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Objectives
1.อธิบายปัจจัยกำหนดสุขภาพของประชากรในชุมชนที่ตนเอง
รับผิดชอบได้


2. ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
ชุมชนได้


3. ออกแบบการประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพได้



• Health determinants


• Health behavior theory and health 
promotion planning


• Health promotion evaluation
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Health Determinants
• Individual


• Behavior, genetics, beliefs, expectations, motives, 
values, perceptions, cognitive elements 


• Environment


• Culture, Economics, Politics, Transportation, Education


• Health service system 


• Equality, access, quality



Health Behavior

• The activity undertaken by people for the 
purpose of maintaining or enhancing 
their health, preventing health problems, or 
achieving a positive body image


• The most important factor of health problem



Health promotion

• The process of enabling people to 
increase control over, and to improve 
health


• Focus on individual behavior and a wide 
range of social and environmental 
interventions



Health Behavior Theory

• Predict individual behavior 


• Causes of the behavior


• Psychosocial factors influence on health 
behavior


• Health promotion and disease prevention 
planning



Health Behavior Theory
• Explanatory theory


• Health Belief Model


• Theory of Planned Behavior


• The Ecological theories of Health Behavior 


• Change theory


• PRECEDE PROCEED model





Health Belief Model





Theory of Planned Behavior



Ecological Model
Public Policy 

Community 
(cultural values, norms) 

Organizational 
(environment, ethos) 

Interpersonal 
(social network) 

Intrapersonal 
(knowledge,  

attitude, skills)



PRECEDE PROCEDE Model





Population Health Promotion Model



ภาคประชาสงัคม
การเคลื0อนไหวทางสงัคม

ภาคการเมือง/นโยบาย
การเชื0อมโยงทางการเมือง/กฎหมาย

ภาควิชาการ
การสร้างความรู้หรือทาํงานวิชาการ

หมายถึง การเปลี0ยนแปลงสิ0งที0ยากให้เป็นไปได้ โดยพฒันาความสมดลุ 3 ส่วน คือ การสร้าง

ความรู้ที0เกี0ยวข้อง ความเคลื0อนไหวสงัคม และ อาํนาจรฐัเข้ามาเชื0อมโยงกนั

เช่น ยคุปรบัเปลี0ยนการผลิตยาต้านไวรสัสาํหรบั HIV (กรณีกฏหมายเหนือสิทธิบตัรยา)

มมุหนี0งคือ ความรู้ทางวิชาการ ประโยชน์การมี โทษการไม่มียาใช้

มมุที0สองคือ การรวมกลุ่มกนัเป็นชมุชน องคก์ร ขบัเคลื0อนสนับสนุนการผลิตยาเอง + 

กดดนัรฐับาล

มมุที0สามคือ การออกกฏหมายมาบงัคบัใช้

สามเหลี0ยมเขยื]อนภเูขา (ศ.เกียรติคณุ นพ.ประเวศ วะสี)



Health Promotion 
Evaluation



Health Policy Cycle



What to evaluate?

1. Formative or process


2. Outcome or impact


3. Continuity



Steps of Evaluation
1. Clarify objective of the proposed program


2. Design framework, stakeholder, and question


3. Design measurement method


4. Collect the data


5. Evaluate results


6. Share results and recommendation



Formative (Process) Assessment

12

Mapping for evaluation questions and indicators (1)

Evaluating health promotion 
programs: introductory 
workbook 



Logic Model
Activities Objective Audience Resources Activity Process Indicator Assessor



Outcome Assessment

13

Mapping for evaluation questions and indicators (2)  

Evaluating health promotion programs: introductory workbook 



Logic Model
Activities Objective Audience Ottawa 

Charter

Outcome assessment

Indicator Assessor
Short- 
term

Intermediate- 
term Long-term



Continuity Assessment Questions

• ควรดำเนินการต่อหรือไม่ หรือควรมีโครงการอื่นเพิ่ม
หรือไม่


• ถ้าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นควรทำอย่างไร


• ถ้าทรัพยากรสนับสนุนหมด จะสามารถดำเนินการต่อ
ได้เองหรือไม่



Logic model example 
ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมแก่พนักงาน

ในสถานประกอบการ



Measurement Method
• Qualitative method


• Survey


• In-depth interview


• Focus group


• Quantitative method


• Change: knowledge, behavior, health status


• Quantitative data collection


• Observation



Group Project



Group project: Health promotion planning in your village

Planning ตอ้งเลอืกปัญหาที7สนใจก่อน



Indicator (ตวัชี'วดั) ระดบัความพงึพอใจ, สดัสว่นของเดก็ที@แปรงฟันถกูวธิ,ี สดัสว่นผูม้นํี'าหนกัเกนิ

Indicator cut-off (เกณ์การผา่นการประเมนิ) เชน่ 

-รอ้ยละ QR ของผูร้ว่มกจิกรรม มคีวามพงึพอใจในระดบัด ีหรอืดมีาก (formative: activity)

-รอ้ยละ `a ของเดก็ในหมูบ่า้น เมื@อดาํเนินกจิกรรมแลว้ แปรงฟันไดถ้กูวธิ ี(behavior)

-รอ้ยละ aR ของผูม้นํี'าหนกัเกนิเกณฑ ์เมื@อดาํเนินกจิกรรมแลว้มนํี'าหนกัลดลงตํ@ากวา่เกณฑ ์(health status) 

Group project: Health promotion planning in your village
ส่วนที@ A
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