Project, the first major NCD project in China, was 
launched in 1984



ผลลพัธ์และขอ้เสนอแนะ ของโครงการเหล่าน้ี

• ฟินแลนด์ ลดอตัราการป่วยตาย จากเร่ิมต้นจนปัจจบุนั กลายเป็นวิถี
ชีวิต ไปแล้ว



การหยดุยา 
น่าจะเป็นเป้าหมาย

การเปล่ียนสงัคม 
ออกกฎ กติกา







คนท าได้แล้ว 
หรือ รอบรู้แล้ว 

มาบอกตอ่ว















แนวคดิ หลกัการ สุขศึกษา

Kurt Lewin บิดาแห่พฤติกรรม
ศาสตร์
1890-1947

ถอดรหสั แนวคิด ทฤษฎีท่ีใชใ้นการออกแบบ
โครงการเปล่ียนพฤติกรรมและวถีิชีวติ





Health Field Model

Marc Lalonde,
Minister of National Health 
and Welfare
in 1972



Interaction Effect  

B=f{PXE}
Behavior is a function of person and 

the environment

แนวคิดส าคญัของพฤติกรรมและสังคมศาสตร์



Definitions

• พฤติกรรม คือ กริยา หรือ การท าที่เกิดขึน้ในคน ทัง้ทีแ่สดงออกมาและไมแ่สดงออก
– Health behavior คือ การแสดงออกท่ีเกิดภายใน หรือ แสดงออกมาใหเห็นภายนอกและมีการจ าแนก

เป็นระดบ หรือกลุม่ของการแสดงออก เช่น 
• พฤติกรรมการป้องกนัโรคทัง้ที่ยงัไม่มีอาการ

• พฤติกรรมที่เกิดขึน้เมื่อรู้สกึหรือเชื่อวัว่เองมอีาการผิดปกติ

• พฤติกรรมที่ท าขึน้หลงัจากได้รับการยืนยนัจากแพทย์ว่ามีอาการผิดปกติหรือเป็นโรค

– Health related behavior คือ การแสดงออกท่ีเกิดภายใน หรือ แสดงออกมาให้เห็นภายนอกท่ี
เก่ียวข้องกบัสขุภาพ

วิถีชีวติ คือ แบบแผน ใน 24 ชม 30 เดอืน 365 วนั
ชมุชน คือ คนสองคนขึน้ไปท่ีมี การปฏิสงัสรร สมัพนัธ์ เพื่อเป้าหมายเดียวกนั



การท าความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมาย:องคป์ระกอบพฤติกรรม

K Knowledge ความรู้ตวัหนงัสือ ความหมายตวัเลข ความรู้เร่ืองโรค
การรักษา

ความรู้เร่ืองการปฏิบตัิ
ตนและทางเลือก

A Attitude ความรู้สกึตอ่คน ความรู้สกึต่อกิจกรรม ความรู้สกึต่อยา
การรักษา 

ความรู้สกึต่ออปุกรณ์

B Belief ความเขื่อทาง
สขุภาพ

ความเช่ือในแผนการ
รักษา

P Perception การรับรู้ความ 
สามารถตนเอง

การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้อปุสรรค การรับรู้ประโยชน์ในการท า
พฤตกิรรม

V Value ค่านิยมชีวิตสขุภาพ ค่านิยมท่ีขดัแย้งกนั ค่านิยมระบบ
บริการ

O Opinion ความคิดเห็น

S Skill ทกัษะการคิด การ
เรียนรู้

ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการท า
พฤติกรรม

ทกัษะการเผชิญปัญหา 
แก้ปัญหา ตดัสนิใจ

I Intention ความตัง้ใจหลงัเรียนรู้ ความตัง้ใจเมื่อ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป



การท าความเขา้ใจสังคม

ทนุมนษุย์ คนเก่ง คนจิต
สาธารณะ

คนไหลออก คนตา่งด้าว คนคืนถ่ิน

ทนุสงัคม กายภาพ ลกัษณะทาง
ภมิูศาสตร์

อากาศ แหลง่น า้ ร้านค้า ความปลอดภยั

เทคโนโลยี

เศรษฐกิจ หนีส้ิน กองทนุ รายจา่ย

การรวมกลุม่ โครงสร้าง
ทางการ

โครงสร้างไม่
เป็นทางการ

กติกากลุม่

ความผกูพนั
ในกลุม่

อตัลกัษณ์
กลุม่



กรอบการวิเคราะห์ชุมชน

• ทกุชมุชน มีคน 4 ประเภท
1. คนชว่ยตวัเองไมไ่ด้ คนแก่ คนพิการ คนท้อง คนป่วยเรือ้รังท่ีมีอาการ

แทรกซ้อน

2. คนท่ีพยายามชว่ยตวัเองอยู ่พึง่พิงรัฐ ชว่ยเหลือรัฐ เป็นบางเวลา

3.  คนท่ีมีสว่นได้ส่วนเสีย

4. คนท่ีมีจิตสาธารณะ



การท างานชุมชน มี 5 รูปแบบ 

1. การจดัตัง้ให้เกิดชมุชน 

2. การพฒันาคนในชมุชน 

3. การขบัเคล่ือนชมุชน

4.  การเสริมพลงัชมุชน 

5. การสร้างยตุธิรรมชมุชน



ขอ้ตกลงในการท างานของ
นกัพฤติกรรมศาสตร์
• นกัพฤตกิรรมศาสตร์ ใช้ข้อตกลง หรือมีข้อตกลงวา่ :

– คน มกัมเีหตผุล;

– หลงัจากได้รับการกระตุ้น จากข้อมลู ในสิง่ที่ควรมีการเปลีย่นแปลง เขาก็
มกัจะท า;

– การเปลีย่นพฤติกรรม สามารถท าให้เกิดขึน้ โดยไมจ่ าเป็นต้องขึน้กบับริบทที่
ท าให้เกิดพฤติกรรรมแตเ่พียงอยา่งเดียว

– การเปลีย่นพฤติกรรม สามารถท าให้เกิดขึน้ถ้าท าให้เกิดการเรียนรู้



กรอบหรือรูปแบบการท างานปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ 
ส่งเสริมสุขภาพ

การมีหรือไมม่เีชือ้โรค

การท าหรือไมท่ าพฤตกิรรม

การอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีด่ี หรือไมด่ี

การเลอืกตดัสนิใจอยา่งเหมาะสม
ในการด ารงชีวติ

Disease
Model

Expert Model

Empowerment
Model

Risk Model

Advocacy 
model

กรอบหรือรูปแบบที่ใช้ในการท างาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม



พฤติกรรมท่ีส าคญัท่ีจะท าใหค้นเปล่ียนพฤติกรรม

• การเรียนรู้ คือ การรับข้อมูลท่ีสง่มา แล้วมีการท าความเข้าใจ 
ตีความหมาย และเช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีคนนัน้ไมเ่คยรู้มาก่อน หรือเคยมี
ค าถามอยูก่่อน จนท าให้คนๆนัน้รู้สกึว่าเกิดความชดัเจน 



ทฤษฎกีารเรียนรู้ทีส่ าคญั



The 9th Global

Conference on
Health Promotion

Key statements:

• We recognize that health and wellbeing are essential to

achieving sustainable development ;

• We will promote health through action on all the SDGs

• We will make bold political choices for health

3 Focal areas



ความหมายของค าว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health literacy)

กลุ่มเป้าหมาย นิยามท่ีใช้

เจ้าหน้าท่ี "ทกัษะทางปัญญาและสงัคม ซึง่เป็นตวัก าหนดแรงจงูใจและความสามารถของปัจเจกในการ
แสวงหา ท าความเข้าใจ และการใช้ข้อมลูเพื่อสง่เสริมและธ ารงไว้ซึง่การมีสขุภาพดี " 
( WHO,1998; Nutbeam, 2000)

สถานประกอบการ "ความสามารถในการที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัในบริบทต่างๆ เช่นท่ีบ้าน ที่ท างาน ที่สถาน
บริการสาธารณสขุ อนัเป็นยทุธศาสตร์ส าคญัในการเสริมพลงัอ านาจ เพิ่มความสามารถในการควบคมุสภาวะ
สขุภาพ การแสวงหาข้อมลู และ ความสามารถในการรับผิดชอบตนเอง “ (Kickbusch, Wait &Maag

,2005)

สถานศึกษา "ความสามารถในการท าความเข้าใจ ตีความ ความหมายของข้อมลูด้านสขุภาพจากข้อมลูท่ีเป็น
ตวัหนงัสือ ค าพดู หรือ ระบบดิจิตลัจนเกิดแรงจงูใจในการรับ หรือ ปฏิเสธ การกระท าท่ีเก่ียวข้องกบั
สขุภาพได้" (Adams et al.,2009)

"ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการท าความเข้าใจ และ การใช้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นสขุภาพ
เช่น สารเสพติด การป้องกนัโรค การรักษา การป้องกนัอบุติัเหต ุการปฐมพยาบาล ภาวะวิกฤต 
และการมีสขุภาพดี “ (Australian Bureau of Statistics ,2008)

ผู้สงูอายุ "ระดบัความสามารถของบคุคลในการอ่าน ท าความเข้าใจข้อมลูจากเอกสารสิ่งพิมพ์ ระบแุละ
ตีความข้อมลูท่ีน าเสนอในรูปกราฟ ภาพ  ตารางและ ตวัเลข เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจท่ี
เก่ียวข้องกบัสขุภาพและการรักษาโรคได้อยา่งเหมาะสม " 



กจิกรรมการสร้าง HL 
กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม

เจ้าหน้าท่ี ฝึกทกัษะ 
การสร้างการเรียนรู้ แรงจงูใจ  ตามบริบท ของกลุม่เป้าหมาย (Tailor made health education)

การสร้างการมีสว่นร่วม เครือข่าย ชมรม และ กระแส
การสือ่สารสขุภาพ ด้วยสือ่ การพฒันา หรือ เลอืกใช้สือ่

สถานประกอบการ การประเมินตนเองตาม Healthy Workplace, วิถีชีวิตสว่นบคุคล และวิถีชีวิตการท างาน
การท ากิจกรรม CSR ภายในองค์กร เพื่อสร้างสขุภาพ ป้องกนัอบุติัเหต ุการบาดเจ็บจากการท างาน

สถานศึกษา การขบัเคลื่อนทัง้องค์กรด้วยนโยบาย
การพฒันาทกัษะสว่นบคุคล
การพฒันาเครือขา่ยนักศึกษา สสสเพื่อป้องกนัโรคและสร้างเสริมสขุภาพ

ผู้สงูอายุ การใช้บริการในโรงพยาบาล ได้ถกูต้อง
การจดัการตนเองเพ่ือควบคมุโรคและสร้างสขุภาพ
การเข้ากลุม่เรียนรู้เพื่อควบคมุโรคและสร้างสขุภาพ



Health Literacy (HL) ยุทธศาสตรส์ าคญัในการส่งเสริมป้องกนัโรค
“HL เป็นผลลพัธข์อง H. Ed.”

ยคุ
เดิม

การใหข้อ้มลู
การสรา้งการเรยีนรู ้ใหค้นตดัสนิใจอยา่งสมคัรใจ
ในการป้องกนัโรคและส่งเสรมิสุขภาพ

การใหบ้รกิารทางการแพทย ์คนแขง็แรง สุขภาพด ี
เช่น Immunization /ANC

ศาสตรใ์นดา้นพฤตกิรรมศาสตร์ สงัคมศาสตร์
ทฤษฎ ีHBM, Stage of Change, Self Efficacy – SLT
Model : Precede Model, 
กลยทุธใ์นการเปลีย่นพฤตกิรรม

1.การส่ือสาร
2.การพฒันาทกัษะ
3.การปรบัองคก์ร ทางสงัคม

ใช ้Model Ecological


Psycho Social Approach

ยคุ
กลาง

ยคุ
ปัจจบุนั

ผลลพัธ์ เน้น Tailor made H Ed   +   เน้น SDH
HL and Self Management
(SE/ Goal Setting)
คนไทยรอบรูส้ขุภาพ / จดัการตนเองได้

HFA
Ottawa / Jakarta / Bangkok

HiAP

การท างาน เน้น นวตักรรม การสือ่สาร และการเรยีนรู้
เน้น นวตักรรม การพฒันากระบวนและกระจายนวตักรรม
การกระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation)
การพฒันานวตักรรม (KM / Evidence Based Practice)

HLO / HLS 
(องคก์รและสงัคมแห่งการเรียนรู)้

H. Ed. & H. Promotion

Precede – Proceed Model
Healthy Plan-it   Model

กลยทุธ์การเปล่ียนพฤติกรรม



ตดัสนิใจ

กรอบการพฒันาการส่ือสารสขุภาพ และ e Health literacy

1.ท าความรูจ้กักลุม่เป้าหมาย

2.ท านวตักรรม
ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้อง

3.ท าศนูยข์อ้มูล
ใหถ้าม-ตอบ

4.ท ากระแสสงัคม กฎกตกิา
ใหต้ดัสนิใจ/เลอืก

5. ท า buddy/ เครอืขา่ย 
ใหป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรม

4.ท าเวท ีชอ่งทางใหบ้อกตอ่ เชน่ ลปรล
หรอื สงัคมออนไลน์ (social media)

พฒันาเจา้หนา้ท/ีบคุลากร/
บรกิารของหนว่ยบรกิารทางการแพทยแ์ละ
หนว่ยงานอืน่ๆในสงัคม

วถิปีฏบิตั ิ Evidence Based  Practice Model and Innovation

KM and Diffusion of Innovation

การบรหิาร  Implementation sciences research

Outcome and value based management 42



แนวคดิ ทฤษฎี

คนจะท าพฤติกรรมถ้าเช่ือวา่ตนเองท าพฤติกรรมนัน้ๆได้ “Self Efficacy Theory”

คนจะท าพฤติกรรมถ้ามีความตัง้ใจ “Theory of Reason 
Actionหรือ Theory

Planned behavior 
theory”

คนจะท าพฤติกรรมเพราะได้รับอทิธิพลจาก
ความเช่ือสว่นบคุคล

“Health Belief Model

ความเช่ือแบบแผนทางสภุาพ.”

คนจะมีค าอธิบายสิง่ที่เกิดขึน้ในชีวิต “ Attribution Theory.”



แนวคดิ ทฤษฎี

คนมคีวามต้องการ  
แรงจงูใจ

คนมคีวามเครียด การปรับตวั การเผชิญปัญหา 

Maslow Heirachy of Need

Defense mechanism and
Coping Theory

แรงจงูใจภายใน กบัภายนอก 
(ครอบครัวเป็นแรงจงูใจภายนอกที่
ส าคญั Health Expectations, 17, 

pp.267–277)



แนวคดิ ทฤษฎี

การเปลีย่นพฤติกรรมเป็นกระบวนการ

Knowledge Attitude Practice  กระบวนการที่ 1

ยอมรับ      ปรับเปลีย่น     เรียนรู้      อยูไ่ด้   กระบวนการที่ 2

Knowledge Attitude Practice  กระบวนการที่ 1



รูปแบบท่ีใชใ้นการวางแผน
การออกแบบกิจกรรมเพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

Precede Proceed Model
Ecological Model
Healthy Plan it Model



PRECEDE - PROCEED

PRECEDE-PROCEED is a planning model designed by Lawrence Green and 

Marshall Kreuter for health education and health promotion programmes.  Its 

overriding principle is that most enduring health behavior change is voluntary in 

nature.  This principle is reflected in a systematic planning process which seeks to 

empower individuals with understanding, motivation, and skills and active 

engagement in community affairs to improve their quality of life.  

This is also practical:  

Much research shows that behavior change is most likely and lasting when people 

have actively participated in decisions about it.  In the process, they make healthy 

choices easier by changing their behavior and by changing the policies and 

regulations which influence their behavior.

Source: “Theory at a Glance: A Guide for Health Promotion Practice” National Institutes of Health, 

National Cancer Institute.



PRECEDE - PROCEED

Phases

PRECEDE

Phase 5 Phase 4 Phase 3 Phase 2                   Phase 1

Administration Educational & Behavioral & Epidemiological Social

& Policy Organisational Environmental          Diagnosis Diagnosis

Diagnosis Diagnosis Diagnosis

Health

Education

Policy

regulation

organisation

Predisposing

factors

Reinforcing

factors

Enabling

factors

Behavior and

lifestyle

Environment

Health
Quality

of life

HEALTH

PROMOTION

Phase 6 Phase 7 Phase 8 Phase 9

Implementaion Process Impact Outcome

Evaluation Evaluation Evaluation

PROCEED

Source: “Theory at a Glance: A 

Guide for Health Promotion 
Practice” National Institutes of 

Health, National Cancer Institute.



PRECEDE - PROCEED

as an Organising Framework for Application Theory

Diagnostic Phase

PHASE 1 PHASE 2            PHASE 3          PHASE 4 PHASE 5

Social Diagnosis    Epidemiological     Behavioral &     Educational &   Administrative &

Diagnosis Environmental    Organisational         Policy

Diagnosis            Diagnosis Diagnosis

THEORY

STAGES OF CHANGE X X

HEALTH BELIEF MODEL X

CONSUMER INFORMATION X

PROCESSING

SOCIAL LEARNING X X

THEORY

COMMUNITY X X

ORGANISATION

ORGANISATIONAL X X

CHANGE

DIFFUSION OF X      X

INOVATIONS

Source: “Theory at a Glance: A Guide for Health Promotion Practice” National Institutes of Health, 

National Cancer Institute.



นโยบาย ระดบั สงัคม จงัหวัด ชมุชน

ชมุชน และการอยู่ร่วมกนั
ของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม

องค์กรในชมุชน เชน่
 รพสต

คนในครอบครัว เครือขา่ย เพ่ือนบ้าน

ปัจจยัภายใน
บคุคล

ECOLOGICAL MODELS 
OF HEALTH BEHAVIOR

McLeroy KR, Bibeau D, Steckler A, Glanz K. 
An ecological perspective on health promotion 
programs. Health Education  Quarterly.
1988; 15: 351-377. 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CD8QFjAE&url=http://www.sfu.ca/uploads/page/26/GERO820_2012_ECOLOGICAL_MODELS.pdf&ei=yoIJUrCTIoqkiQfSvIBQ&usg=AFQjCNE4WtmUifukqil8tR3i8EiitlxFug&sig2=lu3pY7fJJ3ZkWhkJjBekNQ&bvm=bv.50500085,d.aGc
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CD8QFjAE&url=http://www.sfu.ca/uploads/page/26/GERO820_2012_ECOLOGICAL_MODELS.pdf&ei=yoIJUrCTIoqkiQfSvIBQ&usg=AFQjCNE4WtmUifukqil8tR3i8EiitlxFug&sig2=lu3pY7fJJ3ZkWhkJjBekNQ&bvm=bv.50500085,d.aGc
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วธีิการเรียนรู้ชุมชน และ ออกแบบกิจกรรมการเปล่ียนพฤติกรรม
คนและชุมชน ใหเ้ป็นโครงการ Social Plan Change
• ใช้ Mixed Methods Design





สรุป วิธีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

• การเปล่ียนปัจจยัระดบับคุคล

• การเปล่ียนปัจจยัภายนอก



 การเปล่ียนปัจจยัระดบับุคคล 
กลวธีิการส่ือสาร

การใหข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย
การใหข้อ้มูลเฉพาะบุคคล Tailor made health education

การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั และ เสริมแรง
การใหข้อ้มูลท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการรักษา Therapeutic health 
education

การสนบัสนุนการเรียนรู้



 การเปล่ียนปัจจยัระดบับุคคล 

ความรู้จ าเป็นแต่ไม่เพยีงพอ และไม่ท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมได้เสมอไป

Knowledge IPTC ( Information 
Processing Theory)

Perceived stimuli

Short term memory

Communication
Strategies



 การเปล่ียนปัจจยัระดบับุคคล 

 

IPTC ( Information 
Processing Theory)

Stimuli

การปรับ เรียบเรียงขอ้มูล

การเก็บเป็นความจ าระยะสั้น
ตดัสนิใจ



ตดัสนิใจ

กรอบการพฒันาการส่ือสารสขุภาพ และ e Health literacy

1.ท าความรูจ้กักลุม่เป้าหมาย

2.ท านวตักรรม
ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้อง

3.ท าศนูยข์อ้มูล
ใหถ้าม-ตอบ

4.ท ากระแสสงัคม กฎกตกิา
ใหต้ดัสนิใจ/เลอืก

5. ท า buddy/ เครอืขา่ย 
ใหป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรม

4.ท าเวท ีชอ่งทางใหบ้อกตอ่ เชน่ ลปรล
หรอื สงัคมออนไลน์ (social media)

พฒันาเจา้หนา้ท/ีบคุลากร/
บรกิารของหนว่ยบรกิารทางการแพทยแ์ละ
หนว่ยงานอืน่ๆในสงัคม

วถิปีฏบิตั ิ Evidence Based  Practice Model and Innovation

KM and Diffusion of Innovation

การบรหิาร  Implementation sciences research

Outcome and value based management 57



 การเปล่ียนปัจจยัระดบับุคคล 

Communication
Strategies

การตดัขอ้ความ เน้ือหาใหส้ั้นลง

การจดัระบบขอ้มูลใหม่

การสร้างภาพลกัษณ์

 การปรับขอ้มูลใหเ้หมาะกบัตน

การอภิปราย

การเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม
การมีส่ิงกระตุน้



วธีิการปรับเปลีย่นระดับบุคคล

การเปล่ียนทศันคติ

การสะทอ้นความเช่ือ การประเมินตนเอง

การประเมินส่ิงแวดลอ้ม

การปรับมุมมอง การสร้างขอ้ขดัแยง้

การฝึกใหมี้ประสบการณ์ตรง การดูตวัแบบ

การโนม้นา้วจิตใจ

การคาดเหตุการณ์ล่วงหนา้



วธีิการปรับเปล่ียนปัจจยัระดบับุคคล

ปัจจยัเส่ียง

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัความเส่ียง

ประโยชน์ และอุปสรรค

การประเมินซ ้ า

การประเมินตนเองและปรับสติ

การกระแทกและปลดปล่อยทางอารมณ์

การกระตุน้ใหก้ลวั



วิธีการปรับเปล่ียนปัจจยัระดบับุคคล

การตั้งความคาดหวงัท่ีเป็นจริงได้

การสร้างทกัษะตา้นความกดดนัจากสงัคม
การปรับมุมมอง

การเสริมแรงโดยตน้แบบ

การเคล่ือนทางทุนสงัคม



 วธีิการเปลีย่นปัจจัยภายนอก 

การเปล่ียนบรรทดัฐาน
ทางสงัคม

ท่ี
ระดบั ระหวา่งบุคคล

ระดบัองคก์ร

ระดบัชุมชน

ระดบัสงัคม



 วธีิการเปลีย่นปัจจัยภายนอก

การเปล่ียนบรรทดัฐานทางสงัคม ส่ือบุคคลทางส่ือสารมวลชน

การสร้างวารสารทางพฤติกรรมศาสตร์

การสร้างและขบัเคล่ือนชมรม

การสร้างและขบัเคล่ือนองคก์ร



 การเปล่ียนปัจจยัภายนอก 

การจดักลุ่มสนบัสนุนทางสงัคม

การฝึกทกัษะผูใ้หก้ารช่วยเหลือ

การเพ่ิมโอกาสในการเจรจาต่อรอง แลกเปล่ียน ปรองดอง

การเพ่ิมเครือข่าย

การเช่ือมประสานกบัหน่วยงาน พหุภาคีต่างๆ



 การเปล่ียนปัจจยัภายนอก 

ระดบัระหวา่งบุคคล

ระดบัองคก์ร

ระดบัชุมชน

ระดบัสงัคม

กระบวนการกลุ่ม

HAหรือ การพฒันามาตราฐาน

การท างานแบบมีส่วนร่วม
การสร้างกลุ่มในชุมชน CO,CD,CM,CE

การผลกัดนั ช้ีแนะนโยบายสาธารณะ



การปรับทางสังคม /ชุมชน

• ชมุชน คืออะไร

• เป้าหมายในการท างานกบัชมุชน
– การปรับเปลี่ยนภาวะโรค ปัจจยัเสี่ยง วิถีชีวิต

– การขบัเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกติกาสงัคม เพื่อให้เกิดการปรับวิถีชีวิต

และบรรทดัฐานใหมใ่นการสร้างสขุภาพ

• การสร้างสขุภาพชมุชน คือการท าให้ชมุชนมีพลงัอ านาจ
ตวัอยา่ง 
โครงการ North Karelia ของ ฟินแลนดC์omprehensive activities 

have been used, involving health and other services, schools, NGO's,
innovative media campaigns, local media, supermarkets, food industry, agriculture etc.

โครงการ Stanford ของ USA



การท าใหเ้กิดชุมชนเขม้แขง็

• การรวมกลุม่ Community Organization
– เร่ิมจากตา่งคนตา่งอยู่

• การพฒันาทกัษะกลุม่ Community Development
– เร่ิมจากการขาดทกัษะเร่ืองใดเร่ืองหึง่ หรือทกัษะชีวิต

• การขบัเคล่ือนกลุม่ Community Mobilization
– เร่ิมจากการมีเป้าหมายเดียวกนั

• การเกิดพลงัอ านาจในกลุม่และชมุชน Community 
empowerment
– กลายเป็นการทีผู้น าหลายคน การรู้จกัสทิธิบคุคล และสทิธิสาธารณะ



การสร้างเสริมพลงัอ านาจ

• หมายถึงการท่ีท าให้คนๆนัน้รู้จกัตนเอง รู้สกึวา่ตนเองมีความสามารถท า
อะไรได้ ควบคมุ ตดัสินใจอะไรได้  และรู้วา่สงัคมท่ีอยูเ่ป็นอยา่งไร 
ตนเองจะอยูก่บัสงัคมได้อย่างๆไร

• กลยทุธ์ การสร้างพลงัอ านาจ
– การมีสว่นร่วม การมีกลุม่ การมีคนรับฟังสิ่งที่พดู

– การเรียนรู้ เกิดสิ่งใหมใ่นสมอง 

– การตดัสินใจ การมีทางเลือก

– การตรวจสอบ พฒันาได้



ก าหนดกรอบการประเมิน ดว้ย ลูกเต๋า และ ระเบียบวิธีวิจยั
เพ่ือการก ากบั ติดตาม และ ประเมินผล



สรุปการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งเกิดข้ึนในประเทศไทย
1.การส่ือสาร
2.การพฒันาทกัษะ
3.การปรบัองคก์ร ทางสงัคม

เน้น
ผลลพัธ์

เน้น Tailor made H Ed       เน้น SDH
Therapeutic Health Ed.     
HL and Self Management
(SE/ Goal Setting)
คนไทยรอบรูสุ้ขภาพ / จดัการตนเองได้

เน้น นวตักรรม การสือ่สาร และการเรยีนรู้
เน้น นวตักรรม การพฒันากระบวนและกระจายนวตักรรม
การกระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation)
การพฒันานวตักรรม (KM / Evidence Based Practice)

HLO / HLS 
(องคก์รและสงัคมแห่งการเรียนรู)้

อนาคต





Aulikki Nissinen, Ximena Berrios, & Pekka Puska Community-based noncommunicable 
disease interventions: lessons from developed countries for developing ones  Bulletin 
of the World Health Organization, 2001, 79 (10) # World Health Organization 2001

1. ต้องท าความเข้าใจชุมชนให้ดีในขัน้การเรียนรู้ชมุชน และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุม่ตา่งๆในชมุชน 
เพ่ือให้ชมุชนมีสว่นร่วมท่ีแท้จริง

2. ต้องมีการส่ือสารผ่านส่ือต่างๆให้ทัว่ถีงว่าการป้องกนัNCDมีกิจกรรมอะไรบ้างในชมุชนนัน้ ๆ 
โดยเฉพาะ เข่น กิจกรรมใน รพสต กิจกรรมในภาคการผลติอาหาร ร้านค้า สถานประกอบการ โรงเรียน 
และ สื่อมวลชน

3. วางแผนการวิเคราะห์ระบบงบประมาณ บญัชีการเงินของกิจกรรมตา่งๆ และ คา่ดแูลรักษาคนไข้โรคเรือ้รัง
ทัง้ที่บ้านและท่ี รพ เพ่ือใช้เปรียบเทียบ

4. กิจกรรมของชุมชนเอง ต้องเน้นการเปล่ียนแปลง สิ่งแวดล้อมทางสังคม และกายภาพ ของ
ชุมชน เน้นการท าให้เกิดการยอมรับวิถีชีวติใหม่ของชมุชน เน้นการก าหนดนโยบายสาธารณะท่ี
สอดคล้องกบัการป้องกนัโรคไม่ตดิตอ่

5. กิจกรรมระดับชาต ิคือ การท าโครงการสาธิตท่ีดี เช่ือถือได้ มีระบบการก ากบั ตดิตาม อย่างด ีทัง้
กระบวนการเปล่ียนแปลง และ การประเมนิผลลพัธ์

6. กิจกรรมการเผยแพร่ผลลพัธ์ของโครงการให้ทกุคนรวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงูได้รับทราบ 
7. ท างานนีร่้วมกบัเครือข่ายตา่งประเทศ เพราะ NCD เป็น Global Health

ขอ้เสนอแนะของการทบทวนโครงการชุมชนในการป้องกนัแกปั้ญหา NCD ของโลก



ตดัสนิใจ


