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วัตถุประสงค&เชิงพฤติกรรม 

เพื่อให�ผู�เรียนสามารถ
 1.อธิบายความหมาย แนวคิดหลัก แนวคิดย อยและสาระสําคัญของแบบจําลองเชิง

นิเวศวิทยา แบบจําลอง PRECEDE-PROCEED แบบจําลองความเชื่อด�านสุขภาพ ทฤษฎี
ความสามารถของตนเอง ทัศนคติทางสุขภาพ แบบจําลองการสร�างเสริมสุขภาพและแบบจําลองการ
เปลี่ยนผ านได�

2. เปรียบเทียบความแตกต างของแนวคิดหลัก แนวคิดย อยและสาระสําคัญของ
แบบจําลองเชิงนิเวศน:วิทยา แบบจําลอง PRECEDE-PROCEED แบบจําลองความเชื่อต�านสุขภาพ 
ทฤษฎีความสามารถของตนเอง ทัศนคติทางสุขภาพ แบบจําลองการสร�างเสริมสุขภาพและ
แบบจําลองการเปลี่ยนผ านได� 

 



วัตถุประสงค&เชิงพฤติกรรม 

เพื่อให�ผู�เรียนสามารถ
3.ประยุกต:ใช�แนวคิดหลัก แนวคิดย อยและสาระสําคัญของแบบจําลองเชิงนิเวศวิทยา

แบบจําลอง PRECEDE-PROCEED แบบจําลองความเชื่อด�านสุภาพ ทฤษฎีความสามารถของ
ตนเอง ทัศนคติทางสุขภาพ แบบจําลองการสร�างเสริมสุขภาพและแบบจําลองการเปลี่ยนผ านใน
การสร�างเสริมสุขภาพภายใต�สถานการณ:ต าง ๆ ได�

4. อภิปรายบทบาทพยาบาลในการสร�างเสริมสุขภาพภายใต�สถานการณ:ต าง ๆ จาก
การใช�แนวคิดแบบจําลองเชิงนิเวศวิทยา แบบจําลอง PRECEDE-PROCEED แบบจําลองความ
เชื่อต�นสุขภาพ ทฤษฎีความสามารถของตนเอง ทัศนคติทางสุขภาพ แบบจําลองการสร�างเสริม
สุขภาพและแบบจําลองการเปลี่ยนผ านได�



The Ecological model



ตัวอย*างนโยบาย

ตัวอย'างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับรัฐบาลและประเทศ เช น
- การควบคุมการบริโภคบุหรี่และสุราด�วยมาตรการต าง ๆ 
- การส งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติหรือเกษตรที่เอื้อต อสุขภาพ 
- การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชดํารัส 
- นโยบายการจัดผังเมืองที่ดี การทําเมืองน าอยู  การส งเสริมชีวิตสาธารณะ

ตัวอย'างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับองค&กรปกครองส'วนท�องถิ่น 
- การส งเสริมเครือข ายเกษตรปลอดสารพิษ และเชื่อมโยงเกษตรกรเข�ากับผู�บริโภค 
- การวางผังชุมชน ดูแลการพัฒนาชุมชนให�เปCนระบบระเบียบ



ตัวอย*างนโยบาย
ตัวอย*างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับหน*วยงาน/องค�กร 

 - การทําโครงการลด ละ เลิกเหล�า บุหรี่ จัดสถานที่และสร�างบรรยากาศการออกกําลังกาย 

 - การสUงเสริมให�พนักงานบางประเภทนํางานกลับไปทําที่บ�านเพื่อให�เวลากับครอบครัวมากขึ้น

ตัวอย*างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับชุมชน/ประชาชน 

 - การรวมตัวกันเป_นเครือขUายเกษตรปลอดสารพิษ 

 - การรวมตัวกันจัดระบบดูแลความปลอดภัยในชุมชนกันเอง



ตัวอย*างการโมเดลนิเวศวิทยาในการควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

1) ภายในบุคคล 
(Intrapersonal) 

อายุ เพศ ผลการเรียน ความรู�ทัศนคติทักษะชีวิต ความภาคภูมิใจในชวีิต 
อัตมโนทัศน�

2) ระหว*างบุคคล 
(Interpersonal)

ประวัติการสูบบุหรี่ของบิดามารดาเพื่อน ทัศนคติในเรื่องบุหรีข่องบดิา
มารดาและเพื่อน แรงขับจากเพื่อนและกฎระเบยีบในครอบครัว

3) องค�กร (Organization) การจัดสภาพแวดล�อมที่ปลอดบหุรี่ในโรงเรยีน นโยบายและการ
ดําเนินงาน กิจกรรมการรณรงค�ต*อต�านการสูบบหุรี่ในโรงเรยีน 

4) ชุมชน (Community) กิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ การเข�าถึงบุหรี่ของนักเรียน 
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

5) นโยบายสาธารณะ 
(Public policy)

นโยบายการควบคุมการบรโิภคยาสูบ ราคาบุหรี่และการขึ้นภาษบีุหรี ่



แบบจําลอง PRECEDE-PROCEED
• คําวUา PRECEDE ยUอมาจาก Predisposing, Reinforcing, and Enabling Causes in Educational 

Diagnosis and Evaluation ซึ่งหมายถึง กระบวนการใช�ปcจจัยหลักหรือปcจจัยนํา ปcจจัยเอื้อและ
ปcจจัยเสริมในการวินิจฉัยและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

• คําวUา PROCEED ยUอมาจาก Policy, Regulatory และ Organizational Constructs in Educational 
and Environmental Development เป_นกระบวนการที่ชี้ให�เห็นวUาควรดําเนินโครงการ/กิจกรรม
สร�างเสริมสุขภาพภายใต�นโยบาย ระเบียบปฏิบัติหรือเงื่อนไขตUาง ๆ ที่เกี่ยวข�อง







แบบจําลองความเชื่อด�านสุขภาพ (Health Belief Model: HBM)



3 ทฤษฎีความสามารถของตนเอง (Self- efficacy theory)



ทัศนคติต*อสุขภาพ (Health attitude)



แบบจําลองการสร�างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Model: HPM)



แบบจําลองการเปลี่ยนผ*าน (Trans-theoretical model)



การประยกุต�ใช�แบบจาํลองการเปลี่ยนผ*านตามขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลงแต*ละขัน้ตอน

ที�มา: Prochaska and Prochaska (2014)



การเลิกบุหรี่ – การเปลี่ยนพฤติกรรม (ความคิด ความรู�สึก และ การกระทํา)

1. Pre-contemplation_ไม*สนใจ ไม*รู�ตัวว*าพฤติกรรมมีปaญหา

2. Contemplation_เริ่มตระหนัก คิดใตร*ตรอง เริ่มต�องการเปลี่ยน
พฤติกรรม

3. Preparation _เตรียมพร�อมเปลี่ยนพฤติกรรม

4. Action _ทดลองทํา พฤติกรรมใหม*

5.     Maintenance _การรักษาพฤติกรรมใหม*ให�คงอยู*

18

1. ไม*ใส*ใจ/ไม*สนใจเลิก

2. ตั้งใจจะเลิกบุหรี่

3. ตั้งใจเลิกภายใน 1 เดือน

4. ลงมือเลิกบุหรี่ 

 

5. เลิกบุหรี่ต*อเนื่องมากกว*า 6 เดือน



ความรอบรู�ด�านสุขภาพ (Health literacy)
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