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'มศว'เปิ ดงานวิจยั โปรแกรมลดนํา้ หนัก

'มศว'เปิ ดงานวิจยั โปรแกรมลดนํ้าหนัก เน้น 3 Self หวังนักปรับพฤติกรรมใช้ประโยชน์ กลุ่มเสี่ ยงโรค
4ก.พ.2557 รศ.ดร.อังศิ นันท์ อินทรกําแหง อาจารย์ จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้ทํางานวิจัยเรื่องการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ 3 self & PROMISE Model เปิ ดเผยว่ า การ
ปรับพฤติกรรมสุ ขภาพโดยเฉพาะกับบุคคลที่ต้องการลดนํ้าหนักหรือกลุ่มเสี่ ยงทางด้ านสุ ขภาพ ใช้ เวลา 3-5 เดือน
นั้นทางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ยึด 2 แนวคิดคือ 3 Self (โมเดลสํ าหรั บกลุ่มเสี่ ยง) โดยต้องออกแบบชุด
กิจกรรมร่ วมกับกลุ่มเสี่ ยง โปรแกรมการลดนํ้าหนักหรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ทาํ ให้
กลุ่มเสี่ ยงด้านสุ ขภาพซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีน้ าํ หนักมาก มีไขมันหรื อคอเลสเตอรอล ตระหนักและเกิด 3 self คือ Self –
efficacy จะเกิดได้จากบุคคลได้รับรู ้ผลการกระทําจากต้นแบบหรื อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใช้การเสริ มแรง
การพูดจูงใจ การกระตุน้ อารมณ์ บุคคลที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงจะเห็นผลดีของการกระทํานั้นโดยผ่านกระบวนการทาง
ปัญญาด้วยการคิดของตัวเองก่อนแล้วถึงจะเชื่อและลงมือปฏิบตั ิตาม Self-regulation เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ให้กลุ่มเสี่ ยง ได้สังเกตตัวเองผ่านผลการประเมินภาวะสุ ขภาพของเขาในปั จจุบนั โดยใช้ผลการตรวจร่ างกาย ผล
เลือด ผลBMI ให้กลุ่มเสี่ ยงสังเกตว่ามีความเสี่ ยงต่อโรคใดบ้าง
จากนั้นต้องใช้แรงจูงใจให้เขาได้เข้ามาดูแลตัวเองตามหลักของ Self-regulation นั้นเริ่ มจากการสังเกต
ตั้งเป้ าหมายหรื อทําสัญญา ที่จะลดความเสี่ ยงของปั ญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่นภายในสามเดือนหลังสิ้ นสุ ด
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โปรแกรม นํ้าหนักลดลง 5 กิโลกรัม ส่ วนเป้ าหมายระยะสั้นก็มีพฤติกรรมที่ตอ้ งกระทําหรื อหลีกเลี่ยงคือ ช่วงวัน
หรื อใน 1 สัปดาห์จะไม่กินขนมจุบจิบ จะออกกําลังกายทุกช่วงเย็นวันละ 10 นาทีหรื ออาจจะมากกกว่านั้น โดยสิ่ ง
สําคัญต้องให้กลุ่มเสี่ ยงวางแผนและออกแบบกิจกรรมในการปฏิบตั ิดว้ ยตนเองให้บรรลุเป้ าหมายที่กลุ่มเสี่ ยงตั้งใจ
ไว้ ซึ่ งนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องทําใบงานให้กลุ่มเสี่ ยงเขียน หรื อวางแผนกิจกรรมแนวทางที่ตนเองต้องปฏิบตั ิ
และประเมิน เช่นชัง่ นํ้าหนักด้วยตัวเองทุกวัน บันทึกอาหารพลังงานที่กินที่ใช้ไปเป็ นประจําทุกวัน อาจทําเป็ นกลุ่ม
หรื อเป็ นรายบุคคลก็ได้ การจะปรับพฤติกรรมให้ดีข้ ึนนั้น ต้องเน้นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายโดยแบ่งเนื้อหา
ให้ความรู ้ ประมาณ 10-20% ทํากิ จกรรมเกมเพื่อปรับความคิดทางปั ญญาด้วยความสนุ กและชวนให้เขามาทํา
กิจกรรมทุกครั้งประมาณ 30% เน้นฝึ กทักษะโดยลงมือปฎิบตั ิทุกครั้งประมาณ 40-50% เพื่อให้เกิด Self –care อย่าง
ถูกต้อง
“งานวิจยั การปรับพฤติกรรมสุ ขภาพบุคคลที่มีภาวะเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม ไม่วา่ จะเป็ นโรค
อ้ว น เบาหวาน ความดัน โลหิ ต ผูท้ ี่ มี ไ ขมัน สู ง หรื อ คอเลตเตอรอลสู ง สามารถนํา งานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ ไปใช้ไ ด้ห รื อ
แม้กระทัง่ กลุ่มเสี่ ยงจะนําไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก็สามารถนําไปใช้ได้ ในส่ วนของผูท้ ี่อยูใ่ นกลุ่มของนัก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น ต้องมีหลัก PROMISE Model (โมเดลสําหรับผูจ้ ดั กิจกรรม) ต้องเป็ นคนมองโลกในแง่ดี
ต้อ งกําหนดตัวชี้ วดั มุ่ งผลสัมฤทธิ์ ของโครงการปรั บพฤติ กรรมที่ วดั ได้ มี เทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ตอ้ งสร้ าง
แรงจูงใจภายในของกลุ่มเสี่ ยงให้เกิดขึ้นทุกระยะของช่วงที่จดั กิ จกรรม เพื่อให้กลุ่มเสี่ ยงมีพลังในการดึงศักยภาพ
ตนเองออกมาทํากิจกรรมด้วยตัวเอง อาจใช้วิธีการพูดคุยสัมภาษณ์เพื่อชี้ให้ตระหนักในปัญหาและรู ้วา่ กลุ่มเสี่ ยงเป็ น
คนมีความสามารถ หรื อการตั้งรางวัล ซึ่ งเป็ นสิ่ งจูงใจภายนอกก็ได้ ต้องใช้วิธีการเสริ มแรงทางบวกโดยการชื่นชม
ให้รางวัลเมื่อพฤติกรรมเกิด เมื่อกลุ่มเสี่ ยงปฏิบตั ิพฤติกรรมนั้นได้ผลสําเร็ จ กลุ่มเสี่ ยงจะเกิดความภาคภูมิใจ เกิดการ
เห็นคุณค่าในตัวเอง ผลลัพท์ทางสุ ขภาพเมื่อสิ้ นสุ ดโปรแกรมพบว่า มีจาํ นวน 70% จากกลุ่มเสี่ ยงทั้งหมดที่ มี
พฤติกรรม 3 self มีค่าดัชนีมวลกาย ระดับนํ้าตาลในเลือด ไขมันชนิดดี ไขมันชนิดร้าย ความดันเลือดอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ขึ้นกว่าก่อนเข้าโปรแกรม”
รศ.ดร.อังศินนั ท์ กล่าวอีกว่าพฤติกรรมสุ ขภาพจะเปลี่ยนได้น้ นั จะต้องเกิดความสมัครใจของกลุ่มเสี่ ยง
ไม่ได้เกิดจากการบังคับ ถ้ากลุ่มเสี่ ยงยังไม่สมัครใจ หน้าที่ของนักปรับพฤติกรรม ต้องให้ขอ้ มูลพร้อมคําแนะนํา ให้
การยอมรับนับถือ ให้เห็นคุณค่า ให้ความไว้วางใจ ให้งบประมาณให้วสั ดุอุปกรณ์เสริ มและให้การสนับสนุนทาง
สังคม เพื่อนช่วยเพื่อ หรื อจากคนในครอบครัว
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