
66 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปท่ี 19 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2556
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บทคัดยอ
 โมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Transtheoretical Model: TTM) พัฒนาโดย โปรแชสกา และ

ไดคลเีมนเต  (Prochaska & DiClemente, 1983) เพ่ือชวยในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตดิสรุาและบหุรี ่ตอมาไดขยาย

ขอบเขตมาประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดานอื่นๆ (Burkholder & Evers, 2002; Prochaska & 

Marcus, 1994; Weinstein , Rothman,& Sutton, 1998) แนวคิดหลัก (core constructs) ของ TTM ประกอบดวย 

1)  ขั้นความพรอมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  (Stages of change) แบงเปน 5 ขั้น ไดแก ขั้นกอนคิด 

(Precontemplation) ขั้นเร่ิมคิดพิจารณา (Contemplation) ขั้นเตรียมหรือเริ่มปฏิบัติ (Preparation) ขั้นปฏิบัติ 

(Action) และข้ันปฏิบัติสม่ําเสมอ (Maintenance)  2) การรับรูสมรรถนะแหงตน (Self–Effi cacy) 3) ความสมดุล

ในการตัดสินใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Decisional balance) และ 4) กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Processes of change) ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมแตละข้ันความพรอม จะใชกระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ทีแ่ตกตางกัน ซึง่มทีัง้หมด 10 กระบวนการ ในบทความฉบับนีไ้ดอธิบายแนวคิดโมเดลการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพ และตัวอยางการประยุกตใชแนวคิด TTM  เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายซ่ึงจะชวยลดระดับ

ความดันโลหิตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

คําสําคัญ: โมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การออกกําลังกาย

*พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

**พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา



67The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 19 No.1 January-June 2013

An Application of Transtheoretical Model to Promote Exercise

Kultida  Panidchakul  PhD

Atiporn  Samranbua  PhD

Abstract
 Transtheoretical Model (TTM) of health behavior change was developed by Prochaska and DiClemente 

(1983) in order to modify behaviors of alcohol and tobacco dependences. Then this model was extended to apply 

for the change of other health behaviors (Burkholder & Evers, 2002; Prochaska & Marcus, 1994; Weinstein, 

Rothman, & Sutton, 1998). The core constructs of TTM comprise 1) stages of change including precontemplation, 

contemplation, preparation, action, and maintenance; 2) self–effi cacy; 3) decisional balance; 4) processes of 

change. Each stage of behavior change uses different 10 processes of change. This article explains the main 

concepts of TTM and displays an application of TTM to promote exercise which helps reducing high blood 

pressure among hypertensive patients.   

Keywords:  Transtheoretical model, exercise

บทนํา
 ความเขาใจแนวคิด ทฤษฎีการสรางเสริม

สขุภาพ และการปองกนัการเจ็บปวยแบบองครวม จะชวย

ใหบุคลากรดานสุขภาพเขาใจความเช่ือมโยงระหวาง

บุคคลและส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพล

ตอการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ  ชวยใหมี

กรอบแนวคิดในการประเมินปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

สรางเสริมสขุภาพ มแีนวทางในการปฏิบตักิารพยาบาล

และการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการ

สรางเสริมสขุภาพ โดยผานข้ันตอนการใชกระบวนการ

พยาบาล  ทําใหบุคลากรสาธารณสุขสามารถปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผูใชบริการใหดีขึ้น สง

ผลใหคาใชจายในการรักษาพยาบาลของประชากรโดย

รวมลดลง และยังชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวยโรค

เรื้อรัง แนวคิด ทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพท่ีพบวา

มีประสิทธิภาพในงานสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

ระดับบุคคล ไดแก โมเดลการสงเสริมสุขภาพ (Health 

Promotion Model) โมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transtheoretical Model) และการเสริมสรางพลัง

อํานาจของบุคคล ในบทความวิชาการฉบับนี้ จะขอ

กลาวรายละเอียดเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับโมเดล

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Transtheoretical 

Model) เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

เนื่องจากโมเดลน้ีมีการเผยแพรในวารสารของไทย

ไมมากนัก

โมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transtheoretical Model)
 โ ม เ ด ล ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม 

(Transtheoretical Model) ใชตวัยอวา TTM ไดถกูพฒันา

ในชวงตนป  ค.ศ. 1980 เปนโมเดลที่อธิบายความต้ังใจ

หรือความพรอมของบุคคลท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ของตนเองโดยเนนทีก่ระบวนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

และการตัดสินใจ (decisional making) ของบุคคล
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ผูนั้น ในชวงแรกๆ TTM ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายการ

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในผูตดิเหลาและบหุร่ี ตอมาได

ขยายขอบเขตมาใชอธิบายพฤติกรรมการปองกันโรค

และการประยุกตใชในดานบริการทางการแพทย 

(Burkholder & Evers, 2002; Prochaska & Marcus, 

1994; Weinstein, Rothman, & Sutton, 1998) แตการนํา 

TTM มาประยุกตใชในพฤติกรรมการออกกําลังกาย

เริ่มตนในปค.ศ. 1990 โดย Marcus และคณะ (Marcus, 

Selby, Niaura, & Rossi, 1992; Marcus & Simkin, 1993) 

หลังจากน้ันไดมีการใชโมเดลน้ีมาเปนแนวทางในการ

สงเสรมิพฤตกิรรมการออกกาํลงักาย   TTM ไดอธบิายวา

บุคคลไมสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดจากการคิด

เพียงคร้ังเดียว แตจะคอยๆพัฒนาความคิดในการ

ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมไปทีละข้ัน เรยีกวา ขัน้ความพรอม

ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  (Stages of change)  ซึง่มี

ทัง้หมด 5 ขัน้ ไดแก 1) ขัน้กอนคดิ (Precontemplation) 

2) ขั้นเร่ิมคิดพิจารณา (Contemplation) 3) ขั้นเตรียม

หรือเริ่มปฏิบัติ (Preparation) 4) ขั้นปฏิบัติ (Action) 

และ 5) ขัน้ปฏิบตัสิมํา่เสมอ (Maintenance) จะเห็นไดวา 

ขั้นที่ 1-3 คือ ขั้นกอนปฏิบัติพฤติกรรมเปาหมาย  

สวนขั้นที่ 4 และ 5 เปนข้ันกําลังปฏิบัติพฤติกรรม

เปาหมาย ซึ่งบุคคลที่อยูในแตละขั้นความพรอมจาก

ขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 5 อาจเปลี่ยนแปลงขั้นความพรอม

ไปในทศิทางลดลง หรือเพ่ิมขึน้ไดตลอดเวลา เชน วนันี้

บุคคลประเมินวาตนเองอยูในขั้นที่ 1 เมื่อไดอานขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกายและ

รับรูวาตนเองมีโอกาสเปนโรคเบาหวานไดถาไมออก

กําลังกาย จึงเกิดความรูสึกอยากออกกําลังกายและเริ่ม

ปฏิบัติจริงจัง  ดังนั้น 1 สัปดาหตอมาบุคคลนี้จึงเล่ือน

มาอยูในขั้นเริ่มปฏิบัติ 

 ขัน้ความพรอมในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

(Stages of change) หมายถงึ ระดับขัน้ความพรอม หรอื

ความตัง้ใจของบคุคลทีจ่ะปฏบิตัพิฤตกิรรม (Prochaska 

& Velicer, 1997) ซึ่งมีอยู 5 ขั้น ในบทความน้ีจะแบง

บุคคลตามพฤติกรรมการออกกําลังกายในแตละขั้น 

ดังนี้ 

 ขัน้ที ่1: ขัน้กอนคดิ (Precontemplation Stage) 

บุคคลท่ีอยูในข้ันนี้ยังไมคิดและไมสนใจท่ีจะปฏิบัติ

พฤติกรรมการออกกําลังกาย  นอกจากน้ียงัไมตระหนัก

ถึงผลเสียของพฤติกรรมเดิมที่ตนเองกําลังปฏิบัติอยู 

 ขั้นที่ 2: ขั้นเริ่มคิดพิจารณา (Contemplation 

Stage) บุคคลเริ่มคิดที่จะปฏิบัติพฤติกรรมการออก

กําลังกายภายในระยะเวลา 6 เดือนขางหนา ในขั้นนี้

บุคคลจะพิจารณาความสมดุลระหวางผลดี - ผลเสีย 

(Pros-cons) ทีจ่ะไดรบัถาเขาปฏิบตัพิฤตกิรรมการออก

กําลังกาย ในข้ันนี้บุคคลอาจคิดวา การออกกําลังกาย

ทําใหเกิดผลดี มากกวาผลเสีย (Pros > cons) 

 ขัน้ที ่3: ขัน้เร่ิมปฏิบตั ิ(Preparation Stage) ใน

ขั้นนี้บุคคลเตรียมที่จะปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลัง

ภายใน 30 วันขางหนา หรือบางคนเร่ิมปฏิบัติแลวแต

ทําไดไมสมํ่าเสมอจึงยังไมเกิดประโยชนตอสุขภาพ 

 ขั้นที่ 4: ขั้นปฏิบัติ (Action Stage) บุคคลท่ี

อยูในข้ันนีส้ามารถปฏิบตัพิฤติกรรมการออกกําลังกาย

ไดสมํ่าเสมอตามเกณฑที่บุคลากรสุขภาพยอมรับ  แต

ระยะเวลาที่ปฏิบัตินอยกวา 6 เดือน

  ขั้นที่ 5: ขั้นปฏิบัติสมํ่าเสมอ (Maintenance 

Stage) เปนขัน้สดุทายในขัน้การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

การออกกําลังกาย ในขั้นนี้บุคคลสามารถปฏิบัติ

พฤติกรรมการออกกําลังกายไดสมํ่าเสมอ เปนระยะ

เวลาติดตอกันนานมากกวา 6 เดือน  

 นอกจากขั้นความพรอมในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม (Stages of change) TTM ยังอธิบายแนวคิด

หลัก (Core constructs) ที่เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของบุคคลในแตละขั้น (Stage of change) 

ดังนี้ คือ  การรับรูสมรรถนะแหงตน (Self–Effi cacy) 

ความสมดุลในการตัดสนิใจเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

(Decisional balance) และกระบวนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม (Processes of change) ซึ่งความหมายใน
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แนวคิดหลักแตละตัวมีดังนี้

 1. การรับรูสมรรถนะแหงตน  (Self–

Effi cacy) เปนความเชือ่มัน่ทีบ่คุคลมตีอตนเองวาตนเอง 

มีความสามารถที่จะปฏิบัติพฤติกรรมเปาหมาย

ไดสําเร็จถึงแมวาจะอยูในสถานการณที่เปนอุปสรรค

ในการปฏิบัติ  ซึ่งกลุมบุคคลที่อยู ในขั้น  กอนคิด 

(Precontemplation) และเริม่คิดพจิารณา (Contemplation) 

จะมีการรับรูสมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกาย

นอยกวากลุมบคุคลทีอ่ยูในขัน้เริม่ปฏบิตั ิ(Preparation) 

และข้ันปฏิบัติ (Action) สวนกลุมบุคคลที่อยูใน

ขั้นปฏิบัติสมํ่าเสมอ (Maintenance) จะมีการรับรู

สมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกายมากทีส่ดุ (Kim, 

2008; Tung & Hsu, 2009)

 2. ความสมดุลในการตัดสินใจเพื่อปรับ

เปล่ียนพฤติกรรม (Decisional balance) คือ การท่ี

บคุคลประเมนิความสมดลุระหวางผลด-ีผลเสีย (Pros-

cons) ที่จะไดรับจากการปฏิบัติพฤติกรรมเปาหมาย 

เชน การออกกําลังกาย การประเมินความสมดุลในการ

ตัดสินใจจะชวยใหมีการเปล่ียนแปลงขั้นความพรอม

ในการออกกําลังกายไปสูระดับที่สูงขึ้น (Spencer, Ad-

ams, Malone, Roy, & Yost, 2006)

 3. กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

(Processes of  change) เปนกลวิธี/เทคนิคที่ใชความ

รูสึกนึกคิด หรือประสบการณและเทคนิคการปรับ

พฤติกรรมที่นํามาใชเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ใหมีการขยับผานข้ันความพรอมของการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 5 ขั้น Prochaska   และ DiClemente (1983)   

ไดอธิบายวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมี 

10 วิธี ที่นํามาจากการใชทฤษฏีจิตบําบัด ประกอบดวย 

การใชความรูสึกนึกคิดหรือประสบการณ (Cognitive/ 

Experiential processes) และการใชกระบวนการ

ทางพฤติกรรม (Behavioral processes) อยางละ 5 

กระบวนการ ดังนี้

 3.1  กระบวนการใชความรูสึกนึกคิดหรือ

ประสบการณ (Cognitive/ Experiential processes) 

ประกอบดวย 5 กระบวนการ คือ

    3.1.1 ก า ร เ พ่ิ ม ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู  

(Consciousness raising) คือ การคนหาขอมูลใหมๆ 

เกี่ยวกับการออกกําลังกาย เชน รูวาการอานบทความ

เกีย่วกบัการออกกําลงักายทําใหรูถงึประโยชนของการ

ออกกําลังกายตอรางกายมากขึ้น

  3.1.2 การกระตุนใหรูสึกกลัว  หรือ

สะเทือนใจ (Dramatic relief) เปนประสบการณและ

ความรูสึกกลัว วิตกกังวลท่ีรุนแรงเก่ียวกับการไมออก

กําลังกาย เชน ถาฉันไมออกกําลังกาย ฉันอาจจะเปน

โรคหัวใจและตองกลายเปนภาระของผูอื่น

         3.1.3 การประเมนิสิง่แวดลอม (Environ-

mental  reevaluation) คือ การประเมินวาการไมออก

กาํลงักายจะมผีลกระทบตอรางกายและสิง่แวดลอมทาง

สังคมอยางไร เชน  รูสึกวาการออกกําลังกายสม่ําเสมอ

จะทําใหพึ่งตนเองไดและไมเปนภาระตอผูอื่น

       3.1.4 การประ เมินตนเอง  (Se l f -

reevaluation) คือ การประเมินคุณคา/ ประสบการณ

ที่ผานมาของตนเองเก่ียวกับการออกกําลังกาย / หรือ

ไมออกกําลังกาย เชน การออกกําลังกายทําใหฉันรูสึก

วากระฉับกระเฉงและมีกําลังเพิ่มมากขึ้น 

                   3.1.5 การประกาศเจตนารมณใหสังคม

รับรู (Social liberation) คือ การประกาศใหผูอื่นรับรู

วาตนเองเปนผูออกกําลังกายเปนประจํา

 3.2  กระบวนการทางพฤตกิรรม (Behavioral 

processes) แบงยอยเปน 5 กระบวนการ ดังนี้

                   3.2.1 การใชเทคนิคการหาส่ิงทดแทน 

(Counter-conditioning) คอื การเลือกทําพฤตกิรรมการ

ออกกําลังกายทดแทนการทําพฤติกรรมอื่นๆ เชน เมื่อ

รูสกึเครียดแทนท่ีจะนัดเพือ่นไปทานอาหาร กเ็ลอืกท่ีจะ

นัดเพื่อนไปออกกําลังกายเพราะเปนวิธีที่ชวยลดความ

ตึงเครียดไดมากกวาวิธีอื่น
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  3.2.2 การไดรบัความชวยเหลอืสนบัสนนุ 

(Helping  relationship) คือ การไดรับการสนับสนุน

จากแหลงตางๆ เพื่อชวยใหสามารถออกกําลังกายได

สม่ําเสมอ เชน มีผูชวยแบงเบาภาระงาน ทําใหมีเวลา

มากพอที่จะไปออกกําลังกาย

  3.2.3 การใชเทคนิคการใหรางวัลตนเอง 

(Reinforcement management) คอื การใชกรณ/ี เหตกุารณ

ตางๆสรางเง่ือนไขใหมี พฤติกรรมการออกกําลังกาย 

และเม่ือทําไดตามเปาหมายก็ใหรางวัล เพื่อทําใหเกิด

พฤติกรรมการออกกําลังกายตอเนื่อง เชน ถาฉัน

ออกกําลังกายไดทกุวนั เปนเวลา 1 เดอืนติดตอกนั ฉนัจะ

ไปรับประทานอาหารรานที่โปรดปรานกับเพ่ือน 1 มื้อ

  3.2.4 เทคนิคการใหคํามั่นสัญญากับ

ตนเอง (Self -liberation) คือ การกําหนดคํามั่นสัญญา

วาจะปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลังกาย และมีความ

เชือ่มัน่วาจะตองทาํได เชน ฉนัใหคาํปฏญิาณกบัตนเอง

วาจะออกกําลังกายเปนประจํา

  3.2.5 การควบคุมส่ิงเรา (Stimulus Con-

trol) คือ การควบคุมสถานการณที่ขัดขวาง หรือไมเอื้อ

ใหบุคคลเกิดพฤติกรรมการออกกําลังกาย เชน เมื่อมี

งานยุงมากๆ ฉันจะเขียนตารางเวลาการออกกําลังกาย

ไวในปฏิทินสวนตัว

 ในชวงตนป ค.ศ. 1980 โมเดลการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม (Transtheoretical Model: TTM) ได

มีการนําไปประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ และถูกนําไปใชอยางตอเนื่องจนสามารถใช

เปนเคร่ืองมือในการสงเสริมใหบคุคลมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ (Dishman, 

Vandenberg, Motl, & Nigg, 2010; C. Kim, Kim, & 

Chae, 2010; Martin, Prayor-Patterson, Kratt, Kim, 

Person, 2007; Tung & Hsu, 2009)โดยโมเดล TTM ชวย

ใหบุคคลมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปท่ีละข้ันตอน 

จากผูที่อยูในขั้นเริ่มคิดพิจารณา (contemplation) เมื่อ

ผานกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Processes of  

change) จะมีการเปลี่ยนและสนใจที่จะออกกําลังกาย

หรอืเขาสูขัน้ปฏบิตั ิ(Action) มกีารรบัรูสมรรถนะแหงตน 

(Self–Efficacy) เพิ่มมากข้ึน ตระหนักและคํานึงถึง

ประโยชนของการออกกําลังกายเปนสําคัญ อุปสรรค

ไมไดเปนปญหาอีกตอไป เมื่อมีการออกกําลังกายอยาง

นีเ้ปนประจําจนกลายเปนกจิวตัรประจําวนัทีต่องทําใน

แตละวัน (Daley, Fish, Frid, & Mitchell, 2009) หากนํา 

TTM มาประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ

การออกกําลังกาย จะชวยใหบุคคลสามารถเพิ่มหรือ

คงพฤติกรรมการออกกําลังกายใหมีอยางสมํ่าเสมอ 

(Dishman, Vandenberg, Motl, & Nigg, 2010) แนวทาง

การประยุกตใช  TTM ไดนําเสนอในกรณีศึกษา

ดังตอไปนี้

กรณีศึกษา: การสงเสริมพฤติกรรมการออก

กําลังกายในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
 หญิงไทย อายุ 75 ป ปวยดวยโรคความดัน

โลหิตสูงมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล กอนท่ีแพทย

จะอนุญาตใหกลับบาน พยาบาลใหการดูแลและคํา

แนะนําในการลดความดันโลหิต การออกกําลงักายจัดเปน

กิจกรรมหนึ่งในโปรแกรมที่จะเตรียมคุณยายกอนกลับ

บานและการติดตามเยี่ยมท่ีบาน ซึ่งการออกกําลังกาย

อยางนอยวันละ 30 นาที จะชวยลดความดันซีสโตลิค

ได 4-9 mmHg (Chobanian et al., 2003) หรือการออก

กําลังกายแบบแอโรบิค สามารถลดความดันซิสโตลิค

และไดแอสโตลิค ได 3.84 และ2.58 mmHg (Whelton, 

Chin, Xin, & He, 2002) และควรมีการออกกําลังกาย

อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ การออกกําลังกายไดอยางตอ

เนื่องนั้น พยาบาลควรใหความรูและสรางความเขาใจ

ใหกับผูใชบริการ รวมถึงจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ

วิถีชีวิต ความเช่ือและความตองการของผูใชบริการ 

และเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรม

หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งเปนการสรางพลังอํานาจ

ใหกับผูใชบริการ (สุพัตรา บัวที, 2555) 
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 เมือ่พยาบาลไดทาํการประเมนิระดับขัน้ความ

พรอมในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม (Stages of change) 

การออกกําลังกาย พบวาคุณยายอยูในข้ันกอนคิด 

(Precontemplation) พยาบาลไดนําความรูโมเดลการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transtheoretical Model) มา

ใชในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการออกกําลังกายโดย

มีรายละเอียดการประยุกตใช ดังนี้

 ขั้น Precontemplation  ขณะนี้คุณยายอยูใน

ขั้นน้ี ซึ่งหมายถึงยังไมคิดจะเริ่มออกกําลังกาย ดังนั้น

เปาหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือ การทําให

คณุยายตระหนักถึงความจําเปนทีต่องมีการปรับเปล่ียน

พฤตกิรรมการออกกาํลังกายใหมากขึน้ พยาบาลจึงตอง

เนนยํา้ใหคณุยายรบัรูสมรรถนะแหงตน (Self–Effi cacy) 

เพื่ อสร า งความมั่ น ใจว าตน เองสามารถทํ า ได  

และยังชวยใหเกิดความกระตือรือรนกระฉับกระเฉง

ในการดาํเนนิชวีติมากยิง่ขึน้ สวนกระบวนการทีช่วยให

เกดิการเปลีย่นแปลง (Processes of change) พฤตกิรรม

การออกกําลังกาย ในขั้น Precontemplation  ควรเลือก

กระบวนการตอไปนี้  คือ 1) การเพ่ิมความตระหนักรู 

(Consciousness  Raising) 2) การกระตุนทางอารมณให

รูสกึกลวั หรอืสะเทอืนใจ (Dramatic Relief) และ 3) การ

ประเมินสิ่งแวดลอม (Environmental  Reevaluation) 

 (Burbank, Reibe, Padula, & Nigg, 2002)

 พยาบาลควรสงเสริมใหคุณยายมีความ

ตระหนกัรูถงึความจาํเปนทีต่องปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

เนนใหเห็นประโยชนของการออกกําลังกาย โดยใช

วธิกีารใหขอมลูและอานเอกสารทีอ่ธบิายถงึประโยชน

โดยตรงของการออกกําลังกาย (Kim, 2008) เชน การ

ออกกําลังกายชวยทําใหกลามเนื้อแข็งแรง ขอตอมี

ความยดืหยุน ชวยในการทรงตวั ลดความดนัโลหติ การ

ออกกําลังกายยังเปนวธิทีีช่วยปองกนัการลมในผูสงูอายุ

และชวยทําใหการเคลื่อนไหวรางกายคลองตัวขึ้น 

(Casteel, Peek-Asa, Lacsamana, Vazquez, &  Kraus, 

2004) หลังจากน้ันลองใหคุณยายระบุถึงผลดีของการ

ออกกําลังกายท่ีคิดวาจะไดรับก็จะชวยทําใหเกิดความ

สนใจท่ีจะเริ่มพฤติกรรมการออกกําลังกายได 

 นอกจากน้ีควรพูดคุยใหคุณยายเขาใจภาวะ

เส่ียงที่จะตามมา เชน ความดันโลหิตจะเพิ่มมากข้ึน

หรือควบคุมไมไดหากไมออกกําลังกาย (Kim, 2008) 

ก็คลายกับผูที่กําลังรอใหความลําบากเขามาหาตนเอง 

ลองใหคณุยายนกึภาพทีม่คีวามดนัโลหติสงูเพิม่มากขึน้ 

มีอาการปวดและวิงเวียนศีรษะ หรือปลอยใหเนิ่นนาน

จนอาจเกดิภาวะแทรกซอนอืน่ๆตามมาเชน โรคหลอด

เลือดในสมอง (Stroke) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรค

ไตและโรคอ่ืนๆ (Ostchega, Dillon, Hughes, Carroll, 

& Yoon, 2007) การพดูคยุถงึภาวะเสีย่งหรอืผลเสยีทีจ่ะ

ตามมาเปนเทคนิคทีช่วยกระตุนอารมณใหรูสกึกลวักบั

ปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น ถาไมมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ใหม  ขณะเดียวกันควรมีการพูดคุยแนวทางแกไขจะ

ชวยใหคุณยายเห็นประโยชนของการยอมปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรม ขอมลูทีไ่ดรบัจากพยาบาลรวมกบัใชเทคนคิ

การกระตุนอารมณใหรูสกึกลวัหรอืสะเทอืนใจเกีย่วกบั

ปญหาที่อาจเกิดขึ้น จะทําใหพยาบาลสามารถรูวา

คณุยายมีความรูสกึอยางไรเม่ือความดันโลหิตเพ่ิมมากข้ึน 

 ในชวงนีค้วรนําเทคนคิการประเมินสิง่แวดลอม

มาใช เปนการประเมินผลกระทบตอบุคคลรอบขาง

หรอืสงัคมอยางไร หากบคุคลไมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

ดังนั้น ใหคุณยายลองประเมินตนเอง หากไมพยายาม

ออกกําลังกาย อาจทําใหสุขภาพไมแข็งแรง ความ

ดันโลหิตไมลดลงและจะสงผลกระทบตอบุคคล

ในครอบครัว ที่ตองเปนภาระในการดูแลคุณยาย 

หากคณุยายหยดุเขารวมกจิกรรมตางๆ และใหเหตผุลวา 

“ฉันตองบังคับตัวเองมากท่ีตองออกกําลังกาย” 

ตรงนี้มีความสําคัญมากที่พยาบาลตองไมลืมวา

คุณยายอยูในข้ัน Precontemplation (ยังไมสนใจท่ีจะ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในชวง 6 เดอืนนี)้ คณุยายยังไมมี

เปาหมายท่ีจะปรับเปล่ียนพฤตกิรรมอยางจรงิจงั แตใน

ระหวางนี้ใหติดตามประเมินผลการใชกระบวนการ
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เปลี่ยนแปลงท้ัง 3 เทคนิคนี้อยางตอเนื่อง เม่ือคุณยาย

เริม่คดิสนใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงแตยงัไมแสดงพฤติกรรม

การเปล่ียนแปลง พยาบาลควรกระตุนคณุยายใหมคีวาม

ตระหนกั รูถงึความจาํเปนทีต่องปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม 

เมือ่มีขอมูลท่ีแสดงวาคณุยายมคีวามพรอมหรือมคีวาม

ต้ังใจมากขึ้น เชนคําพูดที่วา “ดิฉันอยากจะลองออก

กาํลงักายบางเผือ่สขุภาพจะไดแขง็แรง”  ขอมูลนีแ้สดง

ใหพยาบาลเห็นวาคุณยายไดพัฒนาความพรอมหรือ

ความตั้งใจขึ้นมาอยูในขั้น Contemplation (สนใจที่จะ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชวง 6 เดือนนี้) แลว

 ขั้น Contemplation คือ การที่บุคคลมีความ

คิดที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน 6 เดือนขางหนา 

บุคคลกลุมนี้จะกลัวปญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได

ถาตนไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แตยังมีความ

ลังเลและไมแสดงขอผูกมัดตนเองวาจะมีการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมไดแนนอน คนกลุมนี้จะเร่ิมสนใจ

ติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายเพิ่ม

มากข้ึน เมื่อคุณยายขยับมาสูขั้น Contemplation เริ่ม

แรกพยาบาลควรประเมินความรูสกึของคุณยายตอการ

ออกกําลังกายและการไมออกกําลังกายในชวงเวลาท่ี

ผานมาและใหระบุอปุสรรคของการออกกําลงักาย เชน 

สภาพรางกาย ความรูสกึตอการออกกาํลงักาย และเวลา 

เปนตน ลองหาวิธีการแกปญหาอุปสรรคดังกลาว ตั้ง

เปาหมายท้ังระยะส้ันและระยะยาว แลวเลือกวิธีการ

ออกกําลังกายที่พึงพอใจ เหมาะสมกับสภาพรางกาย 

วิถีชีวิตประจําวัน ปญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิด 

ควรเตรียมหนทางแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นๆไว

พรอมทั้งใหกําลังใจตนเองอยูเสมอ สิ่งเหลาน้ีจะชวย

การออกกําลังกายไดมากข้ึน (Daley, Fish, Frid,& 

Mitchell, 2009; Kim, 2008) กระบวนการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรม (Processes of change) สําหรับบุคคลที่อยู

ในขั้น Contemplation  คือ 1) การเพ่ิมความตระหนักรู 

(Consciousness raising) 2) การประเมินตนเอง (Self-

reevaluation) 3) การใหคํามั่นสัญญากับตนเอง (Self 

-liberation) (Burbank, Reibe, Padula, & Nigg, 2002)

 การใชกระบวนการเพ่ิมความตระหนักรู 

(Consciousness raising) พยาบาลตองใหขอมลูเกีย่วกบั

ประโยชนของการออกกาํลงักายอยางตอเนือ่งและเนน

ความเสี่ยง/ อันตรายที่เกิดจากการไมปฏิบัติพฤติกรรม

ออกกําลังกาย ระบุขั้นตอนการออกกําลังกายทีละข้ัน

โดยเร่ิมจากกิจกรรมท่ีงายๆ กอน เพือ่ใหคณุยายเร่ิมเหน็

ประโยชนของการปฏิบัติ เชน ใหคุณยายเร่ิมจากการ

ทํา range-of-motion exercise ซึ่งจะชวยใหขอตางๆ มี

การงอ เหยียด หรือหมุนไดดีขึ้น (Tseng, Chen, Wu, 

& Lin, 2006) เมื่อเวลาผานไปสักระยะหน่ึงใหคุณยาย

ประเมินประสิทธิภาพการเคล่ือนของขอตางๆ จะพบ

วาความสามารถในการเคลื่อนไหวไดดีขึ้นกวาเดิม 

 การประเมนิคณุคาหรอืประสบการณทีผ่านมา

เปนการใชกระบวนการประเมนิตนเอง (Self-reevaluation) 

โดยใหคุณยายประเมินความรูสึกวาขอเคล่ือนไหว

ไดดีขึ้น รูสึกกระฉับกระเฉง ความรูสึกเหลานี้จะชวย

ใหคุณยายรูวาตนเองสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการ

ออกกําลังกายได ในขณะน้ีความรูสึกของคุณยาย

ดานหนึง่ตองการท่ีจะมสีขุภาพทีด่ขีึน้ และอกีดานหน่ึง

รูสึกตอตานการออกกําลังกายเปนประจํา  

 กระบวนการใหคํามั่นสัญญากับตนเอง (Self 

-liberation) เปนอีกกระบวนการหน่ึงที่นํามาใชปรับ

พฤติกรรมในข้ันนี้ เมื่อคุณยายอยูในขั้นนี้ พยาบาล

ควรสรางความเช่ือมั่นและใหกําลังใจวาสามารถปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมได ชวยคุณยายหาชวงระยะเวลาที่

เหมาะสมท่ีจะเริ่มออกกําลังกาย และใหสัญญากับ

ตนเองวาจะเริ่มออกกําลังกายในชวงเวลาดังกลาว 

 ขั้น Preparation คือมีความพรอมท่ีจะเร่ิม

ปฏบิตัพิฤตกิรรมการออกกาํลงักายตามเกณฑทีก่าํหนด

ใน 30 วันขางหนา เมื่อคุณยายเปล่ียนพฤติกรรมเขาสู

ขัน้นี ้เปาหมายในขัน้ Preparation คอืการเจรจาขอตกลง

และวางแผนการออกกําลังกาย ระบุเปาหมายการปฏิบตัิ

ใหเฉพาะเจาะจงและชัดเจนวาตองการออกกําลังกาย
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ระดับไหน นานเทาไหรและพยายามที่จะประเมิน

ติดตามวาออกกําลังกายในแตละวันเปนอยางไร ได

ตามเปาหมายหรือไม (Kim, 2008) กระบวนการที่ใช

ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในขั้น Preparation คือ 

1) การประเมินตนเอง (Self-reevaluation) 2) การได

รับความชวยเหลือสนับสนุน (Helping  relationship) 

และ 3) การใหคาํม่ันสัญญากบัตนเอง (Self - liberation)  

(Burbank, Reibe, Padula, & Nigg, 2002) 

 การประเมินตนเองในขั้น Preparation ให

คุณยายประเมินตนเองวาที่ผานมา การออกกําลังกายมี

ประโยชนตอสุขภาพอยางไร หากมีการออกกําลังกาย

อยางสมํ่าเสมอตอไป จะสงผลดีตอสุขภาพมากยิ่งขึ้น 

ขณะเดียวกันพยาบาลควรใหความรูและจัดหาวิธีการ

ที่หลากหลายสําหรับการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ

ผูสงูอาย ุแลวจดัทาํปฏทินิการออกกาํลงักายเพ่ือเปนการ

กระตุนเตือนตนเอง (Daley, Fish, Frid,& Mitchell, 

2009) ในกรณีนี้พยาบาลใหคุณยายเลือกประเภทการ

ออกกําลังกายที่ชอบกอน แลวกําหนดเปาหมายวาอีก 

30 วันขางหนานี้คุณยายจะเริ่มออกกําลังกายแลว และ

ใหคํามั่นสัญญากับตนเองท่ีจะทําใหไดตามเปาหมาย

ที่ตั้งไว เชน “ฉันจะเดินใหไดระยะทางเพ่ิมขึ้น 2 เมตร 

ทุกวัน” หรือสงเสริมใหคุณยายไดเขากลุมที่มีการออก

กําลังกายเปนประจํา แตควรหลีกเล่ียงความคิดที่จะ

เปรียบเทียบการออกกําลังกายกับผูอื่น หรือความคิด

ที่จะเลิกลมการออกกําลังกาย ใหกําลังใจตนเอง และ

คิดบวกอยูเสมอ และพยายามเอาชนะใจตนเองใหได  

เมื่อคุณยายสารมารถทําไดตามเปาหมาย พยาบาลควร

แสดงความยกยองหรือพูดชื่นชมใหกําลังใจ เพ่ือให

คณุยายสามารถปฏิบตักิารออกกําลงักายไดตามเปาหมาย

ทีส่ญัญาไวกบัตนเอง ไมวาจะเปนเปาหมายเลก็ๆแตกม็ี

ความสําคัญมาก แสดงใหเห็นวามีการพัฒนา

 ขัน้ Action หรอืมีพฤติกรรมการออกกําลงักาย

ไดครบตามเกณฑแตเพ่ิงเร่ิมทําไมถึง 6 เดือน เปาหมาย

ในขั้นนี้คือ  คุณยายจะตองใหคํามั่นสัญญาที่จะ

ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ทบทวน

เปาหมายของการออกกําลังกายอีกครั้งวาตองการให

ออกกาํลงักายใหมากและนานข้ึนอยางไร แลวพจิารณา

รูปแบบการออกกําลังกายท่ีทําอยูนั้น ควรปรับเปลี่ยน

อยางไร เพ่ือไมใหเกดิความเบือ่หนาย และคนหาปญหา

เพื่อหาทางแกไขกับอุปสรรคที่ผานมา (Kim, 2008) 

กระบวนการท่ีใชคือ1) การใชเทคนิคการใหรางวัล

ตนเอง (Reinforcement management) 2) การควบคุม

สิ่งเรา (Stimulus control) 3) การไดรับความชวยเหลือ

สนบัสนนุ (Helping relationships) 4) การใชเทคนคิหา

สิ่งทดแทน (Counter-conditioning) (Burbank, Reibe, 

Padula, & Nigg, 2002)

 เมื่อคุณยายมีการออกกําลังกายและสามารถ

ทําไดตามเปาหมายที่ตั้งไว ควรมีรางวัลใหกับคุณยาย

เพื่อเปนการเสริมแรง เชน คุณยายสามารถเพ่ิมระยะ

ทางในการเดินแตละวันไดอยางนอยวันละ 2 เมตร ลูก

หลานควรเสริมแรงใหคุณยายมีความรูสึกอยากเดิน

มากข้ึนโดยพาคุณยายไปวัดหรือไปเย่ียมญาติพี่นอง 

เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสถานที่ในการเดิน หากมี

อุปสรรคในการออกกําลังกาย เชน สถานที่คับแคบ 

ไมมีเพื่อนออกกําลังกาย หรือฤดูฝนทําใหไมสะดวกใน

การออกกาํลงักายกลางแจง เปนตน พยาบาลชวยหาแหลง

ทีจ่ะเอ้ือตอการออกกําลงักายหรอืปรับเปล่ียนสิง่แวดลอม

ใหเหมาะสม เชน คนหาสถานท่ีออกกําลงักายในชุมชน 

หรือปรับสถานท่ีภายในบานใหมีที่เพียงพอสําหรับ

การออกกําลังกาย สนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัว

ไดมีสวนรวมในการกระตุนคุณยายใหออกกําลังกาย

หรือจัดสรรเวลาเพื่อรวมออกกําลังกายดวยกัน 

และใชการออกกําลังกายทดแทนกิจกรรมบางสวนใน

ชีวิตประจําวัน เชน สวนใหญคุณยายชอบนอนดูทีวี 

อาจปรับเปลี่ยนเวลาเหลานั้นใหคุณยายไปเขารวม

กิจกรรมกายบริหารของชมรมผูสูงอายุใกลบานแทน 

เมื่อรูสึกเครียด เบื่อหนายนอนอยูบาน ก็อาจเลือกที่จะ

นดัเพ่ือนบานเดินออกกําลงักายทดแทน บคุคลท่ีอยูใน
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ขัน้นี ้พยาบาลควรใหความสําคญัอยางมากเพ่ือปองกนั

การกลบัไปสูสภาพเดมิ คอืไมออกกาํลังกาย ดงันัน้ควร

ใหกําลังใจเสริมแรงบวกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Daley, Fish, Frid, & Mitchell, 2009) 

 ขั้น Maintenance  มีการออกกําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอ เมื่อคุณยายเขาสูขั้นนี้ สิ่งท่ีควรคํานึงถึงคือ

การหยดุทีจ่ะออกกาํลงักายในบางครัง้บางคราว ฉะนัน้

ตองใหคํามั่นสัญญากับตนเองวาจะไมกลับไปอยูใน

ภาวะเดิมที่ไมออกกําลังกาย ใหกําลังใจตนเองอยูเสมอ

วาทําไดและทําใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว หากมี

อุปสรรคในการออกกําลังกาย เชนมีฝนตกทําใหออก

กําลังกายกลางแจงไมได ใหใชการออกกําลังกายแบบ

แอโรบิคในรมแทน และหาวิธีการออกกําลังกายอื่นๆ

เพิ่ม เพื่อลดความจําเจเบื่อหนาย เชน เปดเพลงรวมกับ

การออกกําลังกาย เปล่ียนเสนทางว่ิงหรือเดินจากเดิม 

หรือเปลี่ยนจากการออกกําลังกายชวงเย็นมาเปนชวง

เชาในบางครั้ง (Daley, Fish, Frid, & Mitchell, 2009) 

บคุคลท่ีอยูในขัน้Maintenance จะมกีารรับรูสมรรถนะ

แห่งตน (Self–Efficacy) มากกว่ากลุ่มบุคคลที่อยู่ใน

ขั้นความพรอมอื่นๆ แตการคํานึงถึงประโยชน หรือ

อปุสรรคไมมผีลตอการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการออก

กําลังกาย (Spencer, Adams, Malone, Roy, & Yost, 

2006; Tung & Hsu, 2009) นอกเหนือจากเทคนิคใน

กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีใชเชนเดียว

กับขั้น Action (Counter-conditioning, Helping rela-

tionships, Reinforcement management) (Burbank, 

Reibe, Padula, & Nigg, 2002) ผูที่ออกกําลังกายเปน

ประจํา จะมีความตระหนักรู (Consciousness raising) 

คอยประเมินตนเอง (Self-reevaluation) และตองการ

ประกาศเจตนารมณใหสังคมรับรู (Social liberation) 

วาตนเองนั้นออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ และคํานึง

ถึงการออกกําลังกายเปนเรื่องสําคัญซึ่งตางจากกลุมที่

ไมออกกําลังกาย (C. Kim, Kim, & Chae, 2010)

สรุป
 การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

เปนหนาที่หลักของบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะ

บทบาทพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพและการ

ปองกันโรค ความเขาใจในแนวคิดการใชโมเดลการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transtheoretical Model) และ

ตัวอยางการประยุกตใชโมเดล TTM ในกระบวนการ

พยาบาลเพื่อการสงเสริมพฤติกรรมออกกําลังกายใน

ผูสูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จะเปนแนวทางให

เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม 

และชวยสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลงักายในผูปวย

โรคเรื้อรังใหมีประสิทธิภาพ ตอไป โดยแนวคิด TTM  

มุงเนนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใหสอดคลอง

กับขั้นความพรอม (Stage–matched intervention) ของ

บคุคลแตละราย และเลือกใชกระบวนการเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรม (Processes of  change) ทีม่ทีัง้หมด 10 วธิ ีให

สอดคลองกับขั้นความพรอมในแตละข้ัน รวมท้ังการ

สงเสรมิการรบัรูสมรรถนะแหงตน (Self–Effi cacy) ให

มากยิ่งขึ้น และมีการพิจารณาผลดี-ผลเสีย (Pros-cons) 

ที่จะไดรับจากการปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

โดยพยาบาลตองสงเสรมิใหผูใชบริการรบัรูถงึผลดขีอง

การปฏบิตัพิฤตกิรรมการออกกาํลงักายมากกวาผลเสยี
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