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แนวทำงกำรจัดท ำโครงกำร/แผนงำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ 

1 กำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ   

 EX  ประเด็นปัญหา โรคเบาหวาน ความดัน  หรือโรคไข้เลือดออก  

2 ส ำรวจ ข้อมูล พฤติกรรม HB  และหรือ ข้อมูลควำมรอบรู้ทำงด้ำนสุขภำพ 

 

 

 

3 ระบุพฤติกรรมส ำคัญทีเ่ป็นสำเหตุของปัญหำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากประเด็นปัญหาสุขภาพ เลือด1 ปัญหำ ที่สอดคล้องกับ 5 ปัญหำ คปสอ. 

-กลุ่มป่วย ทั้งในโรงพยำบำลและป่วยในชุมชนอาจจะใช้ข้อมูลจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมการดูแลตนเองทีค่ลินิกต่างๆ ใช้ซักประวัติ ซ่ึงต้องมีกำรสรุป
ภำพรวม “ร้อยละ....ของพฤติกรรมรำยข้อ”  

-กลุ่มไม่ป่วย (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มปกติ) ที่อยู่ในชุมชน ซึ่งมีจ านวนมาก สามารถ
ใช้วิธีการสุ่มส ารวจ สนทนากลุ่ม ฯลฯ 

จ าแนกตาม   กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปกติ (น ำไปสู่กำรก ำหนดพฤติกรรมสุขภำพของกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
วัตถุประสงค์ของโครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 

ตัวอย่ำง กำรจัดล ำดับของพฤติกรรมเสี่ยง จ ำแนกตำมกลุ่มเป้ำหมำยและก ำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งเป็น
พฤติกรรมด้ำนบวก เช่น  

•  พฤติกรรมเสี่ยงดื่มเครื่องดื่มนมเปรี้ยว ชำ กำแฟ เครื่องดื่มท่ีผสมครีมเทียมมีรสหวำน ก ำหนดเป็นพฤติกรรมที
พึงประสงค์เชิงบวก คือ กำรดื่มนมจืด หรือ น้ ำเปล่ำ  

• พฤติกรรมกำรกินอำหำรหวำน/เค็ม ก ำหนดเป็นพฤติกรรมบวกคือกำรไม่เติมเครื่องปรุงรสเพิ่มในจำนอำหำร 
เป็นต้น 

ก ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 



จัดท ำโดย ปิยมำภรณ ์ แจ่มศรี สสจ.สตูล 
 

4วิเครำะห์ปัจจัยสำเหตุของพฤติกรรมดังกล่ำว (องิตำมทฤษฎี หรือจำกกำรค้นหำจำกกลุม่เป้ำหมำย) 
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Phase 3 
(Education and 

Ecological  Assessment) 
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Phase 2 
Epidemiological, Behavioral, and Environmental Assessment   

 

        
       

พฤติกรรมเสี่ยงดื่มเครื่องดื่มนมเปรี้ยว  
ชา กาแฟ เครื่องดื่มที่ผสมครีมเทียมมีรสหวาน  
พฤติกรรมการกินอาหารหวาน/เค็ม 

ปัจจัยน า 

.................................... 
ปัจจัยเสริม 

................................... 
ปัจจัยเอื้อ 

.................................... 
 

5 ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ต้องครอบคลมุกำรพัฒนำทักษะ  
และกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมที่จ ำเป็น 
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แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรออกแบบกิจกรรม 

1. เจ้าหน้าที่จะใช้ทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคม: social support theory (ข้อมูล, วัสดุอุปกรณ์, ขวัญ ก าลังใจ, 
การสนับสนุนด้านการประเมินผล)  

2. ใช้แนวคิด empowerment ในกลุ่มเป้าหมาย 

3.  รูปแบบกิจกรรม เน้นกิจกรรมฝึกทักษะมากกว่าการให้ความรู้ เช่น กิจกรรมการสาธิต กระบวนการกลุ่ม 
บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง (ต้องการให้เกิด HL)  

4. การออกแบบสื่อ: การออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ใช้ขนาดตัวอักษรและสีที่เหมาะสม ใช้
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย สื่อที่ใช้ภาพมากกว่าตัวหนังสือ น าเสนอเรื่องราว ประสบการณ์จริงของกลุ่มเป้าหมาย(สื่อ
ท้องถิ่น)  

6 กำรด ำเนินงำนและกำรควบคุมก ำกับ 
หลักกำร 

6.1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและพัฒนาปัจจัยแวดล้อม  การสื่อสาร 
ตามแผนที่ได้วางไว้ 

6.2. มีการควบคุมก ากับให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
6.3. การประเมินผลกิจกรรมการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในคร้ังต่อปุ

เหมาะสมยิ่งขึ้น  

แนวทำงปฏิบัต ิ 

  6.1.จัดกิจกรรมที่ประกอบด้วยกจิกรรมเสริมควำมรู้ ทักษะ และจัดปจัจัยแวดล้อมดังนี้  

ทีม PCT  จัดกิจกรรมสุขศึกษาในหน่วยบริการต่างๆ  : จ าแนกตาม  กลุ่มเป้าหมายท่ีแต่
ละหน่วยบริการรับผิดชอบ เน้น การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

กิจกรรมในกลุ่มป่วยท้ังในโรงพยาบาล และ กลุ่มป่วยในชุมชน เน้นการให้ข้อมูลและเสริม
พลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัวให้สามารถจัดการตนเองได้ถูกต้องโดย ตอบสนองความต้องการและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วย(Tailor made Health Education) 

  กิจกรรมในกลุ่มไม่ป่วยในชุมชน เพื่อให้มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ : โมเดล เช่น มป.
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ  รร.สุขบัญญัติแห่งชาติ  
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6.2 ติดตำม/ควบคมุก ำกบั/เสริมพลังแก่ทีมงำน และ เครือข่ำยทั้งใน รพ. และ ในชุมชน ใน 
2 ประเด็น  

 - ในกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ เพื่อตดิตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร  

 - ในกลุ่มเครือข่ำยสุขภำพทั้งใน รพ. และ ในชุมชน เพื่อเสริมพลังอ ำนำจ  

6.3. กำรประเมินผลกำรพัฒนำพฤติกรรม 

หลักกำร 

•  การวัดและให้ค่าของผลการด าเนินงานสุขศึกษาว่าเป็นไปตามท่ีคาดหวังหรือไม่ (เกณฑ์ หรือ
เป้าหมาย) มากน้อยเพียงใด 

• การประเมินผลโครงการ ให้น าวัตถุประสงค์โครงการมาก าหนดเป็นตัวชี้วัดและระบุวิธีการวัด 

                    ตัวชี้วัดในกำรประเมินผลสุขศึกษำ 
ปัญหำสำ ำรณสุข ตัวชี้วัดผลกระทบ 

ตัวชี้วัดพฤติกรรม 

ปัจจัยสำเหตุ
ของพฤติกรรม

กิจกรรมสุขศึกษำ

พฤติกรรมที่เป็น
สำเหตุของปัญหำ

ปัจจัยน ำเข้ำ

ตัวชี้วัดปัจจัย
พฤติกรรม 

ตัวชี้วัด
กิจกรรม/
กระบวนกำร 

ตัวชี้วัดปัจจัยน ำเข้ำ

อัตรำป่วย อัตรำตำย 
อัตรำภำวะแทรกซ้อน 

ร้อยละของพฤติกรรม 

ร้อยละของผู้มีควำมรู้ 
ทัศนคติ ควำมเชื่อ  
ทักษะ ควำมต้ังใจ/
วำงแผน

จ ำนวนคน/กลุ่ม/ครั้ง            
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม/จัด
กิจกรรม รูปแบบกิจกรรม  

เงิน สื่อ คนที่ใช้                      
ในกำรจัดกิจกรรม 
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แนวทำงปฏิบัต ิ

ประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเป้าหมายตามวัตถุประสงค์โครงการ /ประเมินการมีส่วนร่วม /
ความพึงพอใจ  

 กลุ่มป่วยในโรงพยาบาล และ กลุ่มป่วยในชุมชน สามารถสรุปภาพรวมของพฤติกรรมรายข้อจาก
แบบบันทึกข้อมูลพฤติกรรม เพื่อสะท้อนกระบวนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาว่าประสบผลส าเร็จ
อย่างไร 

  กลุ่มไม่ป่วยในชุมชน ใช้การสุ่มประเมิน  

 ให้น าผลลัพธ์พฤติกรรมสุขภาพไปเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางสุขภาพ (Health Outcome) ท่ีเป็น
เป้าหมายของโรงพยาบาลแต่ละปี  

 


