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ปัญหาการนอนไม่ หลับนอนดึกตื่นสายทาลายภูมิค้ ุมกันร่ างกาย
โดย แพทย์แผนจีน นพ .ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล หลังจากตรากตรางานหนักมาตลอด 5 วัน ต้องตื่นเช้าไป
ทางาน หรื อเรี ยนหนังสื อ ดังนั้น พอถึงเย็

นวันศุกร์ -เสาร์ ชีวติ ของ คนทางานหรื อคนในเมืองส่ วนใหญ่ก็ พกั ผ่อน ดู

โทรทัศน์ ดูหนัง ท่องอินเทอร์ เน็ต นัดสังสรรค์ เที่ยวกลางคืนจนดึกดื่นเลยเที่ยงคืน แล้วนอนเต็มที่ วันรุ่ งขึ้น ตื่นนอน
ตอนสาย บางคนเลยเที่ยงวันไปก็มี ไม่ตอ้ งกินมื้อเช้า น่าเป็ นห่วงว่าเด็กสมัยนี้ จานวนมากมีวถิ ีชีวติ แบบนี้ โดยเฉพาะเด็ก
มหาวิทยาลัย (วันเสาร์ -อาทิตย์ไม่ตอ้ งตื่นแต่เช้าไปกวดวิชาเหมือนตอนอยูป่ ระถมหรื อมัธยม)บางคนสาคัญผิดคิดว่า นี่
คือวันแห่งเสรี ภาพที่ได้รับการปลดปล่อยประจาสัปดาห์ นอนให้อิ่มไปเลย อาหารเช้าไม่ตอ้ งกิน แถมยังเป็ นการลด
ความอ้วนไปในตัว แต่หารู ้ไม่วา่ วิถีชีวติ แบบนี้คือการบัน่ ทอนและทาลายร่ างกายไปโดยไม่รู้ตวั เป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่จะ
ตามมาในอนาคตคนปกติควรจะได้นอนวันละ 8 ชัว่ โมงผูห้ ญิงก็เช่นกันควรจะนอนวันละ 8 ชัว่ โมงเพราะหากนอนน้อย
จะทาให้เกิดผลเสี ยเช่น ง่วงในเวลากลางวัน เกิดอุบตั ิเหตุ สมาธิ ไม่ดี เจ็บป่ วยง่าย แต่สาหรับคุณผูห้ ญิงอาจจะมีปัญหา
เรื่ องการนอนเนื่องจากมีผลของฮอร์ โมนเข้ามาเกี่ยวข้อง
การนอนตื่นสายผิดวิถีธรรมชาติ ในช่วงเช้า 05.00-07.00 น. รุ่ งอรุ ณ ดวงอาทิตย์ข้ ึนจากขอบฟ้ าทางทิศตะวันออก
ฟ้ าเริ่ มสว่าง ประตูแห่งดินได้เปิ ดขึ้น ร่ างกายมนุษย์มีรูทวารหนักเสมื อนประตูแห่งดินก็จะเปิ ดเช่นกัน ลาไส้ใหญ่พร้อม
จะบีบตัว เพื่อขับของ เสี ยที่ผา่ นการทาลายของตับมาแล้วขจัดออกจากร่ างกายทางการขับอุจจาระและปัสสาวะวัฏจักร
ของการทางานรอบใหม่ ความจริ งเริ่ มต้นตั้งแต่ช่วง 03.00-05.00 น. ซึ่ งเป็ นช่วงที่พลังร่ างกายกาลังผันแปรจากการ
สะสมที่หยุดนิ่งสู่ การเคลื่อนไหวกระจายพลังไปยังอวัยวะต่างซึ่ งตรงกับการทางานของอวัยวะปอด

การตื่นสาย

โดยเฉพาะหลัง 09.00 น. จนถึงเที่ยงหรื อบ่าย บางคนเข้าใจผิด มองว่าทาให้มีการพักผ่อนเต็มที่ชดเช ยการพักผ่อนไม่
เพียงพอในวันก่อน ๆ ไม่ตอ้ งกินอาหารมื้อเช้า เท่ากับเป็ นการลดน้ าหนักไปในตัว ซึ่ งเป็ นการเข้าใจผิด อย่างมาก
จากการสังเกตพฤติกรรมตนเองข้าพเจ้าพบว่า ข้าพเจ้าชอบนอนดึก แทบจะไม่ เคยนอนก่อนเที่ยงคืนเลยซักวัน มัก
มีพฤติกรรมการนอนหลังเวลา 24.oo น. ซึ่งการนอนหลับที่ไม่เ พียงพอส่ งผลให้ ขา้ พเจ้าตื่นสาย มีอาการง่วงซึ มในขณะ
เวลาเรี ยน และการ ทางาน สมาธิ ส้ นั มักจะหลับโดยไม่รู้ตวั ในขณะที่นงั่ อยูบ่ นรถ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ
ของข้าพเจ้า และทาให้ขา้ พเจ้านอนตื่นสาย ข้าพเจ้าจึงใช้วธิ ีการปรับพฤติกรรมการนอนของตน โดยการเพิ่ม พฤติกรรม
การนอนหลับภายในเวลา 24.00 น.เพื่อปรับพฤติกรรมการนอนให้ เหมาะสมต่อการนอนหลับที่เพียงพอ 6-8 ชัว่ โมงต่อ
วัน โดยมีการเลือกเทคนิคการปรับพฤติกรรมดังนี้
— เทคนิคการปรับพฤติกรรมโดยการควบคุมจากภายในบุคคล ( Internal Control
ดาเนินการแนวคิดและทฤษฏี ที่มีพ้นื ฐานความคิด ความสัมพันธ์ของตัวแบบ

) โดยมีข้ นั ตอนวิธีการ

Homogeneity เป็ นเทคนิคที่เชื่อว่า

พฤติกรรมภายในและภายน อก มีลกั ษณะการเกิด การคงอยู่ และเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันโดยมีวธิ ี การลด
อิทธิ พลโดยผูป้ รับพฤติกรรมนาทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทาของ สกินเนอร์ มาใช้ในการปรับพฤติกรรม โดย
ใช้ เทคนิคการควบคุมตนเอง ด้วยวิธีการดังนี้
— ควบคุมสิ่ งเร้ า ปิ ดไฟปิ ดโทรทัศน์ นอนก่อนเวลา 24.00 น ปิ ดคอมพิวเตอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการท่องโลกออนไลน์
และ เล่น เกมส์ ก่อนเวลา 24.00 น.ปิ ดโทรศัพท์เพื่อหลีกเลี่ยงการสนทนากับแฟนและเพื่อนบนโลกออนไลน์ใน
โทรศัพท์ และเพื่อหลีกเลี่ยงการเล่นเกมส์ Hayday บนโทรศัพท์
2. การควบคุมผลกรรม เป็ นวิธีการที่ผถู้ ูกปรับพฤติกรรม ให้ผลกรรมหลังจากที่ตนได้แสดงพฤติกรรม
เป้ าหมายแล้ว โดยผูถ้ ูกปรับพฤติกรรมเป็ นผูว้ างเงื่อนไขในการให้ผลกรรมนั้นด้วยตนเอง เพื่อให้พฤติกรรมของตน
เปลี่ยน โดยมีวธิ ี การดาเนินการดังนี้
2.1.การเสริ มแรงตนเอง ( Self -Reinforcement )หลังเกิดพฤติกรรมเป้ าหมาย
2.2.การลงโทษตนเอง ( Self -Punishment ) หลังการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

วิธีการดาเนินการไปสู่ เป้ าหมาย ( Goal Setting )
1. กาหนดเป้าหมาย (Set a goal) เป็ นขั้นตอนที่ผถู ้ ูกปรับพฤติกรรมกาหนดพฤติกรรมเป้ าหมาย ที่ตอ้ งการจะ
เปลี่ยนแปลง โดยการเพิ่มพฤติกรรมการเข้านอนเร็ วด้วยตนเอง ซึ่ งผูท้ าการปรับพฤติกรรมจะตระหนักถึงความสามารถ

ของตนว่าจะมีแนวโน้มที่จะทาตามเป้ าหมายได้ตามความเหมาะสมกับความสามารถของตนใน การทา พฤติกรรมการ
พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอภายในเวลา 24.00 น.ให้ได้เป็ นประจาทุกวัน
2. การเตือนตนเอง (Self-Monitoring) เป็ นขั้นตอนที่ผถู ้ ูกปรับพฤติกรรมสังเกตและบันทึกพฤติกรรมด้วยตนเอง
ตามความเป็ นจริ งในแต่ละวัน โดยสังเกตว่าตนเองได้ทาพฤติกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นการควบคุมสิ่ งเร้า ได้หรื อไม่ แล้วจด
บันทึกลงในแบบบันทึกความถี่ของพฤติกรรม โดยผูถ้ ูกปรับพ ฤติกรรมใช้การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม ด้วยตนเอ
โดยวิธี การบันทึกแบบความถี่ ( Frequency Recording) โดยบันทึกจานวนครั้งเมื่อเกิดพฤติกรรมเป้ าหมาย ที่กาหนด
ภายในเวลา 24.00 น. แต่ดว้ ยปั ญหาที่มกั พบเกี่ยวกับความเที่ยงตรง และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและ
บนทึกพฤติกรรมตนเองมักไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการบันทึกและสังเกตจากบุคคลภายนอกผูด้ าเนินการปรับ
พฤติกรรมจึงใช้วธิ ี การให้บุคคลภายนอกเป็ นผูฝ้ ึ กสังเกตและบันทึกพฤติกรรมและผูฝ้ ึ กก็ทาหน้าที่ให้การเสริ มแรง เมื่อ
ข้อมูล การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ ายถูกต้องจึงถอดถอนการควบคุม โดยแบบบันทึกของผูฝ้ ึ กสังเกต
และบันทึกพฤติกรรม เป็ น การบันทึกแบบสุ่ มเวลาในขณะใดขณะหนึ่ง ( Momentary Time Sampling) เป็ นการไม่
สังเกตในช่วงเวลาที่กาหนดคือ 24.00 น.แต่จะทาการสังเกตเมื่อสิ้ นสุ ดในช่วงเวลาของการสังเกตแต่ละช่วง เนื่องจากผู ้
ฝึ กสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทาการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมได้เพียงช่วงเฉพาะวันหยุดของการทางาน เพราะผูฝ้ ึ ก
สังเกตไม่สามารถทาการสังเกตได้ในเวลาที่กาหนดเป็ นประจาทุกวันเนื่องจาก ติดภาร กิจทางาน ในเวลาที่กาหนด
ผูด้ าเนินการปรับพฤติกรรมจึงให้ผฝู้ ึ กใช้ การบันทึกแบบสุ่ มเวลา ในขณะใดขณะหนึ่ง ( Momentary Time Sampling)
บนแนวคิดของ (Gross& Drabmann. 1982 ) ที่กล่าวว่า บุคคลจะเลือกใช้วธิ ี การแบบใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม
ของพฤติกรรมเป้ าหมาย ตัวบุคคล และความสะดวกของบุคคลในการสังเกตและบันทึก
3. การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) เป็ นขั้นตอนที่ผปู ้ รับพฤติกรรมนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมของตนเอง มาตัดสิ น แล้วเปรี ยบเทียบกับเ ป้ าหมายที่ได้ต้ งั โดยพิจาณา ว่าตนเองสามารถทาพฤติกรรมได้
มากกว่า ต่ากว่ากว่าหรื อเท่ากับเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ถ้าพบว่าต่ากว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ก็จะลงโทษตนเอง
4. การเสริมแรงตนเอง (Self-Reinforcement) ผูถ้ ูกปรับพฤติกรรมกาหนดเงื่อนไขในการเสริ มแรงตนเอง ใน2
ลักษณะ คือผูป้ รับจัดหาตัวเสริ มแรงด้วยตนเอง
และ ให้บุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั หาตัวเสริ มแรงให้ บนแนวคิดของ
(Kazdin.1984) (อ้างใน ,เอกสารประกอบการสอน ,หน้ า 216) พร้อมกับ จัดผล กรรมที่เป็ นแรงเสริ มให้ กับผูถ้ ูกปรับ
หลังจากประเมินว่าตนเองสามารถทาพฤติกรรมการนอนภายในเวลา 24.00 น.ได้ตามเป้ าหมาย โดยมีวธิ ี การดังนี้
การให้ ตัวเสริมแรงภายใน คือ เมื่อวันใดเข้านอนได้ภายในเวลาที่กาหนดพอตื่นมาก็ให้การชมเชยกับตนเอง แสดง
ความภาคภูมิใจในความสาเร็ จของตน
การให้ ตัวเสริมแรงภายนอก คือเมื่ อวันใดเข้านอนได้ภายในเวลาที่กาหนดพอตื่นมาก็ออกไปซื้ อขนมที่ตนชอบ
กิน ทากิจกรรมที่ตนชอบคือ เล่นเกมส์ ท่องโลกออนไลท์ ไปให้อาหารปลาที่วดั
การได้ รับการเสริมแรงจากผู้อนื่ หมายถึง การได้รับการเสริ มแรงจากผูฝ้ ึ กสังเกตและบันทึกพฤติกรรม เมื่อผูถ้ ูก
ปรับทาพฤติกรรมเป้ าหมายได้ตามที่กาหนด โดย ได้รับคาชมเชย ขนมที่ชอบมากที่สุดคือ โดนัท 1ชิ้น แสตมป์ 7-11
จานวน 6 ดวง ซึ่งผูป้ รับพฤติกรรมต้องการสะสม แสตมป์ 7-11 ให้ได้ 1000 ดวง เพื่อนาไปแลกของ และเมื่อผูถ้ ูกปรับ

พฤติกรรมทาพฤติกรรมเป้ าหมายให้เกิดขึ้นได้ 40 วันภายในระยะเวลาที่ทาการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 50 วันจะ
เพิ่มเงินเดือนให้ 2000 บาท
5. การลงโทษตนเอง (Self-Punishment)
1. การลงโทษตนเองทางบวก คือ การให้สิ่งที่ตนไม่ชอบหลังพฤติกรรมเป้ าหมายไม่เกิดหรื อต่ากว่าเกณฑ์ โดยงด
การเล่นเกมส์ โดยการงดเล่นเกมส์
2. การลงโทษตนเองทางลบ คือ การถอดถอนสิ่ งที่ตนพอใจออกหลังพฤติกรรมเป้ าหมายไม่เกิดหรื อต่ากว่าเกณฑ์
โดยการ นาแสตมป์ แสตมป์ 7-11 ที่สะสมได้ท้ งั หมดไปให้แม่ และหักเงินเดือนของตนเองเป็ นจานวนเงิน 2000 บาท
ให้แม่
ผลการดาเนินการตามเป้าหมายทีว่ าง
ในการดาเนินการทดลองผูป้ รับพฤติกรรมได้มีแบบแผนการวิจยั พื้นฐานการวิเคราะห์รายบุคคล ด้วยวิธีการแบบ ABF
1 .ระยะแรก (Baseline) พบว่ามีพฤติกรรมการนอนภายในเวลา 24.00 น.ทั้งหมด 5 ครั้ง ในระยะเวลา 10 วัน คิด
เป็ นร้อยละ 50

2 .ระยะทดลอง (Treatment) ช่วงระยะเวลาดาเนินการปรับพฤติกรรมโดยการให้การเสริ มแรง พบว่า มีพฤติกรรม
การนอนภายในเวลา 24.00 น. ทั้งหมด 19 ครั้ง ในระยะเวลา 30 วัน คิดเป็ นร้อยละ 63.33 และเมื่อเทียบกับระยะแรก
พบว่า ตนเองผูถ้ ูกปรับพฤติกรรมมีความถี่ของพฤติกรรมการนอนภายในเวลา 24.00 น. เพิม่ ขึ้น

3.ระยะติดตามผล (Follow up) พบว่า มีความถี่ของพฤติกรรมการเข้านอนภายในเวลา 24.00 น. เพียง 4 ครั้ง ใน
ระยะเวลา 10 วัน คิดเป็ นร้อยละ 40

เมื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเข้านอนภายในเวลา 24.00 น. ตลอดระยะดาเนินการปรับพฤติกรรม พบว่า ผูถ้ ูก
ปรับพฤติกรรมมีความถี่ของพฤติกรรมการเข้านอนภายในเวลา 24.00 น. เพิ่มขึ้นเฉพาะช่วงให้ treatment และลดลงช่วง
Follow up จากเกณ์ที่ต้ งั เป้ าว่าจะปรับ 60%จากเดิม50% แต่กลับทาได้ 40% สรุ ปว่าการปรับพฤติกรรมไม่เป็ นผลสาเร็ จ

สาเหตุทปี่ รับพฤติกรรมไม่ สาเร็จตามเป้ า
1. ผูว้ างแผนดาเนินการปรับ ใช้เทคนิควิธีการปรับที่ยงั ไม่ถูกต้อง
2. ผูด้ าเนินการปรับพฤติกรรมไม่มีความตระหนักรู ้อย่างเพียงพอที่จะปรับ
3. ไม่สามารถควมคุมสิ่ งเร้าได้
4. การบันทึกที่ไม่เป็ นระบบโดยผูฝ้ ึ กบันทึกและสังเกต ที่เข้ามามีส่วนร่ วม มีการบันทึกอย่างไม่เป็ น
ระบบ ไม่บนั ทึกตามความเป็ นจริ งใช้วธิ ี การบันทึกจากการดูที่แบบบันทึกของตัวผูถ้ ูกปรับพฤติกรรม
5. ผูฝ้ ึ กบันทึกและสังเกตให้การเสริ มแรงที่ไม่ถูกต้อง โดยให้การเสริ มแรงด้านบวกทุกครั้งไม่วา่ พฤติ
กรรมเป้ าหมายจะเกิดหรื อไม่ก็ตาม
6. เกิดจากกระบวนการรู ้คิดของผูด้ าเนินการปรับพฤติกรรมตนเองที่ค วบคุมตนเองให้นอนไม่หลับได้

วิธีการปรับพฤติกรรมการเข้ านอนให้ เป็ นผลสาเร็จ
1. การเสริ มแรงโดยใช้เงื่อนไขนา โดยมุ่งการให้การเสริ มแรงเมื่อเกิดพฤติกรรมเป้ าหมาย
เท่านั้น หากไม่เกิดต้องไม่มีการให้
2. การใช้ตวั แบบ จากการหาวิธีการนอนให้หลับตามตัวแบบที่เป็ นสื่ อ วิทยุ โทรทัศน์ โลกออนไลท์ หรื อ
อาจใช้ตวั แบบที่เป็ นสัญลักษณะจากการอ่านหนังสื อในการฝึ กสมาธิ กาหนดรู ้ลมหายใจเข้าออกในเวลานอน
3. การได้รับการชี้แนะ จากการปรึ กษาแพทย์ โดยเมื่อผูถ้ ูกปรับเรี ยนรู ้วธิ ี การจากการบอกกล่าวชี้แนะของ
แพทย์แล้ว จะต้องมีการชี้แนะตนเองให้เกิดความตระหนักรู ้ในการปรับพฤติกรรมของตนด้วย

4. การเข้ารับการบาบัดด้วยยานอนหลับ
5. การใช้วธิ ี กากับตนเองในการออกกาลังกายให้สม่าเสมอ ไม่ควรออกกาลังกายก่อนเข้านอน 3 ชัว่ โมง
การออกกาลังกายจะทาให้หลับสนิทมากขึ้น
6.จัดกระทาที่เงื่อนไขนาที่เป็ นสภาพการณ์ โดยกาหนดกรอบที่ชดั เจนว่า ต้องเข้านอนในเวลากี่โมง และ
ตื่นกี่โมง โดยจัดเวลาให้เหมาะสมกับการพักผ่อนที่เพียงพอ 6-8 ชัว่ โมง
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