คูมือปรับพฤติกรรมสุขภาพ
คูมือเลมนี้ เหมาะสําหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ทําหนาที่ชวยปรับพฤติกรรมสุขภาพให
กับผูรับบริการกลุมตางๆ
สาระสําคัญของคูมือเลมนี้เนนหลักการสรางแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อจัดบริการเปนกลุม ซึ่งจะเพิ่มความสําเร็จในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดบริการ และสรางความมีสวนรวมและความพึงพอใจของผูรับบริการ
คูมือเลมนี้คัดเลือกหลักการสําคัญจากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตางๆ มาแปลงเปนขั้นตอน
ที่งายตอการปฏิบัติ จึงหลีกเลี่ยงการเขียนรายละเอียดทางทฤษฎี ไมไดบรรจุเนื้อหาความรู
พื้นฐานในเรื่องโรคตางๆ (หากสนใจทฤษฎีพื้นฐานสามารถคนควาเพิ่มเติมไดจากเอกสารอางอิง
ที่ระบุไวในบรรณานุกรมหรือเอกสารวิชาการอื่น)
ผูใชควรมีความรูและประสบการณพื้นฐานในเรื่องโรคหรือปญหาของกลุมผูปวยหรือ
กลุมเปาหมายเชน กลุมผูสูงอายุ กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง บุคลากรหรือประชาชนที่ตองการมี
สุขภาพดีตามหลัก 3 อ.
การนําคูมือนี้ไปใชใหเกิดประโยชน ควรทําตามขั้นตอนการเรียนรูดังนี้
ขั้นตอนการเรียนรูสําหรับผูใหบริการ

เปดวีดิทัศนหลักคิดการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ทั้ง 2 ตอน (ความยาวรวม 20 นาที)
เพื่อเรียนรูภาพรวมการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ฝกปรับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง 1 เรื่อง จากเว็บไซต www.go2change.com
เพื่อใหเกิดประสบการณตรง กอนไปชวยเหลือผูอื่น
ศึกษาคูมือนี้ และทดลองใชกับผูรับบริการเปนรายบุคคล จนเกิดความคุนเคยกับ
ขั้นตอนการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
จัดกิจกรรมกลุมกับผูรับบริการที่มีความตองการปรับพฤติกรรมสุขภาพเหมือนกัน
หรือมีปญหาเหมือนกัน เชน คลินิกโรคเรื้อรัง กลุมผูมีนํ้าหนักเกิน โดยเลือกใช
สื่อวีดิทัศนประกอบการจัดกิจกรรมกลุมเปนเครื่องมือดําเนินกลุม และผูใชคูมือ
ทําหนาที่เปนวิทยากรกระบวนการ
สนับสนุนการดําเนินกลุมชวยเหลือกันเอง ดวยการพัฒนาแกนนําใหสามารถดําเนิน
กลุมตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมแบงปนประสบการณ ซึ่งจะเปนพื้นที่เติมกําลังใจใน
การเปลี่ยนแปลงและสรางการเรียนรูตอเนื่อง
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คํานํา
จุดหมายสูงสุดของงานสาธารณสุข คือ การที่ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
พึ่งพาตนเองได สามารถสรางคุณประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนไดเต็มศักยภาพ
อนึ่ง ปจจัยสําคัญของการมีสุขภาพดี คือ การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
เพราะปจจุบันแนวโนมปญหาสุขภาพ กําลังเปลี่ยนรูปแบบจากโรคติดตอ มาเปนโรคที่
มีสาเหตุจากพฤติกรรมการใชชีวิต ที่คนสวนใหญไมคอยตระหนักในความสําคัญ แมวาจะ
มีความรู ความเขาใจในระดับหนึ่งก็ตาม อาทิ รูวาควรรับประทานอาหารอยางไรจึงจะเปนผล
ดีตอสุขภาพ รูวาการออกกําลังกายมีประโยชนแคไหน รูวาความเครียดจะเปนอันตราย
ตอสุขภาพไดอยางไร รูวาควรนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ รูวาไมควรสูบบุหรี่ ไมควรดื่มสุรา
ไมควรใชสารเสพติด และ “รู” อื่นๆ อีกมากมาย แตคนสวนใหญก็มักไมไดทําในสิ่งที่ตนรูวาดี
ดวยเหตุนี้ การจัดกิจกรรมสุขศึกษาในรูปแบบของการใหความรู จึงไมคอ ยประสบความสําเร็จ
ในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูคน แมกระทั่งในรายที่เพิ่งประสบปญหาสุขภาพอยางรุนแรง
จนอาจถึงขั้นเสียชีวิต ( เชน ในกรณีผูปวยหัวใจวายเฉียบพลันจากกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด )
การปรับพฤติกรรมสุขภาพ จึงถือเปนบริการสําคัญของระบบบริการสาธารณสุข ที่ให
ผลดีทั้งในแงการปองกันโรคติดเชื้อ (เชน การลางมือกอนรับประทานอาหาร) และดีสําหรับ
ผูปวยโรคเรื้อรังตลอดจนประชาชนทั่วไป (เชน การมีพฤติกรรมการกินที่ดี มีการออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ และมีวิธีจัดการความเครียดที่เหมาะสม)
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คูมือ ปรับพฤติกรรมสุขภาพ เลมนี้ และเว็บไซต www.go2change.com พัฒนาโดย
แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิต สนับสนุนโดย กรมสุขภาพจิต และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมการเรียนรูใหกับบุคลากรสาธารณสุข
ผูปวยและญาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยเนนไปที่การสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเปนสําคัญ
เนื้อหาและขั้นตอนการจัดกิจกรรม ตลอดจนสื่อวีดิทัศนและสื่อเสียง ไดรับการออกแบบ
เพื่อใหงายตอการนําไปจัดกิจกรรมกลุมสําหรับผูปวยเรื้อรัง และยังสามารถใชเปนแนวทาง
ในการใหคําปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อชวยเพิ่มโอกาสความสําเร็จในการเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
กรมสุขภาพจิตมีความยินดีที่ไดสนับสนุนเครื่องมือการทํางานสําหรับบุคลากรสาธารณสุข
ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความสํ า คั ญ ทั้ ง ทางด า นร า งกาย จิ ต ใจ และสั ง คม โดยบู ร ณาการเข า ด ว ยกั น
อยางสอดคลอง กลมกลืน
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้ และเว็บไซต www.go2change.com จะชวยใหบุคลากร
สาธารณสุขทํางานไดอยางมั่นใจ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ที่สําคัญ อยากเห็นบุคลากรสาธารณสุข มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย
และใจเพื่อเปนกําลังสําคัญในการทํางานขับเคลื่อนเรื่องการปรับพฤติกรรมสุขภาพใหประชาชน
ได อ ย า งเข ม แข็ ง และมี ค วามสุ ข สามารถเป น แบบอย า งที่ ดี และเป น แรงบั น ดาลใจให กั บ
ประชาชนผูใชบริการตอไป

นพ.วชิระ เพ็งจันทร
(อธิบดีกรมสุขภาพจิต)
คูมือปรับพฤติกรรมสุขภาพ 5
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คําขอบคุณ
คูมือปรับพฤติกรรมสุขภาพเลมนี้ และเว็บไซต www.go2change.com พัฒนาขึ้นไดดวย
การสนับสนุนและความรวมมือของหลายฝาย
เริ่มตนจากแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บไซตเพื่อใหบุคลากรสาธารณสุขไดเรียนรูการปรับพฤติกรรม
สุขภาพตนเอง ตามหลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ และนําความเขาใจนี้ไปใช
กับผูรับบริการ โดยมีคูมือปรับพฤติกรรมสุขภาพ พรอมมีสื่อวีดิทัศนและสื่อเสียง เปนเครื่องมือ
สําหรับการจัดกิจกรรมกลุมและปรึกษารายบุคคล ในขั้นตอนการพัฒนาแนวคิดนี้ เราไดรับการ
สนับสนุนเปนอยางดี พรอมคําแนะนําที่มีคา จากคณะกรรมการกํากับทิศ ของแผนงานสรางเสริม
สุขภาพจิต
เราไดรับความเกื้อกูลดานเนื้อหาวิชาการ จากผูเชี่ยวชาญหลายทาน ไดแก
นพ.กฤษดา ศิรามพุช
ผูอํานวยการศูนยเวชศาสตรอายุรวัฒนนานาชาติ
แบบประเมินตนเองและผลการประเมินตนเองเรื่องการกิน
รศ.นพ.ปญญา ไขมุก
แพทยผูเชี่ยวชาญดานศัลยศาสตรออรโธปดิกส
สาระนารูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
นายกัมปนาท ดุษฎีปริวรรต
ครูฝกสอน
สาธิตวิธีการออกกําลังกาย 3 ประเภท
บุคลากรสาธารณสุข 3 ทาน เปดเผยเรื่องราวชีวิตสวนตัว เพื่อเปนวิทยาทานสําหรับการ
เรียนรู ในเรื่องการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก
นางสาวกัลยา ทองออน
นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จ.นนทบุรี
นางนภา พวงรอด
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ครูแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ
นางสาวศาลิตา บัณฑุกุล
(อดีต) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและวางแผน
สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต www.go2change.com ไดรับการออกแบบใหมีปฏิสัมพันธกับผูใช ซึ่งเปนเรื่องใหม
และมี ร ายละเอี ย ดมาก งานนี้ สํ า เร็ จ ได ด  ว ยการทํ า งานอย า งอดทนและอารมณ ดี ของบริ ษั ท
โธธ มีเดีย จํากัด
คุณรัศมี มณีนิล ชวยปรับภาษาใหเขาใจไดงาย และบันทึกเสียงประกอบสื่อเรียนรูบนเว็บไซต
คณะทํางานแผนงานสรางเสริมสุขภาพจิตขอแสดงความขอบคุณตอทุกทานที่ไดกลาวนามมา ณ ที่นี้
เราเชื่อมั่นวาคูมือปรับพฤติกรรมสุขภาพ และ www.go2change.com จะเปนเครื่องมือการ
เรียนรูเพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ ที่ชวยบุคลากรสาธารณสุขดูแลตนเองไดดีขึ้น สามารถเปนแบบ
อยางที่ดีสําหรับประชาชนในเรื่องการดูแลสุขภาพ และจัดบริการเพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพที่มี
คุณภาพยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนตอผูปวย ญาติ และประชาชนในชุมชน

AW book_PC3-1-4-56.indd 6

1/4/2556 14:59:08

บทนํา
ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง
คุณเคยคิดอยากเปลี่ยนอะไรบางอยางเกี่ยวกับตัวเอง
ใหดีขึ้นบางหรือไม เชน
อยากลดนํ้าหนัก อยากออกกําลังกายเปนประจํา อยาก
กิ น อาหารสุ ข ภาพ จะได เ ป น คนแข็ ง แรง สุ ข ภาพดี
หุนดี ไมอวน
อยากเปนคนอารมณดี ไมเครียดงาย ไมขี้โมโห ควบคุม
ตัวเองได จะไดมีความสุขมากขึ้น
อยากมีความสัมพันธทดี่ ี มีความรักทีร่ าบรืน่ มีครอบครัว
ที่เขาอกเขาใจกัน
อยากมีวินัยในการใชเงิน อยากเก็บเงินใหมากกวานี้
จะไดมีเงินเก็บในธนาคารมากขึ้น

ที่สําคัญ ...อยากมีความสุขมากขึ้น
แมการเปลี่ยนแปลงจะไมใชเรื่องที่เปนไปไมได แตการเปลี่ยนแปลงก็ไมใชเรื่องที่ทําได
งายนัก หลายครั้งที่เราตั้งใจอยากเปลี่ยนอะไรใหมๆ แลวพบวาการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่
ทําไดยากกวาที่คิด หลายครั้งก็ไดเพียงแคคิด แตไมมีโอกาสลงมือทําจริงๆ จังๆ หรือหากได
ลงมือทํา ก็มักทําไดชั่วครูชั่วคราว ไมตอเนื่องเปนประจําสมํ่าเสมอ
ทําไมการเปลี่ยนแปลงจึงเปนเรื่องยาก...
ถาเราตองการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งดีๆ ใหสําเร็จ เราควรทําอยางไร
คูมือปรับพฤติกรรมสุขภาพ 7
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ทําไมการเปลี่ยนแปลงจึงเปนเรื่องยาก
การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องยาก เพราะ“ความเคยชิน”
คนเราทําอะไรตามความเคยชิน...
เริ่มตั้งแตตื่นนอนตอนเชา บางคนนอนขลุกอยูบนเตียงนานกวาจะ
ลุกขึ้น บางคนรีบตื่นแตเชาไปออกกําลังกาย บางคนตื่นมาฟงวิทยุรายการ
ประจํา บางคนตื่นมาบริหารรางกายแลวสวดมนตทําสมาธิ แมแตวิธีการ
ถื อ แปรงสี ฟ  น และบี บ หลอดยาสี ฟ  น จะใช มื อ ซ า ยหรื อ ขวาถื อ สิ่ ง ไหน
จะบีบยาสีฟนปริมาณเทาไร ก็เปนไปตามความเคยชิน
แตละคนตางมีรูปแบบความเคยชินที่ทําเปนประจํา ทําโดยไมคิด
ไมตองวางแผนลวงหนา ทําอยางเปนอัตโนมัติ

ความเคยชินกับสมอง
“สรางใหมงายกวาลบของเกาทิ้ง”
เมื่อคนเราทําอะไรซํ้าๆ สมองจะเพิ่มขนาดเนื้อเยื่อที่หุมเสนใยประสาท ทําใหการสง
กระแสประสาทในเรื่องนั้นๆ เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผลก็คือ เราจะทําสิ่งนั้น
ไดงายขึ้น คลองแคลวมากขึ้น
การทําสิ่งตางๆ ตามความเคยชินโดยไมตองคิด ไมตองวางแผนลวงหนา อาจชวยใหชีวิต
เรางายขึ้นก็จริง เพราะไมตองมานั่งคิดทุกขั้นตอน ไมตองเสียเวลาตัดสินใจ ชวยประหยัด
พลังงานสมอง ประหยัดแรง ประหยัดเวลา สามารถเอาเวลาและพลังงานเหลานั้นไปใชกับ
เรื่องอื่นๆ ที่สําคัญกวา
แตในทางกลับกัน การทําอยางเปนอัตโนมัติ ก็ทําใหเราติดอยูกับความเคยชิน ติดกับรูป
แบบเดิมๆ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งใหมที่ดีกวา
8 คูมือปรับพฤติกรรมสุขภาพ
AW book_PC3-1-4-56.indd 8

1/4/2556 14:59:08

จากการศึกษาทางสมอง พบประเด็นที่นาสนใจวา
การ “สรางใหม” ทําไดงายกวาการ “ลบของเกาทิ้ง”
เพราะเมื่อเราไดคิดและทําอะไรซํ้าๆ จนเนื้อเยื่อหุมเสนใยประสาทเพิ่มปริมาณขึ้นแลว
เนื้อเยื่อเหลานี้จะไมสามารถทําลายทิ้งลงได การพยายามลบสิ่งเกาๆ ที่ไดเรียนรูแลวทิ้ง และ
หยุดทํารูปแบบพฤติกรรมเคยชินเดิมๆ หรือการลบของเกาทิ้งจึงเปนสิ่งที่ทําไดยาก
แตการสรางใหม หรือการสรางรูปแบบพฤติกรรมใหมๆ ขึ้นมา จะสงผลใหเกิดเนื้อเยื่อ
หุมเสนใยประสาทในวงจรพฤติกรรมใหมเพิ่มขึ้น ขณะที่เสนใยสมองชุดเดิมจะคอยๆ ฝอตัวลง
ไปเองจากการไมไดใชงาน
เราจึงไมควรเสียเวลาไปกับการลบพฤติกรรมเกาๆ ที่ไมตองการ แตควรใชพลังงานไปกับ
การสรางพฤติกรรมใหมๆ ที่ดีกวาขึ้นมาแทน

เปลี่ยนอยางไรใหสําเร็จ
การเปลี่ยนแปลงที่ประสบผลสําเร็จ เกิดขึ้นจากเหตุปจจัยที่แตกตางกันไป
ในแตละคน แตมีปจจัยรวมที่สําคัญ ไดแก
เปลี่ยนเพราะเจอวิกฤติ
วิกฤติชีวิตชวยกระตุนใหเราเปลี่ยนแปลง เชน เจ็บปวยดวยโรครายแรง สูญเสีย
คนรัก ตกงาน หนี้สิน วิกฤติเชนนี้เปนชวงเวลาที่คนเรามักรูสึกสับสน จนอาจไม
สามารถใชรูปแบบพฤติกรรมเดิมได เกิดเปนชองวางใหตองจัดลําดับความสําคัญใน
ชีวิตใหม จัดระบบชีวิตและพฤติกรรมในชีวิตประจําวันใหม เชน อกหักจึงเริ่มปรับ
การรับประทานอาหารและออกกําลังกาย มีปญหาหนี้สินจนตองหันกลับมาปรับวิธี
การใชจา ยและออมเงิน การเปลีย่ นแปลงและเติบโตจึงมักเกิดขึน้ ในทามกลางวิกฤติชวี ติ
แมวาการเปลี่ยนแปลงจํานวนมากเกิดขึ้นเพราะชีวิตพบ “วิกฤติ” แตเราไม
จําเปนตองรอให “วิกฤติ” เกิดกอน จึงคอยคิดเปลี่ยน หากมีโอกาสทบทวนแบบไมมี
อคติ จะพบวาในชีวิตเรามีหลายสิ่ง หลายอยางที่ควรเปลี่ยนใหดีขึ้นกวาเดิม
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เปลี่ยนเพราะมีแบบอยาง
การพบกั บ คนที่ เ ป น แบบอย า ง ช ว ยสร า งแรงบั น ดาลใจให เ กิ ด พลั ง ในการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะหากบุคคลนั้นมีความคลายคลึงกันบางประการ ในกรณีแบบ
อยางที่ดี เราอาจเกิดความคิดวา “เขาทําได เราก็นาจะทําได” เชน พบกับรุนพี่ที่ออก
กําลังกายเปนประจํา รุนนองที่ปรับอารมณตนเองไดดี ในกรณีแบบอยางที่เราไม
อยากเปน เราอาจฉุกคิดวา “เราอาจประสบชะตากรรมเหมือนอยางเขา” เชน เพื่อน
รวมรุนเจ็บปวยดวยโรคราย ตองทนทุกขทรมานหรือตายจากไป
เปลี่ยนเพราะมีเปาหมาย
การคนพบเปาหมายที่มีพลัง มีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง และมีแผนการลงมือ
ทําที่ดี งานวิจัยพบวา การมีเปาหมายและแผนที่ชัดเจนชวยเพิ่มโอกาสสําเร็จในการ
เปลี่ยนแปลง เชน ผูดื่มสุราจนมีปญหาสุขภาพ เมื่อไดรับการปรึกษาที่ดี มีเปาหมาย
ที่ชัดเจน ก็ชวยใหหยุดพฤติกรรมการดื่มในสถานการณที่เสี่ยงได
เปลี่ยนเพราะมีเพื่อน
กลุมเพื่อนคอยเปนกําลังใจ โดยเฉพาะเพื่อนที่เคยประสบปญหาคลายคลึงกัน
และไดตอสูจนประสบความสําเร็จแลวในระดับหนึ่ง ดังตัวอยางพลังในการเยียวยา
ของกลุมชวยเหลือกันเองในผูปวยประเภทตางๆ เชน ผูมีปญหาจากการดื่มสุรา ผูติด
เชื้อเอชไอวี ผูปวยเรื้อรัง ผูปวยมะเร็ง เปนตน
ความจริงแลว คนเราพบกับเหตุการณตางๆ ที่จะกระตุนใหฉุกคิดไดอยูเปน
ประจํา อยูที่วาใจเราจะเปดรับและมองในมุมที่กอใหเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือ
ไม หรือจะมองขามบทเรียนสําคัญที่ผานเขามา จุดพลิกผันที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง
จึงอาจเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อสภาพจิตใจมีความพรอมในการมองใหเห็นและคิดใหเปน
ดังคํากลาววา “เมื่อนักเรียนพรอม ครูก็ปรากฏ”
10 คูมือปรับพฤติกรรมสุขภาพ
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เปลี่ยนตัวเองใหได กอนไปเปลี่ยนคนอื่น
หลายครั้งที่เราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมคนรอบขาง เชน อยากใหสามี/ภรรยา
ออกกําลังกาย อยากใหลูกรูจักรับผิดชอบตัวเอง อยากใหเพื่อนเลิกบุหรี่ อยากใหผู
ปวยในความรับผิดชอบปรับการรับประทานอาหาร หยุดดื่มสุรา อยากใหเพื่อนสนิท
หรือสมาชิกในครอบครัวหยุดใชจายฟุมเฟอยที่นํามาซึ่งปญหาหนี้สินและความเครียด
การชวยผูอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีหลักการและขั้นตอนเชนเดียวกับการ
เปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง การฝกฝนเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองใหไดกอน จะชวยใหเรา
เขาใจวิธีการสรางการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณตรง เกิดความเขาใจและเห็นใจ
ผูพยายามเปลี่ยนแปลง อันจะเปนประโยชนตอการชวยเหลือผูอื่นใหเปลี่ยนแปลงได
เว็บไซต www.go2change.com ไดนําเสนอบทเรียนที่ชวยคุณเรียนรูวิธีสราง
การเปลี่ยนแปลงใหไดตามตองการ ผานบทเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive)
พรอมกับเชื่อมคุณเขากับเพื่อนๆ ที่กําลังสรางการเปลี่ยนแปลงดีๆ ใหกับตัวเอง เพื่อ
เปนเครือขายเรียนรูและใหกําลังใจกันและกัน
หากคุณไดผานการเรียนรูและเขาใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณตรง
ดีแลว กาวตอไปคุณก็จะสามารถชวยผูอื่นใหสรางการเปลี่ยนแปลงได
แตหากคุณยังไมผานการเรียนรูจาก www.go2change.com มากอน เราขอ
เชิญชวนใหคุณเขาไปเรียนรูวิธีสรางการแปลี่ยนแปลงใหกับตนเองอยางนอยหนึ่งเรื่อง
เพื่อคุณจะไดมีความเขาใจพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่นมากยิ่งขึ้น
คูมือเลมนี้ จะชวยใหคุณไดทบทวนสิ่งที่คุณไดเรียนรูจากเว็บไซต นําเสนอหลัก
การที่อยูเบื้องหลังบทเรียนตางๆ จากนั้น เราจะแนะนําขั้นตอนและวิธีการชวยเหลือ
ผูอื่นในรูปแบบการจัดกิจกรรมกลุมเรียนรู ตลอดจนการปรึกษารายบุคคล
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บทที่ 1
รูจักความเคยชิน
สิ่งตางๆ ที่เราทําอยูเปนประจํา คือ สิ่งที่กําหนดชีวิตคนเรา ไมวาจะเปนเรื่องสุขภาพ
ความสําเร็จ และความสุข สิ่งเล็กๆ นอยๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวัน เชน อาหารที่เราเลือกกิน
กิจกรรมที่ทํายามวาง วิธีมองโลก นิสัยการแกปญหา การเลือกคบคน รวมไปถึงรายละเอียด
ทุกอยางทีเ่ ราทําอยูเ ปนประจํา เมือ่ สะสมวันละเล็ก วันละนอย จากวันเปนเดือน จากเดือนเปนป
สุดทาย สิ่งเหลานี้ก็จะกลายเปนปจจัยที่มากําหนดชีวิตเรา ไมวาเราจะทําไปโดยรูตัว
ไมรูตัว จะตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม

ความเคยชิน...มักเริม
่ ตนจากการทําโดยตัง้ ใจ
ระยะแรกอาจจะยังไมเคยชิน แตเมื่อไดทําซํ้าๆ อยางตอเนื่อง ก็จะทําได
งายขึ้น คลองแคลวมากขึ้น และกลายเปน“วิถี” ที่เราทําไปโดยอัตโนมัติ ที่เรียก
วา ความเคยชิน ในที่สุด
ตัวอยางเชน ในการออกกําลังกายครั้งแรกๆ จะรูสึกวาตองฝนทํา อาจรูสึก
เคอะเขิน เกงกาง เหนื่อยงาย แตถาเราหมั่นไปออกกําลังกายบอยๆ เราก็จะเริ่ม
คุนชิน ทําไดงายขึ้น ทําไดนานขึ้น ไมเหนื่อยงายเหมือนครั้งแรก หรือบางวันที่
รูสึกขี้เกียจ ไมอยากออกกําลังกาย จะพบวาถาฝนใจทําไปสักพัก ก็จะลงมือทําได
ตอไปโดยไมยาก
เชนเดียวกัน หลายคนสูบบุหรี่ครั้งแรกในชีวิต เพราะอยากรู อยากลอง
เปนการสูบแบบรูตัว และตั้งใจ แตเมื่อไดสูบเปนครั้งที่สอง ครั้งที่สาม มากขึ้น
บอยขึ้น ก็จะเริ่มคุนชินกับการสูบบุหรี่ บางทีแคเขาไปอยูในสถานการณ หรือ
สถานที่ที่คุนเคย ก็จะเผลอหยิบบุหรี่ออกมาสูบโดยไมทันรูตัว เชน เมื่อเขาหองนํ้า
เวลาพักงาน หรือตอนพบหนาเพื่อนที่สูบบุหรี่ดวยกัน
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วงจรความเคยชิน
วงจรความเคยชิน เปนวงจรที่มีพลัง ความมีพลังของความเคยชินเกิดจากการที่เราไมเทา
ทันและไมตระหนักใน “การมีอยู” ของมัน การทําความรูจักและรูเทาทัน “การมีอยู” ของ
ความเคยชิน จะชวยใหเรากาวพนไปจากวงจรเดิมๆ และสรางการเปลี่ยนแปลงไดดียิ่งขึ้น
วงจรความเคยชิน เริ่มตนจากการมีสิ่งกระตุน สงสัญญาณใหสมองทํางานอยางเปน
อัตโนมัติ ซึ่งจะมีผลใหเราทําพฤติกรรมอยางที่เคยทําดวยความเคยชิน ซึ่งอาจเปนอะไรก็ได
เชน หยิบบุหรี่ขึ้นสูบ สั่งนํ้าอัดลมมาดื่ม รับปากเพื่อนในทันทีที่ถูกชวนไปรับประทานอาหาร
ปงยาง ตักอาหารรับประทานมากเกิน ฯลฯ
ในการทําตามรูปแบบพฤติกรรมที่เคยชินนั้น เรามักจะได “อะไรบางอยาง” เปนรางวัล
ซึ่งอาจเปนอะไรก็ได สวนใหญเปนความรูสึกดี เชน ความสนุก การลืมทุกข อรอยลิ้น และเปน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในทันที รางวัลทีไ่ ดรบั เปนสวนสําคัญทีท่ าํ ใหเรายังคงเวียนวนอยูใ นวงจรนีต้ อ ไปนัน่ เอง

รูปแบบพฤติกรรม
ที่ทําเปนอัตโนมัติ

สิ่งกระตุน

รางวัล
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หัวใจสําคัญของการสรางรูปแบบพฤติกรรมใหม คือ การตระหนักรูอยางเทาทันตอสิ่ง
กระตุนที่มีอยูรอบตัว การเลือกรูปแบบพฤติกรรมใหมและลงมือทําอยางรูตัว เมื่อพบสิ่งกระตุน
เดิม สําหรับรางวัลนั้น เราอาจไดรับรางวัลเดิม หรืออาจเลือกออกแบบรางวัลใหม ที่สอดคลอง
กับรูปแบบพฤติกรรมใหม
ตัวอยางเชน
สิ่งกระตุน

รูปแบบพฤติกรรม

รางวัลที่ไดรับในทันที

เวลาเย็น กลับจากทํางาน
เหนื่อยลา

นั่งพัก ไมทําอะไร
เปดทีวีดู

คลายเครียด
ไดพักเหนื่อย

เวลาเย็น กลับจากทํางาน
เหนื่อยลา
ยามเย็น หลังเลิกงาน
พระอาทิตยตกดิน
รูสึกเหงาๆ

เปลี่ยนเสื้อผา
ออกไปวิ่งออกกําลังกาย
ชวนเพื่อน
ตั้งวงดื่มสุรา

คลายเครียด สดชื่น
รูสึกดีกับตัวเอง
สนุกสนาน เฮฮา
คลายเหงา ไดมึนเมา
ลืมความเครียดกังวลใจชัว่ ขณะ

รวมงานเลี้ยงที่ลูกนองจัดให
ในโอกาสไปตรวจเยี่ยม
ลูกนองชวนดื่ม

ดื่มสุรา แลวหยุดไมได
จนเมา ไมรูตัว

ขณะดื่ม สนุกสนาน เฮฮา
รูสึกวาตนไมถือตัว
เปนกันเองกับลูกนอง

นั่งดูทีวีรายการโปรด

หยิบขนมขบเคี้ยวใสปาก

อรอยปาก สบายทอง

เพื่อนชวนกินขาวเย็น

กินอาหารมัน
ของทอด ดื่มแอลกอฮอล

สนุกสนาน ผอนคลาย
สานสัมพันธ อรอยลิ้น

เพื่อน (อีกกลุม)
ชวนกินขาวเย็น

เลือกรานอาหารสุขภาพ
ดื่มนํ้าเปลา

สนุกสนาน ผอนคลาย
สานสัมพันธ อิ่มสบายทอง

เขาหองนํ้า นั่งปลดทุกข
อานหนังสือพิมพ

จุดบุหรี่สูบ

รูสึกผอนคลาย
ถายสบาย

เขากลุมเพื่อน
ที่เสพยาบารวมกัน

เสพยาบา

ผอนคลาย ไดเพื่อน
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ระวังความเคยชินทางความคิด
ความเคยชิน ไมไดเกิดขึ้นกับกิจกรรมที่เปน
รูปธรรมเทานั้น สิ่งที่เปนนามธรรมยากจะมองเห็น
อยางเชน วิธีคิด การมองโลก ก็สามารถกลายเปน
ความเคยชินไดเชนเดียวกัน บางคนเปนคนมองโลก
แงดี มักเห็นแงมุมดีๆ ของชีวิต ปลอยวางได จึงไม
คอยเครียด ไมคอยทุกขมาก แตบางคนอาจตรงกัน
ขาม มองอะไรก็เห็นเปนปญหา จึงมักตกอยูในวังวน
ความวิตกกังวล เปนคนทุกขงาย เครียดงาย หาย
ยาก เปนความเคยชินทางความคิด จนอาจจําไมได
หรื อ ไม ไ ด จํ า ว า นิ สั ย แบบนี้ เริ่ ม ต น มาตั้ ง แต เ มื่ อ ไร
เหมือนคนที่ใสแวนตา โดยไมรูตัววาแวนตาที่ใสอยู
นั้น เปนแวนสีอะไร สีเทา สีสม สีชมพู หรือสีอะไร
ที่สําคัญมีผลแคไหนกับโลกที่เรามองเห็น

คิดไมดี สมองมีปญหา
การคิดและทําสิ่งตางๆ ซํ้าๆ ยาวนานเพียงพอ จะทําใหสมองมีการเปลี่ยนแปลงในระดับ
โครงสราง โดยเสนใยสมองที่เกี่ยวของจะมีเยื่อหุมที่หนาขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความเร็วในการสงผาน
กระแสประสาท ดังนั้น ความเคยชิน จึงไมใชแคพฤติกรรมคุนเคยอันเกิดจากความคิดและ
การกระทําเทานั้น หากแตเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงรูปธรรมของโครงสราง
ทางสมองของเราเลยทีเดียว ซึ่งยิ่งทําใหเราตอบสนองโดยคิดและทําในสิ่งที่คุนเคยไดเร็วยิ่งขึ้น
เรื่อยๆ กลายเปนการ “คิดโดยอัตโนมัติ” และ “ทําโดยไมคิด”
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ทําเพราะความเคยชิน มากกวาทําเพราะไมรู
คนจํ า นวนมากทํ า สิ่ ง ที่ เ ป น ผลเสี ย ต อ ตนเอง ไม ว  า จะเป น การสู บ บุ ห รี่
การดื่มสุรา ไมออกกําลังกาย อดนอน รับประทานอาหารที่สงผลเสียตอสุขภาพ
ดูทีวีหรือใชเวลาอยูหนาจอคอมพิวเตอรนานเกิน ทั้งหมดนี้ไมไดเกิดจากความไมรู
แตเกิดจากความเคยชิน
ดวยเหตุนี้ การพยายามใหความรู หรือจัดกิจกรรมสุขศึกษาในรูปแบบตางๆ
โดยหวังวา จะทําใหคนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงมักไมประสบผลสําเร็จ เพราะปญหา
สวนใหญไมไดอยูที่การขาดความรู
การสรางการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดก็ตาม จําเปนตองผานขั้นตอนการฝนทํา
ทําอยางตั้งใจ ทําในสิ่งที่ไมคุนเคยซํ้าๆ ใหนานเพียงพอ จนกระทั่งเกิดเปนความเคย
ชินใหมๆ ดังนั้น การคิดทบทวนวางแผนลงมือทําใหชัดเจนและมีรายละเอียดเพียง
พอ จึงเปนวิธีที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น และเมื่อ
เราเกิดความเคยชินใหมๆ ความรูสึกฝนตางๆ ก็จะคอยๆ ลดนอยลงไปตามลําดับ
การเริ่มตนออกกําลังกายเปนประจํา ปรับการรับประทานอาหาร เลิกบุหรี่
หยุดสุราหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม จะผานขั้นตอนที่คลายคลึงกัน หากมีการ
วางแผนลวงหนาใหชัดเจนวาจะทําอะไร ที่ไหน ในสถานการณใด พรอมกับตระหนัก
วาจะตองฝนทําในชวงแรกใหนานเพียงพอ ก็จะชวยใหเรากาวไปสูความสําเร็จ
ไดตามตองการ
เชนเดียวกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการมองโลกแงรายมาเปนมองโลก
แงดี ก็ยอมจะตองรูสึกฝน ไมคุนชินบางในชวงแรกๆ แตเมื่อไดฝกฝนโดยจัดเวลา
ทบทวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวันเปนประจํา ก็จะเริ่มเคยชิน ทําไดงายขึ้น เริ่มมอง
เห็นแงดีของสิ่งตางๆ และเหตุการณตางๆ ไดงาย
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เหตุที่เลิกทําไมได ทั้งที่รูวาไมดี
ความจริ ง เกี่ ย วกั บ ความเคยชิ น ที่ ค วรรู  อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ก็ คื อ การที่ เราไม
สามารถเลิกพฤติกรรมที่รูวาไมดีไดนั้น เปนเพราะพฤติกรรมนั้นใหอะไรบาง
อยางแกเรา เชน เลิกบุหรี่ไมไดสักที แมจะรูวาไมดี มีแตโทษ ก็เปนเพราะการ
สูบบุหรี่ใหอะไรบางอยางที่เราตองการ เชน ใหความรูสึกผอนคลาย สบายใจ
หายเครียด มีสมาธิที่จะทํางานมากขึ้น คิดอะไรไดดีขึ้นและยังเปนเครื่องมือใน
การผูกมิตรระหวางคนสูบบุหรี่ดวยกันเอง การที่จะเลิกบุหรี่ใหไดผล จึงตองเขาใจ
สิ่งที่คนๆ นั้น ไดจากการสูบบุหรี่ คือ เขาใจรางวัลที่เขาไดรับ เพื่อจะหาสิ่งทดแทน
ที่ดีกวา เชน หาวิธีผอนคลายที่ทําใหสบายใจ หายเครียด แตไมมีผลเสียตามมา
เหมือนบุหรี่ หาวิธีสรางสมาธิ และวิธีที่จะชวยทําใหเกิดความคิดสรางสรรค
ที่มีประสิทธิภาพมากกวา

รูวาดี แตไมทํา รูวาไมดี แตอดใจไมได
อุปสรรคสําคัญของการมีสขุ ภาพดี มีความสุข อายุยนื ยาว และประสบความ
สําเร็จ ไมไดเกิดจากการขาดความรู แตเกิดจากการทําอะไรโดยไมรูตัว ตามความ
เคยชินของตัวเราเอง
เราติดกับดักความเคยชินของตนเอง ดังเรื่องราวของปลาหนุมสองตัว
ปลาหนุมสองตัววายนํ้าไปทางหนึ่ง มันสวนทางกับปลาแก ปลาแกถามวา
“หนุมๆ วันนี้ นํ้าเปนยังไงบาง” ปลาหนุมไมตอบ หลังจากวายผานไปสักพัก
ปลาหนุมตัวหนึ่งก็ถามวา “ไอนํ้านี่ มันคืออะไร (วะ)”
ความเคยชินของเราก็ไมตางอะไรกับปลาที่มองไมเห็นนํ้า ทั้งที่อยูในนํ้า
ตลอดเวลา
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บทที่ 2
ลงมือเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เคยชิน มักเริ่มตนจากการฉุกคิดและตัดสินใจวาตนอยาก
เปลี่ยนแปลง อาจเปนการฉุกคิดดวยตนเอง เพราะไดรับขอมูลบางอยาง พบประสบการณบาง
เรื่อง หรือฉุกคิดจากการพูดคุยกับผูที่ชวยใหมองเห็นปญหาไดชัดเจนขึ้น เกิดการตระหนักรู
และตองการที่จะเปลี่ยนแปลง แตความอยากเปลี่ยนแปลงในขั้นนี้มักไมมีพลังมากพอที่จะ
ลงมือทําจนสําเร็จ

การเปลี่ยนแปลงใหไดผล จึงตองอาศัยปจจัยเสริมที่มีพลังมากและนาน
เพียงพอ ซึ่งอาจแบงเปนขั้นตอนงายๆ 4 ขั้นตอนดังนี้คือ
ทบทวนตนเอง
สรางแรงจูงใจ
จัดทําแผนการเปลี่ยนแปลง
แบงปนประสบการณ

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนตนเอง
เปนขั้นตอนการทบทวนรูปแบบพฤติกรรมตนเอง มองดูสิ่งตางๆ ที่ตนทําเปนประจําอยาง
เปนอัตโนมัติ ทําความเขาใจกับวงจรความเคยชินของตน เพื่อพิจารณาวาควรปรับปรุงในสวน
ใดใหดีขึ้น นอกจากนี้ยังเปนโอกาสในการทบทวนความรูความเขาใจที่มีอยู และทบทวน
ประสบการณความพยายามเปลี่ยนแปลงที่เคยทํามากอน วาสวนใดที่ทําแลวไดผล สวนใด
ไมไดผล เพื่อนํามาใชประโยชนในขั้นตอนตอไป
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ขั้นตอนที่ 2 สรางแรงจูงใจ
เมื่อไดทบทวนตนเองวามีรูปแบบพฤติกรรมเปนอยางไร มองเห็นรูปแบบที่เปน
อยูไดชัดเจนขึ้น ก็ถึงขั้นตอนสรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
แรงจูงใจอาจแบงไดเปนสองประเภท คือ แรงจูงใจทางบวก ที่เกิดจากความ
อยากเชน อยากหุนดี อยากมีอายุยืนยาว กับ แรงจูงใจทางลบ ที่เกิดจากความกลัว
เชน กลัวแกเร็ว กลัวไมไดอยูดูลูกรับปริญญา กลัวทุกขทรมาน
การสรางแรงจูงใจจะใชวิธีตั้งคําถามเพื่อใหไดทบทวน และสัมผัสถึงความรูสึก
กลัวและความรูสึกอยากที่อยูภายในใจใหมีพลังเพียงพอ ตัวอยางเชน
(สิ่งที่เปนอยู) มันเปนปญหาอยางไร เชน การมีนํ้าหนักเกินและความ
ดันโลหิตสูงเปนปญหาอยางไร กระทบกับชีวิตของคุณอยางไร
ถาไมเปลี่ยน ปลอยใหเปนเชนนี้ไปเรื่อยๆ จะมีผลอยางไร เชน ถายังคง
รับประทานอาหารรสจัดและดื่มนํ้าอัดลมหลังอาหารทุกมื้อ ทั้งที่มีปญหา
นํ้าหนักตัวเกินและมีความดันโลหิตสูง ถาปลอยใหเปนเชนนี้ไปเรื่อยๆ
จะมีผลอยางไรตอสุขภาพของคุณ มีผลอยางไรกับชีวิตของคุณ
ถาเปลี่ยนใหมแลว เราจะไดอะไร เชน ถาสามารถควบคุมอาหารและ
ออกกําลังกายเปนประจําได ชีวิตจะดีขึ้นอยางไร เราจะไดอะไร
ผูใหบริการควรทําความเขาใจแรงจูงใจที่มีอยูแลวในผูรับบริการ ดวยการ
ประเมินระดับความพรอมในการเปลี่ยนแปลง และสรางแรงจูงใจเพิ่มเติม
ขึ้นใหม โดยการเชื่อมโยงประสบการณของผูรับบริการเขากับขอมูลความ
รูที่สําคัญและตรงประเด็น ใชเรื่องราวของผูอื่นชวยสรางแรงจูงใจ ชวยให
ผูร บั บริการไดอยูก บั ตัวเองและสัมผัสถึงความตองการในสวนลึกของจิตใจตนเอง
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ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแผนการเปลี่ยนแปลง
แผนการเปลี่ยนแปลงชวยใหเรามีแนวทางปฏิบัติแบบใหมที่เปนรูปธรรม ไมเปนไปตาม
ความเคยชิน แผนที่ดีชวยใหเราเกิดความเชื่อมั่นวาเราจะทําไดสําเร็จ เพราะมีรายละเอียดมาก
เพียงพอที่ทําใหเราเห็นวิธีลงมือทํา การมีแผนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ยังชวยใหเราเห็นจุด
ที่ควรปรับปรุง เมื่อไดทดลองลงมือทําจริงไประยะหนึ่ง

แผนการเปลี่ยนแปลงที่ดี ตองมีอะไร
มีเปาหมายที่ชัดเจน เปนไปได อยูในวิสัยที่ทําไดดวยตนเอง
มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง เชน เลิกซื้อของขบเคี้ยวมาไวในบาน เลิกซื้อ
นํ้าอัดลมมาวางในตูเย็น จัดพื้นที่ใหเอื้อตอการออกกําลังกาย จัดวางสิ่งของตางๆ ในที่
ทํางานใหเราไดเคลือ่ นไหว ติดภาพหรือขอความเตือนใจ หลีกเลีย่ งการไปรับประทานอาหาร
แบบบุฟเฟต ที่มีตัวเลือกนากินมากมาย
มีคนที่เปนกัลยาณมิตรคอยเตือนและใหกําลังใจเรา ควรมีแผนขอความชวยเหลือจากคน
รอบขาง หลีกเลี่ยงจากคนที่จะดึงเราไวในวงจรเดิมๆ เชน ออกหางจากเพื่อนที่ชวนดื่ม
กินเปนประจํา เขากลุมออกกําลังกาย พูดคุยกับคนที่มีวิธีมองโลกที่ดี คนที่คิดอะไรเปน
ระบบ คนที่เขาใจเราและเตือนเราได
มีความคิดดีๆ และคําพูดดีๆ ที่เอาไวคอยบอกตัวเอง โดยเฉพาะในสถานการณเสี่ยง เชน
เมื่ออยูในงานเลี้ยง มีคําพูดเตือนใจตัวเองไมใหรับประทานอาหารเกิน “เอ็งจะอวนไป
ถึงไหน” เมื่อรูสึกขี้เกียจออกกําลังกาย พูดกับตัวเองวา “เราตองอยูดูลูกรับปริญญา
ใหได” “สูโวย” เปนตน ระวังความคิดและคําพูดที่จะ “อนุญาต” ใหเราทําสิ่งที่ไมดีตอ
สุขภาพ เชน เมื่อเพื่อนชวนรับประทานขาวขาหมู แลวพูดกับตัวเองวา “นิดหนอยนะ
ไมเปนไร”
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มีความรู มีทักษะที่จําเปนตอการเปลี่ยนแปลง เชน รูวิธีคํานวณพลังงานในอาหารแตละ
ประเภท ไขตมมีพลังงาน 75 กิโลแคลอรี่ ไขดาวใหพลังงาน 165 ถาเปนไขเจียวจะให
พลังงาน 250 กิโลแคลอรี่
มี ร างวั ล ให กั บ ตั ว เองในทุ ก ก า วเล็ ก ๆ ของความสํ า เร็ จ เช น ใส ชุ ด สวยเมื่ อ หุ  น ดี ขึ้ น
ไปทองเที่ยวกับลูกเมื่อเก็บเงินที่ไมตองเสียไปกับคาบุหรี่ไดมากพอ

ขั้นตอนที่ 4 แบงปนประสบการณ
การแบงปนประสบการณเปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญ เพราะการบอก
เลาเรื่องราวประสบการณของตนใหกับผูอื่นฟง ในบรรยากาศที่เปนกําลังใจใหกัน
จะชวยเพิ่มโอกาสในความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การแบงปนประสบการณยังชวยใหแตละคนไดเรียนรูจากกัน
และกัน ทั้งเรื่องความสําเร็จ และความลมเหลว ตลอดจนไดแบงปนเทคนิคหรือ
เคล็ดลับของแตละคน ที่สําคัญไดความรูสึกที่ดี เพราะเปนคนที่ผานประสบการณ
ผานอุปสรรคปญหามาคลายๆ กัน
งานวิจัยหลายชิ้นพบวา กลุมชวยเหลือกันเอง มีพลังในการเยียวยามากมาย
เพราะมีสายสัมพันธที่ใหความเขาอกเขาใจ เห็นอกเห็นใจกัน มากกวาคนทั่วไป
เกิดเปนกําลังใจและการเรียนรูที่ชวยเสริมพลังในการเปลี่ยนแปลง
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บทที่ 3
ทบทวนตนเอง
การทบทวนตนเอง เปนขั้นตอนสําคัญในการสรางสัมพันธภาพกับผูรับบริการ และชวย
ใหผูรับบริการไดมีโอกาสประเมินรูปแบบพฤติกรรมสุขภาพที่ผานมาของตนเอง ทั้งในเรื่อง
ความรูความเขาใจ ความพรอมในการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนประสบการณความพยายามใน
การเปลี่ยนแปลงทั้งที่ไดผลและไมไดผล
ข อ มู ล ต า งๆ เหล า นี้ มี ค วามสํ า คั ญ เพราะจะช ว ยให ผู  รั บ บริ ก ารได ม องเห็ น รู ป แบบ
พฤติกรรมสุขภาพของตนเอง วามีจุดแข็ง จุดออนอยางไร เคยทําอะไร ไมเคยทําอะไรมาบาง
ขณะเดี ย วกั น ผู  ใ ห บ ริ ก ารเองก็ จ ะได รั บ ข อ มู ล อั น เป น ประโยชน ต  อ การวางแผนสร า งการ
เปลี่ยนแปลงใหผูรับบริการตอไป
อนึ่ง ความสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการนั้น ถือเปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ
เพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเปนเรื่องที่ตองใชเวลา ความมุงมั่นและกําลังใจ ดังนั้น ทาที
และความสัมพันธที่ดีของผูใหบริการและผูรับบริการ จึงมีสวนสําคัญตอความสําเร็จ
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จะดูแลผูรับบริการอยางไรใหเปลี่ยนแปลงไดสําเร็จ
สรางความเขาใจและการยอมรับ ในการปรึกษาเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง ผูให
บริการควรใหการยอมรับและเขาใจในผูรับบริการ ขณะเดียวกันก็ชวยตั้งเปาหมายที่ทาทาย
และใหกําลังใจในเวลาที่ผูรับบริการรูสึกวาตองฝนทํา เพราะเปนสิ่งไมคุนเคย
ตั้งเปาหมายรวมกัน เปาหมายที่ดีควรมาจากการคิดรวมกันของผูใหบริการและ
ผูรับบริการ โดยคํานึงถึงความตองการของผูรับบริการเปนตัวตั้ง ผูใหบริการทําหนาที่ชวย
เรียบเรียงความตองการของผูรับบริการใหชัดเจน เพื่อกําหนดเปนเปาหมายที่ดี
ใหกําลังใจ ทุกคนรูวาอะไรดี แตยังทําไมได ทั้งผูรับบริการและผูใหบริการตาง
มีประเด็นที่ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในชีวิตตนเอง แตยังทําไมไดทั้งหมด การปรึกษาจึง
ไมควรเนนการใหความรู หรือตัดสินความถูกผิดในพฤติกรรมของผูรับบริการ แตควรเมตตา
ตอกัน ใหกําลังใจกัน และเขาใจความยากลําบากในการเปลี่ยนแปลง
ใสใจเหตุผล หากผูรับบริการไมเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทํากิจกรรมตามที่ไดตกลง
กันไว ก็ไมควรตําหนิหรือตอวา แตควรสอบถามเพื่อทําความเขาใจวาผูรับบริการมองพฤติกรรม
ตนเองอยางไร คนหาเหตุผลของการไมสามารถเปลี่ยนแปลงตามที่วางแผนไว พิจารณาปจจัย
ตางๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมของผูรับบริการอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหผูรับบริการเกิดการเรียนรู
และพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
สรางแรงดลใจ ในการพยายามเปลีย่ นพฤติกรรม ควรคํานึงถึงเรือ่ งการสรางแรงจูงใจ
ซึ่งเปนเรื่องภายในจิตใจ มากกวาเนนที่การกระทําหรือพฤติกรรมภายนอกแตเพียงอยางเดียว
ไมกดดัน แรงกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดจากการมีเปาหมายที่ดี ที่ผูรับ
บริการตองการไปใหถึง และเปนความตองการของผูรับบริการ มิใชการพูดกระตุน กดดัน คาด
โทษ หรือขมขู จากผูใหบริการ
คอยเปน คอยไป ควรใหกําลังใจและสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางคอย
เปนคอยไป ผูใหบริการควรเขาใจธรรมชาติของแรงจูงใจและการเปลี่ยนพฤติกรรม สวนจะ
เปลี่ยนแปลงไดเร็วแคไหนขึ้นอยูกับระดับความพรอมของผูรับบริการ
ไมสั่งสอนมาก หากจะมีการใหความรู ควรเลือกจังหวะที่เหมาะสมในระหวางการ
พูดคุย โดยเนนการใหขอมูลที่สั้น กระชับ ตรงประเด็น เลือกเฉพาะที่เหมาะสมกับผูรับบริการ
ในขณะนั้น ไมควรพยายามพูดสอนหรือแนะนํา ควรใหความสําคัญกับการพูดคุยซักถามเพื่อ
ประเมินตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
คูมือปรับพฤติกรรมสุขภาพ 23
AW book_PC3-1-4-56.indd 23

1/4/2556 14:59:11

การประเมิน 3 รูปแบบ
การชวยผูร บั บริการประเมินตนเอง ประกอบไปดวยการประเมิน 3 รูปแบบ ไดแก

การประเมินพฤติกรรมสุขภาพและวงจรความเคยชิน
หมายถึ ง การซั ก ถามรู ป แบบพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ เ ป น อยู  และรู ป แบบ
พฤติ ก รรมที่ ผู  รั บ บริ ก ารต อ งการจะเป น (เป า หมายพฤติ ก รรม) สอบถามถึ ง
สิ่งกระตุนและรางวัลที่ไดรับในรูปแบบพฤติกรรมที่ทําอยู เพื่อทําความเขาใจ
วงจรความเคยชิน อาจใชแนวทางจากชุดคําถามของแตละเรือ่ ง (กิน ออกกําลังกาย
ความเครี ย ด) ในกรณี จั ด กิ จ กรรมกลุ  ม การใช แ บบสอบถามจะช ว ยให ก าร
ดําเนินกิจกรรมมีโครงสรางและขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้น

การประเมินความรูความเขาใจ
ผูใหบริการสอบถามเพื่อประเมินความรูความเขาใจของผูรับบริการ หากมี
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ไมถูกตอง ผูใหบริการควรเลือกจังหวะในการแกไข
หรื อ ให ข  อ มู ล ที่ ถู ก ต อ ง โดยเน น ผลที่ จ ะเกิ ด ต อ การสร า งการเปลี่ ย นแปลงให
เกิดขึ้นไดจริงเปนสําคัญ เชน ผูรับบริการอาจไมรูวาการดื่มนํ้าอัดลมหรือเครื่อง
ดื่มที่มีนํ้าตาลสงผลตอปริมาณพลังงานที่ไดรับในแตละวันไดมาก ผูรับบริการ
อาจพยายามเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด แตไมประสบความสําเร็จ จึงเกิด
ความทอใจและเชื่อวาตนคงไมสามารถเปลี่ยนแปลงได หรือผูรับบริการอาจ
ไมทราบวาไขตม ไขดาว ไขเจียว หนึ่งฟอง จะมีปริมาณพลังงานแตกตางกัน
ไดมากกวาสามเทาตัว ผูใหบริการควรใหขอมูลและสรางความเขาใจที่ถูกตอง

การประเมินความพรอมในการเปลี่ยนแปลง
ผูใหบริการควรตั้งคําถามเพื่อประเมินระดับความพรอมในการเปลี่ยนแปลง
ของผูรับบริการ เชน ผูรับบริการเห็นปญหาพฤติกรรมสุขภาพของตนหรือไม
หากเห็นปญหา เคยคิดจะลงมือทําอะไรหรือไม ไดลงมือทําอะไรบาง ผลเปน
อยางไร สามารถเปลี่ยนแปลงไดนานตอเนื่องเพียงใด มีบทเรียนและประสบการณ
อะไรที่จะชวยใหการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ประสบผลดีขึ้น
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ระดับความพรอมในการเปลี่ยนแปลง
ระดับความพรอมในการเปลี่ยนแปลงหรือขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง แบงออกไดเปน
ระดับที่ 1 ไมเห็นความสําคัญ เชน ยังไมเห็นความสําคัญที่ตัวเองตองออกกําลังกาย
อาจเพราะยั ง ไม มี โรคประจํ า ตั ว ไม มี ป  ญ หานํ้ า หนั ก เกิ น จึ ง คิ ด ว า ยั ง ไม จํ า เป น ต อ ง
ออกกําลังกายในขณะนี้ก็ได
ระดับที่ 2 เห็นความสําคัญ แตยังไมทําอะไร เปนขั้นตอนที่ตระหนักวาควรเปลี่ยนแปลง
แตยังไมไดลงมือทํา เชน รูวาควรออกกําลังกาย แตก็ยังไมไดเริ่มตนสักที
ระดับที่ 3 ลงมือเตรียมการ แตยังไมไดลงมือทํา เชน ซื้ออุปกรณการออกกําลังกาย
ไวแลว แตยังไมเคยไดเลน ไปสมัครสมาชิกสปอรตคลับแลว แตยังไมไดเริ่มไป
ระดับที่ 4 ไดเริ่มตนลงมือทําแลว แตยังทําไดไมสมํ่าเสมอ เชน ไดเริ่มตนออกกําลังกาย
บางในวันหยุด แตยังไมสามารถทําไดในวันธรรมดา หรือทําไดเฉพาะตอนที่มีเพื่อนชวน
ไปออกกําลังกายดวยกัน แตถาเพื่อนไมชวน ก็ไมไดไป
ระดับที่ 5 ทําไดอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องอยางนอย 6 เดือนติดตอกัน เปนระยะที่ความ
เคยชินในเรื่องนั้นไดเกิดขึ้นแลว และเปนขั้นตอนของการเขาสูรูปแบบพฤติกรรมใหม
อยางไรก็ตาม ในบางครัง้ อาจมีปจ จัยทีท่ าํ ใหเกิดการ “ถอยกลับ”ไปสูข นั้ ตอนกอนหนานัน้ ได
เชน ออกกําลังกายเปนประจําแลว แตมีเหตุใหสะดุด ไมสามารถทําตอไปได เชน ตอง
ยายงาน เปลีย่ นหนาที่ แตงงาน มีลกู หรือถึงชวงสิน้ ปงบประมาณ ทําใหงานยุง มาก เปนตน
การถอยกลับไปสูขั้นตอนกอนหนานั้น เปนเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได ดังนั้น จึงควรทําความ
เขาใจในสาเหตุ แลวรวมกันหาวิธีปรับพฤติกรรมใหกลับมาทําไดดีเปนประจําเหมือนเดิม
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นระดับความพรอมและประสบการณ
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ผูรับบริการมี ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนใหเหมาะสมกับ
สภาพของผูรับบริการตอไป
ในบางครัง้ ผูร บั บริการอาจไมสามารถปรับพฤติกรรมทีต่ อ งการไดในสถานการณเฉพาะบาง
อยาง หรือที่เรียกวา “สถานการณเสี่ยง” เชน เมื่ออยูในงานเลี้ยงบุฟเฟต จะคุมการรับประทาน
อาหารของตนเองไมได หรือเมื่อเดินทางไปตางจังหวัด จะไมไดออกกําลังกาย หรือเมื่อเขากลุม
เพื่อน(บางกลุม) จะไมสามารถควบคุมการดื่ม การสูบบุหรี่ หรือการเสพยาเสพติดได กรณีเชนนี้
ผูใ หบริการควรชวยผูร บั บริการทําความเขาใจและวางแผนเลีย่ ง “สถานการณเสีย่ ง” หรือถาเลีย่ ง
ไมได ก็ควรมีวธิ จี ดั การทีช่ ดั เจนวาจะตองปฏิบตั ติ วั อยางไร จึงจะปลอดภัยใน “สถานการณเสีย่ ง”
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บทที่ 4
สรางแรงจูงใจ
การค น หาและสร า งแรงจู ง ใจ เป น ก า วสํ า คั ญ ของการเปลี่ ย นแปลง เพราะแม เรามี
พฤติกรรมบางอยางที่สงผลเสียตอชีวิตและสุขภาพ แตสวนใหญก็มักเปนชีวิตที่ลงตัว คือมี
รูปแบบที่ทําตามความเคยชินและตอบสนองความตองการไดในระดับหนึ่ง คนสวนใหญจึง
ไมคอยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง แมบางทีจะรูวาควรเปลี่ยนก็ตาม
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงยังมักกระตุนใหเกิดความรูสึกไมแนนอน ไมมั่นคง หรือ
ในบางกรณี อาจเปนความหวาดกลัวจากความไมรู วาหากเปลี่ยนแปลงไปแลว จะเปนอยางไร
แรงจูงใจจะเปนพลังชวยนําพาใหผานขั้นตอนตางๆ ของการเปลี่ยนแปลงจนประสบผลสําเร็จได

เรื่องของ “แรงจูงใจ”
แรงจูงใจมีขึ้นมีลง บางขณะเราอาจรูสึกฮึกเหิม ฮึดสู แตบางขณะ เราก็อาจรูสึกทอแท
ออนลา ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นได
สิ่งที่ทําใหแรงจูงใจ “เพิ่มขึ้น” มีไดหลายสาเหตุ ควรสังเกตเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการสราง
แรงจูงใจของตัวเอง เชน เมือ่ ไดรบั คําชม เรารูส กึ ฟู มีแรงจูงใจ เมือ่ ทําไดสาํ เร็จ เรามีกาํ ลังใจ
สิ่งที่ทําใหแรงจูงใจ “ลดลง” มีไดหลายสาเหตุเชนกัน เชน เมื่อไมเกิดความกาวหนาอยาง
ที่หวัง เมื่อคนรอบขางไมเขาใจ คําพูดบางคําที่เราบอกกับตัวเอง เชน “เจาโงเอย แกไมมี
ทางทําไดหรอก ขี้เกียจออกอยางงี้” ควรสังเกตเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจของ
ตนเอง เพื่อหาวิธีใหกําลังใจตัวเองเมื่อรูสึกวาแรงจูงใจลดนอยลง
ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจ มีทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ตัวอยางปจจัยภายนอก ไดแก เพือ่ นฝูง คําพูดของคนรอบขาง สิง่ แวดลอมและบรรยากาศ
ตัวอยางปจจัยภายใน ไดแก ความคิดทีเ่ ราบอกกับตัวเอง หรืออารมณความรูส กึ ในขณะนัน้
การเขาใจสิ่งที่กระตุนใหแรงจูงใจเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะชวยเราจัดการแรงจูงใจตนเอง
ไดดียิ่งขึ้น
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แรงจูงใจเชิงบวก เกิดจาก ความอยาก
ตั ว อย า งเช น อยากมี สุ ข ภาพแข็ ง แรง อยากอยู  ดู ลู ก รั บ ปริ ญ ญา อยากมี ผิ ว พรรณดี
รูปรางดี อยากรูสึกดีกับตัวเอง อยากมีความเชื่อมั่น
แรงจูงใจเชิงลบ เกิดจาก ความกลัว
ตัวอยางเชน กลัวพิการ หรืออยูในภาวะที่ชวยเหลือตัวเองไมได กลัวลูกไดแบบอยางที่ไมดี
กลัวแฟนไมรัก กลัวความเจ็บปวยเรื้อรัง กลัวตกงาน กลัวมีกลิ่นปาก กลัวแกเร็ว
เราควรใชประโยชนจากแรงจูงใจทั้งสองประเภท ชวยผูรับบริการสรางการเปลี่ยนแปลง
คนเรากลัวการสูญเสียสิ่งที่เขามีอยู มากกวาจะกลาเสี่ยงเพื่อใหไดสิ่งดีๆ ที่ยังมองเห็น
ไมชัดเจน ความกลัวมักมีพลังมากกวาความอยาก ดังนั้น แมวาการเปลี่ยนแปลงจะนํา
สิ่งดีๆ มาใหกับชีวิต แตขณะเดียวกันก็ตองสูญเสียบางสิ่งบางอยางที่เคยชินไป
หัวใจสําคัญของการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง คือ การตั้งเปาหมายที่สามารถบรรลุได
ทีละขั้น ทีละกาว เพราะความสําเร็จในแตละกาวเล็กๆจะชวยใหเรามีกําลังใจมากขึ้น
ความสําเร็จจะชวยใหเรากาวเดินไปไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น เปาหมายที่ดีจึงควรมีความ
ทาทายกําลังดี ไมยากและไมงายเกินไป เพราะถายากเกินไปก็จะทําใหทอใจ แตถางาย
เกินไปก็จะทําใหรูสึกเบื่อหนาย ไมมีความทาทาย
อยาตั้งเปาหมายวาตองทําสิ่งตางๆ ไดอยางสมบูรณ หรือรอใหทุกอยางพรอมเสียกอน
จึงคอยเริ่มตน เชน คิดวาถาจะออกกําลังกาย จะตองทําใหครบ 30 นาที ไมอยางนั้นไมทํา
ทําใหไมไดเริม่ ตนเสียที ตรงกันขาม เราควรเริม่ ตนทําเทาทีท่ าํ ไดกอ น ไดแคไหนแคนนั้ เพราะทันที
ทีไ่ ดลงมือทําเราจะ “รูส กึ ดี” จากการไดเริม่ ตน ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทําตอไปมากขึน้
การมีแผนลงมือทําที่ชัดเจน จะชวยเพิ่มโอกาสความสําเร็จไดไมนอยกวารอยละ 30
เมื่อเราประสบความสําเร็จหนึ่งเรื่อง เราสามารถนําความเขาใจเรื่องแรงจูงใจและความ
สําเร็จไปใชกับเรื่องอื่นๆไดไมจํากัด และเมื่อเรามีวินัย สามารถบังคับตัวเองใหทําสิ่งที่รู
วาดี เราก็จะเคยชินกับการมีวนิ ยั ในการทําสิง่ ดีๆ ใหกบั ตัวเองและมีวนิ ยั กับตัวเองไดมากขึน้
ซึ่งแนนอนวา เราจะมีสุขภาพดี มีความสุขและประสบความสําเร็จไดมากขึ้น
แตละคนมีระบบแรงจูงใจที่แตกตางกัน ใหความสําคัญกับสิ่งตางๆ แตกตางกัน การ
ชวยเหลือเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงจึงตองอาศัยวิธีการแตกตางกันในแตละคน ไมมี
สูตรสําเร็จที่จะใชไดเหมือนๆ กันในทุกคน
ผูใ หบริการควรชวยเหลือผูร บั บริการใหสงั เกตเห็นการเปลีย่ นแปลงในระดับแรงจูงใจของตน
และมีความสามารถในการเพิ่มแรงจูงใจใหกับตนเอง ทั้งโดยการจัดสิ่งแวดลอมและ
บรรยากาศ การเลือกคบคนที่จะใหกําลังใจ และการเลือกคําพูดบอกกับตัวเอง
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“แรงจูงใจเดิม” กับ “แรงจูงใจใหม”
ขั้นตอนการสรางแรงจูงใจ อาจแบงไดเปน 2 ระดับ คือ การทําความเขาใจ
แรงจูงใจเดิมที่มีอยูแลวกับการสรางแรงจูงใจใหมเพิ่มขึ้น

ระดับแรก การทําความเขาใจ “แรงจูงใจเดิม” ที่มีอยูแลว
ผูรับบริการแตละรายมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองแตกตางกัน
ขอมูลที่ไดจากการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ประเมินความรูความเขาใจ และประเมิน
ความพรอมในการเปลี่ยนแปลง จะชวยใหเราเขาใจแรงจูงใจที่มีอยูแลวในตัวผูรับบริการ
โดยเฉพาะขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่ผูรับบริการมีอยูนั้น เปนสิ่งสะทอนแรงจูงใจและ
ประสบการณการเปลีย่ นแปลงทีม่ ี ซึง่ จะเปนประโยชนในการจัดทําแผนการเปลีย่ นแปลง
เชน ผูร บั บริการมีประสบการณพบเห็นญาติเจ็บปวยเรือ้ รัง ตองทนทุกขทรมาน ไมอยาก
มีสภาพเชนนั้น จึงเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายและเลือกรับประทานอาหาร
เพือ่ สุขภาพ แตยงั ไมสามารถทําไดเปนประจํา อนึง่ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารพูดคุยเรือ่ งการเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ ควรสอบถามขอมูลที่ชวยสะทอนแรงจูงใจของผูรับบริการ

ระดับที่สอง การเพิ่ม “แรงจูงใจใหม” ใหกับผูรับบริการ
การสรางแรงจูงใจใหมใหผูรับบริการ ทําไดโดยการสรางความเขาใจตอผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากปญหาทางสุขภาพที่ผูรับบริการตระหนักอยูแลว โดยเชื่อมเขาสูการ
คนหาและสรางแรงจูงใจ เชน “นํ้าหนักตัวที่มากเกินตอนนี้ เปนปญหาอยางไรบาง
สําหรับคุณ” “อาการเหนื่อยงายเวลาขึ้นบันได เปนปญหาอยางไรสําหรับคุณ”
จากนั้น ใหพยายามเชื่อมโยงปญหาสุขภาพกับขอมูลความรู เพื่อใหผูรับบริการ
ตระหนักในปญหาและเกิดแรงจูงใจ เชน
“อาการปวดหัวของคุณเกิดจากกลามเนื้อขมับและทายทอยหดเกร็งตัว เปนผล
ของความเครียด เวลาเครียดคุณจัดการยังไง (เรียนรูวิธีจัดการที่ใชอยู เพื่อประเมิน
ความรูความเขาใจ และวางแผนชวยเหลือในขั้นตอไป)
“คุณสนใจจะฝกหายใจดวยทอง เพื่อคลายเครียดไหม”
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วิธีสราง “แรงจูงใจใหมๆ”
เลาเรื่องของผูปวยรายอื่นๆ ใหฟงโดยอาจพูดกับผูรับบริการพรอมยกตัวอยางกรณี
ที่มีปญหาใกลเคียงกัน ตัวอยางการคุยกับผูรับบริการที่มีปญหาความเครียด
“ผมเคยมีคนไขอายุ 16 ปคนหนึ่งนะ ตอนแรกๆ ก็มาดวยปญหาความเครียดแบบคุณ
นี่แหละ แตพอไดฝกหายใจดวยทองแลว ญาติๆ พากันบอกเปนเสียงเดียววา อารมณดี
ขึ้นมาก เปลี่ยนเปนคนละคนเลย คนไขยังบอกดวยวา คุณหมอคะ เผลอทีไร หนูหายใจ
แบบที่คุณหมอสอนทุกที”
ถามประสบการณสวนตัวหรือเรื่องราวที่ผูรับบริการเคยพบเห็น ที่อาจมีสวนสราง
แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
“ที่คุณเลาวา มีคุณปาปวยเปนเบาหวานและตองตัดขานะ มีผลยังไงกับตัวคุณบางไหม
และคุณรูสึกยังไงกับเรื่องนี้”
“ เรื่องที่มีรุนพี่คนหนึ่งในที่ทํางานของคุณออกกําลังกายประจํา แลวหุนดี ฟตและเฟรม
มีผลยังไงกับคุณบางหรือเปลา”
การสรางแรงจูงใจจะมีพลังมากที่สุด ถาเราจัดกระบวนการใหผูรับบริการไดอยูกับตัวเอง
ไดทบทวน พิจารณา คนหาสิ่งที่ตนตองการอยางแทจริง เกิดจุดมุงหมายที่ตองการไป
ใหถึง ซึ่งสัมพันธกับการปรับพฤติกรรมตนเอง ตัวอยางเชน
“ลองนึกถึงตอนที่คุณตองดูแลคุณพอที่ปวยเปนอัมพาต ซึ่งเกิดจากความดันโลหิตสูงและ
ความเครียด ลองอยูกับความรูสึกตอนนั้นวา คุณรูสึกยังไง และเหตุการณนั้นมีผลยังไง
กับคุณบาง”
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บทที่ 5
แผนการเปลี่ยนแปลง
แผนการเปลี่ยนแปลง เปนรายละเอียดอยางเปนรูปธรรมในสิ่งที่ผูรับบริการตั้งใจจะลงมือ
ทํา ซึ่งเปนสิ่งที่แตกตางจากความเคยชินเดิม ผูใหบริการมีหนาที่ชวยผูรับบริการจัดทําแผนการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพราะถาปราศจากการวางแผนที่ดี สิ่งที่คิดไว
จะไมชัดเจน มีแนวโนมที่ผูรับบริการจะกลับไปทําอยางเดิมโดยอัตโนมัติ จึงมักไมประสบความ
สําเร็จ การทบทวนและเขียนแผนที่ดี จึงเปนขั้นตอนสําคัญที่จะชวยเพิ่มโอกาสความสําเร็จใน
การเปลี่ยนแปลง

แผนที่ดีควรมีลักษณะอยางไร ?
เหมาะสมกับแตละบุคคล
เห็นภาพชัดเจน เปนรูปธรรม
มีขั้นตอนรายละเอียด มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
มีวิธีประเมินและติดตามผลในรายละเอียด
มีการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณและความเปนไปได

สิง่ ที่ “ควร” และ “ไมควร” ในการจัดทําแผนการเปลีย่ นแปลง
ควรทํ า ตั ว เหมื อ นนั ก สื บ หรื อ นั ก วิ ท ยาศาสตร ที่ ค อยสั ง เกต ทดลองค น คว า
และเรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้น เพื่อหาแผนที่ดีที่เหมาะกับตัวเอง
ไมควรตั้งเปาวาแผนจะสมบูรณในครั้งแรก แตควรคอยๆ ปรับและทําไปตาม
ความเหมาะสม
แผนควรชัดเจนอยูในใจ ไมใชอยูแคบนกระดาษ หรือหนาจอคอมพิวเตอรแตเพียง
อย า งเดี ย ว และในทางกลั บ กั น การเขี ย นแผนให ชั ด เจนลงบนกระดาษหรื อ
หนาจอคอมพิวเตอร จะชวยใหแผนเกิดความชัดเจนมากขึ้นได
ไมควรคัดลอกแผนของคนอื่นมาใช เพราะแผนของใครก็เหมาะกับคนๆ นั้น
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่ 1 การตั้งเปาหมาย
การตั้ ง เป า หมายที่ ดี ควรมี ก ารกํ า หนดรายละเอี ย ดที่ ท  า ทาย ไม ย ากเกิ น ไป
จนผูรับบริการคิดวาทําไมไดหรือไมงายเกินไปจนไมรูสึกทาทาย อยากทํา และควร
กําหนดใหชัดเจนวาตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไร เปลี่ยนแคไหน เชนงดกิน
อาหารมื้อดึกโดยเด็ดขาดงดดื่มนํ้าอัดลม รับประทานขาวไมเกิน 1 ทัพพีตอมื้อ รับ
ประทานของหวานไมเกินสามคํา สัปดาหละไมเกินสามครั้ง ลดนํ้าหนักลง 6 กก.ในเวลา
ครึ่งป ฯลฯ
หากเปนเปาหมายใหญ ควรแบงเปนเปาหมายยอยๆ เพื่อใหเห็นความสําเร็จงาย
ขึ้นเร็วขึ้น เชน หากจะลดนํ้าหนัก 6 กก.ในเวลาครึ่งป อาจแบงเปาหมายยอยเปนเดือน
ละ 1 กก. เปนตน ควรกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในเปาหมายที่ตองการทําใหสําเร็จ
เชน กําหนดวาจะทําตอเนื่องใหไดอยางนอย 1 เดือน เปนตน
อนึ่ง เปาหมายในที่นี้อาจมีไดทั้ง “เปาหมายเชิงผลลัพธ” และ“เปาหมายเชิง
พฤติกรรม” ตัวอยาง“เปาหมายเชิงผลลัพธ” ตองการลดนํ้าหนักลง 6 กก.ในเวลา
6 เดือน ฯลฯ
ตั ว อย า ง “เป า หมายเชิ ง พฤติ ก รรม” งดรั บ ประทานนํ้ า อั ด ลม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
นํ้าตาล ฯลฯ
สุดทาย ควรมีวิธีประเมินผล ที่จะใชประเมินตัวเองเปนระยะๆ เชน มีการประเมิน
ผลตนเองทุกสัปดาห โดยเปาหมายที่จะใชประเมินติดตามผลไดงายเปนรายสัปดาห คือ
เปาหมายเชิงพฤติกรรม ขณะที่เปาหมายที่จะใชในการประเมินระยะยาว คือ เปาหมาย
เชิงผลลัพธ
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและบรรยากาศมีผลตอพฤติกรรมคนเรา เชน
“ คนสูบบุหรี่มักอยากสูบบุหรี่หลังรับประทานอาหาร หรือขณะเขาหองนํ้าขับถาย”
“อาหารแบบบุฟเฟตที่มีอาหารหลากหลายนารับประทานและบรรยากาศสบายๆ
มีผลทําใหรับประทานอาหารไดเกินกวาปกติ”
“การมีของขบเคี้ยววางอยูในบาน มีน้ําอัดลมแชไวในตูเย็น
ทําใหงายตอการหยิบดื่มกิน”
“เวลาดื่มกาแฟหลายคนมักติดที่จะกินขนมหวาน เชน เคก คุกกี้”
“เวลากินสมตําหลายคนชอบจะกินคูกับนํ้าอัดลมรสซา”
การทําแผนการเปลี่ยนแปลง จึงเปนเรื่องที่ควรคิดใหรอบคอบวาสิ่งแวดลอมแบบ
ไหนมีสวนชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมไมพึงประสงคมากขึ้น สิ่งแวดลอมแบบไหนเอื้อ
ตอการทําตามแผน สิ่งแวดลอมแบบไหนทําใหสูญเสียการควบคุมตัวเองไดงาย รวมถึง
สถานการณเสี่ยงที่อาจมีโอกาสเจอะเจอได วาถาเจอจะมีวิธีจัดการพฤติกรรมตนเอง
อยางไร

จัดสิ่งแวดลอมอยางไรดี
วาง “สิ่งยั่วใจ” ใหไกลหู ไกลตา หยิบฉวยยาก เชน ไมเก็บนํ้าอัดลมหรือมันฝรั่ง
ทอดไวในบาน
วาง “สิ่งเตือนใจ” เตือนสติไวใกลมือ หางาย ใชงาย เชน วางตาชั่ง หรือติดตาราง
การคํานวณแคลอรี่ ไวในที่ๆ เห็นไดงาย ซื้อผลไมติดตูเย็นแทนขนมหวาน เปนตน
คิดเผื่อลวงหนาวาถาเจอสถานการณเสี่ยงจะทําอยางไร เชน ถาตองไปงานเลี้ยง
จะตองเลือกกินอยางไร จะพูดกับตัวเองอยางไร จะใหใครชวยเตือน ถาไปกินขาว
กับเพื่อนๆ จะตองดูแลตัวเองอยางไร เปนตน
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ขั้นตอนที่ 3 หาคนชวย
ผูคนรอบตัวมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของเราทั้งทางลบและทางบวก เชน
ภรรยา/สามีชอบวางของกินไวใกลๆ ตัวเรา ดวยความรัก ดวยความหวังดี
แมชอบทําของที่เราชอบไวให และคะยั้นคะยอใหเรากินเยอะๆ
กลุมเพื่อนชอบชวนเรากินหมูกระทะ ผัดไทย ขาวขาหมู ขาวมันไก ทั้งที่เรากําลัง
ควบคุมนํ้าหนักโดยบอกกับเราวา ไมเปนไรนา
การหา“คนชวย” จึงเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่มีผลไมนอยตอการพยายาม
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ แต น อกจากการหาคนมาช ว ยเรา “เปลี่ ย น” แล ว
อยาลืมคอยระวังคนที่จะทําใหเรา“แปก” ดวย เพราะจะเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเรา
ไขวเขว ออกนอกลูนอกทางได
คนที่จะชวยเรา “เปลี่ยน” ไดแก คนที่จะชวยสนับสนุนใหเราทําตามเปาหมาย
หรือแผนการที่วางไวไดสําเร็จ คนกลุมนี้อาจเปน พอแม/ สามี ภรรยา/ คนรัก / เพื่อน
หรือเพื่อนรวมงาน
ตัวอยางพฤติกรรมที่จะชวยเรา “เปลี่ยน”
ชวนเราไปกินอาหารสุขภาพ แทนอาหารฟาสตฟูด หรืออาหารบุฟเฟต
คอยเตือนเรา เมื่อเราเริ่มกินเยอะเกินไป
คนที่ จ ะช ว ยให เรา “แป ก ” ได แ ก คนที่ มั ก ทํ า ให เราไขว เขวต อ สิ่ ง ที่ เราตั้ ง ใจ
หรือเบี่ยงเบนจากเปาหมาย คนกลุมนี้อาจเปน พอแม/ สามี ภรรยา/ คนรัก/ เพื่อน
หรือเพื่อนรวมงาน
ตัวอยางพฤติกรรมที่จะทําใหเรา “แปก”
ชอบหาของกินอรอยๆ มายั่วใจเรา (โดยไมตั้งใจ)
ชอบชวนเราไปกินของที่เราชอบ โดยไมสนใจวาเรากําลังอยูในชวงคุมอาหาร
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ขอควรรู VS ขอควรระวัง
บอกใหคนรอบขางรับรูวาเรากําลังพยายามทําอะไร อยากใหเขาชวยเราอยางไร
ประกาศความตั้งใจใหชัดเจน
แยกแยะเพือ่ น/คนรอบขางวาใครจะชวยเรา “เปลีย่ น” หรือใครจะทําใหเรา “แปก”
ลองคบหาเพื่อนกลุมใหมๆ ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เชน กลุมรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ กลุมเตนแอโรบิค กลุมตีแบดมินตัน เปนตน
อยูหางๆ คนที่อาจเปนอันตรายตอการเปลี่ยนแปลงของเรา เชน ไมเขารวมวง
เพื่อนที่ดื่มเหลา ในชวงที่กําลังพยายามเลิกเหลา

ขั้นตอนที่ 4 เติมความรูและทักษะที่จําเปน
ความรูและทักษะบางอยางจะชวยใหการเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จไดงายขึ้น
ถาคิดจะเอาจริงเอาจังกับการเปลี่ยนแปลง ก็อาจตองหาความรูหรือทักษะที่เกี่ยวของ
มาใชใหเหมาะสม
ตัวอยางความรูและทักษะที่เปนประโยชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
รูวาจะพูดโนมนาวอยางไรใหคนรอบขางหันมาชวยเหลือเรา
รูวิธีคํานวณพลังงานจากอาหาร
รูวาจะปฏิเสธอยางไร ไมใหคนชวนเสียนํ้าใจ เชน จะปฏิเสธอยางไรถาเพื่อน
ชวนไปกินอาหารที่เราตองการเลิก
รูทันอารมณ และความอยากอาหาร สามารถแยกแยะได วาตอนไหนตองการ
กินจริงๆเพราะหิว หรือตอนไหนแคตองการระบายอารมณดวยการกิน
รูวิธีจัดการอารมณ จัดการความเครียด เพื่อจะไดไมตองระบายออกดวยการกิน
โดยไมรูตัว
รู  เ กร็ ด ความรู  ต  า งๆ ที่ เ ป น ประโยชน กั บ การเปลี่ ย นพฤติ ก รรม เช น รู  ว  า การ
อดนอนทําใหอยากอาหารเพิ่มขึ้น/ รูวาการกินแอปเปลกอนมื้ออาหารจะชวย
ใหกินไดนอยลง เปนตน
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กรณีตัวอยาง 1
ชนิดาตองการเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการกิน แตเพื่อนชอบชวนไปตระเวนหากินของ
อรอยๆ ชนิดาปฏิเสธเพื่อนไมเปน เพื่อนชวนทีไรก็ไปทุกที ถาชนิดาหัดปฏิเสธเพื่อนเปน
เธอก็นาจะควบคุมการกินไดดีกวาที่เปนอยู

กรณีตัวอยาง 2
ศิริพรเปนหัวหนางานอาวุโส เธอมักไดรับเชิญใหไปงานเลี้ยงเปนประจํา ซึ่งจะไมกินอะไร
เลยก็คงไมได ถาศิริพรรูวาอาหารอะไรใหพลังงานแคไหน ก็นาจะเปนประโยชนแกเธอ
เพราะเธอจะไดเลือกกินเฉพาะอาหารบางอยางที่ใหพลังงานแคลอรี่ไมสูงมากนัก

ตัวอยางความรูและทักษะเรื่องการออกกําลังกาย
เคล็ดลับสําคัญของการออกกําลังกายใหไดเปนประจํา มีดังนี้
อยารอจนกวาจะพรอม จึงคอยลงมือทํา ใหถือหลัก “ทําไดแคไหน ใหทําแคนั้น”
เริ่มตนงายๆ ดวยการเดินเร็ว เพียงวันละไมกี่นาที คอยๆ เพิ่มเวลาและระยะทางจน
ครบตามกําหนด การรอจนกวาจะพรอม มักทําใหไมไดเริ่มตน
เลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่คุณรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีความ
หลากหลาย ทั้งที่เปนการออกกําลังกายในรมและกลางแจง ทั้งที่เปนการออกกําลังกาย
กับเพื่อน และทําเองคนเดียว เพื่อจะไดยืดหยุน ทําไดในทุกสถานการณ
เขารวมกลุมออกกําลังกาย ชวนกันทําเปนประจํา
เพิ่มกิจกรรมการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่มีโอกาส เชน เดินขึ้นลงบันไดแทนการขึ้น
ลิฟท ทํางานบาน จอดรถไวไกลตึกเพื่อจะไดมีโอกาสเดินมากขึ้น
เลือกวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพรางกายของตน
อยาออกกําลังกายเกินตัว หรือฝนสภาพรางกาย เพราะอาจทําใหบาดเจ็บ ปวดเมือ่ ย
กลับเปนการทําโทษตัวเอง ทําใหไมอยากทําอีกในครั้งหนา
การมีสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะสุนัข ชวยเพิ่มโอกาสในการออกกําลังกาย
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ขั้นตอนที่ 5 เลือกคําพูดสรางพลังการเปลี่ยนแปลง
คํ า พู ด ที่ เราบอกกั บ ตั ว เอง เป น อี ก หนึ่ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมโดยที่ เรา
อาจไม ทั น รู  ตั ว เพราะอาจเป น ข อ อ า งให เรา “ทํ า ในสิ่ ง ที่ ไ ม ค วรทํ า ” หรื อ “ไม ทํ า
ในสิ่งที่ควรทํา” เชน
“นิดหนอยนะ ไมเปนไรหรอก”
“เดี๋ยวคราวหนา คอยทําก็ได”

กรณีตัวอยาง 1
จริยาใจออนยอมไปกินขาวขาหมูมื้อเย็นตามที่เพื่อนชวน โดยบอกกับตัวเองวา
“เดี๋ยวคอยไปเตนแอโรบิคก็ไดนา”

กรณีตัวอยาง 2
สุวิทยยอมกินเหลากับเพื่อนๆ ในงานเลี้ยงรุน ทั้งๆ ที่ตั้งใจจะเลิกเหลา โดยบอก
กับตัวเองวา “ชางมันเถอะนา นิดหนอยเอง นานๆ ที”

พูดดีมีพลัง “พัง” เพราะพูดกับตัวเองไมดี
แผนการเปลี่ ย นแปลงจึ ง ควรเรี ย บเรี ย งคํ า พู ด ดี ๆ ที่ จ ะใช ส ร า งกํ า ลั ง ใจใน
สถานการณตางๆ เพื่อใหอดทนตออุปสรรค สิ่งยั่วยุ และกลาปฏิเสธ โดยเฉพาะใน
สถานการณเสี่ยง ที่อาจดึงเรากลับเขาไปสูวงจรการใชชีวิตแบบเดิมๆ

กรณีตัวอยาง 1
กิตติกําลังลดนํ้าหนักเพื่อเตรียมตัวแตงงาน เขามักบอกกับตัวเองเวลาไปงานเลี้ยง
แลวเจออาหารที่อยากกินวา “ไออวนเอย ยังอวนไมพออีกเหรอวะ”

กรณีตัวอยาง 2
นองอร ตะโกนดังๆ เพื่อบอกกับตัวเองตอนแขงขันยกนํ้าหนักวา “สูโวย”
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กรณีตัวอยาง 3
พนิดามักบอกกับตัวเองเวลาลิฟตเสียแลวตองเดินขึน้ บันไดวา “ออกกําลังกายๆ”

ขอควรรู VS ขอควรระวัง
การเลือกคําพูดเชิงบวกที่สรางกําลังใจ จะเปนอีกหนึ่งพลังใหเราเปลี่ยนแปลง
ไดอยางที่ตองการ
คําพูดที่ดี ตองทําใหเราฮึกเหิม มีกําลังใจ ยํ้าเตือนเปาหมาย ยืนหยัดในสิ่งที่เรา
ตองการ
ระวังคําพูดที่จะเปนการอนุญาตใหเราทําสิ่งที่เปนผลเสีย เปนขออางใหเราทํา
ตามความอยากในขณะนั้น

ขั้นตอนที่ 6 การใหรางวัลตัวเอง
การใหรางวัลตัวเอง จะเปนกําลังใจใหเราเกิดความมุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง
ตอไปจนประสบผลสําเร็จ ถารูจักใหรางวัลตัวเองอยางเหมาะสมและสรางสรรค
การใหรางวัลก็จะเปนประโยชนตอการเปลี่ยนแปลงไดอีกทางหนึ่ง
ใหรางวัลตัวเอง ควรใหอยางไร
ใหเมื่อ “ไดทํา” และ “ทําได” ดีกวาใหเมื่อ “ประสบผลสําเร็จแลว” เชน
ใหรางวัลตนเองเมื่องดกินขนมหวานได 1 สัปดาห ดีกวาใหเมื่อลดนํ้าหนักได
ตามที่ตองการ
รางวัลที่ดีไมจําเปนตองเปนวัตถุ สิ่งของ แตควรเปนรางวัลทางจิตใจ
ควรมีการผสมผสานรางวัลที่เปน สิ่งของ กับ รางวัลทางสังคม (ความรัก การ
ยอมรับ การชื่นชม) และรางวัลทางใจ (ความภูมิใจ) เพราะวัตถุสิ่งของใหความ
พอใจไดไมนาน แตรางวัลทางสังคมและรางวัลทางใจจะใหผลที่ยั่งยืนมากกวา
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ตัวอยาง แผนการเปลี่ยนแปลง
เปาหมาย: งดเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาลโดยเด็ดขาด ลดของหวานเหลือสัปดาหไมเกิน
1 ครั้ง/ เดินออกกําลังกายตอนเย็นวันละ 10 นาทีอยางนอยสามครั้งในสัปดาห
เริ่มตนวันนี้เปนตนไป
การจัดสิ่งแวดลอม: เลิกซื้อและไมวางเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาลและของหวานในบาน
หรือในที่ทํางาน/ จัดวางขอความเตือนใจและรองเทาใสออกกําลังกายตรงทาง
เขาบาน
คนชวย: บอกภรรยาใหชวยเตือนเวลาจะซื้อขนมเขาบาน/ ประกาศใหคนในที่ทํางาน
รูวาเลิกดื่มนํ้าที่มีนํ้าตาลแลว ไมตองชวนกิน ไมตองซื้อมาฝาก
ความรูและทักษะ: ฝกทักษะปฏิเสธ จะไดพูดปฏิเสธเปนเวลามีคนนําเครื่องดื่มที่มี
นํ้าตาลมาให
คําพูดสรางพลัง: “ตองเลิกใหได เราจะอยูดูลูกโตจนประสบความสําเร็จ”
รางวัลสําหรับตนเอง: เอาเงินที่ไดจากการเลิกซื้อเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาล ไปเที่ยวตาง
จังหวัดกับครอบครัว
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บทที่ 6
แบงปนประสบการณ
การแลกเปลี่ยนประสบการณในกลุมผูที่มีความสนใจคลายกัน จะชวยสรางแรงบันดาล
ใจและเป น กํ า ลั ง ใจให กั น ได เ ป น อย า งดี และยั ง เป น โอกาสให ไ ด แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  แ ผน
การเปลี่ ย นแปลงของแต ล ะคน รวมทั้ ง ได ท บทวนแผนที่ ทํ า มาเพื่ อ พั ฒ นาให ชั ด เจนและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การเขากลุม เปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสําเร็จ ควรสนับสนุน
ใหกลุมมีการติดตอชวยเหลือกันได โดยเฉพาะในเวลาที่สมาชิกอาจตองพบกับสถานการณเสี่ยง
เชน จะไปงานเลี้ยง หรืออยูในสภาวะทางอารมณที่เสี่ยง เชน รูสึกเบื่อหนาย เครียด
การเปลี่ยนพฤติกรรมเปนเรื่องตอเนื่องที่ตองใชเวลา เพื่อใหสมองไดรับการกระตุนการ
ทํางานในวงจรใหมอยางยาวนานเพียงพอ การมีเพื่อนคอยเปนกําลังใจจึงเปนเรื่องสําคัญ
หากผูรับบริการจําเปนตองออกกําลังกาย อาจแนะนําใหเขากลุมออกกําลังกาย เพราะจะ
เปนการจัดเงื่อนไขใหผูรับบริการไดรับสิ่งกระตุนจากคนใกลตัว โดยไมตองขึ้นกับผูใหบริการ
เพียงคนเดียว
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หากเป น กิ จ กรรมกลุ  ม เรี ย นรู  ควรพิ จ ารณาพั ฒ นากลุ  ม ให เ ป น กลุ  ม ช ว ยเหลื อ กั น เอง
(Self help group) เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลง สิ่งสําคัญคือ เมื่อเปลี่ยนแปลง
ไดแลว และตองไปชวยเหลือคนอื่นใหเปลี่ยนแปลง การไปชวยคนอื่นจะทําใหสามารถคงระดับ
พฤติกรรมตนเองอยางตอเนื่องไดดียิ่งขึ้น สวนการที่ตองไปสอนคนอื่น ก็จะยิ่งทําใหเขาใจใน
สิ่งที่ตนรูมากยิ่งขึ้น
ในกลุมแบงปนประสบการณ ควรจัดวางวาระในการพูดคุยใหชัดเจน เพื่อใหสมาชิกรับรู
และพูดคุยตามประเด็น
ตัวอยางวาระในการพูดคุยกลุมชวยเหลือกันเอง อาจจัดไดตามนี้

แนะนําสมาชิกใหม (ถามี)
ความรูและทักษะ: กําหนดหัวขอความรูหรือทักษะที่สมาชิกตองการรูและทําได
เชิญผูมีประสบการณหรือผูรูในเรื่องนั้นมาบรรยายและฝกทักษะรวมกัน

เรื่องเลาความสําเร็จ: ใหสมาชิกที่มีความสําเร็จ หรือกาวหนา แมจะเปนเพียง
กาวเล็กๆ ไดออกมาเลาประสบการณสั้นๆ วาทําไดอยางไร เปดโอกาสใหสมาชิกซักถาม ชื่นชม
และใหกําลังใจ

สิง่ ทาทายของฉัน: ใหสมาชิกทีพ่ ยายามเปลีย่ น แตยงั ทําไมไดดอี ยางทีต่ อ งการออก
มาเลาใหฟง ถึงความพยายาม วาทําไมถึงทําไมสาํ เร็จ พรอมบอกแนวทางทีต่ งั้ ใจจะปรับปรุงตอไป

ชื่นชมกันและกัน: เปนการสรุปเพื่อใหสมาชิกไดแสดงความชื่นชมผูอื่น รวมถึง
อาจชื่นชมตนเองในใจ ในขอคิด บทเรียน และกําลังใจที่ไดจากการประชุมครั้งนั้น

www.go2change.com มี พื้ น ที่ สํ า หรั บ การแบ ง ป น ประสบการณ สํ า หรั บ
ผูเรียนรูบนเว็บ เพื่อใหเกิดประโยชนตามที่ไดนําเสนอไว ผูเรียนรูจากเว็บสามารถเขามา
แบงปนประสบการณเพื่อเรียนรูพลังการเขารวมกลุม ซึ่งหากมีโอกาสไดเขารวมกลุมที่จัดขึ้น
จริงในพื้นที่ใกลเคียง ก็จะยิ่งเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น
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แนวทาง
การจัดกิจกรรมกลุม
เพื่อปรับ
พฤติกรรมสุขภาพ
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ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนตนเอง
ขั้นตอนทบทวนตนเอง ประกอบดวย
การสรางสัมพันธภาพ
การประเมินความรูความเขาใจ
ทบทวนรูปแบบพฤติกรรมและวงจรความเคยชิน

กลุมพฤติกรรมการกิน
บทบาทของวิทยากรกระบวนการ
วิทยากรกระบวนการชวยผูรับบริการทบทวนตนเองในประเด็นตอไปนี้
ความพอใจในพฤติกรรมการกินของตนเอง
เรื่องที่ผูรับบริการอยากปรับเปลี่ยนแกไข
การใหคะแนนตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินที่เปนอยู
วงจรความเคยชินของพฤติกรรมการกิน (สิ่งกระตุน รูปแบบพฤติกรรม รางวัลที่ได)
ขั้นตอนการชวยผูรับบริการทบทวนตนเอง
หลังการสรางสัมพันธภาพภายในกลุม ในกรณีทผี่ รู บั บริการมีความพรอมในการอานเขียน
ใหวทิ ยากรทําสําเนาเอกสาร คําถามชุดที่ 1 ทบทวนตนเอง (พฤติกรรมการกิน) แจกใหผรู บั บริการ
ทบทวนพฤติกรรมตนเอง และกรอกขอมูลตามจริงในเอกสารดังกลาว (ใบงานที่ 1 อยูใ นภาคผนวก)
หลังจากนั้น ใหวิทยากรใชแนวคําถามชุดดังกลาวเปนแนวทางในการพูดคุย แลก
เปลี่ยนระหวางกัน โดยเนนการใหขอมูลสําคัญอยางสั้นกระชับ สรางความตระหนัก และสราง
สัมพันธภาพภายในกลุม เนนการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิก เพื่อกระตุนใหสมาชิก
ไดมองแงมุมตางๆ อยางรอบดาน
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หลังจากใชแนวคําถามชุดที่ 1 เปนแนวทางในการทบทวนและพูดคุยแลกเปลีย่ นแลว ให
วิทยากรชีใ้ หผรู บั บริการเห็นความสําคัญของ วงจรความเคยชิน ซึง่ เปนอุปสรรคสําคัญในการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรม โดยใชแนวทางการพูดคุย แลกเปลีย่ นเรือ่ ง วงจรความเคยชิน ในการกินตอไปนี้
แนวทางการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่อง วงจรความเคยชิน ในการกิน
“สิ่งกระตุนที่ทําใหกินโดยขาดความรูตัวคืออะไร” “อะไรทําใหเราคุมการกินของตัวเอง
ไมได” (ทําอยางเปนอัตโนมัติ ไมทันคิด ควบคุมการกินไมไดอยางที่ตองการ) อาจเปน
สถานที่ บรรยากาศ ชวงเวลา สภาวะทางอารมณในขณะนั้น ความคิดที่เกิดขึ้น คําพูดที่
บอกกับตัวเอง หรือเพื่อนบางกลุม เปนตน ใหกลุมไดอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ
“ทุกวันนี้ มีกิจวัตรการกินประจําวันอยางไร” รูปแบบพฤติกรรมการกินที่ผูรับบริการ
ทําเปนประจําโดยอัตโนมัติ ณ ขณะนี้ เปนอยางไร
“ทําไมถึงไมเลิก การกินสิ่งนั้นหรือแบบนั้น ทั้งที่รูวาไมดี” “การกินแบบนั้นทําใหเราได
อะไร” ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจอะไร จากรูปแบบการกินที่เปนอยู จึงเลิกไมได
(หรือไมอยากเลิก) ทั้งที่รูวาไมดี บางรายอาจกินเพื่อลดความเครียด กินเพราะอาหาร
เปนสิ่งแสดงความรักของแม กินเพราะไมอยากขัดใจเพื่อน อยากไดเพื่อน
ในกรณีที่ผูรับบริการไมมีความพรอมในการอาน เขียน ไมสามารถทบทวนตัวเองดวย
การอานหรือกรอกขอความในชุดคําถามที่ 1 ทบทวนตนเอง ได ใหวิทยากร ใชแนวคําถาม
เรื่อง วงจรความเคยชิน เปนหลักในการสนทนา แลกเปลี่ยน โดยปรับเนนลงรายละเอียด
ไปตามความเหมาะสมของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อ ของกลุมผูรับบริการ
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ชุดคําถามที่ 1 ทบทวนตัวเอง (พฤติกรรมการกิน)
ตอบคําถามตอไปนี้ตามความเปนจริงจากพฤติกรรมในชวง 1 เดือนที่ผานมา

คําถาม

ครั้งคราว ประจํา
นานๆ ครั้ง
ไมกิน (นอยกวา 1 (1-3 ครั้ง (4-6 ครั้ง ทุกวัน
ครั้งตอสัปดาห) ตอสัปดาห) ตอสัปดาห)

1. คุณกินอาหารเชา
กอน 10.00 น.
2. คุณกินผักและผลไม
ประมาณครึ่งหนึ่งของ
ปริมาณอาหารในแตละมื้อ
3. คุณกินปลา
4. คุณดื่มนํ้าเปลา
วันละ 6-8 แกว
5. คุณดื่มนํ้าอัดลม
6. คุณกินอาหาร มัน ทอด
ปง ยาง
7. คุณกินขนมหวาน/
ขนมกรุบกรอบ?
แหลงที่มา: ชุดคําถามที่ 1 ทบทวนตัวเอง (พฤติกรรมการกิน) โดย นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผูอํานวยการ
ศูนยเวชศาสตร อายุรวัฒนนานาชาติ ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS)
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กลุมจัดการความเครียด
หลังการสรางสัมพันธภาพภายในกลุม ใหวิทยากรใชคําถามชุดที่ 2.1 และ 2.2 เปน
แนวทางในการพูดคุยคุย โดยเนนการใหขอมูลสําคัญอยางสั้นกระชับ สรางความตระหนัก และ
สรางสัมพันธภาพภายในกลุม เนนการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิก เพื่อกระตุนให
สมาชิกไดมองแงมุมตางๆ อยางรอบดาน
ขั้นตอนการชวยผูรับบริการทบทวนตนเอง
หลังการสรางสัมพันธภาพภายในกลุม ในกรณีที่ผูรับบริการมีความพรอมในการอาน
เขียน ใหวิทยากรทําสําเนาเอกสาร ชุดคําถามที่ 2 ทบทวนตนเอง (การจัดการความเครียด)
แจกใหผูรับบริการทบทวนเรื่องการจัดการความเครียดของตัวเอง และกรอกขอมูลตามจริงใน
เอกสารดังกลาว (ใบงานที่ 2.1 และ 2.2 อยูในภาคผนวก)
หลังจากนั้น ใหวิทยากรใชแนวคําถามชุดดังกลาวเปนแนวทางในการพูดคุย แลก
เปลี่ยนระหวางกัน โดยเนนการใหขอมูลสําคัญอยางสั้นกระชับ สรางความตระหนัก และสราง
สัมพันธภาพภายในกลุม เนนการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิก เพื่อกระตุนใหสมาชิก
ไดมองแงมุมตางๆ อยางรอบดาน
หลังการใชแนวคําถามชุดที่ 1 เปนแนวทางในการทบทวนและพูดคุยแลกเปลี่ยน
แลว ใหวิทยากรชี้ใหผูรับบริการเห็นความสําคัญของ วงจรความเคยชิน ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใหใชแนวทางการพูดคุยแลกเปลี่ยน เรื่อง วงจรความเคยชิน
ในการจัดการความเครียด ตอไปนี้
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แนวทางการพูดคุย แลกเปลีย
่ นเรือ
่ ง วงจรความเคยชิน ในการ
จัดการความเครียด
ในการทบทวนวงจรความเคยชินเกี่ยวกับ การจัดการความเครียด วิทยากรกระบวนการ
ช ว ยให ส มาชิ ก ตระหนั ก ถึ ง สิ่ ง กระตุ  น ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความเครี ย ด วิ ธี ที่ ใช จั ด การความเครี ย ด
(เชน นอนหลับ ฟงเพลง รองไห พูดคุยกับเพื่อน ดื่มสุรา ขับรถเร็ว) และผลที่เกิดขึ้นตามมา
ของการจัดการความเครียดแตละวิธีที่เคยใช วาเกิดผลตามมาอยางไร สามารถใชจัดการ
แกปญหาความเครียดอยางที่ตองการไดจริงหรือไม เพื่อใหเห็นรูปแบบพฤติกรรมของตนเอง
และผูอื่น เห็นความหลากหลายของวิธีการ และเห็นขอดีขอเสียของแตละวิธี
ในการทบทวน “ความเคยชิน” ของการจัดการความเครียด ใหวิทยากรกระบวนการ
ตั้งคําถามอยางเปนขั้นตอน เพื่อใหสมาชิกไดทบทวนและมองเห็นพฤติกรรมตนเองชัดเจนขึ้น
ดังชุดคําถามตอไปนี้
“อะไรทําใหเครียด” สิ่งกระตุนที่ทําใหเครียด คืออะไร
“เวลาเครียด รูตัวไหม รูไดอยางไร” เวลาที่เครียด รูตัวหรือไม รูไดอยางไรวาตัวเองเครียด
“เครียดแลวชอบทําอะไร” เวลาที่เครียด มักทําอะไรเพื่อจัดการความเครียด ทั้งโดยรูตัว
และไมรูตัว การคลายเครียดแตละวิธี มีผลดี ผลเสียอยางไร วิธีจัดการความเครียดตางๆ
ที่ใช ใหผลดี ผลเสียตามมาอยางไร
ในกรณีที่ผูรับบริการไมมีความพรอมในการอาน เขียน ไมสามารถทบทวนตัวเอง
ดวยการอานหรือกรอกขอความใน ชุดคําถามที่ 2 ทบทวนตัวเอง (การจัดการความเครียด) ได
ใหวิทยากร ใชแนวคําถามเรื่อง วงจรความเคยชิน เปนหลักในการสนทนา แลกเปลี่ยนโดย
ปรับเนนลงรายละเอียดไปตามความเหมาะสมของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อ ของกลุม
ผูรับบริการ
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ชุดคําถามที่ 2 ทบทวนตัวเอง (การจัดการความเครียด)
ชุดคําถามที่ 2 .1 แบบประเมินความเครียด
ตอบคําถามตอไปนี้ตามความเปนจริงของอาการหรือความรูสึกที่เกิดขึ้น
ในชวง 2-4 สัปดาห

คะแนน
ขอที่

อาการหรือความรูสึก
ที่เกิดในระยะ 2-4 สัปดาห

1.

มีปญหาการนอน
นอนไมหลับหรือนอนมาก

2.

ไมคอยมีสมาธิ
มีสมาธินอยลง

3.

หงุดหงิด/
กระวนกระวายใจ/
วาวุนใจ

4.

รูสึกเบื่อ เซ็ง

5.

ไมอยากพบปะผูคน

0/
แทบไมมี

1/
เปนบางครั้ง

2/
บอยครั้ง

3/
เปนประจํา

แหลงที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (25 กรกฎาคม 2554). แบบประเมินความเครียด (ST5).
สืบคนเมื่อ 9 กันยายน 2554 จาก http://www.dmh.go.th/test/qtest5/
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ชุดคําถามที่ 2.2 สํารวจอาการทางกาย
คุ ณ มี อ าการเหล า นี้ ห รื อ ไม ? (อาการทางกายเหล า นี้ เ ป น อาการของ
ความเครียดที่พบไดบอย) เลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอ

❍ ปวดหัว
❍ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ
❍ ปวดทอง
❍ ทองอืด ทองเฟอ อาหารไมยอย
❍ หายใจไมอิ่ม ใจสั่น เหนื่อยงายโดยไมมีสาเหตุ
❍ ออนเพลีย ไมมีแรง
❍ ผื่นผิวหนัง ลมพิษ สิว
❍ เปนหวัดบอย
❍ โรคประจําตัวกําเริบ เชน ความดันโลหิตสูงขึ้น นํ้าตาลในเลือดสูงขึ้น
❍ ยังไมพบอาการทางกาย
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กลุมการออกกําลังกาย
หลังการสรางสัมพันธภาพภายในกลุม ใหวิทยากรใชคําถามชุดที่ 3 เปนแนวทางใน
การพูดคุยเพื่อประเมินตัวเอง โดยเนนการใหขอมูลสําคัญอยางสั้นกระชับ สรางความตระหนัก
และสรางสัมพันธภาพภายในกลุม เนนการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิก เพื่อกระตุน
ใหสมาชิกไดมองแงมุมตางๆ อยางรอบดาน

ขั้นตอนการชวยผูรับบริการทบทวนตนเอง
หลังการสรางสัมพันธภาพภายในกลุม ในกรณีที่ผูรับบริการมีความพรอม
ในการอานเขียน ใหวิทยากรทําสําเนาเอกสาร ชุดคําถามที่ 3 ทบทวนตนเอง
(การออกกําลังกาย) แจกใหผูรับบริการทบทวนเรื่องพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของตัวเอง และกรอกขอมูลตามจริงในเอกสารดังกลาว (ใบงานที่ 3 อยูใ นภาคผนวก)
หลังจากนั้น ใหวิทยากรใชแนวคําถามชุดดังกลาวเปนแนวทางในการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนระหวางกัน โดยเนนการใหขอมูลสําคัญอยางสั้นกระชับ สราง
ความตระหนักและสรางสัมพันธภาพภายในกลุม เนนการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ระหวางสมาชิก เพื่อกระตุนใหสมาชิกไดมองแงมุมตางๆ อยางรอบดาน
หลังการใชแนวคําถามชุดที่ 1 เปนแนวทางในการทบทวนและพูดคุย
แลกเปลี่ยนแลว ใหวิทยากรชี้ใหผูรับบริการเห็นความสําคัญของ วงจรความเคยชิน
ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใหใชแนวทางการพูดคุย
แลกเปลี่ยน เรื่อง วงจรความเคยชิน ในการออกกําลังกาย ตอไปนี้
แนวทางการพูดคุยแลกเปลี่ยน เรื่อง วงจรความเคยชิน
ในการออกกําลังกาย
สิ่งกระตุนที่มีผลตอการออกกําลังกายและไมออกกําลังกาย
ทุกวันนี้ ออกกําลังกายอยางไร พอใจหรือไม อยากเปลี่ยนใหดีขึ้นอยางไร
(รูปแบบพฤติกรรมการออกกําลังกาย)
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ออกกําลังกายแลวไดอะไร ชอบอะไร เวลาไมไดออกกําลังกาย เปนอยางไร โดย
แลกเปลี่ยนกันในรายละเอียด ใหเขาใจรูปแบบพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ที่ผูรับบริการทําเปนประจํา ทําอะไรบาง บอยเพียงใด ทําไดอยางไร เวลาไมทํา
เปนเพราะอะไร
ในกรณีที่ผูรับบริการออกกําลังกายเพียงบางครั้งบางคราว ใหพูดคุยทําความ
เขาใจทั้งในครั้งที่ไดออกกําลังกาย และในครั้งที่ไมไดออกกําลังกาย เพื่อใหเห็นวงจร
ความเคยชินของตนเอง เขาใจสิ่งกระตุนที่ชวยใหออกกําลังกายไดชัดเจนขึ้น (เชน
เพื่อนชวน คําพูดที่บอกกับตัวเอง) รางวัลที่ไดเวลาไดออกกําลังกาย (อาจเปนความ
รูสึกสดชื่น กระปรี้กระเปรา หรือความรูสึกดีกับตัวเองที่ไดทําสิ่งดีๆ การไดเขากลุม
เพื่อน พบปะพูดคุยกัน) สิ่งกระตุนที่ทําใหไมไดออกกําลังกาย (เชน ชวงเวลาที่มีงาน
มาก ฝนตก มีงานเลี้ยงมื้อเย็น) และรางวัลที่ได เวลาไมไดออกกําลังกาย (ไดนั่งดูทีวี
รายการโปรด ตั้งวงดื่มสุราสนุกสนาน คลายเหงา)
ในกรณีที่ผูรับบริการไมออกกําลังกายเลย ใหแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุมเกี่ยว
กับรูปแบบพฤติกรรมที่เปนอยู และความเปนไปไดที่จะเริ่มตนออกกําลังกายอยาง
งายๆ วันละเล็กนอย รวมถึงอาจชวนกันจัดชวงเวลาฝกออกกําลังกายในรูปแบบที่ให
ความเพลิดเพลิน สบายๆ เพื่อสรางประสบการณที่ดีในการออกกําลังกายในขั้นตอน
การสรางแรงจูงใจ
ในกรณีที่ผูรับบริการไมมีความพรอมในการอาน เขียน ไมสามารถทบทวน
ตัวเองดวยการอานหรือกรอกขอความใน ชุ ด คํ า ถามที่ 3 ทบทวนตนเอง (การ
ออกกําลังกาย) ได ใหวิทยากร ใชแนวคําถามเรื่อง วงจรความเคยชิน เปนหลัก
ในการสนทนา แลกเปลี่ ย น โดยปรั บ เน น ลงรายละเอี ย ดไปตามความเหมาะสม
ของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อ ของกลุมผูรับบริการ
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วิทยากรกระบวนการพิจารณาเลือกวีดิทัศน สาระนารูจากรศ.นพ.ปญญา ไขมุก
แพทยผูเชี่ยวชาญดานศัลยศาสตรออรโธปดิกส นําเสนอดวย 8 หัวขอ ความยาว
หัวขอละ 1-3 นาที
การออกกําลังกายแตละประเภทสงผลตอรางกายอยางไร
หลักการออกกําลังกาย ควรทําอยางไร
ควรออกกําลังกายทุกประเภทในวันเดียวกันหรือไม
จําเปนตองออกกําลังกายใหครบทุกประเภทไหม
ออกกําลังกายแบบออกแรงตานเพื่อสรางความแข็งแรง
ของกลามเนื้อ (Weight bearing) อยางเดียวไดไหม
เลนโยคะอยูแลว ยังตองออกกําลังกายแบบอื่นอีกไหม
ไมมีเวลาและขี้เกียจ ควรออกกําลังกายแบบไหน
กรณีไปเที่ยวหรือประชุมตางจังหวัด จะออกกําลังกายอยางไรดี
วิธีออกกําลังกายงายๆ ไมตองใชพื้นที่ ไมตองใชอุปกรณ
เคล็ดไมลับการวายนํ้าเพื่อสุขภาพ
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ชุดคําถามที่ 3 ทบทวนตัวเอง (การออกกําลังกาย)
1. ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณออกกําลังกายบอยแคไหน

❍
❍
❍
❍

ทุกวัน
สัปดาหละ 3-6 วัน
สัปดาหละ 1-2 วัน
นานๆ ครั้ง/ ไมออกกําลังกายเลย

คุณออกกําลังกายเพราะเหตุใด
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

อยากมีรางกายแข็งแรง
ลดนํ้าหนัก
คลายเครียด
มีปญหาสุขภาพ
มีคนชวน
เปนอาชีพ (ทั้งอาชีพหลัก
และอาชีพเสริม เชน
ครูสอนแอโรบิค ครูสอนโยคะ
นักกีฬาของหนวยงาน)
❍ อื่นๆ
❍
❍
❍
❍
❍
❍

ในวันที่คุณไมไดออกกําลังกาย
หรือกรณีที่คุณไมออกกําลังกายเลย
เปนเพราะเหตุใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

ไมสนใจ
ไมมีเวลา
ไมมีสถานที่เลน/ ไมมีอุปกรณกีฬา
อากาศไมอํานวย (ฝนตก)
ไมมีเพื่อนออกกําลังกายดวย
ยายสถานที่ (เชน ไปประชุมตางจังหวัด)
ทํางานที่ตองใชแรงกายมากอยูแลว
ออกกําลังกายพอแลวในสัปดาหนั้น
อื่นๆ

2. คุณคิดวา ณ ขณะนี้คุณอยูในขั้นตอนไหนของการออกกําลังกาย

❍
❍
❍
❍
❍

ไมเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย
เห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย แตยังไมไดทําอะไร
เตรียมการแลว แตยังไมไดเริ่ม (เชน ซื้ออุปกรณไวแลว)
ทําแตไมสมํ่าเสมอ
ทําไดอยางสมํ่าเสมอ (ตอเนื่องเปนประจํา อยางนอย 6 เดือน)

3. ความพอใจตอระดับการออกกําลังกาย โปรดใหคะแนนความพอใจตอ
การออกกําลังกายของตัวทานเอง (ลําดับจากนอยไปหามาก 1-10 คะแนน)
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ขั้นตอนที่ 2 สรางแรงจูงใจ
ขั้นตอนการสรางแรงจูงใจ ประกอบดวย
ทบทวนประสบการณ/ เหตุการณ ที่ชวยสรางแรงจูงใจ
จินตนาการถึงสิ่งที่จะชวยสรางแรงจูงใจ
สัมผัสกับความรูสึกลึกๆ ในใจ ที่จะชวยสรางแรงจูงใจ
การสร า งแรงจู ง ใจ เป น ก า วสํ า คั ญ ของการเปลี่ ย นแปลง เพราะชี วิ ต คนเราแม จ ะมี
พฤติกรรมบางอยางที่สงผลเสียตอสุขภาพและชีวิต แตสวนใหญก็เปนชีวิตที่มีกิจวัตรตามความ
เคยชินและตอบสนองความตองการในชีวิตไดในระดับหนึ่ง คนสวนใหญจึงไมคอยเปลี่ยนแปลง
แมจะรูวาถาเปลี่ยนแลว ชีวิตจะดีขึ้นก็ตาม
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงยังทําใหเราเกิดความรูสึกไมแนนอน ไมมั่นคง มองไมเห็นวา
จะเปลี่ยนแปลงไปทําไม เปลี่ยนแลวจะไดอะไร หรือในบางทีก็กลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะ
ไมรูวาถาเปลี่ยนแลว ชีวิตจะเปนอยางไร
แรงจูงใจจึงเปนพลังสําคัญที่จะชวยนําพา “ผูที่กําลังจะเปลี่ยนแปลง” ใหผานขั้นตอน
ตางๆ ไปไดจนประสบผลสําเร็จ
วิทยากรกระบวนการ...สําคัญอยางไร
วิทยากรกระบวนการ มีบทบาทสําคัญในการชวยผูรับบริการคนหาแรงจูงใจของตนเอง
วิทยากรกระบวนการควรมีความเขาใจเรื่องธรรมชาติของแรงจูงใจ และควรมีวิธีพูดคุยเพื่อ
ชวยใหผูรับบริการคนหาแรงจูงใจจากภายในดวยตัวเอง และไมพยายามพูดกระตุนจาก
มุมมองของวิทยากรกระบวนการ เชน พูดโนมนาว พูดขู พูดกระตุนความรูสึกผิดหรือละอาย
พูดกระทบกระเทียบ
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ขั้นตอนการสรางแรงจูงใจ
กลุมพฤติกรรมการกิน
สราง “แรงจูงใจเชิงลบ” จาก “ความกลัว”
ทบทวนประสบการณ/ เหตุการณ เพื่อสรางแรงจูงใจเชิงลบ จาก ความกลัว
วิทยากรอาจใชสื่อวิดีทัศนเรื่องเลาจากชีวิตจริง หรือตั้งคําถาม เพื่อเปดประเด็นการพูดคุย
วิดีทัศน เรื่องเลาจากชีวิตจริง “คุณพอ คุณแม และคุณตา ปวยเปนโรคเบาหวาน”
โดย คุณกัลยา ทองออน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
คําถาม
“คุณเคยมีคนในครอบครัว คนรัก เพื่อน หรือคนรูจักปวยดวยโรคราย โรคเรื้อรัง เชน
มะเร็ง เบาหวาน ความดัน บางหรือไม เขามีความทุกข ความเจ็บปวดทรมานอยางไร ”
จินตนาการถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสรางแรงจูงใจ
วิทยากรอาจใชสื่อวิดีทัศนเรื่องเลาจากชีวิตจริง หรือตั้งคําถาม เพื่อเปดประเด็นการพูดคุย
วีดิทัศน เรื่องเลาจากชีวิตจริง “กลัวตาบอด กลัวไตวาย กลัวโดนตัดขา”
โดย คุณกัลยา ทองออน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
คําถาม
“คุณเคยคิดไหม วาถายังคงใชชีวิตแบบเดิมๆ กินแบบเดิมๆทําตัวแบบเดิมๆ สักวันหนึ่ง
คุณอาจจะเปนมะเร็ง เปนเบาหวาน เปนความดัน เหมือนอยางที่เคยเห็นตัวอยางจาก
คนในครอบครัว คนรัก เพื่อน หรือคนรูจักที่ปวยดวยโรคดังกลาว”
สัมผัสกับความรูสึกลึกๆ ที่อยูภายในใจ ที่จะชวยสรางแรงจูงใจ
วิทยากรเปด สื่อเสียง “สัมผัสไดไหม (1)” (ความยาวประมาณ 3 นาที)
สมาชิกทุกคนฟงสื่อเสียง และอยูกับความรูสึกของตนเองอยางเงียบๆ กิจกรรมนี้ตองการ
ใหสมาชิกไดสัมผัสถึงความรูสึกกลัวและกังวลใจ ไดทบทวน ไดสํารวจใจตนเอง จึงควร
จัดบรรยากาศใหเอื้อตอการอยูกับตัวเอง จัดเวลาใหเพียงพอ
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สราง “แรงจูงใจเชิงบวก” จาก “ความอยาก”
ทบทวนประสบการณ/ เหตุการณ เพื่อสรางแรงจูงใจเชิงบวก จากความอยาก
วิทยากรอาจใชสื่อวิดีทัศนเรื่องเลาจากชีวิตจริง หรือตั้งคําถาม เพื่อเปดประเด็นการพูดคุย
วีดิทัศน เรื่องเลาจากชีวิตจริง “มีหัวหนางานเปนแบบอยางที่ดี”
โดย คุณกัลยา ทองออน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
คําถาม
“ คุณเคยเห็นแบบอยางพฤติกรรมการกินดีๆ ที่นาประทับใจ ที่อยากทําใหไดอยางนั้นบาง
จากคนในครอบครัว หรือคนรอบขางหรือไม อยางไร ”
จินตนาการถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสรางแรงจูงใจ
วิทยากรอาจใชสื่อวิดีทัศนเรื่องเลาจากชีวิตจริง หรือตั้งคําถาม เพื่อเปดประเด็นการพูดคุย
วีดิทัศน เรื่องเลาจากชีวิตจริง “อยากหุนดี อยากสวย เหมือนหัวหนาคนกอน”
โดย คุณกัลยา ทองออน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
คําถาม
“ ลองจินตนาการถึงวันที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไดสําเร็จ วา ณ วันนั้น คุณจะ
รูสึกดี มีความสุขสักแคไหน และจะมีเรื่องดีๆ สิ่งดีๆ อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบาง”
สัมผัสกับความรูสึกลึกๆ ที่อยูภายในใจ ที่จะชวยสรางแรงจูงใจ
วิทยากรเปดสื่อเสียง “สัมผัสไดไหม (2)” (ความยาวประมาณ 3 นาที)
สมาชิกทุกคนฟงสื่อเสียง พรอมกับอยูกับความรูสึกของตนเองเงียบๆ กิจกรรมนี้ตองการ
ใหสมาชิกไดสัมผัสถึงความปรารถนาภายในใจ ความรูสึกดี สิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้น ไดทบทวน
ไดสํารวจใจตนเอง จึงควรจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการอยูกับตัวเอง จัดเวลาใหเพียงพอ
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กลุมจัดการความเครียด
ความเครียดเปนประสบการณที่ไมมีใครชอบ เราจึงสามารถใชความเครียดมาเปนแรง
กระตุนเพื่อสรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง เพื่อจะไดไมเครียดเกินความจําเปน (เปน
แรงจูงใจทางลบ คือ อยากเลี่ยงจากสิ่งนั้น)
ขณะเดี ย วกั น ความผ อ นคลายเป น ความรู  สึ ก ดี ๆ ที่ ทุ ก คนชอบ จึ ง สามารถใช
ความผอนคลายมาเปนแรงกระตุน เพือ่ สรางแรงจูงใจ (เปนแรงจูงใจทางบวก คือ อยากไดสงิ่ นัน้ อีก)

4 ขั้นตอนสรางแรงจูงใจเพื่อ “จัดการความเครียด”
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนประสบการณความเครียดและผลเสียของความเครียด
ขั้นตอนที่ 2 ใหทดลองสัมผัสความผอนคลาย จากกิจกรรมฝกผอนคลาย
ดวยตนเอง
เพื่อสรางแรงจูงใจใหอยากทําบอยๆ อยางตอเนื่องจนเปนนิสัย
ขั้นตอนที่ 3 เรี ย นรู  บั ญ ญั ติ สุ ข 10 ประการ และเลื อ กกิ จ กรรมสร า งสุ ข
สําหรับตนเอง
ขัน้ ตอนที่ 4 มอบหมาย “การบาน” ใหสมาชิกกลับไปฝกทักษะหรือทํากิจกรรม
ความสุข
ขั้นตอนที่ 1 รูจักความเครียด
วิทยากรเลือกใชการบรรยายสั้น (ใชเอกสารเรื่องความเครียดประกอบ) และ
ตั้งคําถาม เพื่อทําความรูจักกับความเครียด หรือเปดวีดิทัศนประกอบการเรียนรู
(วีดิทัศน “ตีสนิท พิชิตความเครียด”)
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แนวคําถามสําหรับกิจกรรม “รูจักกับความเครียด”
“เวลาเครียด มีอาการอะไรบาง” ใหตอบโดยใชขอมูลที่ไดจากแบบประเมิน
ความเครียด 5 ขอ และการสํารวจอาการทางกาย ในขั้นตอนทบทวนตนเอง
“เรื่องอะไร ที่มักทําใหเครียด”
“ ที่ผานมา ใชวิธีจัดการความเครียดอยางไร”
“ คิดวาวิธีที่มักใชจัดการความเครียด เปนการแกที่ปญหา
(สาเหตุของความเครียดนั้นๆ) หรือเปนการแกที่อารมณ
(เพื่อลดความเครียดลง)”
“คุณอยากมีวิธีจัดการความเครียดที่ดีกวานี้ไหม”
ขั้นตอนที่ 2 ฝกทักษะผอนคลาย
วิ ท ยากรเลื อ กเป ด วี ดิ ทั ศ น “ฝ ก หายใจคลายเครี ย ด” หรื อ วี ดิ ทั ศ น “การ
เคลื่อนไหวอยางมีสติ 10 ทา” หรือบรรยายสั้น แลวนําฝกปฏิบัติเปนกลุม จนสมาชิก
ทุกคนทําได มอบหมาย “การบาน” ใหสมาชิกกลุมนําไปปฏิบัติในชวงกอนเขานอน
และตอนตื่นนอนทุกวัน
เมื่ อ สมาชิ ก ในกลุ  ม ได ฝ  ก หายใจคลายเครี ย ด หรื อ การเคลื่ อ นไหวอย า งมี ส ติ
10 ทาแลว ควรสอบถามเพื่อประเมินประสบการณและการเรียนรู เพราะแตละคน
จะมีประสบการณแตกตางกัน วิทยากรควรชวยเพิ่มความเขาใจและใหกําลังใจในการ
ฝกฝน เพื่อใหสมาชิกเกิดแรงบันดาลใจที่จะทําอยางตอเนื่อง
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ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูลประสบการณของผูฝกและแนวทางการอธิบายสําหรับวิทยากร
ในกรณีฝกหายใจคลายเครียด
ประสบการณ
เชิงบวกของผูฝก

วิทยากรกระบวน
กระบวนการ
เสริมกําลังใจ

รูสึกโลง

สงบ

นิ่งขึ้น

ผอนคลายขึ้น

ดีคะ (ครับ)
ลองอยูกับความ
รูสึกของตนเอง
สักพักหนึ่ง

ประสบการณ
เชิงลบของผูฝก

วิทยากรกระบวน
กระบวนการ
เสริมขอมูล

รูสึกแนนหนาอก

คุณอาจตั้งใจมากเกินไป
ลองฝกแบบสบายๆ
ดูนะคะ (ครับ)

นับเลขแลว
เสียสมาธิ

การนับเลขเปนอุบายชวย
กําหนดจังหวะการหายใจ
หากนับเลขแลวรบกวนการ
ฝก ก็ไมตองนับ ใหหายใจ
ออกยาวๆ โดยรูตัวก็พอ

สภาวะเชนนี้
เปนความ
ผอนคลายของ
รางกายและจิตใจ ทําทานั่งยังไมได ไมเปนไร ฝกทานอนไปกอน
จนคลอง แลวคอยหาเวลา
ฝกทานั่ง
การฝกเปนประจํา
(หากเปนไปได ใหจัดพื้นที่
จะชวยใหเรารูทัน
และจัดการ
เพื่อลองฝกทานอนราบ)
ความเครียด
ชอบวิธีอื่น เชน
การหายใจคลายเครียด
ไดดียิ่งขึ้น
ยืดเหยียด
เปนเพียงหนึ่งวิธี ถาถนัด
ออกกําลังกาย วิธีอื่นก็ใชวิธีนั้นได อยางไร
ก็ตาม เราควรมีหลายๆ
มากกวา
วิธีไวใชในสถานการณ
ที่ตางกัน
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ขั้นตอนที่ 3 เรียนรูบัญญัติสุข 10 ประการ
บัญญัติสุข 10 ประการ เปนแนวทางสรางสุขในชีวิต ที่เราสามารถเลือกนํามาใช
ในชีวิตประจําวันได โดยไมจําเปนตองทําครบทั้ง 10 ขอ และไมจําเปนตองเรียงลําดับ
กอนหลังตามหมายเลข
การนําบัญญัติสุข 10 ประการ มาใชสรางแรงจูงใจเพื่อจัดการความเครียด เกิด
จากแนวคิดวา แรงจูงใจควรมาจากประสบการณตรงที่ไดสัมผัสความรูสึกดีๆ เพื่อจะ
ไดเกิดความรูสึกอยากทําซํ้า และเมื่อไดทําเปนประจํา ก็จะมีความสุขมากขึ้น และ
เครียดนอยลง
วิ ท ยากรกระบวนการอาจให ส มาชิ ก ในกลุ  ม ทํ า แบบประเมิ น ความสุ ข คนไทย
จํานวน 15 ขอ เพื่อประเมินคะแนนในแตละดาน ซึ่งประกอบดวย
ความรูสึกที่ดี
ความรูสึกไมดี
สมรรถภาพจิตใจ
คุณภาพจิตใจ
การสนับสนุนของครอบครัว
จากนั้น นําผลที่ไดมาเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนขอคิด โดยเนนดานที่ดีอยูแลว
และดานที่ยังออน (คะแนนไมดี) เพื่อใหสมาชิกไดเห็นวาควรจะพัฒนาตัวเองอยางไร
ตอไป นอกจากนี้ ยังอาจใชวิธีทําความเขาใจบัญญัติสุขทั้ง 10 ประการ แลวใหสมาชิก
เลือกกันเองวาอยากเรียนรูและฝกบัญญัติสุขขอไหน (ดูรายละเอียดในแผนพับขุมทรัพย
ความสุข และในภาคผนวก)
วิ ท ยากรกระบวนการอาจเลื อ กเป ด วี ดิ ทั ศ น “สุ ข กั น เถอะเรา” ซึ่ ง มี 4 ตอน
ประกอบดวย 1. ทํางานจนหางหมุน 2. พนักงานดีเดน 3. วันหยุดในฝน แตละตอน
จบลงดวยคําถามชวนคิด ใหสมาชิกในกลุมไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางกัน โดย
ตอนที่ 4 เปนภาคปฏิบัติเรื่อง “การเคลื่อนไหวอยางมีสติ 10 ทา”
สิ่งสําคัญของการทํากิจกรรมคือ การใหสมาชิกไดมีโอกาสสัมผัสกับความรูสึกดีๆ
และมีความหวังในการพัฒนาตัวเองจากบัญญัติใดบัญญัติหนึ่ง ไมควรพูดคุยเพียงแค
แนวคิดทั่วไปโดยไมมีภาคปฏิบัติ
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ขั้นตอนที่ 4
แนวทางการให “การบาน” เรื่อง หายใจคลายเครียด
ขั้นที่ 1 จัดเวลาชวงกอนนอน วันละ 5 นาที ฝกหายใจคลายเครียด ในทานอน
ราบ หากมีโอกาส ใหลองฝกในทานั่งตัวตรงดูบาง ทําเปนประจําประมาณหนึ่งสัปดาห
ขั้นที่ 2 เมื่อทําไดเปนประจําในชวงกอนนอน ในสัปดาหที่สองเปนตนไป ใหจัด
เวลาเพื่อฝกอีกรอบในชวงเชา เมื่อตื่นนอน วันละ 5 นาที
ขั้นที่ 3 ฝกเปนประจํา จนรูสึกคลองและทําไดอยางเปนธรรมชาติ ทําทุกครั้งที่
นึกได และทุกครั้งที่รูสึกเครียด
แนวทางการให “การบาน” เรื่อง บัญญัติสุข 10 ประการ
ใหสมาชิกแตละคน เลือกบัญญัติสุขขอใดขอหนึ่งไปลองทํา และนําประสบการณ
ที่ไดมาเลาสูกันฟงในการพบปะกันครั้งตอไป
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เอกสาร เรื่อง รูจักความเครียด
ความเครี ย ด เป น ความตื่ น ตั ว ของร า งกายและจิ ต ใจ เพื่ อ เตรี ย มรั บ เหตุ ก ารณ
ที่อาจเปนอันตราย หรือยากจะแกไข
ความเครี ย ดมาจากไหน โดยทั่ ว ไป ความเครี ย ดจู  โจมทํ า ร า ยเราได จ าก 2 ทาง
หลักๆ นั่นคือ
โลกภายนอก คื อ เหตุ ก ารณ ที่ ผ  า นเข า มากระทบ เช น ป ญ หาการเงิ น การงาน
ครอบครัว การเรียน สุขภาพ มลพิษ รถติด นํ้าทวม ฝนแลง ความขัดแยง เปนตน
โลกภายใน คื อ พื้ น ฐานอารมณ ขี้ กั ง วล ยํ้ า คิ ด ยํ้ า ทํ า นิ สั ย จริ ง จั ง ใจร อ น การมี
วิธีคิดที่ทําใหเครียดงาย มองโลกแงราย เปนตน
เครียดแลวมีผลอยางไร
ร า งกายและจิ ต ใจมนุ ษ ย สั ม พั น ธ กั น อย า งใกล ชิ ด ทํ า งานเป น หนึ่ ง เดี ย วกั น หาก
ร า งกายไม แข็ ง แรง ขาดการพั ก ผ อ น เจ็ บ ป ว ย ขาดการออกกํ า ลั ง กาย จิ ต ใจก็ จ ะ
เคร ง เครี ย ดตามไปด ว ย ขณะเดี ย วกั น หากจิ ต ใจเคร ง เครี ย ด ร า งกายก็ จ ะแสดง
อาการออกมาทางระบบตางๆ เชน
ระบบทางเดิ น อาหาร: อาหารไม ย  อ ย ท อ งอื ด ท อ งเฟ อ ท อ งผู ก หรื อ ท อ งเสี ย
กรดในกระเพาะอาหารมาก แผลในกระเพาะอาหาร หรื อ อาจถึ ง ขั้ น มี เ ลื อ ดออก
ในทางเดินอาหาร
ระบบหัวใจและหลอดเลือด: หัวใจเตนเร็ว ปริมาณนํ้าเลือดเพิ่มขึ้น ความดันโลหิต
สูงขึ้น ขนาดเสนเลือดหดเล็กลง เลือดแข็งตัวเร็วขึ้น อาจกระตุนใหเกิดภาวะหัวใจ
ขาดเลือด หรือเสนเลือดในสมองตีบ ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงไดยากขึ้น
ระบบกลามเนื้อ: กลามเนื้อหดเกร็งตัว ปวดตึงศีรษะ ปวดเมื่อยตามรางกาย
ระบบผิวหนัง: เลือดไหลเวียนเลี้ยงผิวหนังนอยลง ผื่นคัน ลมพิษ หมองคลํ้า
ระบบฮอรโมน: ฮอรโมนความเครียดเพิ่มสูงขึ้น เรงกระบวนการเผาผลาญ นํ้าตาล
ในเลือดสูงขึ้น ควบคุมเบาหวานไดยากขึ้น
ระบบภูมคิ มุ กัน: ความเครียดเรือ้ รังทําใหระบบภูมคิ มุ กันทํางานลดลง เจ็บปวยไดงา ยขึน้
ความเครียดสงผลเสียมากมายตอรางกาย ทําใหเรามีความสุขนอยลง การมีวิธี
จัดการความเครียดที่ดี จะชวยใหสุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น และมีความสุขมากขึ้น
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เอกสาร “หายใจคลายเครียด หายใจอยางไร”
คุณคงเคยไดยินคําแนะนําที่วา เวลารูสึกไมสบายใจใหสูดลมหายใจเขาออกลึกๆ
แลวนับหนึ่งถึงสิบ เพื่อใหมีเวลาตั้งสติ ปรับอารมณใหสงบ กอนจะตัดสินใจทําอะไร
เวลาเครียด คนเรามักจะ ‘หายใจโดยใชทรวงอก’ ซึ่งเปนการหายใจที่ตื้น ถี่เร็ว
และไมสมํ่าเสมอ อากาศจะเขาสูปอดนอยลง หัวใจเตนเร็ว กลามเนื้อสวนตางๆ
หดเกร็งตัว
การหายใจอีกแบบหนึ่งที่ดีกวา คือ ‘การหายใจดวยทอง’ การหายใจดวยทอง
ที่ถูกวิธีจะทําใหลมหายใจลึก ชา และสมํ่าเสมอ ทําใหระบบการหายใจทํางานอยาง
เต็มประสิทธิภาพ นําพาออกซิเจนเขาสูรางกายไดอยางเต็มที่ ลดการเตนของหัวใจ
และความดันโลหิตลง ชวยใหรูสึกสงบผอนคลายมากกวาการหายใจดวยทรวงอก
เราเรียกการหายใจแบบนี้วา “การหายใจคลายเครียด”
หลักงายๆ ของ “การหายใจคลายเครียด”
1) หายใจสบายๆ อยางเปนธรรมชาติ ไมตองตั้งใจมาก
2) หายใจออกให ย าวกว า หายใจเข า ประมาณสองเท า อาจใช ก ารนั บ เลข
เพื่อชวยกําหนดจังหวะ
หายใจเขา นับ 1 – 2 – 3 – 4
กลั้นหายใจไว นับ 1 – 2 – 3 – 4 (หากฝกใหมๆ อาจกลั้นเพียงนับ 1 -2 ก็พอ)
หายใจออก นับ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 – 8
(หากฝกใหมๆ อาจนับถึง 6 หรือ 7 ก็พอ)
ดังนั้น สําหรับผูฝกใหม ใหฝกหายใจ 4 – 2 – 6 คือ
หายใจเขา นับ 1 – 4
กลั้นหายใจ นับ 1 – 2
หายใจออก นับ 1 - 6
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3) ขณะหายใจออกยาว ใหวางความรูสึกไวที่ทอง จะรับรูไดวาทองแฟบลงขณะ
หายใจออก
จากนั้น ปลอยลมหายใจเขาใหไหลเขาไปในรางกายเอง โดยไมตองพยายาม “สูด”
ลมหายใจเขาดวยหนาอก รับรูความรูสึกเคลื่อนไหวของชองทองตามจังหวะการหายใจ
- หายใจเขา ทองพองออก
- หายใจออก ทองแฟบลง
ทําเชนนี้สัก 5 นาที รางกายจะคอยๆ ผอนคลาย จิตใจสงบมากขึ้น
ขณะฝก อาจใชจินตนาการประกอบวาในชองทองมีลูกโปง
เมื่อหายใจออก ลูกโปงแฟบลง
เมื่อหายใจเขา ลูกโปงพองขึ้น
โดยทั่วไป การฝกหายใจดวยทองในทานอนราบ จะทําไดงายกวาการฝกในทานั่ง
ดังนั้น ทุกครั้งที่รูสึกเครียด ใหกลับมาอยูกับลมหายใจ และใชวิธี “หายใจคลาย
เครียด” เพื่อใหรางกายและจิตใจผอนคลายลง เพราะเมื่อรูสึกดีขึ้น ก็จะมีความพรอม
ในการคิดแกปญหาตางๆ ไดดีขึ้น
นอกจากการหายใจคลายเครียดแลว ยังมีเทคนิคการคลายเครียดอืน่ ๆ อีกมากมาย
ที่นิยมฝกกันอยางแพรหลาย เชน โยคะ ไทเก็ก สมาธิ รํากระบอง เปนตน ควรจัดเวลา
ฝกฝนทักษะเหลานี้เปนประจํา จะชวยใหคลายอารมณไดอยางถูกวิธี และยังชวยเติม
ความสุขไดอยางงายๆ ตลอดเวลา
ไมวาเราจะมีเรื่องที่ทําใหเครียดอยูหรือไมก็ตาม
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กลุมออกกําลังกาย
การสรางแรงจูงใจเพื่อการออกกําลังกาย มีแนวทางคลายคลึงกับการปรับพฤติกรรมการ
กิน คือมีทั้งสวนของ การสรางแรงจูงใจเชิงลบ (จากความกลัว) และการสรางแรงจูงใจเชิงบวก
(จากความอยาก)

3 ขั้นตอนสําคัญสรางแรงจูงใจเพื่อการออกกําลังกาย
1. ทบทวนประสบการณที่กระตุนใหรูสึกกลัว (พบเห็นคนใกลชิดปวยและตอง
ทนทุกขทรมาน) และประสบการณที่กระตุนใหเกิดความอยาก (เห็นแบบอยาง
ที่ดี และอยากเปนแบบนั้นบาง เพราะคิดวา “เขาทําได เราก็นาจะทําได”)
2. ใหจินตนาการถึงเรื่องนากลัวๆ ที่อาจเกิดขึ้นได เพื่อกระตุนระดับความกลัว
ใหมากยิ่งขึ้น เชน จินตนาการวาถาเปนมะเร็งเปนอัมพาตอยูในสภาพที่ชวยเหลือ
ตัวเองไมได จะเปนอยางไร และจินตนาการถึงเรื่องดีๆ วาถามีสุขภาพแข็งแรง
รูปรางดีขึ้น จะเปนอยางไร เพื่อกระตุนใหเกิดความอยากเปนแบบนั้น อยากทํา
แบบนั้น
3. สัมผัสกับความรูสึกลึกๆ ภายในใจ ทั้งความรูสึกกลัว และความรูสึกอยาก
ทั้งนี้ ในการดําเนินกิจกรรมกลุมเรียนรู ถาจะใชกิจกรรมสรางแรงจูงใจเชิงลบ
ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น กอนเขาสูการสรางแรงจูงใจเชิงบวก เพื่อใหสภาวะทางใจ
ของสมาชิกพรอมตอการเรียนรูทีละเรื่อง ไมสลับไปมา จนเกิดความสับสน หรือไม
สามารถเขาถึงสภาวะทางใจที่ตองการ วิทยากรกระบวนการอาจเลือกใชสื่อวีดิทัศน
จากเรื่องการกินมาประยุกตใชได
สื่อวีดิทัศนสรางแรงจูงใจสําหรับการออกกําลังกาย มีเพิ่มอีก 2 รายการ ไดแก
แรงจูงใจจากความเจ็บปวย เรื่องเลาจากประสบการณของคุณนภา พวงรอด
แรงจูงใจจากความรัก (ตัวเอง) เรือ่ งเลาจากประสบการณของคุณศาลิตา บัณฑุกลุ
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วิทยากรกระบวนการยังสามารถพิจารณาเลือกกิจกรรมทําความเขาใจพฤติกรรมการออก
กําลังกาย โดยการตั้งคําถามและแลกเปลี่ยนตามประเด็นตอไปนี้
“อะไร คือสิ่งที่จะทําใหคุณออกกําลังกาย” (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

❍
❍
❍
❍
❍
❍

หมอสั่ง
มีปญหาสุขภาพ
อยากสวย หลอ หุนดี
เพื่อนชวน/ กดดัน
กลัวตาย
แฟนขอรอง

เพื่อลูก
ลดคาใชจายดานสุขภาพ
แกเครียด
เพิ่มประสิทธิภาพของชีวิต
อยากเจอ “ใครบางคน” ที่ชอบ
ในกลุมออกกําลังกาย
❍ เปนนโยบายของหนวยงาน
❍
❍
❍
❍
❍

นอกจากนี้ ยังสามารถสรางแรงจูงใจ ดวยการใหสมาชิกไดสัมผัสประสบการณ
ตรงของความรูสึกดีๆ ที่ไดออกกําลังกายรวมกัน โดยเลือกรูปแบบและระดับความยาก
ของการออกกําลังกายใหเหมาะกับกลุมสมาชิก และเลือกเปดวิดีทัศนตอไปนี้ประกอบ
การเรียนรู
1. “มาสนุกกับบทเรียนงายๆ ในการออกกําลังกายกับครูคิง”
โดยคุณกัมปนาท ดุษฎีปริวรรต (ครูคิง) ใชเวลารวมไมเกิน 10 นาที
แบงเปนการออกกําลังกาย 3 ประเภท
- แอโรบิค เพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอด
- ออกแรงตาน เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ
- ยืดเหยียด สรางความยืดหยุนของรางกาย
2. “สุขกันเถอะเรา” ตอน “การเคลื่อนไหวอยางมีสติ 10 ทา”
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ในการสรางแรงจูงใจ จะตองไมสรางแรงจูงใจเชิงลบโดย
การกระตุนใหเกิดความรูสึกกลัวแตเพียงอยางเดียว
ควรจัดชวงเวลาสรางแรงจูงใจเชิงบวก
จัดทําแผนการเปลี่ยนแปลงใหเปนรูปธรรม
เพื่อใหผูรับบริการมีความหวัง และมองเห็นวาเขาสามารถ
ทําอะไรไดบาง ในการหลีกเลี่ยงสิ่งนากลัวที่อาจเกิดขึ้นกับ
ตัวเขาในอนาคต
นอกจากนี้ ควรตระหนักวา
มนุษยมีกลไกทางจิตที่สลับซับซอน
คนจํ า นวนมากจะกลบหรื อ ป ด การรั บ รู  ข องตนจาก
ความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจ
คิดหลอกตัวเองใหสบายใจ หรืออาจปฏิเสธปญหาของ
ตนเองวาไมมีอยู ไมใหความรวมมือ
กรณีเชนนี้ ควรเนนการดูแลรักษาสัมพันธภาพที่ดีไว
และคอยๆ เปดประเด็นพูดคุยตามความพรอมของผูร บ
ั บริการ
ไม ค วรพยายามพู ด เพื่ อ เอาชนะกั น เพราะจะทํ า ให ผู 
รับบริการไมมาพบในโอกาสตอไป
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ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแผนการเปลี่ยนแปลง
แผนการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย
การตั้งเปาหมายที่ชัดเจน มีความทาทายในระดับที่เหมาะสม
จัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลง
หาคนชวย
เติมความรูและทักษะที่จําเปน
เลือกคําพูดสรางพลังการเปลี่ยนแปลง
ใหรางวัลตนเอง
แผนการเปลี่ยนแปลง คือ การแปรความคิด ความตั้งใจและแนวทางการลงมือปฏิบัติให
เปนรูปธรรม โดยมีองคประกอบสําคัญที่จะเอื้อตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแตกตางไปจากสิ่งที่
ผู  รั บ บริ ก ารเคยชิ น ขั้ น ตอนนี้ วิ ท ยากรกระบวนการมี ห น า ที่ ช  ว ยสมาชิ ก กลุ  ม จั ด ทํ า แผน
การเปลี่ยนแปลงที่ดี
การเปลี่ยนแปลงสวนมากไมคอยประสบผลสําเร็จ เพราะคนเรามักติดอยูกับความเคยชิน
มักทําตามรูปแบบพฤติกรรมตนเองอยางเปนอัตโนมัติ การจัดทําแผนการเปลี่ยนแปลงจึง
เปนการคิดคาดการณลวงหนาวาผูรับบริการจะทําอะไร ในสถานการณแบบไหน ซึ่งแผนที่ดี
จะทํ า ให ผู  รั บ บริ ก ารสามารถเปลี่ ย นแปลงตั ว เองได ง  า ย ต อ เนื่ อ ง และมี โ อกาสประสบ
ความสําเร็จมากขึ้น
กิจกรรมในขั้นตอนนี้ จะเปนการจัดเวลาใหผูรับบริการไดคิดทบทวนและจัดทําแผน
การเปลีย่ นแปลงตามประเด็นในใบงาน ทัง้ ในกรณีการจัดกิจกรรมกลุม และการปรึกษารายบุคคล
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ใบงาน แผนการเปลี่ยนแปลง เรื่อง การกิน
1. ฉันวางเปาหมายพฤติกรรมการกินของฉัน ดังนี้
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
โดยจะเริ่มตนทําสิ่งนี้ ตั้งแตวันที่ ................................................................................................................

2. ฉันจะจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการควบคุมการกิน โดย
....................................................................................................................
....................................................................................................................
และจะหลีกเลี่ยงสถานการณเสี่ยง ไดแก .................................................................................................
3. คนที่ฉันจะขอใหชวยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือ (เลือกไดมากกวาหนึ่งคน)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ฉันจะขอใหแตละคนชวยเหลือฉัน ดังนี้ ...................................................................................................

คนที่ฉันจะพยายามหลีกเลี่ยงระหวางที่ฉันพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน คือ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

4. ความรูและทักษะที่ฉันจะเรียนรูและฝกฝนเพิ่มเติม ไดแก
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

5. ในเวลาที่ฉันตองการพลังและกําลังใจ ฉันจะบอกกับตัวเองวา
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ในสถานการณเสี่ยงที่ฉันอาจกลับไปทําพฤติกรรมแบบเดิมๆ ฉันจะบอกกับตัวเองวา
.............................................................................................................................................

6. รางวัลที่ฉันจะมอบใหกับตัวเอง คือ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ฉันจะมอบสิ่งนี้ใหกับตัวเอง เมื่อฉันทํา .................................................................................... ไดสําเร็จ
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ใบงาน แผนการเปลี่ยนแปลง เรื่อง จัดการความเครียด
1. ฉันวางเปาหมายการทํากิจกรรม โดยเลือก 1.ฝกหายใจคลายเครียด 2.ทบทวนสิ่งดีๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น 3.กิ จ กรรมตามบั ญ ญั ติ สุ ข 10 ประการ (เลื อ กเพี ย งหนึ่ ง กิ จ กรรม) เพื่ อ จั ด การ
ความเครียด ดังนี้
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
โดยจะเริ่มตนทําสิ่งนี้ ตั้งแตวันที่ .......................................................................................................

2. ฉันจะจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการอารมณและความเครียด โดย
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
สิ่งแวดลอมแบบไหน หรือสถานการณแบบไหน ที่มักทําใหฉันเครียด .............................................
ในสถานการณเชนนี้ ฉันจะ ...........................................................................................................................

3. คนที่ฉันจะขอใหชวยในการฝกฝนตนเองในครั้งนี้ คือ (เลือกไดมากกวาหนึ่งคน)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ฉันจะขอใหแตละคนชวยเหลือฉัน ดังนี้ ....................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

คนที่ฉันจะพยายามหลีกเลี่ยงในระหวางที่ฉันพยายามฝกจัดการความเครียด คือ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

4. ความรูและทักษะที่ฉันจะเรียนรูและฝกฝนเพิ่มเติม ไดแก
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

5. ในระหวางการฝกฝนนี้ ถาฉันรูสึกเบื่อ ทอแท ขี้เกียจ และตองการกําลังใจฉันจะบอกกับ
ตัวเองวา .............................................................................................................................................
6. รางวัลที่ฉันจะมอบใหกับตัวเอง คือ ..................................................................................................
.............................................................................................................................................
ฉันจะมอบสิ่งนี้ใหกับตัวเอง เมื่อฉันทํา ................................................................................... ไดสําเร็จ
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ใบงาน แผนการเปลี่ยนแปลง เรื่อง การออกกําลังกาย
1. ฉันวางเปาหมายการออกกําลังกายสําหรับตัวฉัน ดังนี้
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
โดยจะเริ่มตนทําสิ่งนี้ ตั้งแตวันที่ ................................................................................................................

2. ฉันจะจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการออกกําลังกายประจํา โดย

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. สถานการณเสี่ยงที่จะทําใหฉันไมไดออกกําลังกาย คือ ..............................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ในสถานการณเชนนี้ ฉันจะ ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

4. คนที่ฉันจะขอใหชวยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือ (เลือกไดมากกวาหนึ่งคน)

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ฉันจะขอใหแตละคนชวยเหลือฉัน ดังนี้ ...................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

คนทีฉ่ นั จะพยายามหลีกเลีย่ งในระหวางทีฉ่ นั พยายามสรางนิสยั การออกกําลังกายเปนประจํา คือ

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

5. ความรูและทักษะที่ฉันจะเรียนรูและฝกฝนเพิ่มเติม ไดแก

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

6. ในระหวางการเปลี่ยนแปลงถาฉันรูสึกทอแท เบื่อ ขี้เกียจ และตองการกําลังใจ ฉันจะ
บอกกับตัวเองวา

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
7.รางวัลที่ฉันจะมอบใหกับตัวเอง คือ .......................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ฉันจะมอบสิ่งนี้ใหกับตัวเอง เมื่อฉันทํา .................................................................................... ไดสําเร็จ
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ขั้นตอนที่ 4 แบงปนประสบการณ
การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ ในกลุมของผูที่มีความสนใจคลายกัน จะชวยใหเกิด
การเรียนรู ไดขอคิดและแนวทางที่จะเปนประโยชนตอการเปลี่ยนแปลงไดดี และยังเปนเวที
ที่แตละคนสามารถใชเปนที่ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการรับรู ใหกําลังใจ ตลอด
จนชวยกันทบทวนแผนการเปลี่ยนแปลงใหไดผลดียิ่งขึ้น
การเขารวมกลุม เปนวิธีการสําคัญวิธีหนึ่ง ที่จะชวยใหการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประสบ
ผลสําเร็จ โดยในกลุมแบงปนประสบการณ ควรจัดวางวาระในการพูดคุยใหชัดเจน เพื่อให
สมาชิกรับรูและพูดคุยไปตามประเด็นที่วางไว วาระการพูดคุยของการพบปะกันในแตละครั้ง
ควรประกอบดวย 5 วาระหลักๆ ดังตอไปนี้

5 วาระสําคัญของการจัดกลุมแบงปนประสบการณ
แนะนําสมาชิกใหม (ถามี)
ความรูแ ละทักษะ: กลุม กําหนดหัวขอความรูห รือทักษะทีส่ มาชิกตองการและ
สนใจ เชิญผูม ปี ระสบการณหรือผูร ใู นเรือ่ งนัน้ มาบรรยายและฝกทักษะรวมกัน
เรื่องเลาความสําเร็จ: ใหสมาชิกที่มีประสบการณความสําเร็จ หรือมีความ
กาวหนา (แมจะเปนเพียงกาวเล็กๆ) ออกมาเลาประสบการณสั้นๆ วาทําได
อยางไร และเปดโอกาสใหสมาชิกซักถาม ชื่นชม ใหกําลังใจ
สิ่งทาทายของฉัน: เปดโอกาสใหสมาชิกออกมาเลาถึงเรื่องที่ยังทําไมสําเร็จ
ซึ่งถือเปนเรื่องที่ทาทาย รวมถึงสมาชิกที่ยังทําไมไดเลย ออกมาเลาใหกลุม
ฟ ง ถึ ง ความพยายาม สาเหตุ ที่ ทํ า ไม ไ ด ไม สํ า เร็ จ และแนวทางที่ ตั้ ง ใจจะ
ปรับปรุงใหไดผล พรอมใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
ชื่นชมกันและกัน: ควรสรุปปดการประชุม ดวยการเปดโอกาสใหสมาชิก
แสดงความชื่นชมกันและกัน (รวมถึงอาจชื่นชมตนเองในใจ) เกี่ยวกับขอคิด
บทเรียน และกําลังใจที่ไดจากการประชุมในครั้งนั้น
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน ควรเนนบรรยากาศของการ
รับฟง ใหกาํ ลังใจ ไมควรเนนการพูดสอนระหวางสมาชิก เพราะอาจทําใหสมาชิก
ที่ยังทําไมไดรูสึกอึดอัด หรือรูสึกดอยกวา จนอาจไมเขารวมกลุมในครั้งตอไป
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สรุปยอ
แนวทางการจัดกิจกรรมกลุมแตละประเด็น
กลุม “พฤติกรรมการกิน”
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนตัวเอง
ทบทวนวงจรความเคยชินของพฤติกรรมการกิน
“สิ่งกระตุนที่ทําใหกินโดยขาดความรูตัวคืออะไร” “อะไรทําใหเราคุมการกินของ
ตัวเองไมได” (ทําอยางเปนอัตโนมัติ ไมทันคิด ควบคุมการกินไมไดอยางที่ตองการ)
“ทุกวันนี้ มีกจิ วัตรการกินประจําวันอยางไร” “รูปแบบพฤติกรรมการกินทีผ่ รู บั บริการ
ทําเปนประจําโดยอัตโนมัติ ณ ขณะนี้ เปนอยางไร”
“ทําไมถึงไมเลิก การกินสิ่งนั้นหรือแบบนั้น ทั้งที่รูวาไมดี” “การกินแบบนั้นทําใหเรา
ไดอะไร”
ชุดคําถามทบทวนพฤติกรรมการกิน 7 ขอ

ขั้นตอนที่ 2 สรางแรงจูงใจ
แรงจูงใจเชิงลบ “ความกลัว”
คําถาม
คุณเคยมีคนในครอบครัว คนรัก เพื่อน หรือคนรูจักที่ปวยดวยโรคราย โรคเรื้อรัง เชน
มะเร็ง เบาหวาน ความดัน บางหรือไม เขาเปนทุกขอยางไร
วิดีทัศนเรื่องเลาจากชีวิตจริง “คุณพอ คุณแม และคุณตา ปวยเปนโรคเบาหวาน” โดย
คุณกัลยา ทองออน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
คําถาม
คุณเคยรูสึกกลัวบางไหมวา ถายังคงใชชีวิตแบบเดิมๆ กินแบบเดิมๆ คุณอาจจะปวยดวย
โรครายแรง หรือโรคเรื้อรังอยางเชน มะเร็ง เบาหวาน ความดัน เหมือนอยางที่เคยเห็นตัวอยาง
จากคนในครอบครัว คนรัก เพื่อน หรือคนรูจักที่ปวยเปนโรคดังกลาว
วีดิทัศนเรื่องเลาจากชีวิตจริง “กลัวตาบอด กลัวไตวาย กลัวโดนตัดขา” จาก คุณกัลยา
ทองออน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
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สัมผัสกับความรูสึกลึกๆ ที่อยูภายในใจ
เปดสื่อเสียง “สัมผัสไดไหม (1)” (ความยาวประมาณ 3 นาที)
แรงจูงใจเชิงบวก “ความอยาก”
คําถาม
คุณเคยเห็นแบบอยางพฤติกรรมการกินดีๆ ที่นาประทับใจ ที่อยากทําใหไดอยางนั้นบาง
จากคนในครอบครัว หรือคนรอบขางหรือไม อยางไร?
วีดิทัศน เรื่องเลาจากชีวิตจริง “มีหัวหนางานเปนแบบอยางที่ดี” โดย คุณกัลยา ทองออน
นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
คําถาม
ลองจินตนาการถึงวันที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไดสําเร็จ วา ณ วันนั้น คุณจะรูสึกดี
มีความสุขสักแคไหน และจะมีเรื่องดีๆ สิ่งดีๆ อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณบาง
วีดิทัศน เรื่องเลาจากชีวิตจริง “อยากหุนดี อยากสวย เหมือนหัวหนาคนกอน” โดย
คุณกัลยา ทองออน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
สัมผัสกับความรูสึกลึกๆ ที่อยูภายในใจ
สื่อเสียง “สัมผัสไดไหม (2)” (ความยาวประมาณ 3 นาที)

ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแผนการเปลี่ยนแปลง
ตามใบงาน “แผนการเปลี่ยนแปลงเรื่องการกิน”

ขั้นตอนที่ 4 แบงปนประสบการณ
ตามวาระการประชุมแบงปนประสบการณทั้ง 5 ประเด็น
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กลุม “จัดการความเครียด”
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนตนเอง
คําถามทบทวนความเคยชินการจัดการความเครียด
“อะไรทําใหเครียด” สิ่งกระตุนที่ทําใหเครียดคืออะไร
“เวลาเครียด รูตัวไหม รูไดอยางไร” เวลาที่เครียด รูตัวหรือไม รูไดอยางไรวา
ตัวเองเครียด
“เครี ย ดแล ว ชอบทํ า อะไร” เวลาที่ เ ครี ย ด มั ก ทํ า อะไรเพื่ อ จั ด การความเครี ย ด
ทั้งโดยรูตัว และไมรูตัว
“รูไหมวาการคลายเครียดแตละวิธี มีผลดี ผลเสียอยางไร” วิธีจัดการความเครียด
ตางๆ ที่ใช ใหผลดี ผลเสียตามมาอยางไร
แบบประเมิ น ความเครี ย ด 5 ข อ และชุ ด คํ า ถามสํ า รวจอาการทางกาย ที่ สั ม พั น ธ กั บ
ความเครียด

ขั้นตอนที่ 2 สรางแรงจูงใจ
รูจักความเครียด ทบทวนถึงประสบการณและผลเสียของความเครียด โดย
a. บรรยายสั้นเพื่อเปดประเด็นจัดการความเครียด
b. ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน ไดแก
1) “เวลาเครียด มีอาการอะไรบาง”
(ใชขอมูลจากแบบประเมินความเครียด 5 ขอ และการสํารวจอาการทางกาย
ในขั้นตอนทบทวนตนเอง)
2) “เรื่องอะไร ที่มักทําใหเครียด”
3) “ที่ผานมา ใชวิธีจัดการความเครียดอยางไร”
4) “คิดวาวิธีที่มักใชจัดการความเครียด เปนการแกที่ปญหา (สาเหตุของความ
เครียดนั้นๆ) หรือเปนการแกที่อารมณ (เพื่อลดความเครียดลง)”
5) “คุณอยากมีวิธีจัดการความเครียดที่ดีกวานี้ไหม”
c. เปดวีดิทัศน “ตีสนิท พิชิตความเครียด”
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ฝกปฏิบัติการหายใจคลายเครียด หรือ การเคลื่อนไหวอยางมีสติ 10 ทา และประเมิน
ผลการฝกปฏิบัติ
ทําแบบประเมินความสุข เรียนรูบัญญัติสุข เลือกเปดวีดิทัศนชุด “สุขกันเถอะเรา”
“การบาน” ใหสมาชิกกลับไปฝกทํา

ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแผนการเปลี่ยนแปลง ใบงาน “แผนการเปลี่ยนแปลง
เรื่องจัดการความเครียด”

ขั้นตอนที่ 4 แบงปนประสบการณ ตามวาระการประชุมแบงปนประสบการณ
ทั้ง 5 ประเด็น

กลุม “ออกกําลังกาย”
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนตนเอง
คําถามทบทวนความเคยชินการออกกําลังกาย
สิ่งกระตุนที่มีผลตอการออกกําลังกายและไมออกกําลังกาย
ทุกวันนี้ ออกกําลังกายอยางไร พอใจหรือไม อยากเปลี่ยนใหดีขึ้นอยางไร
รูปแบบพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ทําเปนประจําเปนอยางไร
เวลาออกกําลังกายแลว ไดอะไร ชอบอะไร เวลาไมไดออกกําลังกาย
เปนอยางไร
ชุดคําถามทบทวนพฤติกรรมการออกกําลังกาย ความพรอมในการเปลี่ยนแปลง
และความพอใจในการออกกําลังกายของตนเอง
พิจารณาเลือกวีดิทัศน สาระนารูจากรศ.นพ.ปญญา ไขมุก จํานวน 8 หัวขอ
ความยาวหัวขอละ 1-3 นาที
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ขั้นตอนที่ 2 สรางแรงจูงใจ
แรงจูงใจเชิงลบ “ความกลัว”
ทบทวนประสบการณที่กระตุนใหเกิดความรูสึกกลัว เชน การพบเห็น
คนใกลชิดปวยและตองทนทุกขทรมาน
✿ เลื อ กเป ด วิ ดี ทั ศ น แรงจู ง ใจจากความเจ็ บ ป ว ย เรื่ อ งเล า จาก
ประสบการณของคุณนภา พวงรอด
จินตนาการถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นที่กระตุนใหเกิดความกลัว เชน กลัวตัวเอง
เจ็บปวย อยูในสภาพที่ชวยเหลือตัวเองไมได
สัมผัสกับความรูสึกลึกๆ ที่อยูภายในใจ ที่กระตุนความกลัว
แรงจูงใจเชิงบวก “ความอยาก”
ทบทวนประสบการณที่กระตุนใหเกิดความรูสึกอยาก เชน เห็นแบบอยาง
ที่ดี อยากเปนเหมือนเขา เพราะคิดวา “เขาทําได เราก็นาจะทําได”
✿ เลื อ กเป ด วี ดิ ทั ศ น แรงจู ง ใจจากความรั ก (ตั ว เอง) เรื่ อ งเล า จาก
ประสบการณของคุณศาลิตา บัณฑุกุล
จินตนาการถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้น ที่กระตุนความอยาก เชน อยากมีสุขภาพ
แข็งแรง ดูดี
สัมผัสกับความรูสึกลึกๆ ที่อยูภายในใจ ที่กระตุนความอยาก
ตั้งคําถามและแลกเปลี่ยนตามประเด็น
“อะไร คือสิ่งที่จะทําใหคุณออกกําลังกาย”
✿ เลือกเปดวิดีทัศน
“มาสนุกกับบทเรียนงายๆ ในการออกกําลังกายกับครูคิง” หรือ
“การเคลื่อนไหวเพื่อสรางสติ 10 ทา”

ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแผนการเปลี่ยนแปลง
ใบงาน “แผนการเปลี่ยนแปลงเรื่องการออกกําลังกาย”

ขั้นตอนที่ 4 แบงปนประสบการณ
ตามวาระการประชุมแบงปนประสบการณทั้ง 5 ประเด็น
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ภาคผนวก
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ชุดคําถามที่ 1 ทบทวนตัวเอง (พฤติกรรมการกิน)
ใบงานที่ 1
โปรดตอบคําถามตอไปนีต
้ ามความเปนจริงจากพฤติกรรมในชวง 1 เดือนทีผ
่ า นมา

คําถาม

ครั้งคราว ประจํา
นานๆ ครั้ง
ไมกิน (นอยกวา 1 (1-3 ครั้ง (4-6 ครั้ง ทุกวัน
ครั้งตอสัปดาห) ตอสัปดาห) ตอสัปดาห)

1. คุณกินอาหารเชา
กอน 10.00 น.
2. คุณกินผักและผลไม
ประมาณครึ่งหนึ่งของ
ปริมาณอาหารในแตละมื้อ
3. คุณกินปลา
4. คุณดื่มนํ้าเปลา
วันละ 6-8 แกว
5. คุณดื่มนํ้าอัดลม
6. คุณกินอาหาร มัน ทอด
ปง ยาง
7. คุณกินขนมหวาน/
ขนมกรุบกรอบ
แหลงที่มา: ชุดคําถามที่ 1 ทบทวนตัวเอง (พฤติกรรมการกิน) โดย นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผูอํานวยการ
ศูนยเวชศาสตร อายุรวัฒนนานาชาติ ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS)
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ผลการทบทวนตัวเองแตละขอ
1. กินอาหารเชากอน 10.00 น.
“ประโยชนการกินอาหารเชา”
การกิ น อาหารเช า ถื อ เป น นํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ให ร  า งกายมี แรงเริ่ ม ทํ า กิ จ วั ต รในแต ล ะวั น
การปลอยใหทองวางเสมือนขับรถนํ้ามันหมดออกวิ่ง ทําใหยิ่งโทรมและเครื่องพังเร็ว
นานๆ ครั้ง (นอยกวา
1 ครั้งตอสัปดาห)/ ไมกิน

ครั้งคราว
(1-3 ครั้งตอสัปดาห)

ทุกวัน/ ประจํา
(4-6 ครั้งตอสัปดาห)

การละเลยอาหารเชาทําให
เกิดอาการ “หลุมดํา” ที่เกิด
จากนํ้ า ตาลตํ่ า ทํ า ให ง  ว ง
นอน ไร ชี วิ ต ชี ว า และยั ง
เพิ่มความเสี่ยงที่จะเปนโรค
แผลในกระเพาะอาหาร
และกรดไหลยอนอีกดวย

ระวั ง ! คุ ณ มี โ อกาสที่ จ ะ
เปนโรคฮิตกรดไหลยอน
และแผลในกระเพาะ
อาหาร เนือ่ งจากกระเพาะ
ไม รู  เวลาแน น อนที่ ค วร
จะหลั่งนํ้ายอย

ทํ า ให ส มองไม ล  า และไม
เกิ ด อาการนํ้ า ตาลตํ่ า อั น
ทําใหหงุดหงิดและทํางาน
ไดไมมีประสิทธิภาพ
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2. กินผักและผลไมประมาณหนึ่งในสี่ตอมื้อหรือมากกวานั้น
“ประโยชนของการกินผักและผลไม”
วันหนึ่งตองกินผักผลไม ใหไดครึ่งหนึ่งของปริมาณอาหารในแตละมื้อ หรือราว 4-5 ขีด
ตอวัน จะไดสารอาหารทั้งวิตามิน เกลือแรครบตามที่รางกายตองการ ผักผลไมเปนสวนหนึ่ง
ที่จะทํางานรวมกับสารอาหารในเนื้อสัตว เพื่อชวยในการดูดซึม นอกจากนี้ เสนใยในผักและ
ผลไมยังชวยขัดลางลําไสที่ ใชงานอยูตลอดใหสะอาดอีกดวย
นานๆ ครั้ง (นอยกวา
1 ครั้งตอสัปดาห)/ ไมกิน

ครั้งคราว
(1-3 ครั้งตอสัปดาห)

ทุกวัน/ ประจํา
(4-6 ครั้งตอสัปดาห)

ไมอยากจะบอกวาเปนหวง
คุณที่สุด เพราะคุณอาจจะ
เปนโรคขาดอาหารไดโดย
ไมรูตัว นี่เปนเรื่องที่แยแต
พบได บ  อ ยในกลุ  ม คนไม
คอยกินผักซึ่งจะทําใหทอง
ผู ก ได บ  อ ยๆ เจ็ บ ป ว ยง า ย
เปนอะไรก็หายยาก แถมยัง
เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด
มะเร็งในลําไสใหญ รวมทั้ง
ขาดโอกาสทีจ่ ะไดรบั บรรดา
“แอนตี้ อ อกซิ แ ดนท ” ที่
มี ม ากมายในผลไม อ ย า ง
เชน “ไลโปแคโรทีน” และ
“โอพี ซี ” ซึ่ ง เป น สารต า น
อนุมูลอิสระที่มีพลังสูงกวา
วิตามินทั่วไปอีกดวย

ดู เ หมื อ นว า ร า งกายของ
คุ ณ กํ า ลั ง ต อ งการเส น ใย
และวิ ต ามิ น จากผั ก ผลไม
อยูนะ โดยเฉพาะนํ้าตาล
ผลไมคอื “ฟรุกโตส” ทีเ่ ปน
ของโปรดของแบคที เรี ย
ฝ า ยดี ใ นลํ า ไส ที่ จ ะช ว ย
เสริ ม ภู มิ คุ  ม กั น ทางเดิ น
อาหารใหแข็งแรง กินผัก
ผลไมนอยอยางนี้ คุณอาจ
ตองดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นโดย
การกิ น วิ ต ามิ น เสริ ม ร ว ม
กั บ การออกกํ า ลั ง กาย ก็
เพื่อเปนการชดเชยในสิ่งที่
ขาดหายไป แตนาสงสัยจัง
วาทําไมคุณถึงไมคอยกิน
ผักผลไม

การกิ น ผั ก ผลไม ทุ ก วั น
ในปริ ม าณที่ ม ากพอเป น
เรื่องที่ดีตอสุขภาพ เพราะ
ชวยปองกันการเปนมะเร็ง
ลํ า ไส ใ หญ และทํ า ให ไ ด
เส น ใยและวิ ต ามิ น จาก
ผักผลไม ชวยเสริมภูมคิ มุ กัน
ทางเดินอาหารใหแข็งแรง
แถมอีกนิดวา ถาสามารถ
กินสลับชนิดกันไปดวยได
ก็ จ ะดี ยิ่ ง ขึ้ น อ อ ..ไม ต  อ ง
กลัววาจะกินมากเกินไปนะ
เพราะผั ก ผลไม ส  ว นใหญ
มี ไ ฟเบอร ทํ า ให ไ ม ส ะสม
นํ้ า ตาล ถ า ไม ไ ด กิ น พวก
หวานจัดอยางทุเรียน มะมวง
สุก ก็ยากที่จะทําใหอวนได
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3. กินปลา
“ประโยชนของการกินปลา”
ปลาและอาหารทะเลเปนแหลงสําคัญของไขมันดี คือ กรดไขมัน “โอเมกา-3” ที่สมอง
ต อ งการ ในแต ล ะวั น เราได รั บ ไขมั น จากพื ช มากกว า ทํ า ให ร  า งกายไม ส มดุ ล และเกิ ด
ความเจ็บปวยได ใหลดนํ้ามันพืชลงและเพิ่มนํ้ามันปลาใหมากขึ้น
นานๆ ครั้ง (นอยกวา
1 ครั้งตอสัปดาห)/ ไมกิน

ครั้งคราว
(1-3 ครั้งตอสัปดาห)

ทุกวัน/ ประจํา
(4-6 ครั้งตอสัปดาห)

ข อ นี้ ไ ม ดี ต  อ สุ ข ภาพอย า ง
แรง เพราะปลาเปนอาหาร
ที่ มี ป ระโยชน ต  อ ร า งกาย
เราอยางมาก ซึ่งนอกจาก
สมองของคนเราจะตองการ
นํ้ า มั น ปลาแล ว ข อ ต อ ใน
รางกายก็ยังตองการนํ้ามัน
อันจะชวยลดการอักเสบที่
ทําใหปวยงาย ดังนั้น การที่
คุ ณ ไม กิ น ปลา หรื อ นานๆ
กินทีจึงเปนเรื่องที่ไมดีตอ
สุขภาพมากๆ

ถามีปญหาไมอาจกินปลา
ไดเปนประจํา คุณอาจตอง
ใช “ทางลัด” จัดนํ้ามันปลา
มาเสิรฟตัวเองสักวันละเม็ด
เพื่อใหรางกายไมขาด “โอ
เมก า -3” ของดี ที่ ส มอง
ต อ งการ แต ถ  า เป น ไป
ไดการกินปลาเปนประจําก็
ยังเปนเรื่องจําเปนที่อยาก
ใหคุณใสใจมากขึ้นอยูดี

การกินปลาเปนประจําจน
เป น นิ สั ย ถื อ เป น เรื่ อ งที่ ดี
ตอสุขภาพมาก เพราะปลา
เป น ของดี ไ ม ว  า จะเป น
ปลานํ้าจืด ปลาทะเลหรือ
ปลากระปอง การที่คุณกิน
ปลาทุกวันจนเปนนิสัย ถือ
เป น เรื่ อ งดี ที่ มี ส  ว นช ว ย
สุ ข ภาพโดยรวมได ม าก
ทีเดียวนะ
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4. ดื่มนํ้าเปลาวันละ 6-8 แกว
“ประโยชนของการดื่มนํ้าเปลาวันละ 6-8 แกว”
เวลาทํางานเพลินมักลืมดื่มนํ้า หรือเวลาออกกําลังกายอยูในอากาศรอนเราจะเสียนํ้ามาก
โดยไมรูตัวอันเปนบอเกิดอาการ “ขาดนํ้า (Dehydration)” ที่ทําใหปวยบอยได สําหรับคนที่
รูปรางสันทัด ควรดื่มนํ้าใหไดอยางนอย 6-8 แกว แตหากเปนผูที่มีรูปรางเจาเนื้อหนอยคงตอง
เพิ่มใหมีปริมาณมากกวานี้
นานๆ ครั้ง (นอยกวา
1 ครั้งตอสัปดาห)/ ไมกิน

ครั้งคราว
(1-3 ครั้งตอสัปดาห)

ทุกวัน/ ประจํา
(4-6 ครั้งตอสัปดาห)

เปนเรื่องที่นาเปนหวงมาก
เพราะรูไหมวาการที่คุณไม
ค อ ยดื่ ม นํ้ า หรื อ ดื่ ม แต นํ้ า
อัดลมกับนํ้าหวาน จะทําให
คุณมีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่
จะเกิดอาการเหลานี้ไดงาย
ไม ว  า จะเป น ปวดศี ร ษะ
ปวดประจํ า เดื อ น มึ น หั ว
งายไปจนถึงเกิดอาการวูบ
กลางอากาศ

คุณอาจจะคิดวา การดื่มนํ้า
นอยคงไมเปนอะไรนักหนา
แตคุณอยาลืมวาการดื่มนํ้า
เป น ครั้ ง คราวอาจไม พ อ
สําหรับคนไทย เพราะเรา
อยูในเขตรอน แตละวันเสีย
นํ้ามากเปนลิตร การดื่มนํ้า
นอยอาจทําใหรูสึกไมสบาย
ออนเพลียและมีโอกาสเจ็บ
ปวยไดงาย

ดี ที่สุ ด เพราะนํ้ า ช วยหยุ ด
กระบวนการอั ก เสบได
แ ล ะ ช  ว ย ใ น ป ฏิ กิ ริ ย า
สุขภาพดีทวั่ รางกาย เปนตน
วาชวยในการทํางานของ
เอนไซมตางๆ และยังชวย
ลดโอกาสเจ็บปวยดวย
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5. ดื่มนํ้าอัดลม
“โทษของการดื่มนํ้าอัดลม”
นํ้ า อั ด ลมไม ใช อ าหารจํ า เป น แม จ ะเป น แบบ “ไร นํ้ า ตาล” ไม มี แ คลอรี ที่ ทํ า ให อ  ว น
แตจะชวนใหสมองติดนํ้าตาลไดและแกสที่อยูในนํ้าอัดลมจะกลายเปนกรดกัดฟนใหเคลือบฟน
สึกไดงาย
นานๆ ครั้ง (นอยกวา
1 ครั้งตอสัปดาห)/ ไมกิน

ครั้งคราว
(1-3 ครั้งตอสัปดาห)

ทุกวัน/ ประจํา
(4-6 ครั้งตอสัปดาห)

ดีมากๆ เลยทีเดียว ที่คุณไม
ดื่ ม นํ้ า อั ด ลมเพราะจริ ง ๆ
นํ้ า อั ด ลมก็ ไ ม ใช ป  จ จั ย สี่ ที่
ชีวิตตองการสักหนอย นํ้าที่
ดีที่สุดคือ “นํ้าเปลา” การ
ไมดื่มนํ้าอัดลมไมทําใหเรา
ขาดอะไรเลย ตรงขามเรา
ยังจะไดอะไรอีกหลายอยาง
เช น ได ฟ  น ดี ได ก ระดู ก ดี
และไดหุนดี เพราะไมอวน
จากนํ้ า ตาลในนํ้ า อั ด ลม
อย า งที่ ห ลายคนกํ า ลั ง หา
ทางลดนํ้าหนักอยูในตอนนี้

เอาเถอะ ถ า คุ ณ ดื่ ม นํ้ า
อัดลมเปนครั้งคราวพอให
ชื่นใจเปนสีสันของชีวิตบาง
เป น บางครั้ ง ก็ ค งพอไหว
เพราะจะว า ไปในเวลา
อากาศรอนๆ นํา้ อัดลมก็ชว ย
คลายรอน ใหความสดชื่น
ที่หลายคนตองการได แต
ถึ ง อย า งไรก็ อ ย า ลื ม ดื่ ม
นํ้าเปลาใหเพียงพอควบคู
ไปดวย

ถ า คุ ณ ดื่ ม นํ้ า อั ด ลมทุ ก วั น
หรื อ เป น ประจํ า คุ ณ อาจ
ตองลองสํารวจเคลือบฟน
ดู แ ล ว ล ะ ว า ตอนนี้ อ ยู  ใ น
สภาพเป น อย า งไรบ า ง
เพราะในนํ้ า อั ด ลมนั้ น
นอกจากจะอุ ด มไปด ว ย
นํ้ า ตาลที่ ทํ า ให อ  ว นแล ว
ตัวกรดซาที่คุณโปรดปราน
ยังจะชวยทําลายเคลือบฟน
ใหหายไป ทําใหฟนผุ หรือ
เสียวฟนไดงายอีกตางหาก
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6. กินอาหาร มัน ทอด ปง ยาง
“โทษของการกิน ของมัน ของทอด ปง ยาง”
ของมัน ของทอด ประกอบดวย “โอเมกา-6” สูง หากไดรับมากเกินไปจะทําใหเกิดโรค
หลอดเลื อ ดหั ว ใจตี บ เส น เลื อ ดสมองตี บ และการกิ น ของมั น บ อ ยๆ จะกระตุ  น ให เ กิ ด โรค
กรดไหลยอน (GERD) ไดงายดวย
นานๆ ครั้ง (นอยกวา
1 ครั้งตอสัปดาห)/ ไมกิน

ครั้งคราว
(1-3 ครั้งตอสัปดาห)

ทุกวัน/ ประจํา
(4-6 ครั้งตอสัปดาห)

การไมกินของทอด ของมัน
หรือนานๆ กินครั้ง มีขอดีที่
เห็นชัดเจนมากมาย เชน ลด
ความเสี่ยงตอการเกิดไขมัน
ในเลือดสูง ลดความเสีย่ งตอ
การอักเสบตางๆ ในรางกาย
เชน สิวอักเสบ แผลรอนใน
ที่ สํ า คั ญ ยั ง ทํ า ให ห  า งไกล
จากโรคอ ว น แต ไ ม ต  อ ง
กลัววารางกายจะขาดไขมัน
เพราะโดยทั่ ว ไปเราจะได
ไขมันจากอาหารตางๆ อยาง
เพียงพออยูแลว

ไมเปนไร ในชีวิตคนก็ตอง
มีสีสันดวยเรื่อง “มันๆ”
บ า ง แต เรื่ อ งแบบนี้ ต  อ ง
มีเทคนิคกินอยางเทาทัน
นั่ น คื อ ถ า มื้ อ นี้ กิ น ของ
ทอดแล ว มื้ อ หน า ก็ ห า
ของไม มั น อย า งของอบ
ของนึ่ ง หรื อ ของต ม กิ น
สลั บ กั น บ า งจะได ไ ม มี
อันตรายในระยะยาว

กินของทอด ของมันทุกวัน
แบบนี้ไมดีแนนอน เพราะ
ของทอดมักมีไขมันอักเสบ
อยาง “โอเมกา-6” มากตัว
นี้ ล  ะ ที่ จ ะทํ า ให เ ราเจ็ บ
ป ว ยไม ส บายได อ ย า งน า
รํ า คาญ และยั ง จะพาล
ทํ า ให เ กิ ด กรดไหลย อ น
บวกกับมีอาการมันจุกตับ
ไดงายอีกตางหาก

84 คูมือปรับพฤติกรรมสุขภาพ
AW book_PC3-1-4-56.indd 84

1/4/2556 14:59:24

อาหารป  ง ย า งโดยเฉพาะเนื้ อ สั ต ว ป   ง ย า งเสี่ ย งต อ การรั บ สารก อ มะเร็ ง และควั น พิ ษ
พอๆ กับการสูบบุหรี่ การกินอาหารปงยางเปนครั้งคราวยังไมเปนไร แตถาบอยเกินไปจะทําให
เสี่ยงตอทั้งไขมันและเคมีผสมอาหารเชนผงชูรสและดินประสิวโดยไมจําเปน
นานๆ ครั้ง (นอยกวา
1 ครั้งตอสัปดาห)/ ไมกิน

ครั้งคราว
(1-3 ครั้งตอสัปดาห)

ทุกวัน/ ประจํา
(4-6 ครั้งตอสัปดาห)

ถึงไมกินก็ไมสิ้นสนุกหรอก
เพราะเราไมใชคนอเมริกัน
ที่ชอบสังสรรคยางบาบีคิว
กันกลางลาน บานเรารอนจี๋
อยู  แ ล ว ขื น กิ น อย า งนั้ น
ลมแดดอาจจับได สุขภาพ
กายจะดี ถ า ไม รั บ ของป  ง
เปลี่ยนเปนวงสมตํา นําเสื่อ
มาปูก็สนุกไดไมแพกัน

แมจะไมไดกินทุกวัน แต
การกิ น แบบผิ ด วิ ธี น านๆ
ครั้ ง ก็ อ าจทํ า ให ส ร า ง
ปญหาตอสุขภาพไดไมแพ
กัน เอาเปนวาขอใหระวัง
เรื่องไขมัน นํ้ามัน นํ้าจิ้ม
และถ า นที่ ใช ย  า งก็ แ ล ว
กันนะ

สาวกป  ง ย า งจะกลาย
สภาพเป น หมู เ กาหลี
แทนเพราะได ทั้ ง ไขมั น
และควันพิษจากเตาปง
การยางแตละคราว ให
ควันพิษพอๆ กับสูบบุหรี่
นับสิบมวนเลยทีเดียว
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7. กินขนมหวาน/ ขนมกรุบกรอบ
“โทษของการกินขนมหวาน/ ขนมกรุบกรอบ”
แป ง และนํ้ า ตาลในขนมหวานจะทํ า ให เ กิ ด อาการ “ติ ด หวาน (Carbohydrate
Addiction)” จนนําไปสูโรคอวนลงพุง (Metabolic Syndrome) อันเปนสาเหตุใหเกิด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อัมพาตและไขมันสูงได
นานๆ ครั้ง (นอยกวา
1 ครั้งตอสัปดาห)/ ไมกิน

ครั้งคราว
(1-3 ครั้งตอสัปดาห)

ทุกวัน/ ประจํา
(4-6 ครั้งตอสัปดาห)

ไมเปนไรเลย ดีซะอีก หันมา
รั บ ประทานสแน็ ก ส แ บบ
ไทยๆ อย า งเมี่ ย งคํ า ก็ ไ ด
หรือจะใหเกก็ลองขาวตอก
นํ้ า กะทิ ห อม หวานชื่ น ใจ
หรื อ ถ า จะให ห าง า ยขึ้ น ก็
ขาวโพดคั่วแบบไมใสเนยก็
อรอยดีนะ

ไมมีปญหา แตขอฝากวิธี
เลือกงายๆ ไวคือ ใหเลือก
รสออริ จิ นั ล หรื อ ไม ป รุ ง
แตง เพราะรสหวาน รส
บาบี คิ ว รสต ม ยํ า มั ก มี
นํ้าตาลและธาตุเกลือมาก
เกินไป ตองระวังไวดวย

ระวั ง ให ดี เ พราะจะมี
สิทธิ์อวบเหมือนถุงขนม
เนื่ อ งจากในความสนุ ก
เ ห งื อ ก นั้ น มี ทั้ ง แ ป  ง
นํา้ ตาลและเกลือมากมาย
ทําใหนํ้าหนักขึ้นไดแลว
ยังมีความดันโลหิตที่อาจ
จะจ อ รอคิ ว ในอนาคต
ไดอีกตางหาก
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ชุดคําถามที่ 2 ทบทวนตัวเอง (การจัดการความเครียด)
ใบงานที่ 2.1 แบบประเมินความเครียด
โปรดตอบคําถามตอไปนีต
้ ามความเปนจริงของอาการ
หรือความรูส
 ก
ึ ทีเ่ กิดขึน
้ ในชวง 2-4 สัปดาห

อาการหรือความรูสึก
ขอที่
ที่เกิดในระยะ 2-4 สัปดาห

คะแนน

รวม
0/
1/
3/
2/
แทบไมมี เปนบางครั้ง บอยครั้ง เปนประจํา คะแนน

1. มีปญหาการนอน นอนไมหลับ
หรือนอนมาก
2. ไมคอยมีสมาธิ มีสมาธินอยลง
3. หงุดหงิด/ กระวนกระวายใจ
/ วาวุนใจ
4.

รูสึกเบื่อ เซ็ง

5.

ไมอยากพบปะผูคน
รวมคะแนน

ผลประเมินระดับความเครียดในใจคุณ
ความหมาย
คะแนน 0-4
เครียดนอย
คะแนน 5-7
เครียดปานกลาง
คะแนน 8-9
เครียดมาก
คะแนน 10-15
เครียดมากที่สุด

แหลงทีม่ า: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (25 กรกฎาคม 2554). แบบประเมินความเครียด (ST5).
สืบคนเมื่อ 9 กันยายน 2554 จาก http://www.dmh.go.th/test/qtest5/
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ใบงานที่ 2.2 สํารวจอาการทางกาย
คุ ณ มี อ าการเหล า นี้ ห รื อ ไม ? (อาการทางกายเหล า นี้ เ ป น อาการของ
ความเครียดที่พบไดบอย) เลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอ
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

ปวดหัว
ปวดเมื่อยกลามเนื้อ
ปวดทอง
ทองอืด ทองเฟอ อาหารไมยอย
หายใจไมอิ่ม ใจสั่น เหนื่อยงายโดยไมมีสาเหตุ
ออนเพลีย ไมมีแรง
ผื่นผิวหนัง ลมพิษ สิว
เปนหวัดบอย
โรคประจําตัวกําเริบ เชน ความดันโลหิตสูงขึ้น นํ้าตาลในเลือดสูงขึ้น
ยังไมพบอาการทางกาย

สรุปวา
คุณมีความเครียดระดับ (จากผลคะแนนรวมใบงานที่ 2.1)
………………………………………..................................................................................................……

สงผลใหคุณมีอาการ (จากใบงานที่ 2.2)
………………………………………..................................................................................................……
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ชุดคําถามที่ 3
ใบงานที่ 3
ทบทวนตัวเอง (การออกกําลังกาย)
1. ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณออกกําลังกายบอยแคไหน
❍ ทุกวัน
❍ สัปดาหละ 3-6 วัน
❍ สัปดาหละ 1-2 วัน
❍ นานๆ ครั้ง/ ไมออกกําลังกายเลย
คุณออกกําลังกายเพราะเหตุใด
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
❍ อยากมีรางกายแข็งแรง
❍ ลดนํ้าหนัก
❍ คลายเครียด
❍ มีปญหาสุขภาพ
❍ มีคนชวน
❍ เปนอาชีพ (ทั้งอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม เชน ครูสอนแอโรบิค
ครูสอนโยคะ หรือนักกีฬาของ
หนวยงาน)
❍ อื่นๆ

ในวันที่คุณไมไดออกกําลังกาย
หรือกรณีที่คุณไมออกกําลังกายเลย
เปนเพราะเหตุใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
❍ ไมสนใจ
❍ ไมมีเวลา
❍ ไมมีสถานที่เลน/ ไมมีอุปกรณกีฬา
❍ อากาศไมอํานวย (ฝนตก)
❍ ไมมีเพื่อนออกกําลังกายดวย
❍ ยายสถานที่
(เชน ไปประชุมตางจังหวัด)
❍ ทํางานที่ตองใชแรงกายมากอยูแลว
❍ ออกกําลังกายพอแลวในสัปดาหนั้น
❍ อื่นๆ
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2. คุณคิดวา ณ ขณะนี้คุณอยูในขั้นตอนไหนของการออกกําลังกาย
❍ ไมเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย
❍ เห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย แตยังไมไดทําอะไร
❍ เตรียมการแลว แตยังไมไดเริ่ม (เชน ซื้ออุปกรณไวแลว)
❍ ทําแตไมสมํ่าเสมอ
❍ ทําไดอยางสมํ่าเสมอ (ตอเนื่องเปนประจํา อยางนอย 6 เดือน)
3. ความพอใจตอระดับการออกกําลังกาย
โปรดใหคะแนนความพอใจตอการออกกําลังกายของตัวทานเอง (ลําดับจากนอย
ไปหามาก 1-10 คะแนน) ….........… คะแนน

ผลคะแนน : คะแนน
1 – 4 คุณใหคะแนนความพอใจตอการออกกําลังกายของตัวเองนอย
5 -7
คุณใหคะแนนความพอใจตอการออกกําลังกายของตัวเองปานกลาง
8 -10 ความพอใจตอการออกกําลังกายของตัวเองสูง
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กิจกรรมเสริม เติมความรูเรื่องการออกกําลังกาย
วิ ท ยากรอาจพิ จ ารณาเลื อ กคํ า ถามคํ า ตอบต อ ไปนี้ มาแลกเปลี่ ย นพู ด คุ ย กั น ในกลุ  ม
เพื่อเสริมความรู
“คุณอาจคิดวาคุณเขาใจเรือ่ งการออกกําลังกายดีพอแลว ลองมาทดสอบกันวาคุณเขาใจ
เรือ่ งการออกกําลังกายจริงๆ แลวหรือยัง โดยตอบวาขอความตอไปนี้ จริง หรือ ไมจริง”
1. การออกกําลังกายแบบแอโรบิค คือ การเตนแอโรบิค
(ใหเลือก)

จริง

ไมจริง

ตอบ “จริง” = จริงๆ แลวไมใช
ตอบ “ไมจริง” = คุณเขาใจถูกแลว
การออกกําลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic exercise) เปนการออกกําลังกายของ
กลามเนื้อมัดใหญ เชน แขน ขา ตอเนื่อง หนักพอ [60-80% ของ (220-อายุ)] และ
นานพอ (> 20-30 นาที) ที่จะทําใหรางกายตองใชออกซิเจนเพื่อสรางพลังงาน ทําให
หัวใจและปอดถูกกระตุนเปนเวลานานพอที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปน
ประโยชนขึ้นในรางกาย
การเตนแอโรบิค (Aerobic dance) เปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic
exercise) ประเภทหนึ่งที่นําเพลงมาประกอบ ริเริ่มโดยนพ.เคนเนธ คูเปอร แพทย
ประจํากองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา
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2. ทํางานใชแรงกายอยูแลว ไมจําเปนตองออกกําลังกายอีก
(ใหเลือก)

จริง

ไมจริง

ตอบ “จริง” = ไมเสมอไป
ตอบ “ไมจริง” = คุณเขาใจถูกแลว
การออกแรงทํางานมักเปนการออกแรงเฉพาะสวน
การออกกําลังกายสําหรับผูที่ใชแรงกายอยูแลวขึ้นอยูกับลักษณะของงาน
ควรออกกําลังกายในสวนอื่นที่ไมไดใชในการทํางาน เชน
งานที่ เ น น เดิ น ควรออกกํ า ลั ง กายแบบยื ด เส น ยื ด สายและเพิ่ ม ความแข็ ง แรง
ของกลามเนื้อ
งานยกของทําใหกลามเนือ้ แข็งแรง ควรออกกําลังกายแบบแอโรบิคและยืดเหยียด
งานมีการเคลื่อนไหวเชน ยกของขึ้นลง ควรออกกําลังกายแบบแอโรบิคและ
เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ
หากคุณเหนื่อยงายกวาคนวัยเดียวกัน คุณควรกําลังกายแบบแอโรบิค เริ่มจาก
ชาๆ นอยๆ และคอยๆ เพิ่มขึ้นทีละนอย
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3. การออกกําลังกายไปดวย ดูทีวีไปดวย ชวยใหออกกําลังกายไดนานขึ้น
(ใหเลือก)

จริง

ไมจริง

ตอบ “จริง” = ไมเสมอไป
ตอบ “ไมจริง” = คุณเขาใจถูกแลว
ทีวี ทําใหเวลาการออกกําลังดูเหมือนจะผานไปเร็วขึ้น แตจะทําใหคุณอยูกับตัวเอง
นอยลง
กิ จ กรรมที่ ต  อ งการสมาธิ เช น การอ า นนิ ย าย ทํ า ให ก ารออกกํ า ลั ง กายของคุ ณ
ชาลงโดยไมรูตัว
ทางออกที่ดีกวาคือ ฟงเพลงเบาๆ หรือไมตองฟงอะไรเลย เพื่อสัมผัสกับความรูสึก
ของคุณทั้งทางรางกายและจิตใจ ในขณะออกกําลังกาย
4. ถาหยุดออกกําลังกาย กลามเนื้อจะกลายเปนไขมัน
(ใหเลือก)

จริง

ไมจริง

ตอบ “จริง” = คุณเขาใจผิด
ตอบ “ไมจริง” = คุณเขาใจถูกแลว
กลามเนื้อและไขมันมีโครงสรางโมเลกุลที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง
เปรียบไดกับการที่ผลสมจะเปลี่ยนสภาพเปนแอปเปล ซึ่งไมมีทางเกิดขึ้นได
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5. การออกกําลังกายทําใหกินมากขึ้น
(ใหเลือก)

จริง

ไมจริง

ตอบ “จริง” = ไมเสมอไป
ตอบ “ไมจริง” = คุณเขาใจถูกแลว
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยทั่วไป รางกายใชพลังงานไปไมมาก จึงไมทําให
กินมากขึ้นอยางที่กลัวกัน
คนที่ อ อกกํ า ลั ง กายแล ว รู  สึ ก หิ ว และกิ น ได ม าก ถ า รู  จั ก เลื อ กชนิ ด ของอาหารก็
ไมมีปญหา
ถาหยุดออกกําลังกายแตกินเทาเดิม จะอวนงาย เพราะพลังงานที่เหลือใชจะกลาย
เปนไขมันสะสม
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6. การออกกําลังกายทุกประเภท ชวยปองกันโรคหัวใจ
(ใหเลือก)

จริง

ไมจริง

ตอบ “จริง” = คุณเขาใจผิด
ตอบ “ไมจริง” = คุณเขาใจถูกแลว
เฉพาะการออกกําลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic exercise) เทานั้นที่เปนประโยชน
ตอหัวใจและระบบไหลเวียน
การออกกําลังกายแบบอื่นมักพัฒนาระบบโครงสราง ระบบกลามเนื้อ ระบบหายใจ
ระบบประสาท ฯลฯ
ตองไมลืมวา ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคหัวใจมีอีกหลายอยาง เชน กรรมพันธุ โรค
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ โรคอวน หรือความเครียด ฯลฯ
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7. อายุมากไมควรออกกําลังกาย
(ใหเลือก)

จริง

ไมจริง

ตอบ “จริง” = คุณเขาใจผิด
ตอบ “ไมจริง” = คุณเขาใจถูกแลว
การศึกษาชายวัยกลางคน 43 คน โดยใหออกกําลังกายสมํ่าเสมอดวยการวิ่งหรือ
วายนํ้า และอีกกลุมไมออกกําลังกายเปนเวลา 10 ป พบวา
กลุมไมออกกําลังกายจะมีสมรรถนะของรางกายเสื่อมถอยลงตามวัย
กลุมออกกําลังกายนอกจากสภาพรางกายไมเสื่อมถอยไปตามวัยแลว ยังพบวา
แข็งแรงกวาเดิม
การออกกําลังกายในคนอายุมากทําใหเปนหนุมเปนสาวขึ้น
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8. เหงื่อคือปจจัยความสําเร็จในการออกกําลังกาย
(ใหเลือก)

จริง

ไมจริง

ตอบ “จริง” = คุณเขาใจผิด
ตอบ “ไมจริง” = คุณเขาใจถูกแลว
เหงื่อออก เพราะรางกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น
เมื่อรางกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น จะเกิดกระบวนการขับของเหลว (เหงื่อ) ออกมาทาง
รูขุมขนเพื่อปรับอุณหภูมิในรางกายใหเย็นลง
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9. การออกกําลังกายที่ไดประโยชน คือการออกกําลังกายตอนเชาเทานั้น
(ใหเลือก)

จริง

ไมจริง

ตอบ “จริง” = คุณเขาใจผิด
ตอบ “ไมจริง” = คุณเขาใจถูกแลว
ออกกําลังกายเวลาไหน ก็ไมแตกตาง ควรออกกําลังกายในชวงเวลาที่คุณสะดวก
ที่สุด
หลั ก คื อ ไม ค วรออกกํ า ลั ง กายหลั ง เพิ่ ง ทานอาหารอิ่ ม เพราะเลื อ ดจะไปเลี้ ย ง
ที่ ก ระเพาะและลํ า ไส เลื อ ดจะไปเลี้ ย งสมองไม พ อ เกิ ด อาการหน า มื ด เป น ลม
หรือกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดได
คนที่ตองการลดนํ้าหนักควรออกกําลังกายตอนเชา แตตองอบอุนรางกาย (warm
up) ใหเพียงพอ มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บของกลามเนื้อไดงาย เพราะอุณหภูมิ
ในร า งกายตํ่ า สุ ด ในช ว ง 1-3 ชั่ ว โมงก อ นเราตื่ น บวกกั บ ความเย็ น ของอากาศ
ในชวงเชา
การออกกําลังกายตอนเย็นชวยใหนอนหลับไดดีขึ้น แตตองพักประมาณ 1-3 ชั่วโมง
หลังออกกําลังกาย หากนอนทันที รางกายจะยังตื่นตัว สงผลใหนอนไมคอยหลับ
หรือหลับไมสนิท
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10. วันธรรมดาทํางาน ออกกําลังกายไดแปบเดียว สูไปออกเสารอาทิตยทีเดียว
ไดหลายชั่วโมงดีกวา
(ใหเลือก)

จริง

ไมจริง

ตอบ “จริง” = คุณเขาใจผิด
ตอบ “ไมจริง” = คุณเขาใจถูกแลว
ออกนอยๆ ดีกวาไมออกเลย
ผูที่เริ่มออกกําลังกาย ควรออกเพื่อสรางความเคยชิน ออกได 5-10 นาทีก็นับวา
เปนเรื่องที่ดี
ไมควรสะสมไปออกกําลังกายหนักๆ ทีเดียวในวันเสารอาทิตย ควรออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอในวันธรรมดาดวย
การออกกําลังกายสมํ่าเสมอชวยกระตุนสมอง ทําใหเซลลประสาทมีการเชื่อมตอกัน
ดีขึ้นและแข็งแรงขึ้น
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ใบงานที่ 4
แบบประเมินความสุขคนไทย (กรมสุขภาพจิต)
คําถามตอไปนีเ้ ปนคําถามถึงประสบการณของทานในชวง 1 เดือนทีผ่ า นมาจนถึงปจจุบน
ั

คําถาม

ไมเลย เล็กนอย มาก มากที่สุด

1. ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต
2. ทานรูสึกสบายใจ
3. ทานรูสึกภูมิใจในตนเอง
4. ทานรูสึกเบื่อหนายทอแทกับการดําเนินชีวิตประจําวัน
5. ทานรูสึกผิดหวังในตนเอง
6. ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีแตความทุกข
7. ทานสามารถทําใจยอมรับ
ไดสําหรับปญหาที่ยากจะแกไข (เมื่อมีปญหา)
8. ทานมั่นใจวาจะสามารถควบคุมอารมณได
เมื่อมีเหตุการณคับขันหรือรายแรงเกิดขึ้น
9. ทานมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ
รายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
10. ทานรูสึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผูอื่นมีทุกข
11. ทานรูสึกเปนสุขในการชวยเหลือผูอื่นที่มีปญหา
12. ทานใหความชวยเหลือแกผูอื่นเมื่อมีโอกาส
13. ทานรูสึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยูในครอบครัว
14. หากทานปวยหนัก ทานเชื่อวา
ครอบครัวจะดูแลทานเปนอยางดี
15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันตอกัน
100 คูมือปรับพฤติกรรมสุขภาพ
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การใหคะแนน
กลุมที่ 1 ไดแกขอ
1 2 3 7 8 9

กลุมที่ 2 ไดแกขอ

เกณฑการใหคะแนน

4 5 6

กลุม 1 และกลุม 2
คะแนน
คําตอบ
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2

10 11 12 13 14 15

ไมเลย

0

3

เล็กนอย

1

2

มาก

2

1

มากที่สุด

3

0

การแปลผล
เมื่อรวมคะแนนทุกขอแลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑปกติที่กําหนดดังนี้
(คะแนนเต็ม 45 คะแนน)
35-45 คะแนน
28-34 คะแนน
27 คะแนนหรือนอยกวา

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความสุขมาก
มีความสุขปานกลาง
มีความสุขนอย

แหลงที่มา: อภิชัย มงคล และคณะ. 2547. การพัฒนาและทดสอบ ดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับใหม
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
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สูตรคํานวนปริมาณพลังงานอาหารที่รางกายตองการ
วิธีคํานวณพลังงานที่ใชตอวัน (อัตราการเผาผลาญพลังงานตอวัน)
คํานวณพลังงาน (แคลอรี่) ที่ใชตอวัน (= พลังงานเปนแคลอรี่ที่ตองการ
ตอหนึ่งวัน) ในภาวะรางกายปกติ ดูที่คา Basal Metabolism Rate (BMR)
สําหรับผูชาย BMR (แคลอรี่)
= 66 + (13.7 x นํ้าหนักตัวเปน กก.) + (5 x สวนสูงเปน ซม.) – (6.8 x อายุ)
สําหรับผูหญิง BMR (แคลอรี่)
= 655 + (9.6 x นํา้ หนักตัวเปน กก.) + (1.8 x สวนสูงเปน ซม.) – (4.7 x อายุ)
คํานวณพลังงานที่ใชเมื่อมีการทํากิจกรรมเพิ่มเติมในแตละวัน
(Total Daily Energy Expenditures; TDEE)
นั่งทํางานอยูกับที่ และไมไดออกกําลังกายเลย
= BMR x 1.2
ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเล็กนอย ประมาณอาทิตยละ 1-3 วัน
= BMR x 1.375
ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาปานกลาง ประมาณอาทิตยละ 3-5 วัน
= BMR x 1.55
ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาอยางหนัก ประมาณอาทิตยละ 6-7 วัน
= BMR x 1.725
ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาอยางหนักทุกวันเชาเย็น
= BMR x 1.725
หมายเหตุ กรณีมีกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมในแตละวัน ควรไดรับพลังงานเพิ่ม
เอกสารอางอิง
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2555. คาดัชนีมวลกาย.
สืบคนจาก http://dopah.anamai.moph.go.th/bmi.php
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม. โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจําป.
สืบคนจาก http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/hp/check_up.php
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ปริมาณพลังงานของอาหารแตละประเภท
หมวดอาหารจานเดียว
รายการอาหาร
กวยจั๊บ
กวยจั๊บญวน
กวยเตี๋ยวคั่วไก
กวยเตี๋ยวผัดกะเพราไก
กวยเตี๋ยวผัดไทยกุงสดใสไข
กวยเตี๋ยวเรือนํ้าตกนํ้า
กวยเตี๋ยวเรือนํ้าตกแหง
กวยเตี๋ยวเสนปลานํ้า
กวยเตี๋ยวเสนปลาแหง
กวยเตี๋ยวเสนเล็กตมยําหมู
กวยเตี๋ยวเสนเล็กตมยําแหง
กวยเตี๋ยวเสนใหญผัดซีอิ๊วใสไข
กวยเตี๋ยวเสนใหญผัดซีอิ๊วหมูใสไข
กวยเตี๋ยวเสนใหญราดหนาหมู
กวยเตี๋ยวหลอด
เกาเหลาลูกชิ้นนํ้าใส
เกาเหลาราดหนา
เกี๊ยวกรอบราดหนากุง
เกี๊ยวนํ้ากุง
เกี๊ยวปลานํ้า
โกยซีหมี่
ขาวกุงทอดกระเทียม
ขาวไกอบ
ขาวขาหมู
ขาวไขเจียว
ขาวคลุกกะป
ขาวผัดกะเพรากุง
ขาวผัดกะเพราไก

จํานวน
1 ถวย
1 ถวย
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 ถวย
1 ถวย
1 จาน
1 จาน
1 ชาม
1 ชาม
1 จาน
1 ชาม
1 จาน
1 จาน
1 ถวย
1 ชาม
1 จาน
1 ชาม
1 ถวย
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน

แคลอรี่ (กิโลแคลอรี่)
240
235
435
440
545
180
225
375
420
335
330
520
679
405
225
225
300
635
275
165
550
495
490
690
445
410
540
554
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รายการอาหาร
ขาวผัดกะเพราไกไขดาว
ขาวผัดกะเพราหมู
ขาวผัดกุงใสไข
ขาวผัดแกงเขียวหวานไก
ขาวราดแกงเขียวหวานไก
ขาวผัดคะนาหมูกรอบ
ขาวผัดนํ้าพริกกุงสด
ขาวผัดนํ้าพริกลงเรือ
ขาวผัดปลาเค็ม
ขาวผัดปูใสไข
ขาวผัดสับปะรด
ขาวผัดหมูนํ้าพริกเผา
ขาวผัดหมูใสไข
ขาวผัดแหนม
ขาวผัดอเมริกัน
ขาวมันไก
ขาวมันไกทอด
ขาวราดหนาไก
ขาวหนาเปด
ขาวหมกไก
ขาวหมูกระเทียม
ขาวหมูแดง
ขาวเหนียวหมูทอด
ขาวเหนียวหมูสวรรค
ขนมจีนซาวนํ้า
ขนมจีนนํ้าเงี้ยว
ขนมจีนนํ้าพริก
ขนมจีนนํ้ายา
ขนมจีนนํ้ายาปกษใต
ขาวซอยไก

จํานวน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 ชุด
1 ชุด
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 ถวย

แคลอรี่ (กิโลแคลอรี่)
630
580
595
630
483
670
460
605
405
610
335
665
660
610
790
585
695
400
495
540
525
560
440
480
320
305
450
375
146
395
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รายการอาหาร
ขาวตมปลา
โจกหมู
โจกหมูตับ ไขลวก
บะหมี่กรอบราดหนา
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผัดกะเพราหมู
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผัดขี้เมา
บะหมี่เกี๊ยวเปดยาง
บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนํ้า
บะหมี่นองไก นํ้า
บะหมี่ตมยําหมู
บะหมี่เปด นํ้า
บะหมี่แหงหมูแดง
ปลาชุบเกล็ดขนมปงทอด สลัดผัก
มักกะโรนีขี้เมาไก
มักกะโรนีผัดกุง
ยากิโซบะ
เย็นตาโฟนํ้า
วุนเสนตมยํา
วุนเสนผัดไทยกุงสด
สมตําไทย
สมตําปู
สุกี้หมู/ ไก/ กุง (ไมใสวุนเสน)
สุกี้แหงทะเล
เสนหมี่ลูกชิ้นนํ้าใส
เสนหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัว นํ้า
เสนหมี่ลูกชิ้นหมู แหง
เสต็กไกทอด มันบด
เสต็กปลายาง
เสต็กหมู ผักสดคลุกเนย
เสต็กหมู สลัดผักสด

จํานวน
1 ชาม
1 ถวย
1 ถวย
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 ถวย
1 ชาม
1 ชาม
1 ถวย
1 ถวย
1 จาน
1 ชุด
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 ชาม
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 ชาม
1 ชาม
1 ชาม
1 ชาม
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน

แคลอรี่ (กิโลแคลอรี่)
325
160
230
515
540
530
415
305
375
300
370
345
595
520
420
400
290
245
520
55
35
200
280
225
226
430
430
260
505
375
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รายการอาหาร
สลัดแขก
สลัดไกนํ้าใส
สลัดกุงนํ้าใส
หมี่กรอบราดหนาหมู
หมี่กะทิ
หมี่ซั่วผัด

จํานวน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน

หมวดกับขาว
รายการอาหาร
ไกทอด
ไกยาง
ไกยาง
แกงเขียวหวานไก
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย
แกงเขียวหวานหมู
แกงจืดเตาหูหมูสับ
แกงจืดถั่วงอกหมูสับ
แกงจืดวุนเสน
แกงเผ็ดเปดยาง
แกงมัสมั่นไก
แกงเลียง
แกงสมชะอมชุบไขทอดกับกุง
แกงสมดอกแคกับกุง
แกงสมผักกะเฉดปลา
แกงสมผักบุงปลาชอน
แกงสมผักรวม
แกงเทโพหมู
ขาวสวย
ขาวตม
ขาวเหนียว

จํานวน
1 นอง
1 นอง
1 อก
1 ถวย
1 ถวย
1 ถวย
1 ถวย
1 ถวย
1 ถวย
1 ถวย
1 ถวย
1 ถวย
1 ถวย
1 ถวย
1 ถวย
1 ถวย
1 ถวย
1 ถวย
1 ทัพพี
1ถวย
1 ปน (1/2 ทัพพี)

แคลอรี่ (กิโลแคลอรี่)
230
97
92
690
405
395
แคลอรี่ (กิโลแคลอรี่)
345
165
110
240
240
235
80
50
115
240
235
115
270
105
110
105
120
300
68
120
80
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รายการอาหาร
ขนมจีน
ไขเจียว
ไขดาว
ไขตม
ไขตุน
ไขลวก
ไขพะโล
คะนาหมูกรอบ
ตมยํากุง
ทอดมันปลากราย
ปลาอินทรีทอดเค็ม
ผักบร็อคโคลี่กับกุง
ผัดผักกระเฉดนํ้ามันหอย
ผัดผักบุงไฟแดง
ผัดยอดมะระนํ้ามันหอย
ยํามะเขือยาว
ยําวุนเสน
ลูกชิ้นปลา
สมตําไทย
สมตําปู

จํานวน
2 จับ
1 ฟอง
1 ฟอง
1 ฟอง
1 ฟอง
1 ฟอง
1 ถวย
1 จาน
1 ถวย
1 ชิ้น
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
10 ลูก
1 จาน
1 จาน

หมวดสวนผสมของอาหารและเครื่องดื่ม
รายการอาหาร
จํานวน
คอฟฟเมต
1 ชอนชา
ครีมเทียม
1 ชอนชา
ซอสมะเขือเทศ
1 ชอนโตะ
นมขนหวานพรองมันเนย
1 ชอนโตะ
นมขนหวาน
1 ชอนโตะ
นํ้าตาลทราย
1 ชอนชา
นํ้าผึ้ง
2 ชอนโตะ

แคลอรี่ (กิโลแคลอรี่)
160
250
165
75
75
75
180
420
65
230
115
210
185
210
185
115
120
38
55
35
แคลอรี่ (กิโลแคลอรี่)
22
45
20
60
90
20
100
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รายการอาหาร
นํ้าสลัดขน
นํ้าสลัดใส
เนย
มาการีน
มายองเนส
แยม
โยเกิรตรสจืด ไขมันตํ่า

จํานวน
1 ชอนโตะ
2 ชอนโตะ
1 ชอนชา
1 ชอนชา
1 ชอนโตะ
1 ชอนชา
250 cc

แคลอรี่ (กิโลแคลอรี่)
100
100
45
45
100
20
100

หมวด Fast Food
รายการอาหาร
Frenchfries (ธรรมดา)
แฮมเบอรเกอรขนาดปกติ (989 กรัม)
McDonald แมคฟช
McDonald แมคนักเก็ต
McDonald กาแฟเย็น
McDonald พายสับปะรด
McDonald ไอศครีมโคน
KFC ปอบคอรนใหญ
KFC ปกไกยาง 6 ชิ้น
KFC นํ้าอัดลม (เล็ก)

จํานวน
10 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
6 ชิ้น
แกวกลาง
1 ชิ้น
1 ชิ้น
369 กรัม
157 กรัม
11 ออนซ

แคลอรี่ (กิโลแคลอรี่)
220
245
330
290
200
210
170
1,210
540
140

หมวดขนมหวาน ของทานเลน
รายการอาหาร
กลวยแขก
กลวยบวชชี
กลวยนํ้าวาปง
เกี๊ยวกรอบ
เกี๊ยวซา
ขนมกลวย
ขนมตาล
ขนมถวย

จํานวน
3 ชิ้น
1 ถวย
1 ผล
3 ชิ้น
3 ชิ้น
2 หอ
2 กระทง
2 ถวย

แคลอรี่ (กิโลแคลอรี่)
255
230
90
235
190
240
115
265
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รายการอาหาร
ขนมปงขาว
ขนมปงปอนด
ขนมปงโฮลวีท
ขาวเกรียบกุง
ขาวตมมัด
ขาวแตน (ขาวพองราดนํ้าตาล)
ขาวโพดตม
ขาวเหนียวกะทิทุเรียน
ขาวเหนียวดํานํ้ากะทิ
ขาวเหนียวหนาสังขยา
ครัวซอง
คุกกี้ช็อคแลตชิพ
คุกกี้สิงคโปร
เคกกลวยหอม
แครกเกอรรสจืด
เจลลี่
เฉากวย
ชิฟฟอนคัสตารดเคก
ช็อกโกแลต
เตาสวน
เตาฮวยนํ้าขิง
บะจาง
บราวนี่
บลูเบอรรี่ชีสเคก
แบล็กฟลอเรสตเคก
ปาทองโก
พายสับปะรด
ฟกทองแกงบวช
รวมมิตร
ลูกชุบ

จํานวน
1 แผน
1 แผน
1 แผน
3 แผน
1 มัด
1 แผน
1 ฝกเล็ก
1 ถวย
1 ชามเล็ก
1 หอ
1 ชิ้น
2 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น
1 แผน
2 อัน
1 ชามเล็ก
1 ชิ้น
1 ชิ้นพอดีคํา
1 ชามเล็ก
1 ถวย
1 ลูก
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 คูขนาดกลาง
1 ชิ้น
1 ชามเล็ก
1 ถวย
3 ลูก

แคลอรี่ (กิโลแคลอรี่)
68
80
58
110
285
150
200
225
325
370
235
235
190
370
20
80
90
340
170
215
130
300
340
285
470
270
505
185
230
170
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รายการอาหาร
ลูกเดือยตมนํ้าตาล
สังขยา
หมูปง
หมูสะเตะ
เอแคลไสครีม
ไอศกรีมกะทิ
ไอศกรีมกาแฟ
ไอศกรีมช็อคโกแลต
ไอศกรีมเรซิน
ไอศกรีมวนิลา
ไอศกรีมสตอเบอรี่

จํานวน
1 ถวย
2 x 2 นิ้ว
2 ไม
2 ไม
1 ชิ้น
1 กอน
1 กอน
1 กอน
1 กอน
1 กอน
1 กอน

แคลอรี่ (กิโลแคลอรี่)
140
204
150
230
225
107.5
142
119
264
140
110

หมวดผลไม
รายการอาหาร
กลวยนํ้าวาสุก
กลวยหอมสุก
แกวมังกร
ทุเรียน
ชมพู
ฝรั่ง
มะละกอ
มังคุด
สมเขียวหวาน
สมโอ
สับปะรด
แอปเปล

จํานวน
1 ผลเล็ก
1 ผลใหญ
8 ชิ้นพอดีคํา
2 ชิ้นพอดีคํา
2-3 ผล
½ ผล
6-8 ชิ้นพอดีคํา
4 ผล
1 ผลใหญ
1 กลีบใหญ
6-8 ชิ้นพอดีคํา
½ ผล

แคลอรี่ (กิโลแคลอรี่)
60
120
60
60
60
60
60
60
60
60
30
60

หมวดเครื่องดื่ม
รายการอาหาร
กาแฟเย็น
กาแฟรอน

จํานวน
1 แกว
1 แกว

แคลอรี่ (กิโลแคลอรี่)
115
55
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รายการอาหาร
กาแฟ (นํ้าตาล 2 ครีม 2)
โกโก
ช็อคโกแลตเย็น
ชาเขียว (รสหวาน)
ชาดําเย็น
ชามะนาว
ชาเย็น
ชา (นํ้าตาล 2 ชอน)
นมจืด
นมจืดไขในตํ่า
นมจืดไมมีไขมัน
นมถั่วเหลือง หวานนอย
นมรสหวาน
นมเปรี้ยว
นํ้าชาเขียว
นํ้าชาเขียวผสมนํ้าผึ้ง
นํ้าเตาหู (จืด)
นํ้านมขาวโพด
นํ้ามะเขือเทศ
นํ้ามะเขือเทศ
นํ้ามะนาว
นํ้าสม 100%
โคก
เบียร
มิลคเชค
ยาคูลท
โยเกิรตปราศจากไขมัน
โยเกิรต ไขมันตํ่า
โยเกิรตรสธรรมชาติ
โอวัลติน
โอเลี้ยง

จํานวน
1 ถวย
1 แกว
1 แกว
1 แกว
1 แกว
1 แกว
1 แกว
1 ถวย
1 กลอง 250cc
1 กลอง 250cc
1 กลอง 250cc
1 กลอง 250cc
1 กลอง 250cc
1 กลอง 250cc
1 กลอง 250cc
1 กลอง 250cc
1 แกว
1 แกว
1 แกว
1 กลอง 250cc
1 แกว
1 กลอง 200 cc
1 กระปอง 325 cc
1 แกว
1 แกว
1 ขวด
1 กลอง
1 กลอง
1 กลอง
1 แกว
1 แกว

แคลอรี่ (กิโลแคลอรี่)
65
210
280
120
110
100
100
42
160
125
80
140
200
125
70
70
75
80
48
50
100
120
130
148
150
90
80
160
95
210
103
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