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บทคัดยอ
โมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Transtheoretical Model: TTM) พัฒนาโดย โปรแชสกา และ
ไดคลีเมนเต (Prochaska & DiClemente, 1983) เพือ่ ชวยในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมติดสุราและบุหรี่ ตอมาไดขยาย
ขอบเขตมาประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดานอื่นๆ (Burkholder & Evers, 2002; Prochaska &
Marcus, 1994; Weinstein , Rothman,& Sutton, 1998) แนวคิดหลัก (core constructs) ของ TTM ประกอบดวย
1) ขั้นความพรอมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Stages of change) แบงเปน 5 ขั้น ไดแก ขั้นกอนคิด
(Precontemplation) ขั้นเริ่มคิดพิจารณา (Contemplation) ขั้นเตรียมหรือเริ่มปฏิบัติ (Preparation) ขั้นปฏิบัติ
(Action) และขั้นปฏิบัติสมํ่าเสมอ (Maintenance) 2) การรับรูสมรรถนะแหงตน (Self–Efficacy) 3) ความสมดุล
ในการตัดสินใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Decisional balance) และ 4) กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Processes of change) ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมแตละขัน้ ความพรอม จะใชกระบวนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ มีทงั้ หมด 10 กระบวนการ ในบทความฉบับนีไ้ ดอธิบายแนวคิดโมเดลการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพ และตัวอยางการประยุกตใชแนวคิด TTM เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายซึ่งจะชวยลดระดับ
ความดันโลหิตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
คําสําคัญ:

โมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การออกกําลังกาย
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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–efficacy; 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
ความเข า ใจแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสร า งเสริ ม
สุขภาพ และการปองกันการเจ็บปวยแบบองครวม จะชวย
ใหบุคลากรดานสุขภาพเขาใจความเชื่อมโยงระหวาง
บุคคลและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพล
ตอการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ชวยใหมี
กรอบแนวคิดในการประเมินปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
สรางเสริมสุขภาพ มีแนวทางในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
และการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ โดยผานขัน้ ตอนการใชกระบวนการ
พยาบาล ทําใหบุคลากรสาธารณสุขสามารถปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผูใชบริการใหดีขึ้น สง
ผลใหคาใชจายในการรักษาพยาบาลของประชากรโดย
รวมลดลง และยังชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวยโรค
เรื้อรัง แนวคิด ทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพที่พบวา
มีประสิทธิภาพในงานสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับบุคคล ไดแก โมเดลการสงเสริมสุขภาพ (Health

Promotion Model) โมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Transtheoretical Model) และการเสริมสรางพลัง
อํานาจของบุคคล ในบทความวิชาการฉบับนี้ จะขอ
กลาวรายละเอียดเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับโมเดล
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Transtheoretical
Model) เพื่ อ ส ง เสริ ม พฤติ ก รรมการออกกํ า ลั ง กาย
เนื่องจากโมเดลนี้มีการเผยแพรในวารสารของไทย
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) ใชตวั ยอวา TTM ไดถกู พัฒนา
ในชวงตนป ค.ศ. 1980 เปนโมเดลที่อธิบายความตั้งใจ
หรือความพรอมของบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองโดยเนนทีก่ ระบวนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
และการตัดสินใจ (decisional making) ของบุคคล
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ผูนั้น ในชวงแรกๆ TTM ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในผูต ดิ เหลาและบุหรี่ ตอมาได
ขยายขอบเขตมาใชอธิบายพฤติกรรมการปองกันโรค
และการประยุ ก ต ใ ช ใ นด า นบริ ก ารทางการแพทย
(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)
หลังจากนั้นไดมีการใชโมเดลนี้มาเปนแนวทางในการ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย TTM ไดอธิบายวา
บุคคลไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดจากการคิด
เพี ย งครั้ ง เดี ย ว แต จ ะค อ ยๆพั ฒ นาความคิ ด ในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมไปทีละขัน้ เรียกวา ขัน้ ความพรอม
ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Stages of change) ซึง่ มี
ทัง้ หมด 5 ขัน้ ไดแก 1) ขัน้ กอนคิด (Precontemplation)
2) ขั้นเริ่มคิดพิจารณา (Contemplation) 3) ขั้นเตรียม
หรือเริ่มปฏิบัติ (Preparation) 4) ขั้นปฏิบัติ (Action)
และ 5) ขัน้ ปฏิบตั สิ มํา่ เสมอ (Maintenance) จะเห็นไดวา
ขั้ น ที่ 1-3 คื อ ขั้ น ก อ นปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมเป า หมาย
สวนขั้นที่ 4 และ 5 เปนขั้นกําลังปฏิบัติพฤติกรรม
เปาหมาย ซึ่งบุคคลที่อยูในแตละขั้นความพรอมจาก
ขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 5 อาจเปลี่ยนแปลงขั้นความพรอม
ไปในทิศทางลดลง หรือเพิม่ ขึน้ ไดตลอดเวลา เชน วันนี้
บุคคลประเมินวาตนเองอยูในขั้นที่ 1 เมื่อไดอานขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกายและ
รับรูวาตนเองมีโอกาสเปนโรคเบาหวานไดถาไมออก
กําลังกาย จึงเกิดความรูสึกอยากออกกําลังกายและเริ่ม
ปฏิบัติจริงจัง ดังนั้น 1 สัปดาหตอมาบุคคลนี้จึงเลื่อน
มาอยูในขั้นเริ่มปฏิบัติ
ขัน้ ความพรอมในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
(Stages of change) หมายถึง ระดับขัน้ ความพรอม หรือ
ความตัง้ ใจของบุคคลทีจ่ ะปฏิบตั พิ ฤติกรรม (Prochaska
& Velicer, 1997) ซึ่งมีอยู 5 ขั้น ในบทความนี้จะแบง

บุคคลตามพฤติกรรมการออกกําลังกายในแตละขั้น
ดังนี้
ขัน้ ที่ 1: ขัน้ กอนคิด (Precontemplation Stage)
บุคคลที่อยูในขั้นนี้ยังไมคิดและไมสนใจที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย นอกจากนีย้ งั ไมตระหนัก
ถึงผลเสียของพฤติกรรมเดิมที่ตนเองกําลังปฏิบัติอยู
ขั้นที่ 2: ขั้นเริ่มคิดพิจารณา (Contemplation
Stage) บุคคลเริ่มคิดที่จะปฏิบัติพฤติกรรมการออก
กําลังกายภายในระยะเวลา 6 เดือนขางหนา ในขั้นนี้
บุคคลจะพิจารณาความสมดุลระหวางผลดี - ผลเสีย
(Pros-cons) ทีจ่ ะไดรบั ถาเขาปฏิบตั พิ ฤติกรรมการออก
กําลังกาย ในขั้นนี้บุคคลอาจคิดวา การออกกําลังกาย
ทําใหเกิดผลดี มากกวาผลเสีย (Pros > cons)
ขัน้ ที่ 3: ขัน้ เริม่ ปฏิบตั ิ (Preparation Stage) ใน
ขั้นนี้บุคคลเตรียมที่จะปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลัง
ภายใน 30 วันขางหนา หรือบางคนเริ่มปฏิบัติแลวแต
ทําไดไมสมํ่าเสมอจึงยังไมเกิดประโยชนตอสุขภาพ
ขั้นที่ 4: ขั้นปฏิบัติ (Action Stage) บุคคลที่
อยูใ นขัน้ นีส้ ามารถปฏิบตั พิ ฤติกรรมการออกกําลังกาย
ไดสมํ่าเสมอตามเกณฑที่บุคลากรสุขภาพยอมรับ แต
ระยะเวลาที่ปฏิบัตินอยกวา 6 เดือน
ขั้นที่ 5: ขั้นปฏิบัติสมํ่าเสมอ (Maintenance
Stage) เปนขัน้ สุดทายในขัน้ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การออกกํ า ลั ง กาย ในขั้ น นี้ บุ ค คลสามารถปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการออกกําลังกายไดสมํ่าเสมอ เปนระยะ
เวลาติดตอกันนานมากกวา 6 เดือน
นอกจากขั้นความพรอมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (Stages of change) TTM ยังอธิบายแนวคิด
หลัก (Core constructs) ที่เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลในแตละขั้น (Stage of change)
ดังนี้ คือ การรับรูสมรรถนะแหงตน (Self–Efficacy)
ความสมดุลในการตัดสินใจเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
(Decisional balance) และกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (Processes of change) ซึ่งความหมายใน
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แนวคิดหลักแตละตัวมีดังนี้
1. การรั บ รู ส มรรถนะแห ง ตน (Self–
Efficacy) เปนความเชือ่ มัน่ ทีบ่ คุ คลมีตอ ตนเองวาตนเอง
มี ค วามสามารถที่ จ ะปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมเป า หมาย
ไดสําเร็จถึงแมวาจะอยูในสถานการณที่เปนอุปสรรค
ในการปฏิ บั ติ ซึ่ ง กลุ ม บุ ค คลที่ อ ยู ใ นขั้ น ก อ นคิ ด
(Precontemplation) และเริม่ คิดพิจารณา (Contemplation)
จะมีการรับรูสมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกาย
นอยกวากลุม บุคคลทีอ่ ยูใ นขัน้ เริม่ ปฏิบตั ิ (Preparation)
และขั้ น ปฏิ บั ติ (Action) ส ว นกลุ ม บุ ค คลที่ อ ยู ใ น
ขั้ น ปฏิ บั ติ ส มํ่ า เสมอ (Maintenance) จะมี ก ารรั บ รู
สมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกายมากทีส่ ดุ (Kim,
2008; Tung & Hsu, 2009)
2. ความสมดุ ล ในการตั ด สิ น ใจเพื่ อ ปรั บ
เปลี่ยนพฤติกรรม (Decisional balance) คือ การที่
บุคคลประเมินความสมดุลระหวางผลดี-ผลเสีย (Proscons) ที่จะไดรับจากการปฏิบัติพฤติกรรมเปาหมาย
เชน การออกกําลังกาย การประเมินความสมดุลในการ
ตัดสินใจจะชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงขั้นความพรอม
ในการออกกําลังกายไปสูระดับที่สูงขึ้น (Spencer, Adams, Malone, Roy, & Yost, 2006)
3. กระบวนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
(Processes of change) เปนกลวิธี/เทคนิคที่ใชความ
รูสึกนึกคิด หรือประสบการณและเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมที่นํามาใชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหมีการขยับผานขั้นความพรอมของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 5 ขั้น Prochaska และ DiClemente (1983)
ไดอธิบายวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมี
10 วิธี ที่นํามาจากการใชทฤษฏีจิตบําบัด ประกอบดวย
การใชความรูสึกนึกคิดหรือประสบการณ (Cognitive/
Experiential processes) และการใช ก ระบวนการ
ทางพฤติกรรม (Behavioral processes) อยางละ 5
กระบวนการ ดังนี้

69

3.1 กระบวนการใช ค วามรู สึ ก นึ ก คิ ด หรื อ
ประสบการณ (Cognitive/ Experiential processes)
ประกอบดวย 5 กระบวนการ คือ
3.1.1 ก า ร เ พิ่ ม ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู
(Consciousness raising) คือ การคนหาขอมูลใหมๆ
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย เชน รูวาการอานบทความ
เกีย่ วกับการออกกําลังกายทําใหรถู งึ ประโยชนของการ
ออกกําลังกายตอรางกายมากขึ้น
3.1.2 การกระตุ น ให รู สึ ก กลั ว หรื อ
สะเทือนใจ (Dramatic relief) เปนประสบการณและ
ความรูสึกกลัว วิตกกังวลที่รุนแรงเกี่ยวกับการไมออก
กําลังกาย เชน ถาฉันไมออกกําลังกาย ฉันอาจจะเปน
โรคหัวใจและตองกลายเปนภาระของผูอื่น
3.1.3 การประเมินสิง่ แวดลอม (Environmental reevaluation) คือ การประเมินวาการไมออก
กําลังกายจะมีผลกระทบตอรางกายและสิง่ แวดลอมทาง
สังคมอยางไร เชน รูสึกวาการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ
จะทําใหพึ่งตนเองไดและไมเปนภาระตอผูอื่น
3.1.4 การประเมิ น ตนเอง (Selfreevaluation) คือ การประเมินคุณคา/ ประสบการณ
ที่ผานมาของตนเองเกี่ยวกับการออกกําลังกาย / หรือ
ไมออกกําลังกาย เชน การออกกําลังกายทําใหฉันรูสึก
วากระฉับกระเฉงและมีกําลังเพิ่มมากขึ้น
3.1.5 การประกาศเจตนารมณใหสังคม
รับรู (Social liberation) คือ การประกาศใหผูอื่นรับรู
วาตนเองเปนผูออกกําลังกายเปนประจํา
3.2 กระบวนการทางพฤติกรรม (Behavioral
processes) แบงยอยเปน 5 กระบวนการ ดังนี้
3.2.1 การใช เ ทคนิ ค การหาสิ่ ง ทดแทน
(Counter-conditioning) คือ การเลือกทําพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายทดแทนการทําพฤติกรรมอื่นๆ เชน เมื่อ
รูส กึ เครียดแทนทีจ่ ะนัดเพือ่ นไปทานอาหาร ก็เลือกทีจ่ ะ
นัดเพื่อนไปออกกําลังกายเพราะเปนวิธีที่ชวยลดความ
ตึงเครียดไดมากกวาวิธีอื่น
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3.2.2 การไดรบั ความชวยเหลือสนับสนุน
(Helping relationship) คือ การไดรับการสนับสนุน
จากแหลงตางๆ เพื่อชวยใหสามารถออกกําลังกายได
สมํ่าเสมอ เชน มีผูชวยแบงเบาภาระงาน ทําใหมีเวลา
มากพอที่จะไปออกกําลังกาย
3.2.3 การใชเทคนิคการใหรางวัลตนเอง
(Reinforcement management) คือ การใชกรณี/ เหตุการณ
ตางๆสรางเงื่อนไขใหมี พฤติกรรมการออกกําลังกาย
และเมื่อทําไดตามเปาหมายก็ใหรางวัล เพื่อทําใหเกิด
พฤติ ก รรมการออกกํ า ลั ง กายต อ เนื่ อ ง เช น ถ า ฉั น
ออกกําลังกายไดทกุ วัน เปนเวลา 1 เดือนติดตอกัน ฉันจะ
ไปรับประทานอาหารรานที่โปรดปรานกับเพื่อน 1 มื้อ
3.2.4 เทคนิ ค การให คํ า มั่ น สั ญ ญากั บ
ตนเอง (Self -liberation) คือ การกําหนดคํามั่นสัญญา
วาจะปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลังกาย และมีความ
เชือ่ มัน่ วาจะตองทําได เชน ฉันใหคาํ ปฏิญาณกับตนเอง
วาจะออกกําลังกายเปนประจํา
3.2.5 การควบคุมสิ่งเรา (Stimulus Control) คือ การควบคุมสถานการณที่ขัดขวาง หรือไมเอื้อ
ใหบุคคลเกิดพฤติกรรมการออกกําลังกาย เชน เมื่อมี
งานยุงมากๆ ฉันจะเขียนตารางเวลาการออกกําลังกาย
ไวในปฏิทินสวนตัว
ในช ว งต น ป ค.ศ. 1980 โมเดลการปรั บ
เปลี่ยนพฤติกรรม (Transtheoretical Model: TTM) ได
มีการนําไปประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และถูกนําไปใชอยางตอเนื่องจนสามารถใช
เปนเครือ่ งมือในการสงเสริมใหบคุ คลมีการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ (Dishman,
Vandenberg, Motl, & Nigg, 2010; C. Kim, Kim, &
Chae, 2010; Martin, Prayor-Patterson, Kratt, Kim,
Person, 2007; Tung & Hsu, 2009)โดยโมเดล TTM ชวย
ใหบุคคลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปที่ละขั้นตอน
จากผูที่อยูในขั้นเริ่มคิดพิจารณา (contemplation) เมื่อ
ผานกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Processes of

change) จะมีการเปลี่ยนและสนใจที่จะออกกําลังกาย
หรือเขาสูข นั้ ปฏิบตั ิ (Action) มีการรับรูส มรรถนะแหงตน
(Self–Efficacy) เพิ่มมากขึ้น ตระหนักและคํานึงถึง
ประโยชนของการออกกําลังกายเปนสําคัญ อุปสรรค
ไมไดเปนปญหาอีกตอไป เมื่อมีการออกกําลังกายอยาง
นีเ้ ปนประจําจนกลายเปนกิจวัตรประจําวันทีต่ อ งทําใน
แตละวัน (Daley, Fish, Frid, & Mitchell, 2009) หากนํา
TTM มาประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ
การออกกําลังกาย จะชวยใหบุคคลสามารถเพิ่มหรือ
คงพฤติกรรมการออกกําลังกายใหมีอยางสมํ่าเสมอ
(Dishman, Vandenberg, Motl, & Nigg, 2010) แนวทาง
การประยุ ก ต ใ ช TTM ได นํ า เสนอในกรณี ศึ ก ษา
ดังตอไปนี้

กรณี ศึ ก ษา: การส ง เสริ ม พฤติ ก รรมการออก
กําลังกายในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
หญิงไทย อายุ 75 ป ปวยดวยโรคความดัน
โลหิตสูงมารับการรักษาที่โรงพยาบาล กอนที่แพทย
จะอนุ ญ าตให ก ลั บ บ า น พยาบาลให ก ารดู แ ลและคํ า
แนะนําในการลดความดันโลหิต การออกกําลังกายจัดเปน
กิจกรรมหนึ่งในโปรแกรมที่จะเตรียมคุณยายกอนกลับ
บานและการติดตามเยี่ยมที่บาน 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
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ การออกกําลังกายไดอยางตอ
เนื่องนั้น พยาบาลควรใหความรูและสรางความเขาใจ
ใหกับผูใชบริการ รวมถึงจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
วิถีชีวิต ความเชื่อและความตองการของผูใชบริการ
และเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรม
หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งเปนการสรางพลังอํานาจ
ใหกับผูใชบริการ (สุพัตรา บัวที, 2555)
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เมือ่ พยาบาลไดทาํ การประเมินระดับขัน้ ความ
พรอมในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Stages of change)
การออกกํ า ลั ง กาย พบว า คุ ณ ยายอยู ใ นขั้ น ก อ นคิ ด
(Precontemplation) พยาบาลไดนําความรูโมเดลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transtheoretical Model) มา
ใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายโดย
มีรายละเอียดการประยุกตใช ดังนี้
ขั้น Precontemplation ขณะนี้คุณยายอยูใน
ขั้นนี้ ซึ่งหมายถึงยังไมคิดจะเริ่มออกกําลังกาย ดังนั้น
เปาหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือ การทําให
คุณยายตระหนักถึงความจําเปนทีต่ อ งมีการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการออกกําลังกายใหมากขึน้ พยาบาลจึงตอง
เนนยํา้ ใหคณ
ุ ยายรับรูส มรรถนะแหงตน (Self–Efficacy)
เพื่ อ สร า งความมั่ น ใจว า ตนเองสามารถทํ า ได
และยังชวยใหเกิดความกระตือรือรนกระฉับกระเฉง
ในการดําเนินชีวติ มากยิง่ ขึน้ สวนกระบวนการทีช่ ว ยให
เกิดการเปลีย่ นแปลง (Processes of change) พฤติกรรม
การออกกําลังกาย ในขั้น Precontemplation ควรเลือก
กระบวนการตอไปนี้ คือ 1) การเพิ่มความตระหนักรู
(Consciousness Raising) 2) การกระตุน ทางอารมณให
รูส กึ กลัว หรือสะเทือนใจ (Dramatic Relief) และ 3) การ
ประเมินสิ่งแวดลอม (Environmental Reevaluation)
(Burbank, Reibe, Padula, & Nigg, 2002)
พยาบาลควรส ง เสริ ม ให คุ ณ ยายมี ค วาม
ตระหนักรูถ งึ ความจําเปนทีต่ อ งปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เนนใหเห็นประโยชนของการออกกําลังกาย โดยใช
วิธกี ารใหขอ มูลและอานเอกสารทีอ่ ธิบายถึงประโยชน
โดยตรงของการออกกําลังกาย (Kim, 2008) เชน การ
ออกกําลังกายชวยทําใหกลามเนื้อแข็งแรง ขอตอมี
ความยืดหยุน ชวยในการทรงตัว ลดความดันโลหิต การ
ออกกําลังกายยังเปนวิธที ชี่ ว ยปองกันการลมในผูส งู อายุ
และช ว ยทํ า ให ก ารเคลื่ อ นไหวร า งกายคล อ งตั ว ขึ้ น
(Casteel, Peek-Asa, Lacsamana, Vazquez, & Kraus,
2004) หลังจากนั้นลองใหคุณยายระบุถึงผลดีของการ
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ออกกําลังกายที่คิดวาจะไดรับก็จะชวยทําใหเกิดความ
สนใจที่จะเริ่มพฤติกรรมการออกกําลังกายได
นอกจากนี้ควรพูดคุยใหคุณยายเขาใจภาวะ
เสี่ยงที่จะตามมา เชน ความดันโลหิตจะเพิ่มมากขึ้น
หรือควบคุมไมไดหากไมออกกําลังกาย (Kim, 2008)
ก็คลายกับผูที่กําลังรอใหความลําบากเขามาหาตนเอง
ลองใหคณ
ุ ยายนึกภาพทีม่ คี วามดันโลหิตสูงเพิม่ มากขึน้
มีอาการปวดและวิงเวียนศีรษะ หรือปลอยใหเนิ่นนาน
จนอาจเกิดภาวะแทรกซอนอืน่ ๆตามมาเชน โรคหลอด
เลือดในสมอง (Stroke) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรค
ไตและโรคอื่นๆ (Ostchega, Dillon, Hughes, Carroll,
& Yoon, 2007) การพูดคุยถึงภาวะเสีย่ งหรือผลเสียทีจ่ ะ
ตามมาเปนเทคนิคทีช่ ว ยกระตุน อารมณใหรสู กึ กลัวกับ
ปญหาที่อาจเกิดขึ้น ถาไมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหม ขณะเดียวกันควรมีการพูดคุยแนวทางแกไขจะ
ชวยใหคุณยายเห็นประโยชนของการยอมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ขอมูลทีไ่ ดรบั จากพยาบาลรวมกับใชเทคนิค
การกระตุน อารมณใหรสู กึ กลัวหรือสะเทือนใจเกีย่ วกับ
ป ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จะทํ า ให พ ยาบาลสามารถรู ว า
คุณยายมีความรูส กึ อยางไรเมือ่ ความดันโลหิตเพิม่ มากขึน้
ในชวงนีค้ วรนําเทคนิคการประเมินสิง่ แวดลอม
มาใช เปนการประเมินผลกระทบตอบุคคลรอบขาง
หรือสังคมอยางไร หากบุคคลไมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ดังนั้น ใหคุณยายลองประเมินตนเอง หากไมพยายาม
ออกกํ า ลั ง กาย อาจทํ า ให สุ ข ภาพไม แ ข็ ง แรง ความ
ดั น โลหิ ต ไม ล ดลงและจะส ง ผลกระทบต อ บุ ค คล
ในครอบครั ว ที่ ต อ งเป น ภาระในการดู แ ลคุ ณ ยาย
หากคุณยายหยุดเขารวมกิจกรรมตางๆ และใหเหตุผลวา
“ฉั น ต อ งบั ง คั บ ตั ว เองมากที่ ต อ งออกกํ า ลั ง กาย”
ตรงนี้ มี ค วามสํ า คั ญ มากที่ พ ยาบาลต อ งไม ลื ม ว า
คุณยายอยูในขั้น Precontemplation (ยังไมสนใจที่จะ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในชวง 6 เดือนนี)้ คุณยายยังไมมี
เปาหมายทีจ่ ะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอยางจริงจัง แตใน
ระหวางนี้ใหติดตามประเมินผลการใชกระบวนการ
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เปลี่ยนแปลงทั้ง 3 เทคนิคนี้อยางตอเนื่อง เมื่อคุณยาย
เริม่ คิดสนใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงแตยงั ไมแสดงพฤติกรรม
การเปลีย่ นแปลง พยาบาลควรกระตุน คุณยายใหมคี วาม
ตระหนัก รูถ งึ ความจําเปนทีต่ อ งปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เมือ่ มีขอ มูลทีแ่ สดงวาคุณยายมีความพรอมหรือมีความ
ตั้งใจมากขึ้น เชนคําพูดที่วา “ดิฉันอยากจะลองออก
กําลังกายบางเผือ่ สุขภาพจะไดแข็งแรง” ขอมูลนีแ้ สดง
ใหพยาบาลเห็นวาคุณยายไดพัฒนาความพรอมหรือ
ความตั้งใจขึ้นมาอยูในขั้น Contemplation (สนใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชวง 6 เดือนนี้) แลว
ขั้น Contemplation คือ การที่บุคคลมีความ
คิดที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน 6 เดือนขางหนา
บุคคลกลุมนี้จะกลัวปญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได
ถาตนไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แตยังมีความ
ลั ง เลและไม แ สดงข อ ผู ก มั ด ตนเองว า จะมี ก ารปรั บ
เปลี่ยนพฤติกรรมไดแนนอน คนกลุมนี้จะเริ่มสนใจ
ติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายเพิ่ม
มากขึ้น เมื่อคุณยายขยับมาสูขั้น Contemplation เริ่ม
แรกพยาบาลควรประเมินความรูส กึ ของคุณยายตอการ
ออกกําลังกายและการไมออกกําลังกายในชวงเวลาที่
ผานมาและใหระบุอปุ สรรคของการออกกําลังกาย เชน
สภาพรางกาย ความรูส กึ ตอการออกกําลังกาย และเวลา
เปนตน ลองหาวิธีการแกปญหาอุปสรรคดังกลาว ตั้ง
เปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว แลวเลือกวิธีการ
ออกกําลังกายที่พึงพอใจ เหมาะสมกับสภาพรางกาย
วิถีชีวิตประจําวัน ปญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิด
ควรเตรียมหนทางแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นๆไว
พรอมทั้งใหกําลังใจตนเองอยูเสมอ สิ่งเหลานี้จะชวย
การออกกําลังกายไดมากขึ้น (Daley, Fish, Frid,&
Mitchell, 2009; Kim, 2008) กระบวนการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม (Processes of change) สําหรับบุคคลที่อยู
ในขั้น Contemplation คือ 1) การเพิ่มความตระหนักรู
(Consciousness raising) 2) การประเมินตนเอง (Selfreevaluation) 3) การใหคํามั่นสัญญากับตนเอง (Self

-liberation) (Burbank, Reibe, Padula, & Nigg, 2002)
การใช ก ระบวนการเพิ่ ม ความตระหนั ก รู
(Consciousness raising) พยาบาลตองใหขอ มูลเกีย่ วกับ
ประโยชนของการออกกําลังกายอยางตอเนือ่ งและเนน
ความเสี่ยง/ อันตรายที่เกิดจากการไมปฏิบัติพฤติกรรม
ออกกําลังกาย ระบุขั้นตอนการออกกําลังกายทีละขั้น
โดยเริม่ จากกิจกรรมทีง่ า ยๆ กอน เพือ่ ใหคณ
ุ ยายเริม่ เห็น
ประโยชนของการปฏิบัติ เชน ใหคุณยายเริ่มจากการ
ทํา range-of-motion exercise ซึ่งจะชวยใหขอตางๆ มี
การงอ เหยียด หรือหมุนไดดีขึ้น (Tseng, Chen, Wu,
& Lin, 2006) เมื่อเวลาผานไปสักระยะหนึ่งใหคุณยาย
ประเมินประสิทธิภาพการเคลื่อนของขอตางๆ จะพบ
วาความสามารถในการเคลื่อนไหวไดดีขึ้นกวาเดิม
การประเมินคุณคาหรือประสบการณทผี่ า นมา
เปนการใชกระบวนการประเมินตนเอง (Self-reevaluation)
โดยให คุ ณ ยายประเมิ น ความรู สึ ก ว า ข อ เคลื่ อ นไหว
ไดดีขึ้น รูสึกกระฉับกระเฉง ความรูสึกเหลานี้จะชวย
ใหคุณยายรูวาตนเองสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการ
ออกกํ า ลั ง กายได ในขณะนี้ ค วามรู สึ ก ของคุ ณ ยาย
ดานหนึง่ ตองการทีจ่ ะมีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ และอีกดานหนึง่
รูสึกตอตานการออกกําลังกายเปนประจํา
กระบวนการใหคํามั่นสัญญากับตนเอง (Self
-liberation) เปนอีกกระบวนการหนึ่งที่นํามาใชปรับ
พฤติกรรมในขั้นนี้ เมื่อคุณยายอยูในขั้นนี้ พยาบาล
ควรสรางความเชื่อมั่นและใหกําลังใจวาสามารถปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมได ชวยคุณยายหาชวงระยะเวลาที่
เหมาะสมที่จะเริ่มออกกําลังกาย และใหสัญญากับ
ตนเองวาจะเริ่มออกกําลังกายในชวงเวลาดังกลาว
ขั้น Preparation คือมีความพรอมที่จะเริ่ม
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมการออกกําลังกายตามเกณฑทกี่ าํ หนด
ใน 30 วันขางหนา เมื่อคุณยายเปลี่ยนพฤติกรรมเขาสู
ขัน้ นี้ เปาหมายในขัน้ Preparation คือการเจรจาขอตกลง
และวางแผนการออกกําลังกาย ระบุเปาหมายการปฏิบตั ิ
ใหเฉพาะเจาะจงและชัดเจนวาตองการออกกําลังกาย
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ระดั บ ไหน นานเท า ไหร แ ละพยายามที่ จ ะประเมิ น
ติดตามวาออกกําลังกายในแตละวันเปนอยางไร ได
ตามเปาหมายหรือไม (Kim, 2008) กระบวนการที่ใช
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในขั้น Preparation คือ
1) การประเมินตนเอง (Self-reevaluation) 2) การได
รับความชวยเหลือสนับสนุน (Helping relationship)
และ 3) การใหคาํ มัน่ สัญญากับตนเอง (Self - liberation)
(Burbank, Reibe, Padula, & Nigg, 2002)
การประเมินตนเองในขั้น Preparation ให
คุณยายประเมินตนเองวาที่ผานมา การออกกําลังกายมี
ประโยชนตอสุขภาพอยางไร หากมีการออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอตอไป จะสงผลดีตอสุขภาพมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันพยาบาลควรใหความรูและจัดหาวิธีการ
ที่หลากหลายสําหรับการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ
ผูส งู อายุ แลวจัดทําปฏิทนิ การออกกําลังกายเพือ่ เปนการ
กระตุนเตือนตนเอง (Daley, Fish, Frid,& Mitchell,
2009) ในกรณีนี้พยาบาลใหคุณยายเลือกประเภทการ
ออกกําลังกายที่ชอบกอน แลวกําหนดเปาหมายวาอีก
30 วันขางหนานี้คุณยายจะเริ่มออกกําลังกายแลว และ
ใหคํามั่นสัญญากับตนเองที่จะทําใหไดตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว เชน “ฉันจะเดินใหไดระยะทางเพิ่มขึ้น 2 เมตร
ทุกวัน” หรือสงเสริมใหคุณยายไดเขากลุมที่มีการออก
กําลังกายเปนประจํา แตควรหลีกเลี่ยงความคิดที่จะ
เปรียบเทียบการออกกําลังกายกับผูอื่น หรือความคิด
ที่จะเลิกลมการออกกําลังกาย ใหกําลังใจตนเอง และ
คิดบวกอยูเสมอ และพยายามเอาชนะใจตนเองใหได
เมื่อคุณยายสารมารถทําไดตามเปาหมาย พยาบาลควร
แสดงความยกยองหรือพูดชื่นชมใหกําลังใจ เพื่อให
คุณยายสามารถปฏิบตั กิ ารออกกําลังกายไดตามเปาหมาย
ทีส่ ญ
ั ญาไวกบั ตนเอง ไมวา จะเปนเปาหมายเล็กๆแตกม็ ี
ความสําคัญมาก แสดงใหเห็นวามีการพัฒนา
ขัน้ Action หรือมีพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ไดครบตามเกณฑแตเพิ่งเริ่มทําไมถึง 6 เดือน เปาหมาย
ในขั้ น นี้ คื อ คุ ณ ยายจะต อ งให คํ า มั่ น สั ญ ญาที่ จ ะ
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ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ทบทวน
เปาหมายของการออกกําลังกายอีกครั้งวาตองการให
ออกกําลังกายใหมากและนานขึน้ อยางไร แลวพิจารณา
รูปแบบการออกกําลังกายที่ทําอยูนั้น ควรปรับเปลี่ยน
อยางไร เพือ่ ไมใหเกิดความเบือ่ หนาย และคนหาปญหา
เพื่อหาทางแกไขกับอุปสรรคที่ผานมา (Kim, 2008)
กระบวนการที่ใชคือ1) การใชเทคนิคการใหรางวัล
ตนเอง (Reinforcement management) 2) การควบคุม
สิ่งเรา (Stimulus control) 3) การไดรับความชวยเหลือ
สนับสนุน (Helping relationships) 4) การใชเทคนิคหา
สิ่งทดแทน (Counter-conditioning) (Burbank, Reibe,
Padula, & Nigg, 2002)
เมื่อคุณยายมีการออกกําลังกายและสามารถ
ทําไดตามเปาหมายที่ตั้งไว ควรมีรางวัลใหกับคุณยาย
เพื่อเปนการเสริมแรง เชน คุณยายสามารถเพิ่มระยะ
ทางในการเดินแตละวันไดอยางนอยวันละ 2 เมตร ลูก
หลานควรเสริมแรงใหคุณยายมีความรูสึกอยากเดิน
มากขึ้นโดยพาคุณยายไปวัดหรือไปเยี่ยมญาติพี่นอง
เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสถานที่ในการเดิน หากมี
อุปสรรคในการออกกําลังกาย เชน สถานที่คับแคบ
ไมมีเพื่อนออกกําลังกาย หรือฤดูฝนทําใหไมสะดวกใน
การออกกําลังกายกลางแจง เปนตน พยาบาลชวยหาแหลง
ทีจ่ ะเอือ้ ตอการออกกําลังกายหรือปรับเปลีย่ นสิง่ แวดลอม
ใหเหมาะสม เชน คนหาสถานทีอ่ อกกําลังกายในชุมชน
หรือปรับสถานที่ภายในบานใหมีที่เพียงพอสําหรับ
การออกกําลังกาย สนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัว
ไดมีสวนรวมในการกระตุนคุณยายใหออกกําลังกาย
หรื อ จั ด สรรเวลาเพื่ อ ร ว มออกกํ า ลั ง กายด ว ยกั น
และใชการออกกําลังกายทดแทนกิจกรรมบางสวนใน
ชีวิตประจําวัน เชน สวนใหญคุณยายชอบนอนดูทีวี
อาจปรั บ เปลี่ ย นเวลาเหล า นั้ น ให คุ ณ ยายไปเข า ร ว ม
กิจกรรมกายบริหารของชมรมผูสูงอายุใกลบานแทน
เมื่อรูสึกเครียด เบื่อหนายนอนอยูบาน ก็อาจเลือกที่จะ
นัดเพือ่ นบานเดินออกกําลังกายทดแทน บุคคลทีอ่ ยูใ น

74

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
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ขัน้ นี้ พยาบาลควรใหความสําคัญอยางมากเพือ่ ปองกัน
การกลับไปสูส ภาพเดิม คือไมออกกําลังกาย ดังนัน้ ควร
ใหกําลังใจเสริมแรงบวกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Daley, Fish, Frid, & Mitchell, 2009)
ขั้น Maintenance มีการออกกําลังกายอยาง
สมํ่าเสมอ เมื่อคุณยายเขาสูขั้นนี้ สิ่งที่ควรคํานึงถึงคือ
การหยุดทีจ่ ะออกกําลังกายในบางครัง้ บางคราว ฉะนัน้
ตองใหคํามั่นสัญญากับตนเองวาจะไมกลับไปอยูใน
ภาวะเดิมที่ไมออกกําลังกาย ใหกําลังใจตนเองอยูเสมอ
วาทําไดและทําใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว หากมี
อุปสรรคในการออกกําลังกาย เชนมีฝนตกทําใหออก
กําลังกายกลางแจงไมได ใหใชการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิคในรมแทน และหาวิธีการออกกําลังกายอื่นๆ
เพิ่ม เพื่อลดความจําเจเบื่อหนาย เชน เปดเพลงรวมกับ
การออกกําลังกาย เปลี่ยนเสนทางวิ่งหรือเดินจากเดิม
หรือเปลี่ยนจากการออกกําลังกายชวงเย็นมาเปนชวง
เชาในบางครั้ง (Daley, Fish, Frid, & Mitchell, 2009)
บุคคลทีอ่ ยูใ นขัน้ Maintenance จะมีการรับรูส มรรถนะ
แห่งตน (Self–Efficacy) มากกว่ากลุ่มบุคคลที่อยู่ใน
ขั้นความพรอมอื่นๆ แตการคํานึงถึงประโยชน หรือ
อุปสรรคไมมผี ลตอการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออก
กําลังกาย (Spencer, Adams, Malone, Roy, & Yost,
2006; Tung & Hsu, 2009) นอกเหนือจากเทคนิคใน
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ ใ ช เ ช น เดี ย ว
กับขั้น Action (Counter-conditioning, Helping relationships, 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
การส ง เสริ ม พฤติ ก รรมการออกกํ า ลั ง กาย
เปนหนาที่หลักของบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะ
บทบาทพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค ความเขาใจในแนวคิดการใชโมเดลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transtheoretical Model) และ
ตัวอยางการประยุกตใชโมเดล TTM ในกระบวนการ
พยาบาลเพื่อการสงเสริมพฤติกรรมออกกําลังกายใน
ผูสูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จะเปนแนวทางให
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม
และชวยสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูป ว ย
โรคเรื้อรังใหมีประสิทธิภาพ ตอไป โดยแนวคิด TTM
มุง เนนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพใหสอดคลอง
กับขั้นความพรอม (Stage–matched intervention) ของ
บุคคลแตละราย และเลือกใชกระบวนการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม (Processes of change) ทีม่ ที งั้ หมด 10 วิธี ให
สอดคลองกับขั้นความพรอมในแตละขั้น รวมทั้งการ
สงเสริมการรับรูส มรรถนะแหงตน (Self–Efficacy) ให
มากยิ่งขึ้น และมีการพิจารณาผลดี-ผลเสีย (Pros-cons)
ที่จะไดรับจากการปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลังกาย
โดยพยาบาลตองสงเสริมใหผใู ชบริการรับรูถ งึ ผลดีของ
การปฏิบตั พิ ฤติกรรมการออกกําลังกายมากกวาผลเสีย
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