ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์

แบบจำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์

บทความวิชาการ
แบบจำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์และการประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพทางการพยาบาล
Pender’s Health Promotion Model and Its Applications
in Nursing Practice
ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์1*
Chuleekorn Danyuthasilpe1*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
Assistant Professor, Department of Nursing, Faculty of Nursing, Naresuan University,
Phitsanulok, Thailand.
*Corresponding author: chuleekorn1429@gmail.com
1

1

บทคัดย่อ
แบบจำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายและทำ�นายพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ แบบจำ�ลองนี้ได้ผสมผสานศาสตร์ทางการพยาบาลและพฤติกรรมศาสตร์ โดยคำ�นึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคล กระบวนการทีช่ ว่ ยกระตุน้ หรือเสริมแรงจูงใจให้บคุ คลปฏิบตั พิ ฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ในแบบจำ�ลองนี้
ประกอบด้วยมโนทัศน์ที่สำ�คัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ลักษณะเฉพาะและประสบการณ์ของบุคคล 2) อารมณ์และความคิด
ที่เฉพาะกับพฤติกรรม และ 3) ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม ซึ่งในสองมโนทัศน์แรกมีความสัมพันธ์กันและมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์เชิง
พฤติกรรม นั่นคือ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวัง การปฏิบัติการพยาบาลเป็นบทบาทสำ�คัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ การส่งเสริมการคิดรู้ต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน
การสร้างเสริมให้เห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการปฏิบัติพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการกับอุปสรรคเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กระบวนการพยาบาลเป็นกรอบแนวคิดที่นำ�มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั กิ ารส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การประเมินสภาพ ค้นหาปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ การระบุข้อวินิจฉัยและวางแผน เพื่อกำ�หนดกิจกรรมต่างๆ และช่วยให้บุคคลรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติ
เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามแผนทีก่ �ำ หนด และการประเมินผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมตามแผนทีก่ �ำ หนด
คำ�สำ�คัญ: กระบวนการพยาบาล; แบบจำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์; ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ
Abstract
Pender’s health promotion model is a conceptual framework which provides for the explaining and
predicting of health promoting behaviors. This model combines with nursing and behavioral science perspectives,
and emphasizes various factors which influence the health behaviors of persons and enhancing methods to
motivate persons to engage in health-promoting behaviors. The major conceptual components to consider
regarding the model include 1) individual characteristics and experiences 2) behavior-specific cognitions and
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affect and 3) behavioral outcomes. The first two components are related to and influence the behavioral
outcomes of persons, which are health-promoting behaviors. The nursing roles in the health promotion model
influence behavioral change in persons which involve raising consciousness related to health-promoting
behaviors, promoting self-efficacy, enhancing benefits of behavior change, modifying the environment to support
health promotion practices, and managing barriers to behavior change. The nursing process is a framework that
was applied for assessing various factors related health-promoting behaviors, identifying nursing diagnosis and
planning to assist persons to improve their capacity to act for behavioral change, implementing health promotion
practices to fulfill the goals for the enhancement of health, and evaluating the planned interventions.
Keywords: health promotion practice; nursing process; Pender’s health promotion model
การส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ เป็นแนวคิดทฤษฎีทใ่ี ช้ในการ
บทนำ�
อธิบายและทำ�นายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และมีการนำ�
แบบจำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพของโนราห์ เจ เพนเดอร์
มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เช่น การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
(Nola J. Pender) มีแนวคิดพืน้ ฐานจากทฤษฎีความคาดหวัง
เพือ่ การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ2,3 การส่งเสริมสุขภาพของ
ในคุณค่า (expectancy-value theory) ซึ่งกล่าวถึงความ
วัยรุน่ 4 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของกลุม่ บุคคลต่างๆ5,6,7
คาดหวังในผลลัพธ์ของการกระทำ� และทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
และการควบคุมน้�ำ หนักของผูท้ ม่ี ภี าวะอ้วน8 การศึกษาโปรแกรม
ปัญญาสังคม (social cognitive theory) ของอัลเบิรท์ แบนดูรา
การส่งเสริมสุขภาพ เช่น การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม
1,2
(Albert Bandura) ที่เชื่อว่า การที่บุคคลจะปฏิบัติหรือ
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น9 แบบแผนโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์10
ไม่ ป ฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมใดขึ้ น อยู่ กั บ ความคาดหวั งในผลลั พ ธ์
เป็นต้น และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ทางการ
และความเชื่อในสมรรถนะแห่งตน ซึ่งบุคคลจะใช้กระบวนการ
พยาบาล บทความวิชาการฉบับนี้ เขียนขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
ทางปัญญาผ่านการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และมีผลต่อ
เพื่อนำ�เสนอมโนทัศน์ของเมตาพาราดาม (Metaparadigm)
การตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เพนเดอร์
ทางการพยาบาลตามแนวคิดแบบจำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพ
และคณะ ได้พฒ
ั นาแบบจำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพและตีพมิ พ์
ของเพนเดอร์ขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นของแบบจำ�ลอง ความสัมพันธ์
ผลงานครั้งแรกในปี ค.ศ.1987 และปรับปรุงในปี ค.ศ.1996
ขององค์ประกอบของแบบจำ�ลอง มโนทัศน์หลักในแบบจำ�ลอง
ซึ่งผสมผสานศาสตร์ทางการพยาบาลและพฤติกรรมศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพและการประยุกต์ใช้แบบจำ�ลองการสร้าง
โดยคำ�นึงถึงปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล
เสริมสุขภาพ
กระบวนการที่ช่วยกระตุ้นหรือเสริมแรงจูงใจให้บุคคลปฏิบัติ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และเชื่อว่าพฤติกรรม
มโนทัศน์ของเมตาพาราดามทางการพยาบาล ตามแนวคิด
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพเกิ ด จากแรงจู งใจที่ บุ ค คลต้ อ งการ
แบบจำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพ (Metaparadigm concepts
ยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตน และการที่จะ
as defined in health promotion model)
บรรลุเป้าหมายนั้นบุคคลต้องได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรม
มโนทั ศ น์ ข องเมตาพาราดามทางการพยาบาล
สร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งแบบจำ�ลองนี้มองสุขภาพเป็นมโนทัศน์
ประกอบด้วย บุคคล (person) สิ่งแวดล้อม (environment)
ในเชิงบวก แตกต่างจากแบบจำ�ลองความเชื่อด้านสุขภาพ
สุขภาพ (health) และการพยาบาล (nursing) ซึง่ ตามแนวคิด
2
ทีเ่ ป็นแบบจำ�ลองด้านการป้องกัน ในแบบจำ�ลองการส่งเสริม
แบบจำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพ เพนเดอร์ และคณะ11 อธิบายว่า
สุขภาพฉบับปรับปรุง ได้เพิม่ ข้อตกลงเบือ้ งต้นของแบบจำ�ลอง
1) บุคคล เป็นแกนหลัก ของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
2,3
และตัวแปรทีเ่ พิม่ มาใหม่ คือ อารมณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ
บุคคลแต่ละคนมีลกั ษณะส่วนตัวแตกต่างกัน และประสบการณ์
พฤติกรรม (activity-related affect) ความมุ่งมั่นในการ
ที่ได้รับแตกต่างกันซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรม อีกทั้ง
ปฏิบัติพฤติกรรม (commitment to a plan of action) และ
บุคคลมีการเรียนรูพ้ ฤติกรรมสุขภาพภายในบริบทของครอบครัว
ความต้องการและความชื่นชอบอื่นในขณะนั้น (immediate
และชุมชน 2) สิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมทั้งทาง
competing demands and preferences) แบบจำ�ลอง
กายภาพ สิ่งแวดล้อมระหว่างบุคคล และสิ่งแวดล้อมทาง
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เศรษฐกิจสังคมที่บุคคลนั้นอาศัย 3) สุขภาพ หมายถึง ภาวะ
สุขภาพในระดับสูงของบุคคลในทิศทางบวก และ 4) การพยาบาล
เพนเดอร์ ไม่ได้นิยามการพยาบาลโดยตรง แต่กล่าวถึง
บทบาทของการพยาบาลภายในบริบทของการสร้างเสริม
สุขภาพ ซึง่ เป็นบทบาทสำ�คัญและมีอทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ การสร้างความตระหนักเกีย่ วกับ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน
การสร้ า งเสริ ม ประโยชน์ ข องการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
การปรั บ เปลี่ ย นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส นั บ สนุ น การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม และการจัดการกับอุปสรรคเพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม11 เป็นต้น
ข้อตกลงเบื้องต้นของแบบจำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพ
(Assumptions of health promotion model)
ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ของแบบจำ � ลองการส่ ง เสริ ม
สุขภาพ เป็นความเชือ่ พืน้ ฐานของการส่งเสริมสุขภาพ มีดงั นี2,12
้
1. บุคคลแสวงหาเพื่อสร้างสรรค์ความเป็นอยู่เพื่อ
สุขภาพทีด่ ี ซึง่ บ่งบอกถึงศักยภาพหรือความสามารถของบุคคล
2. บุคคลมีความสามารถคิดไตร่ตรอง สะท้อนคิด
เพื่อการตระหนักรู้ รวมถึงการประเมินความสามารถตนเอง
3. บุคคลให้คณ
ุ ค่าของการเจริญเติบโตในทิศทางบวก
และพยายามจะบรรลุเป้าหมายของความสำ�เร็จ โดยพยายาม
รักษาความสมดุลของตนเองกับการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อม
รวมถึงปัจจัยต่างๆ
4. บุคคลแสวงหาการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
5. บุคคลซึง่ ประกอบด้วยหลายมิตทิ ง้ั กาย จิต สังคม
มีปฏิบัติสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม มีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม
ให้เข้ากับตนเอง และปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง
6. บุคลากรทางสุขภาพเป็นส่วนหนึง่ ของสิง่ แวดล้อม
ระหว่างบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อบุคคลตลอดช่วงชีวิต
7. การริเริ่มด้วยตนเองในการสร้างแบบแผนความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่จำ�เป็นในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
จากข้อตกลงเบือ้ งต้นดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบทบาท
เชิงรุกของบุคคล (active role) หรือผูใ้ ช้บริการซึง่ มีศกั ยภาพ
และบทบาทในการกำ�หนดสุขภาพ เพื่อคงไว้ซึ่งพฤติกรรม
สุขภาพ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรม
สุขภาพ
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ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของแบบจำ�ลองการส่งเสริม
สุขภาพ (Theoretical propositions of the health
promotion model)
แบบจำ � ลองการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของเพนเดอร์
ประกอบด้วยบุรพสัญญา (propositions) จำ�นวน 14 ข้อ
ซึ่งเป็นข้อความแสดงถึงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์หลายๆ
มโนทัศน์2,12 ดังนี้
1. พฤติกรรมเดิมที่ปฏิบัติมา พฤติกรรมที่ปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย และพฤติกรรมต่างๆ ที่ได้รับมามีอิทธิพลต่อ
ความเชื่อด้านสุขภาพ ความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคล และ
การปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
2. บุคคลสัญญาทีจ่ ะปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพก็ตอ่ เมือ่
ได้คาดคะเนประโยชน์ทจ่ี ะได้หรือให้คณ
ุ ค่าต่อสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
3. การรับรู้อุปสรรคสามารถเป็นทั้งสิ่งที่ขัดขวาง
การปฏิบตั พิ ฤติกรรม ตัวกลางการปฏิบตั พิ ฤติกรรม และสิง่ ที่
ทำ�ให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมขึ้นจริง
4. การรับรูค้ วามสามารถของตน หรือสมรรถนะแห่งตน
(self-efficacy) จะทำ�ให้ความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
สุขภาพเพิ่มขึ้น
5. การรับรู้สมรรถนะแห่งตนที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้
การรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ลดลง
6. อารมณ์ทจ่ี �ำ เพาะต่อพฤติกรรมในทางบวกทีเ่ พิม่ ขึน้
จะส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเพิ่มมากขึ้น
7. เมือ่ อารมณ์ทจ่ี �ำ เพาะต่อพฤติกรรมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมสุขภาพ โอกาสของความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
และการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพจะเพิ่มมากขึ้น
8. บุคคลมีความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพที่มากขึ้น เมื่อได้รับความช่วยเหลือและการ
สนับสนุนในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
9. ครอบครัว เพื่อน และบุคลากรทางสุขภาพ เป็น
แหล่งของอิทธิพลระหว่างบุคคล (interpersonal influence)
ที่ สำ � คั ญ มี ผ ลต่ อ ความมุ่ ง มั่ นในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสร้ า ง
เสริมสุขภาพทั้งในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง
10. อิทธิพลด้านสถานการณ์ (situational influence)
มี ผ ลต่ อ ความมุ่ ง มั่ นในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสร้ า งเสริ ม สุ ข
ภาพทั้งในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือมีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมของบุคคลในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
11. ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมที่เฉพาะ
เจาะจงยิ่งมากขึ้น โอกาสของการคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพก็มากขึ้น
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12. ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
จะลดลงเมื่อบุคคลมีความต้องการที่จะปฏิบัติพฤติกรรมอื่น
เข้ามามากกว่าพฤติกรรมที่ปรารถนาไว้
13. ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพจะ
ลดลง เมือ่ มีสง่ิ ทีน่ า่ สนใจอย่างอืน่ เข้ามากะทันหันหรือมีความ
ชื่นชอบอย่างอื่นในขณะนั้นมากขึ้น
14. บุคคลสามารถปรับเปลีย่ นความคิดรู้ (cognitions)
อารมณ์ และสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างบุคคลที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพ
มโนทั ศ น์ ห ลั กในแบบจำ � ลองการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
เพนเดอร์
แบบจำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ฉบับ
ปรับปรุง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์หลักที่สำ�คัญ11
ดังนี้
1. ลักษณะเฉพาะและประสบการณ์ของบุคคล
(Individual characteristics and experiences)
บุคคลแต่ละคนมีลักษณะส่วนตัวและประสบการณ์
ที่เคยปฏิบัติแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นตามมา ลักษณะเฉพาะและ
ประสบการณ์ของบุคคล ประกอบด้วย
		 1.1 พฤติกรรมเดิมที่เกี่ยวข้อง (prior related
behavior) พฤติกรรมเดิมมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อม
ต่อความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
		 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factors) เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพทั้งโดยตรง
และโดยอ้ อ มผ่ า นอารมณ์ แ ละความคิ ด ที่ เ ฉพาะกั บ
พฤติกรรมนั้นๆ ปัจจัยส่วนบุคคล แบ่งเป็น 1) ปัจจัยด้าน
ชีววิทยา (biological factors) ได้แก่ อายุ ดัชนีมวลกาย
สภาวะการเจริญพันธุ์ ภาวะหลังหมดประจำ�เดือน ความแข็งแรง
ของร่างกาย ความคล่องแคล่วว่องไว เป็นต้น 2) ปัจจัย
ด้านจิตใจ (psychological factors) ได้แก่ ความมีคุณค่า
ในตนเอง (self-esteem) แรงจูงใจในตนเอง การรับรู้ภาวะ
สุขภาพตนเอง เป็นต้น และ 3) ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม
(sociocultural factors) ได้แก่ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ขนบ
ธรรมเนียมประเพณี การศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจสังคม
เป็นต้น
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2. อารมณ์และความคิดที่เฉพาะกับพฤติกรรม
(Behavior-specific cognitions and affect)
ปัจจัยด้านนี้มีความสำ�คัญในการสร้างเสริมแรงจูงใจ
ให้เกิดความมุ่งมั่นในการกระทำ�พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
และเป็นแก่นสำ�คัญของการทำ�กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ที่ให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีดังนี้
		 2.1 การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม
(perceived benefit of action) การรับรู้ประโยชน์จะเป็น
แรงจู งใจทั้ งโดยตรงและโดยอ้ อมต่ อการปฏิ บั ติพ ฤติกรรม
สุ ข ภาพผ่ า นการตั ด สิ น ใจที่ มุ่ ง มั่ น ต่ อ แผนการปฏิ บั ติ
พฤติกรรม
		 2.2 การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม
(perceived barriers to action) เป็นความเชือ่ หรือการรับรู้
ถึงอุปสรรค หรือสิง่ ขัดขวางทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถปฏิบตั พิ ฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ เช่น ความไม่รู้ ไม่มเี วลา ขีเ้ กียจ ไม่สะดวก
ค่าใช้จา่ ย สภาพอากาศเปลีย่ นแปลง เป็นต้น การรับรูอ้ ปุ สรรค
มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ พฤติ ก รรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
โดยเป็นสิ่งกีดขวางต่อการปฏิบัติพฤติกรรมและมีผลกระทบ
โดยอ้ อ มต่ อ การลดลงของความมุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
		 2.3 การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (perceived
self-efficacy) เป็นการตัดสินในความสามารถของบุคคล
ที่ จ ะปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมเฉพาะเรื่ อ งภายใต้ ส ภาวะต่ า งๆ
เมื่อบุคคลรับรู้ถึงทักษะหรือความสามารถของตนก็จะเป็น
แรงจูงใจให้บคุ คลปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ ในการพัฒนาการ
รับรู้ความสามารถของตนตามแนวคิดของแบนดูรา เกิดจาก
แหล่งข้อมูล13 ได้แก่ 1) ประสบการณ์ที่ประสบความสำ�เร็จ
2) การใช้ตัวแบบ 3) การใช้คำ�พูดชักจูง และ4) การกระตุ้น
ทางอารมณ์ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองนัน้ ได้รบั อิทธิพล
จากความรู้สึกนึกคิดที่สัมพันธ์กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติพฤติกรรม กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีความรู้สึกที่เกิดจาก
การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมในทางบวกมากขึ้ น การรั บ รู้ ค วาม
สามารถของตนเองก็จะเพิ่มขึ้น และการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองที่ จ ะปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสู ง มากเท่ าใดการรั บ รู้
อุปสรรคก็น้อยลง การรับรู้ความสามารถของตนเองจะเป็น
สิ่ ง กระตุ้ น ต่ อ การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพทั้ ง
โดยตรงจากความคาดหวั ง ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด จากการทำ �
พฤติกรรมนัน้ ๆ และมีผลกระทบโดยอ้อมผ่านการรับรูอ้ ปุ สรรค
และความมุ่ ง มั่ นในการปฏิ บั ติ ที่ จ ะปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสร้ า ง
เสริมสุขภาพ
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แบบจำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์

		 2.4 อารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพฤติกรรม
(activity-related affect) เป็นความรูส้ กึ ทางบวกและทางลบ
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ก่อน ระหว่าง และภายหลังการปฏิบตั ซิ ง่ึ ขึน้ อยูก่ บั
สิ่งที่มากระตุ้น การตอบสนองด้านอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
จะมี ผ ลต่ อ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ที่ จ ะปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมนั้ น ๆ
ในภายหลัง เช่น รู้สึกสนุก รู้สึกชอบ รู้สึกไม่พอใจ เป็นต้น
อารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพฤติกรรม ได้แก่ 1) ความ
น่าสนใจของกิจกรรม (activity-related) 2) การปฏิบัติ
พฤติกรรมนัน้ ด้วยตนเอง (self-related) และ 3) สภาพแวดล้อม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั พิ ฤติกรรม (context-related) ผลของ
ความรู้สึกนึกคิดนี้จะส่งผลให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมนั้นซ้ำ�
ในระยะยาวหรือไม่ปฏิบัติซ้ำ� ดังนั้น อารมณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติพฤติกรรมจึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรม
สุขภาพและมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรม
		 2.4 อิทธิพลระหว่างบุคคล (interpersonal
influences) เป็นการรับรู้ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความเชื่อหรือ
ทั ศ นคติ ข องบุ ค คลอื่ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด ของบุ ค คล
แหล่งข้อมูลหลักของอิทธิพลระหว่างบุคคลทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ ครอบครัว (พ่อแม่ หรือญาติพน่ี อ้ ง)
เพื่อน และบุคลากรทางด้านสุขภาพ รวมถึงบรรทัดฐานต่างๆ
(norms) (ความคาดหวังของบุคคลที่สำ�คัญ) การสนับสนุน
ทางสังคม (แหล่งประโยชน์การสนับสนุนทางเครื่องมือและ
อารมณ์) และตัวแบบ (modeling) อิทธิพลระหว่างบุคคล
เหล่านี้ มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
และยังมีผลโดยอ้อมผ่านแรงกดดันทางสังคมหรือการกระตุ้น
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรม
		 2.5 อิทธิพลด้านสถานการณ์ (situation
influences) เป็นการรับรูแ้ ละความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคลเกีย่ วกับ
สถานการณ์หรือบริบททีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม ซึง่ จะส่งเสริม
หรือขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรม ได้แก่ การรับรู้ทางเลือก
ที่มีอยู่ ลักษณะของความต้องการในการปฏิบัติพฤติกรรม
และสุนทรียภาพของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความปลอดภัย
ของสิ่งแวดล้อม บุคคลจะมีแรงจูงใจและสามารถกระทำ�
พฤติกรรมสุขภาพได้มากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่บุคคลนั้น
ไปเกีย่ วข้องสัมพันธ์ดว้ ยและรูส้ กึ ปลอดภัย เช่น ออกกำ�ลังกาย
รวมกับกลุม่ คนทีม่ าออกกำ�ลังกายเหมือนกันในสวนสาธารณะ
เป็นต้น อิทธิพลด้านสถานการณ์มอี ทิ ธิพลโดยตรงและโดยอ้อม
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3. ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral outcome)
เมือ่ บุคคลเกิดความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั พิ ฤติกรรม และ
เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วบุคคลจะเกิดพฤติกรรมผลลัพธ์ ประกอบด้วย
		 3.1 ความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม (commitment to a plan of action) เป็นเจตจำ�นงในการวางแผน
ที่จะเริ่มต้นปฏิบัติพฤติกรรม เว้นเสียว่ามีความต้องการอื่น
เข้ามาทำ�ให้ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมเป็นกระบวนการทางความคิด3 ประกอบด้วย 1)
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั พิ ฤติกรรมทีเ่ ฉพาะเจาะจง ณ เวลา และ
สถานที่ที่กำ�หนดไว้ ทั้งทำ�ตามลำ�พังหรือทำ�ร่วมกับบุคคลอื่น
โดยไม่ได้คำ�นึงถึงความชื่นชอบอื่นในขณะนั้น ซึ่งเป็นความ
ตั้งใจปฏิบัติ 2) การระบุกลยุทธ์หรือวิธีการที่แน่นอนที่จะ
ปฏิบัติและการเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรม การมี
ความมุ่งมั่นที่ดีในการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีวิธีการ
ปฏิบัติที่แน่นอน มักจะทำ�ให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติ
พฤติกรรม
		 3.2 ความต้องการและความชืน่ ชอบอืน่ ในขณะนัน้
(immediate competing demands and preferences)
หมายถึง พฤติกรรมทีเ่ ป็นทางเลือกอืน่ ทีเ่ ข้ามาทันทีกอ่ นทีจ่ ะ
ปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามที่ตั้งเจตจำ�นงไว้ก่อน
ซึ่ ง ความต้ อ งการอื่ น เป็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ไ ด้ ค าดคิ ดไว้ ก่ อ น
ขึ้นอยู่กับความต้องการภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอก
บุคคลควบคุมได้ค่อนข้างน้อย เช่น ติดภารกิจกะทันหัน
มีงานด่วน ต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัว เป็นต้น ส่วนความ
ชื่นชอบอื่น หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นทางเลือกอื่นซึ่งมีพลัง
อำ � นาจผลั ก ดั น ให้ บุ ค คลกระทำ � ได้ ม ากกว่ า พฤติ ก รรม
สร้างเสริมสุขภาพที่ตั้งเจตจำ�นงไว้ เช่น ไม่ไปออกกำ�ลังกาย
แต่ไปดูคอนเสิร์ตกับเพื่อน เพราะรู้สึกชอบและสนุกสนาน
มากกว่าออกกำ�ลังกาย เป็นต้น ดังนั้น บุคคลต้องรู้จักกำ�กับ
ตนเอง มีระเบียบวินัยในตนเองจึงจะสามารถเอาชนะความ
ต้องการอื่นในขณะนั้นได้ ความต้องการที่เข้ามากะทันหัน
และความชืน่ ชอบทีเ่ ข้ามากะทันหันมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม
สุขภาพและมีผลต่อเจตจำ�นงในระดับปานกลาง
		 3.3 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (health
promoting behavior) เป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังในทางบวก
ของบุ ค คลในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพนีม้ ผี ลโดยตรงต่อผลลัพธ์เชิงบวก
ก็ ต่ อ เมื่ อ บุ ค คลนำ � มาปฏิ บั ติ โ ดยบู ร ณาการกั บ แบบแผน
การดำ�เนินชีวิตของตนเอง มีผลทำ�ให้บุคคลมีภาวะสุขภาพ
ที่ดี มีการเพิ่มความสามารถในการทำ�หน้าที่ของร่างกาย
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และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ใี นทุกขัน้ ตอนของการพัฒนา11 นอกจากนี้
เพนเดอร์ ได้พัฒนาเครื่องมือ เรียกว่า Health-Promoting
Lifestyle Profile II (HPLP-II) ซึง่ ปรับปรุงมาจาก Walker,
Sechrist, and Pender (1987)3 เพื่อประเมินพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพตามแบบแผนการดำ�เนินชีวติ มี 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (health responsibility)
การออกกำ�ลังกาย (physical activity) โภชนาการ (nutrition)
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น (interpersonal relations)
การพัฒนาด้านจิตวิญญาณ (spiritual growth) และการจัด
การความเครียด (stress management) ซึ่งทั้งหมดนั้น คือ
เป้าหมายสุดท้ายของการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
การประยุ ก ต์ แ บบจำ � ลองการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของ
เพนเดอร์ในการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ
การทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาของต่างประเทศ
มี ก ารนำ � แบบจำ � ลองการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของเพนเดอร์
ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาล
ซึ่ งใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ทำ � ความเข้ าใจความสั ม พั น ธ์ ข อง
ปัจจัยต่างๆ และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนกลุ่มวัย กลุ่มโรค และในหลากหลายบริบท14, 11
เช่น กลุม่ วัยรุน่ หญิง15,16,17 กลุม่ สตรีหม้ายทีป่ ฏิบตั งิ านในกองทัพ
ทหารสหรัฐอเมริกา18 กลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์19 กลุม่ สตรีอายุ 40 ปี
ขึ้นไป20 เพื่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกในระยะเริ่มแรก กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังที่อาศัยในเขต
ชนบทเพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ21 และ
กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจโคโรนารีที่เข้ารับการรักษาในคลินิกและ
โรงพยาบาล22-24
สำ�หรับในประเทศไทย มีการศึกษาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ ต่อการทำ�กิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงของ
ผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร โดยผสม
ผสานแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ และแนวคิด
เชิงนิเวศน์วทิ ยา พบว่า การรับรูส้ มรรถนะของตนเองทำ�นาย
การทำ�กิจกรรมการเคลือ่ นไหวออกแรงได้ดที ส่ี ดุ 25 มีการศึกษา
ประสิทธิผลการสอนโภชนศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ ใ นภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ26 พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยรวมและรายด้านมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญ มีการศึกษาพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรือ้ รัง27 ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง28 กลุม่ ผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว29
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การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมทีไ่ ด้รบั เคมีบ�ำ บัด30 ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรดื้อยา31
พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของสตรี วั ย หมดประจำ � เดื อ น 32
และกลุม่ ผูส้ งู อายุทเ่ี จ็บป่วย เช่น ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 233
และมีการออกแบบจัดทำ�โปรแกรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพของกลุม่ ต่างๆ เช่น กลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์
วัยรุ่นครรภ์แรก34 กลุ่มเด็กวัยเรียนชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัด
กำ�แพงเพชร35 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง36
เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำ�ลังกาย
การจัดการความเครียด ประชาชนทีม่ ภี าวะ Prehypertension37
และประชาชนที่มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยง เพื่อลด
การดื่มสุราในชุมชนโดยครอบครัวมีส่วนร่วม38
จากการทบทวนการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ห ลากหลายของการสร้ า งเสริ ม
สุขภาพ ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในชุมชน จำ�เป็นต้องค้นหาและประเมินกลุ่มตัวอย่างที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่เหมาะสม ประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เป็น
สาเหตุ เงือ่ นไขกำ�หนดพฤติกรรมนัน้ ๆ เพือ่ นำ�ข้อมูลมาใช้ใน
การกำ�หนดปัญหา และออกแบบกำ�หนดกิจกรรมหรือโปรแกรม
สุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพ สำ�หรับบทความนี้ผู้เขียนขอ
นำ�เสนอการใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางหรือ
กรอบแนวคิดในการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ1,12,39 ดังนี้
1. การประเมินสภาพ (assessment) เป็นขั้นตอน
การประเมินที่สำ�คัญมาก โดยรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ของผู้ใช้บริการทั้งบุคคล ครอบครัว และชุมชน การประเมิน
บุคคล ได้แก่ ภาวะสุขภาพ ความเชื่อทางสุขภาพ ปัจจัย
ส่วนบุคคล พฤติกรรมเดิมที่เกี่ยวข้อง แบบแผนทางสุขภาพ
จิตวิญญาณ เช่น การให้ความหมาย ความรัก ความศรัทธา
การให้อภัย เป้าหมายในชีวิต สิ่งที่ตนเองนับถือ เป็นต้น
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพประจำ�ปี
เป็นต้น การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ การรับรู้อุปสรรค
ที่จะทำ�ให้พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพไม่บรรลุเป้าหมาย
การรับรู้ความสามารถของตนเอง อารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิ เช่น รูส้ กึ ชอบ รูส้ กึ ไม่สบายตัว รูส้ กึ สนุกสนาน เป็นต้น
การประเมินครอบครัว เพือ่ หาค้นแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือของ
ผูใ้ ช้บริการ เช่น การได้รบั การสนับสนุนด้านอารมณ์ กำ�ลังใจ
ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพ ปฏิสมั พันธ์กบั ครอบครัว เพือ่ น
เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน บุคลากรทางด้านสุขภาพ การเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน เป็นต้น การประเมินชุมชนรวมถึง
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แบบจำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์

สิง่ แวดล้อมต่างๆ ของชุมชนทีเ่ อือ้ ต่อการส่งเสริมสุขภาพและ
สิง่ แวดล้อมทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ น ภายหลังการประเมินสภาพแล้ว
จะมี ก ารทบทวนและสรุ ป ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ พื่ อ นำ �ไปสู่ ก ารระบุ
ปัญหา11
2. การวินจิ ฉัยทางการพยาบาล (diagnosis) เป็นขัน้
ตอนการระบุปัญหาของผู้ใช้บริการ โดยเขียนเป็นข้อวินิจฉัย
การพยาบาล เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารวางแผนการพยาบาล ข้อวินจิ ฉัย
การพยาบาลอาจเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ปัญหาทีม่ แี นวโน้ม
เกิดขึ้นซึ่งพบปัจจัยเสี่ยงที่จะเพิ่มแนวโน้มต่อการเกิดปัญหา
สุขภาพ หรือข้อวินิจฉัยการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ
โดยพิจารณาจากความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม
การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
เช่น ผู้ใช้บริการมีความพร้อมในการปฏิบัติการออกกำ�ลังกาย
เนือ่ งจากมีการจัดแบ่งเวลาส่วนตัวได้เหมาะสม หรือผูใ้ ช้บริการ
มีพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
เนื่องจากขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติเรื่องการออก
กำ�ลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น
3. การวางแผนการพยาบาล (planning) เป็นขัน้ ตอน
การวางแผนการพยาบาล โดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ
เนื่องจากผู้ใช้บริการมีสิทธิในการตัดสินใจและกำ�หนดสุขภาพ
ตนเอง การวางแผนการพยาบาลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการบรรลุ
เป้าหมายที่กำ�หนด หรือผลลัพธ์ที่คาดหวังเพื่อการมีสุขภาพ
ทีด่ ี ในขัน้ ตอนนี้ พยาบาลวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีชีวิต สนับสนุนความ
เข้มแข็งและความสามารถของผู้ใช้บริการ11 โดยคำ�นึงถึง
ความเป็นไปได้ของการส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมเดิม
เงือ่ นไขกำ�หนดพฤติกรรมนัน้ ๆ อารมณ์และความคิดทีเ่ ฉพาะ
กับพฤติกรรม ปัจจัยระหว่างบุคคล และปัจจัยด้านสถานการณ์
และการขจัดสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ พยาบาล
วางแผนโดยใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลาย ช่วยให้ผใู้ ช้บริการสามารถ
แก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจ กรณีเผชิญกับสถานการณ์ความ
ต้องการและความชื่นชอบอื่นที่เข้ามากะทันหัน เพื่อป้องกัน
และมิ ใ ห้ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพเชิ ง บวกต้ อ งยกเลิ ก หรื อ หยุ ด
ชะงัก รวมถึงเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพและแรงจูงใจ เป็นต้น มีการวางแผนในการลำ�ดับ
ความสำ�คัญของข้อวินิจฉัยการพยาบาล เช่น ข้อวินิจฉัยการ
พยาบาล ระบุว่า ผู้ใช้บริการมีความพร้อมในการปฏิบัติการ
ออกกำ�ลังกาย ซึ่งเป็นข้อวินิจฉัยที่ส่งเสริมการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีของผู้ใช้บริการโดยวางแผนที่เน้นการปฏิบัติการ
ออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง สำ�หรับข้อวินิจฉัย
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การพยาบาล ระบุวา่ ผูใ้ ช้บริการมีพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เนื่องจากขาดความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ หากผู้ใช้
บริ ก ารมี ค วามตระหนั กในการออกกำ � ลั ง กายเพิ่ ม มากขึ้ น
เป็นต้น ระบุเป้าหมายหรือทางเลือกในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้บริการได้ออกกำ�ลังกาย
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล
และปฏิบัติการออกกำ�ลังกายได้อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์
เป็นต้น ระบุผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมที่จะประสบความสำ�เร็จ11
เช่น ผู้ใช้บริการสามารถออกกำ�ลังกายได้เป็นประจำ�ในชีวิต
ประจำ�วัน และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ เป็นต้น และ
กำ�หนดระยะเวลานำ�แผนไปปฏิบตั ิ เช่น ระยะเวลาดำ�เนินการ
3 เดือน เป็นต้น
4. การปฏิบตั กิ ารพยาบาล (implementation) เป็น
การปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่กำ�หนด และผู้ใช้บริการ
ได้ให้พันธะสัญญาที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพให้ได้ตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนด และพยาบาลอาจจัดหา
สิง่ สนับสนุนต่างๆ ทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การออก
กำ�ลังกาย 5 วันต่อสัปดาห์ ครัง้ ละ 30 นาที โดยนัดผูใ้ ช้บริการ
มาออกกำ�ลังกายพร้อมกันทุกวันตอนเย็น ณ ลานออกกำ�ลังกาย
ของชุมชน พยาบาลเลือกใช้เทคนิคต่างๆ หรือหลายๆ กิจกรรม
ประกอบกัน เพือ่ ช่วยให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ความรูแ้ ละฝึกทักษะ
การปฏิบตั กิ ารออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�อย่างต่อเนือ่ ง กิจกรรม
การพยาบาลที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น
การสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อความสำ�คัญของ
การออกกำ�ลังกาย และผลกระทบตามมาที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ครอบครัว และสังคมจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้
การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะแห่ ง ตนของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารซึ่ ง อาจ
ใช้หลายๆ วิธีการ เช่น การฝึกปฏิบัติจนมีทักษะที่ดีเพียงพอ
ที่จะทำ�ให้ได้ผลงานที่ประสบความสำ�เร็จ และพึงพอใจ หรือ
การเรี ย นรู้ ผ่ า นตั ว แบบที่ ป ระสบความสำ � เร็ จ ในการ
ออกกำ�ลังกาย เช่น กลุ่มเพื่อนที่ประสบความสำ�เร็จ หรือ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกกลุ่ม รวมถึงการให้คำ�ชมเชย
การชี้แนะ และรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นใน
การออกกำ�ลังกาย ทั้งผู้ที่ประสบความสำ�เร็จและไม่ประสบ
ความสำ�เร็จ เป็นต้น การเสริมสร้างให้เห็นประโยชน์ของการ
ปฏิ บั ติ ก ารออกกำ � ลั ง กายมากกว่ า อุ ป สรรคที่ ขั ด ขวางการ
ปฏิบัติ รวมถึงการช่วยปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
5. การประเมินผล (evaluation) เป็นขั้นตอนการ
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ประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามทีต่ ง้ั เป้าหมายไว้ ซึง่ เป็นผลลัพธ์สขุ ภาพเชิงบวก เช่น ผูใ้ ช้
บริการมีสุขภาพที่ดี เป็นต้น การประเมินผลการพยาบาลนั้น
สามารถประเมินได้ทั้งระหว่างการดำ�เนินการ เช่น ประเมิน
ขณะให้ความรู้หรือฝึกทักษะ เกี่ยวกับการออกกำ�ลังกาย
โดยพิจารณาจาก ความสนใจ การซักถาม การตอบคำ�ถาม
การให้ขอ้ มูลคำ�แนะนำ�ทีไ่ ด้รบั อย่างถูกต้อง หรือการแสดงวิธี
การออกกำ�ลังกายที่ถูกต้อง เป็นต้น ประเมินผลภายหลัง
ดำ�เนินการ 1 เดือนแรก ซึง่ จะเป็นการติดตามดูผลการปฏิบตั ิ
การออกกำ�ลังกายของผูใ้ ช้บริการ หากพบปัญหาหรืออุปสรรค
ในการปฏิบตั ิ พยาบาลจะได้ชว่ ยแก้ไขปัญหาหรือลดอุปสรรค
ดังกล่าว เพือ่ ให้คงไว้ซง่ึ พฤติกรรมการออกกำ�ลังกายอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นต้น และประเมินผลภายหลังสิน้ สุดการดำ�เนินการ 3 เดือน
เช่น ประเมินอัตราการเต้นของหัวใจ ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง
หรือประเมินผลลัพธ์ท่ีคาดหวังตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ
โดยสอบถามความคิดเห็น ความรู้สึกต่อการปฏิบัติการออก
กำ�ลังกาย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเริ่มต้นมีหรือไม่ อะไรบ้าง
และอย่างไร หรือสอบถามความพึงพอใจภายหลังการออก
กำ�ลังกาย เป็นต้น หากผลการประเมินไม่เป็นไปตามแผนหรือ
เป้าหมายที่กำ�หนด พยาบาลจำ�เป็นต้องทบทวนแผนการ
พยาบาล ประเมินซ้ำ�เพื่อปรับปรุงกิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ
ก่อนนำ�ไปปฏิบัติในครั้งถัดไปและติดตามประเมินผลใหม่
สรุป

แบบจำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ เชือ่ ว่า
บุคคลทุกคนพยายามแสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์
ความเป็นอยู่ เพือ่ การมีสขุ ภาพทีด่ ี และการทีบ่ คุ คลจะลงมือ
กระทำ�กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและปฏิบัติกิจกรรม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ น แบบแผนในการดำ � เนิ น ชี วิ ต เป็ น ผล
มาจากการได้รับอิทธิพลของมโนทัศน์หลัก 3 ด้าน คือ
แนวคิดลักษณะเฉพาะและประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งบุคคล
มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการกระทำ�พฤติกรรม
แนวคิดอารมณ์และความคิดทีเ่ ฉพาะกับพฤติกรรม เป็นปัจจัย
สำ�คัญในการจูงใจมากทีส่ ดุ มีอทิ ธิพลต่อการคงไว้ซง่ึ พฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ และผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการตกลงใจที่จะปฏิบัติตามแผนที่กำ�หนด และนำ�ไปสู่
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้าย การนำ�
แบบจำ�ลองการส่งเสริมสุขภาพไปประยุกต์ใช้นั้น จะช่วย
ส่ ง เสริ ม การปรั บ พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมของประชาชน
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