
ระบบประเมินพฤติกรรมสขุภาพวยัท างาน

ผา่น Application H4U 

ส านกัทนัตสาธารณสขุ



การด่ืมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลล์

พฤติกรรมการกิน

พฤติกรรมการนอนพฤติกรรมการออกก าลงักาย

การสบูบหุรี่การดแูลสขุภาพช่องปาก

พฤติกรรมท่ีมีพลต่อภาวะสขุภาพ



แนวคิดการพฒันา : การส ารวจพฤติกรรมสขุภาพท่ีพึงประสงคก์ล ุม่วยัท างาน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

กล ุม่เป้าหมาย

4 จงัหวดั ไดแ้ก ่

เชียงราย ขอนแกน่ 

อบุลราชธานี ชลบรุี

กล ุม่เป้าหมาย

ส ารวจ 13 ศนูยเ์ขตศนูย์

เขตละ 1 จงัหวดั

กล ุม่เป้าหมาย

ส ารวจ 77 จงัหวดั

จงัหวดัละ 600 คน

รวม 46,200 คน

• ปี 2560 ใชโ้ปรแกรม JHCIS

เป็นโปรแกรมท่ีแต่ละรพ.มีอย ูเ่ดิม   

ไมต่อ้งการเพ่ิมโปรแกรมใหม่

ปัญหา ไมส่ามารถเขา้ไปเปล่ียนแปลง

เปล่ียนแปลงขอ้มลูในระบบได้

• ปี 2561 ใช ้Google form 

สะดวก สามารถใชไ้ดท้กุท่ีในมือถือ

ปัญหา ประชาชนท่ีท าแบบประเมิน

พฤติกรรมไมไ่ดร้บัความร ูก้ลบัคืนใน

การปรบัเปล่ียนพฤติกรรม

• ปี 2562 ใช ้Application H4U

เพ่ือตอบสนองตวัช้ีวดัของกระทรวง

สาธารณสขุท่ีตอ้งการใหมี้การใช้

นวตักรรม และประชาชนไดค้วามร ูใ้น

การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมกลบัคืน

ผา่น infographic





โรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อบุลราชธานี



1.แบบสอบถามพฤติกรรมสขุภาพท่ีพึงประสงคใ์นกล ุม่วยัท างาน

- ขอ้มลูพฤติกรรมสขุภาพท่ีพึงประสงคใ์นกล ุม่วยัท างานระดบัประเทศ

- ประชากรวยัท างานมีการประเมินพฤติกรรมสขุภาพของตนเอง

2.ขอ้มลูปรบัพฤติกรรมสขุภาพท่ีพึงประสงค ์

ประชากรวยัท างานมี health literacy พฤติกรรมสขุภาพพึงประสงค์

การเก็บขอ้มลูพฤติกรรมสขุภาพผา่น mobile application H4U



พฤติกรรมการกิน

พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง

พฤติกรรมการนอน

พฤติกรรมการดแูลสขุภาพช่องปาก

พฤติกรรมการสบูบหุรี่

พฤติกรรมการด่ืมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลล์



พฤติกรรมการกินผกั การออกก าลงักาย พฤติกรรมการนอน การแปรงฟัน

ก าหนดตวัช้ีวดัตามพฤติกรรมพึงประสงค ์4 พฤติกรรม

การเก็บขอ้มลูพฤติกรรมสขุภาพผ่าน mobile application H4U



แบบสอบถามประเมินตนเอง ขอ้มลูปรบัพฤติกรรมสขุภาพท่ีพึงประสงค ์





แต่ละหม ูบ่า้นส ุม่ 12 คน (ตอนตน้ 4 คน+ตอนกลาง 4 คน+ตอนปลาย 4 คน) = 50x12 = 600 คน

แต่ละต าบลส ุม่ 2 หม ูบ่า้น = 25x2 = 50 หมูบ่า้น

แต่ละจงัหวดัส ุม่ 5 อ าเภอ

แต่ละอ าเภอส ุม่ 5 ต าบล = 5x5 = 25 ต าบล

จงัหวดัละ 600 คนx77 จงัหวดั = 46,200 คน

(ใหญ่ 1 อ าเภอ, กลาง 2 อ าเภอ และเล็ก 2  อ าเภอ)

การเก็บขอ้มลูพฤติกรรมสขุภาพผ่าน mobile application H4U





รอ้ยละของประชากรท่ีเติมเครือ่งปรงุรสเค็มในอาหาร รอ้ยละของประชากรด่ืมเครือ่งด่ืมรสหวาน

รอ้ยละของประชากรท่ีไปรบับรกิารทางทนัตกรรมในปีท่ีผา่นมา

เติมเครือ่งปรงุรสเค็มทกุครัง้

เติมเครือ่งปรงุรสเค็มบางครัง้

ไม่เติมเลย

ด่ืม 1-3 วนัต่อสปัดาห์

ด่ืม 4-6 วนัต่อสปัดาห์

ด่ืมทกุวนั

ไม่ด่ืมเลย

10.07

63.48

26.45

13.19

38.77

48.04

รอ้ยละของประชากรท่ีมีพฤติกรรมเนือยน่ิง

60.2413.45

9.46

16.85

49.05
50.95

ไปรบับรกิาร

ไม่ไปรบับรกิาร

นัง่หรอืเอนกายเฉยๆ นานเกนิ 

2 ชัว่โมง ทกุวนั

นัง่หรอืเอนกายเฉยๆ นานเกนิ 

2 ชัว่โมง บางวนั

นัง่หรอืเอนกายเฉยๆ ไม่ถึง

2 ชัว่โมง ในแต่ละวนั
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จ านวนการรบับรกิารทางทนัตกรรม แยกตามชนิดหตัถการ (คน)

ประชากรวยัท างาน

ไปรบับรกิารทางทนัตกรรมในปีท่ีผา่นมา

รอ้ยละ 49.05

*ประชากรแต่ละคนอาจรบับรกิารทางทนัตกรรมมากกว่า 1 หตัถการ



รอ้ยละของประชากรด่ืมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลลใ์นระดบัอนัตราย*รอ้ยละของประชากรสบูบหุรี่

89.73

5.31

4.96

ไม่สบู

สบูมวนแรกในช่วง 30 นาทีถึง 1 ชัว่โมงหลงัต่ืนนอน

สบูมวนแรกหลงั 1 ชัว่โมงขึ้นไปหลงัต่ืนนอน

68.09

18.04

9.56

4.31

ไม่เคยเลย เดือนละครัง้

สปัดาหล์ะครัง้ ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั

*หมายถึง ด่ืมเบียรม์ากกว่า 4 กระป๋อง หรอืสรุาเกนิครึง่แบนขึ้นไป



หา intervention ท่ีเหมาะสม

คืนขอ้มลูใหพ้ื้นท่ี

วิเคราะห ์หาแนวทาง

สรา้งเสรมิสขุภาพ

น าเสนอขอ้มลูใหส้ านกั/กอง

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู



• พฒันาความเช่ือมโยงกบัขอ้มลูสขุภาพระดบับคุคล

• ขยายการใชง้านใหค้รอบคลมุกล ุม่เป้าหมายในหน่วยงาน องคก์ร สถานประกอบการ

แนวทางการพฒันาการเก็บขอ้มลูโดยใช ้application H4U 2563



Thank You
For your time…


