
การประยุกตท์ฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์

ในการพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ 

รองศาสตราจารย ์ดร.นิตยา เพ็ญศิรนิภา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

น าเสนอในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาต ิครัง้ที่ 17 
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อุปสรรคของการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

• วิถีชีวิต 

• รบัรูว่้าโรคไม่รุนแรง/ไม่เช่ือว่าป่วย 

• ไม่เขา้ใจความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมกบั               

โรค/ความเสี่ยง 

• ความสามารถในการปฏิบตั ิ

• ไดข้อ้มูลไม่ถูกตอ้งจากแหล่งอื่น 



แนวคดิการเสรมิพลงั                                       
กบัการพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ

เพือ่ลดความเสีย่งตอ่โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด 



การเสรมิพลงักลุม่เสีย่งต่อโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

กระบวนการสง่เสรมิและพฒันาใหบ้คุคลท าความ

เขา้ใจเกี่ยวกบัความเสีย่งต่อโรคหวัใจและหลอดเลอืด               

รวมถงึปจัจยัที่เกี่ยวขอ้ง คน้พบความสามารถของตนเอง 

และตดัสนิใจใชท้างเลอืกที่เหมาะสมในการปรบัเปลี่ยน

พฤตกิรรมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่ควบคมุปจัจยัเสีย่งต่อโรค

และน าไปสูก่ารมีสขุภาพดี 



ผลของการเสรมิพลงั 

บุคคล 

กลุม่/ชุมชน 

•บุคคลมีความเช่ือในความสามารถที่จะควบคมุ/
ก าหนดสขุภาพตนเองได ้

•เลือก/ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม และสิง่แวดลอ้ม 
เพือ่การมีสุขภาพดีของตนและครอบครวั  

-เช่ือในความสามารถที่จะก าหนด/

เปลีย่นแปลงสขุภาพของกลุม่/ชมุชน 

-ประชาชนรวมกลุ่มกนั 

•แกไ้ขปัญหา ระดมทรพัยากร  
•จดับรกิาร 
•ปรบัเปลี่ยนสิ่งแวดลอ้ม 

•สรา้งกระแสเคลื่อนไหว   



หลกัการของการศึกษาเพื่อเสริมพลงั 

• เนน้ใหบ้คุคลมองเหน็คณุค่าตนเอง และผูอ้ืน่ 

• การเรยีนรูเ้ริ่มจากประสบการณ์ 

• เนน้การเรยีนรูก้นัเป็นกลุม่ 

• เนน้การมีสว่นร่วมอย่างแทจ้รงิ 

• กอ่ใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง 

• สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ แต่มีวตัถปุระสงคช์ดัเจน 

• มีความยดืหยุ่น และเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ือง 



กลวิธีส  าคญัของการเสริมพลงั 

•เพิ่มความร่วมมือของบคุคล&และใหบ้คุคลเป็นศูนยก์ลาง 

•เนน้การพฒันาทกัษะ ใชก้ลวิธกีารเรยีนรูแ้บบผสมผสาน 

•ผสมผสานประเด็นการรกัษา จติวิทยาสงัคม และพฤติกรรม
ในการดูแลตนเอง โดยค านึงถงึวฒันธรรม&ความเช่ือ 

•ย ้าบคุคลเป็นผูเ้ช่ียวชาญในปญัหาของตน  เป็นผูเ้ลอืกวธิกีาร  

ที่เหมาะกบัตน 

•สง่เสรมิใหเ้กดิแรงสนบัสนุนทางสงัคม และมีการสนบัสนุน
การดูแลตนเองอย่างต่อเน่ือง  



การปรบัแนวคิด->การเสริมพลงั 
•เช่ือในความสามารถของบคุคล สทิธแิละความรบัผิดชอบ          
ของบคุคลในสิ่งที่จะเลอืก 

•บคุคลไดร้บัการเสรมิพลงั เม่ือตระหนกัดว้ยตนเอง มีความรู ้         
มีความสามารถ เขา้ถงึทรพัยากร & มีประสบการณ์เพยีงพอ 

•การตัง้เป้าหมายและเลอืกวธิกีารบรรลเุอง ใหผ้ล>คนอืน่บอก 
•หยบิยื่นพลงัใหผู้อ้ืน่ไม่ได ้ตอ้งจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิพลงั  
•ใหผู้ร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลาง จนท. เป็นผูส้นบัสนุน  
•การเสรมิพลงักลุม่เสี่ยง -> จนท.ไดร้บัการเสรมิพลงัจาก
ผลงาน 



กระบวนการเรียนรูเ้พื่อเสรมิพลงั 

1. ประสบการณ ์

2.ระบุ
ประสบการณ ์

3. วิเคราะห ์
4. วางแผน 

5. ปฏิบตั ิ



การเสรมิพลงัเพื่อการสง่เสริมสุขภาพประชาชน 

• การพฒันากลุ่มประชาชนที่มีปัญหาหรือความเสี่ยงดา้น              

สุขภาพเหมือนกนั ใหมี้พลงัและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั              

ในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพของตน  

เป้าหมาย 

: 

• การพฒันาแกนน าชุมชนใหมี้ศกัยภาพและสามารถ

ท างานรว่มกนัในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพ หรือพฒันา

สุขภาพของประชาชนในชุมชน 



สรุปแนวทางการเสริมพลงักลุม่เสีย่ง 

• การใหส้มาชิกกลุ่ม (กลุ่มเสี่ยง และอาจมีครอบครวัรว่ม

ดว้ย)มองเป้าหมายชีวิตที่คาดหวงัของตนและครอบครวั 

โดยมีการสรุปใหเ้ห็นว่าความสุขและความส าเรจ็ของชีวิต

มีความเช่ือมโยงของสุขภาพ 

• การใหส้มาชิกวิเคราะหแ์ละท าความเขา้ใจปัจจยัที่

ก าหนดสุขภาพของตน โดยเช่ือมโยงประสบการณก์าร

ดูแลสุขภาพของตน และสมาชิกคนอ่ืน ท าใหต้ระหนกัถึง

ปัจจยัที่ส  าคญั ในเรื่องพฤตกิรรมของตนเอง ครอบครวั 

และสิ่งแวดลอ้ม มองเห็นความเป็นไปไดใ้นการควบคุม 



• การใหส้มาชิกวิเคราะหส์่วนขาด และมีการพฒันา

ความรูแ้ละทกัษะที่จ  าเป็นในการดแูลสุขภาพของตน 

• สมาชิกแตล่ะคน (และครอบครวั) ก าหนดเป้าหมาย

สุขภาพและวางแผนในการดแูลสุขภาพของตนเอง 

(Plan for Action) ที่สอดคลอ้งกบัปัจจยัสาเหต ุวิถีชีวิต 

และเงื่อนไขทางสงัคม 

• ส่งเสรมิการรวมกลุ่มในการจดักจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ  

ตามปญัหาและความสนใจของ เพือ่เป็นสิง่แวดลอ้มที่เอื้อต่อ

สขุภาพ 

สรปุแนวทางการเสริมพลงักลุ่มเส่ียง (ต่อ) 



• เจา้หนา้ท่ีและสมาชิกกลุม่ใหก้ าลงัใจ กระตุน้ 

และสนบัสนุนใหแ้ตล่ะคนสามารถกลบัไปดแูล

สุขภาพตนเองตามแผน 

• มีการพบปะเป็นระยะ ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยน

ประสบการณแ์ละเรียนรูค้วามส าเร็จและอุปสรรค 

และแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีพบจากการดูแล

สุขภาพ รวมทั้งพฒันาศกัยภาพท่ียงัขาดเพ่ิมเตมิ 

และช่ืนชมใหก้ าลงัใจในการดูแลสุขภาพตอ่เน่ือง 

สรุปแนวทางการเสริมพลงักลุม่เสีย่ง (ต่อ) 



ตัวอย่างโครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรม
กลุ่มเส่ียงต่อภาวะโรคเมตาบอลกิ                   

ตามแนวคดิการเสริมพลงั 



การด าเนินงานโครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมฯ 
ตามแนวคดิการเสริมพลงั 

วตัถุประสงค์: เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

มคีวามเช่ือในความสามารถในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
เพิม่ขึน้ 

มกีารปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร  ออกก าลงักาย  
จดัการความเครียด  เฝ้าระวงัความเส่ียง/ภาวะแทรกซ้อน และ 
กนิยา(ผู้ป่วย)   

มีผลลพัธ์ด้านสุขภาพดขีึน้ ได้แก่ น า้หนัก ดชันีมวลกาย เส้น
รอบเอว ความดนัโลหิต น า้ตาลในเลอืด (DM) 

มคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมและการด าเนินงานโครงการ  



การด าเนินงานโครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรม ตามแนวคดิ
การเสริมพลงั 

รูปแบบ : โปรแกรมปรับเปลีย่นพฤติกรรมแบบไป- กลบั  สอดคล้อง
กบัธรรมชาตขิองกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยบริการ 
 

สถานที่ : จดัในหน่วยบริการ ในชุมชน/ในสถานประกอบการ 
 

ระยะเวลา: คร้ังละ 3-4 ช่ัวโมง  เดอืนละ 1 คร้ัง รวมทั้งส้ิน                  
       5  คร้ัง ในระยะเวลา 4 เดอืน   
       หากเป็นผู้ป่วย เน้นการนัดในวนัทีม่าตรวจ/รับยา 

 



ลกัษณะกจิกรรม:  

• แบ่งกลุม่ย่อย 6-10 คน มีเจา้หนา้ที่เป็นผูส้นบัสนุนการเรยีนรู ้ 

• เนน้การเรยีนรูแ้บบมีสว่นร่วม พูดคุยแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

• เสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะที่จ าเป็น อาหาร ออกก าลงักาย จดัการ

ความเครยีด การเฝ้าระวงัฯ การกนิยา  (พฤตกิรรมตาม

วตัถปุระสงค)์ 

 

การด าเนินงานโครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมตาม
แนวคดิการเสริมพลงั (ต่อ) 



ลกัษณะกจิกรรม: 

• เพิม่ความเช่ือในความสามารถ ใหท้างเลอืกการดูแลสุขภาพ  

• มกีารตัง้เป้าหมายและวางแผนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม   

• ตดิตามประเมินความส าเรจ็และอปุสรรคในการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมในการพบกนัแต่ละคร ัง้ เพือ่ปรบัแผนการดูแลสุขภาพ 

• เติมความรูแ้ละทกัษะที่ยงัเป็นสว่นขาดในการพบปะกนัแต่ละคร ัง้ 

• สง่เสรมิการรวมกลุม่/เครอืข่ายดูแลสขุภาพ เพือ่ความยัง่ยนื  

 

การด าเนินงานโครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมตาม
แนวคดิการเสริมพลงั (ต่อ) 



 
ตัวอย่างกจิกรรม 

คร้ังที่ วตัถุประสงค์ กจิกรรม 

1 แนะน าโปรแกรม สร้างความตระหนกั เรียนรู้ความ
เช่ือมโยงของพฤติกรรมและความเส่ียง/ปัญหา
สุขภาพ มองเห็นทางเลือกในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเพ่ือการมีสุขภาพดี คน้หาส่วนขาด 

ตั้งเป้าหมายในการดูแลสุขภาพและผลลพัธด์า้น
สุขภาพ  

ละลายพฤติกรรม การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นกลุ่ม
ยอ่ยจากประสบการณ์การ
ดูแลตนเอง เกม การ
ตั้งเป้าหมาย และท าพนัธะ
สญัญา 

จดัการเรยีนรูเ้ป็นกลุม่ย่อย 5 คร ัง้  ๆ ละ 3-4 ชัว่โมง หา่งกนัเดือนละคร ัง้  

เนน้การมีสว่นรว่ม สรา้งความตระหนกัในสขุภาพ และการดูแลตนเอง เพิ่ม

ทกัษะและความเช่ือในความสามารถดูแลตนเอง 



การตัง้เป้าหมายสุขภาพ

เชิงบวก 

ตระหนกัว่าสุขภาพเป็น

เป้าหมายส าคญัของความสุข

ความส าเรจ็ในชีวิต 



คร้ังที่ วตัถุประสงค์ กจิกรรม 

2-4 ประเมินผลลพัธ์ของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเดือนท่ี
ผา่นมา  เรียนรู้ปัจจยัความส าเร็จ และการเอาชนะอุปสรรค 

เพ่ิมเติมความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น 

-อาหาร      -การออกก าลงักาย 

-การจดัการความเครียด  -การเฝ้าระวงัความเส่ียง -ยา 
ก าหนดเป้าหมาย และแผนการปฏิบติัในอีก1 เดือน.  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม
ยอ่ย เกม การสาธิตและฝึก
ปฏิบติัทกัษะการดูแลตนเอง 

สถานการณ์จ าลอง การ
ตั้งเป้าหมาย ท าพนัธะสญัญา  





คร้ังที่ วตัถุประสงค์ กจิกรรม 

5 ประเมินผลลพัธ์ และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงใน 

4 เดือนท่ีผา่นมา  ใหร้างวลั 

วางแผนการดูแลสุขภาพอยา่งย ัง่ยนื ส่งเสริมการ
ร่วมกลุ่มเพ่ือดูแลตนเองอยา่งต่อเน่ือง   

 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มยอ่ย 

เกม  ตวัแบบ การตั้งเป้าหมาย 

ท าพนัธะสญัญา การจดัตั้ง
กลุ่มสุขภาพ  การท างานเป็น
ทีม การวางแผน 



การประเมินผล 
ตัวช้ีวดั : 
• ร้อยละของผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการมีความเช่ือในการปรับเปลีย่นพฤติกรรม

เพิม่มากขึน้ 

• ร้อยละของผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมการกนิ การออกก าลงักาย 
การจัดการความเครียด การเฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อน การกนิยา ถูกต้อง
เพิม่ขึน้เม่ือส้ินสุดโครงการ 

• ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทีมี่ค่าดัชนีมวลกายเกนิ เส้นรอบเอว ความ
ดันโลหิต น า้ตาลในเลอืดเกนิเกณฑ์ มีค่าลดลงจากเดิมเม่ือส้ินสุด
โครงการ 

• ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทีมี่ความพงึพอใจในระดับมากขึน้ไป 



การประเมินผล 

วธีิการวดั 
แบบสอบถามความเช่ือในความสามารถ พฤตกิรรมสุขภาพ โดย
สัมภาษณ์ก่อนและหลงัเข้าโครงการ 

เคร่ืองช่ังน า้หนัก ส่วนสูง เทปวดัรอบเอว เคร่ืองวคัความดนั 
Lab ตรวจน า้ตาลในเลอืด  วดัก่อนและหลงัเข้าโครงการ 

แบบสอบถามความพงึพอใจ วดัเมื่อส้ินสุดโครงการ 
 



สรุป 

สามารถน าทฤษฎมีาประยุกต์: 

-การวเิคราะห์ปัญหา/สาเหตุของพฤตกิรรมสุขภาพ ทีเ่ช่ือมโยง
กบัปัญหาสุขภาพ 

-การวางแผน/โครงการก าหนดปรับเปลีย่นพฤติกรรม การ
ก าหนดวตัถุประสงค์ ออกแบบกจิกรรม และการประเมินผล 

-การออกแบบบริการสุขภาพ 

-การท าวจิยั 

 



pensirinapa@gmail.com โทร 081-6243098  


