บทความ: การปรับพฤติกรรม การควบคุมน้ าหนักให้ได้มาตราฐาน
วป.523 การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม
โดย.สัญชนีย์ สาณเสน
55199130447

กรณีศกึ ษา : การควบคุมน ้าหนักให้ ได้ มาตราฐาน.....อย่างได้ ผล

คุณเชื่อ..หรือไม่วา่ ความสุขใน
ครอบครัวสามารถช่วยคุณ
ควบคุมน้าหนักให้ได้
มาตราฐาน

การควบคุมน ้าหนักให้ ได้ มาตราฐานมีความแตกต่างจาก สิ่งที่เรี ยกว่าไขมันส่วนเกินหรื อ ความอ้ วน
อย่างไร อ้วน (Obesite) เป็ นภาวะทีร่ า่ งกายมีปริมาณไขมันสะสมมากกว่าปกติ และเป็ นหนึ่งในปจั จัย
เสีย่ งทีส่ าคัญต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อ เช่น โรคเบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ และโรค
หลอดเลือดหัวใจ ในการศึกษาทางระบาดวิทยาได้ใช้คา่ ดัชนีมวลกายเป็ นเกณฑ์ โดยกาหนดว่าอ้วนเป็ น
ภาวะทีร่ า่ งกายมีคา่ ดัชนีมวลกายเท่ากับหรือมากกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร น้าหนักเกินมีคา่ ดัชนี
มวลกายระหว่าง 25-29.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และน้าหนักน้อยมีคา่ ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5

กิโลกรัมต่อตารางเมตร ดังนัน้ การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ควบคูไ่ ปกับการควบคุมอาหาร ก็เป็ น
อีกหนึ่งวิธที ข่ี ว่ ยควบคุมน้าหนักและรักษาสุขภาพคูก่ นั ไปด้วย
ส่วนการควบคุมน ้าหนักให้ ได้ มาตราฐานนัน้ สามารถพิจารณาได้ จากตารางนี ้เพื่อช่วยในการหา
คาตอบ ว่าตัวคุณเอง เข้ าข่ายในการควบคุมน ้าหนักให้ ได้ มาตราฐานด้ วย.....หรื อเป่ ลา

เริ่ม...เข้าสู่ขนวบการและแนวทางในการควบคุมน้าหนักให้ได้มาตราฐาน

กาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย : ให้ชดั เจนในเรือ่ ง การควบคุมน้าหนักให้ได้มาตราฐาน

จากนัน้ ....การสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดยเริม่ จาก
ขัน้ ตอนทื่ 1 : ศึกษาพฤติกรรมปญั หาทีเ่ กิดขึน้
จากกรณีตวั อย่าง ผูถ้ ูกปรับพฤติกรรม( Subject) การเพิม่ ขึน้ ของน้าหนักตัวทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้
เรือ่ ยๆเนื่องจากทีท่ านประทานอาหารมากเกินไป โดยมือ้ ค่าช่วงเวลา 10:00Pm ส่งผลต่อสุขภาพทาให้
อาการของโรคเก๊าท์ แสดงอาการเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ทาให้Subject เกิดความกังวลเนื่องจากสูญเสียความสา
มาถในการขับรถลด
ขัน้ ตอนทื่ 2 : พิจารณาพฤติกรรมปญั หาเกิดจากอะไร

Subject มีความกังวลว่าหากมีน้าหนักตัวเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะสิง่ ทีก่ งั วลมากทีส่ ดุ คือโรคเก๊าท์

ขัน้ ตอนทื่ 3 : กาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย
โดยผูป้ รับพฤติกรรมจะทาความเข้าใจกับ Subject ว่าตลอดระยะเวลา 2- 3 เดือนโดยประมาณ
ก่อนอาหารมือ้ ค่าทุกวันหลัง 20:00 Pm
วันนี้ ใครจ่าย

ผูป้ รับพฤติกรรม Subject และลูกๆสมาชิกในครอบครัว (เฉพาะวันหยุดศุกร์ เสาร์และอาทิตย์) จะ
มาร่วมกันเป็นพยานว่า Subject มีน้าหนักตัวทีม่ ากขึน้ หรือลดลง โดยการชังน
่ ้าหนักด้วยระบบตัวเลข
เพือ่ ลดความคาดเคลื่อนในการมองตัวเลขเป็ นขีด โดยมีกติการทีป่ ฎิบตั ริ ว่ มกันดังนี้

อุปกรณ์ทต่ี อ้ ง
ลงทุน

กติการการให้รางวัลด้วยเบีย้ อรรถกร และตัวเสริมแรงทางสังคมทันที โดยในทุกครัง้ ทีน่ ้าหนักตัว
ลดลงทุกๆ 1 ขีดSubject จะได้รบั เงิน 100 บาทและได้รบั คาชมเชยจากลูกๆทันทีหลังการชังน
่ ้าหนัก
ในทุกๆครัง้ ทีน่ ้าหนักตัวลดลงจะให้การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) ตามทีผ่ ปู้ รับ
พฤติกรรมได้ตกลงเงือ่ นไขตามทีไ่ ด้กล่าวแล้วในข้างต้นซึง่ การกาหนดเงือนไขดังกล่าวจะเริม่ ต้นวันแรก
คือวันที่ 28 กันยายน 2556 ในขณะเดียวกันเมือ่ มีการชังน
่ ้าหนักแล้วพบว่ามีน้าหนักตัวเพิม่ ขึน้ ทุกๆ 1
ขีด จะได้รบั เป็ นการเสริมแรงทางลบ Subject จะต้องจ่ายเงิน 100 บาทและจะต้องปฏิบตั ติ นตามใจ
ลูกๆทันทีหลังการชังน
่ ้าหนัก เช่นพาไปเทีย่ ว ซือ้ ของเล่น หรืออื่นๆแล้วแต่กรณี เป็ นต้น
โดยเป้าหมายของการลดน้ าหนักประมาณสัปดาห์ละครึง่ กิโลกรัม (0.5 – 1 )หนึง่ กิโลกรัม และเมือ่ ลดได้
แล้วก็ตอ้ งควบคุมน้ าหนักตัวเองให้คงทีไ่ ด้ตลอดไป
ทีม่ า : คูม่ อื การจัดการน้ าหนัก โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2555)

ขัน้ ตอนทื่ 4 : สังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมาย

เป็ นประจาทุกวันด้วยการบันทึกผลของพฤติกรรม (Product Recording) ด้วยการจดบันทึก
น้าหนักตัวในแต่ละวันทุกวันหลัง 20.00น. เป็ นเวลา 45 วัน และใช้เกณฑ์การลดลงของน้าหนักที่ 0.5
กิโลกกรัมคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ในการลดลงของน้าหนักตัวของSubject
ตัวอย่างวิธกี ารจดบันทึก
ตารางบันทึกผลของพฤติ กรรม ของผูท้ ี่ต้องการควบคุมน้าหนักให้ได้มาตราฐาน
ชื่อผูถ้ กู สังเกต นาย........................

ผลของพฤติกรรม: การบันทึกน้าหนักตัวในแต่ละวัน

ชื่อผูส้ งั เกต ..................................

สภาพการณ์ : ก่อนอาหารมือ้ ค่า

วันทีเ่ ริม่ บันทึก 5 สิงหาคม – 12 ตุลาคม 56

วันที่ บันทึก

เวลา: ทุกวันหลัง 20:00 น.

บันทึกน้าหนักตัว (กิโลกรัม)

สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม

1 กันยายน 56

96

ลด 2 ขีดละ 100 บาท จ่ายไป 200 บาท

2 กันยายน 56

96.2

เพิม่ ขึน้ 2 ขีดละ 100 บาท รับมา 200 บาท

ขัน้ ตอนทื่ 5 : วิเคราะห์พฤติกรรมเป้าหมาย
จากการสังเกตพฤติกรรมในการจดบันทึกเมือ่ ได้คา่ คงทีB่ aselineของน้าหนักตัวทีค่ งทีใ่ น
ช่วงแรก แล้วพบว่าในช่วงทีเ่ ริม่ ให้Treatment มีการเพิม่ ขึน้ ของการควบคุมน้าหนักให้ได้มาตราฐาน
อย่างเห็นได้ชดั เจนมาก ตอนเริม่ โปรแกรมอาจด้วยปจั จัยหลายสาหตุดว้ ยกัน เช่น ความรูส้ กึ สนใจของ
Subject เองทีต่ อ้ งการทดลอง ทดสอบกิจกรรมใหม่ของบ้าน ทาให้รสู้ กึ สนุกทัง้ Subject และสมาชิกใน
ครอบครัว โดยจะสังเกตได้จากการควบคุมน้าหนักให้ได้มาตราฐานของ Subject จะอยูใ่ นเกณฑ์เพิม่ ขึน้
แทบจะทุกครัง้ ในวันทีส่ มาชิกในครอบครัวครบคือช่วงวันศุกร์ เสาร์ และเอาทิตย์ แต่หลังจากเข้าสูช่ ว่ ง
ติดตามผลสังเกตได้จากน้าหนักตัวพบว่าน้าตัวมีการเคลื่อนไหวน้อยมาแต่ ถือได้วา่ เคลื่อนตัวในแนว
คงทีแ่ ละค่อยๆสูงขึน้ ตามระดับ ถือได้วา่ แม้พน้ จากช่วงTreatment ไปแล้ว Subject ก็ยงั คงตระหนักและ
ยังควบคุมน้าหนักอย่างต่อเนื่อง
แผนภูมกิ ารควบคุมน้าหนักตัวให้ได้มาตราฐาน
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ที่มา : กราฟแสดงการจดบันทึกน้าหนักตัวเป็ นผลของพฤติ กรรมในแต่ละวัน (Product Recording)

ขัน้ ตอนทื่ 6 : เลือกเทคนิ คการปรับพฤติ กรรม
การเลือกใช้เทคนิ คการปรับพฤติ กรรม จากการควบคุมภายนอกบุคคล (External Control) ควบคูก่ บั การ

เสริมแรงทางลบและทางบวกด้านทีไ่ ด้กล่าวแล้วในข้างต้น

ขัน้ ตอนทื่ 7 : กาหนดเงือ่ นไขการปรับพฤติ กรรม

ขัน้ ตอนนี้เป็ นขัน้ ตอนทีส่ าคัญผูป้ รับพฤติกรรมจะต้องกาหนดเงือ่ นไขของการเสริมแรงและการ
ลงโทษอย่างชัดเจนในทีก่ รณีน้ีคอื ขัน้ ตอนทีส่ นุกมากๆของครอบครัวทีจ่ ะต้องช่วยกันลุน้ ว่า Subject จะต้อง
ได้รบั การลงโทษหรือไม่ หรือผูป้ รับพฤติกรรมจะต้องเป็ นผูจ้ ่ายเบีย้ อรรถกร ในครัง้ นี้
มีกติการทีป่ ฎิบตั ริ ว่ มกันดังนี้ กติการการให้รางวัลด้วยเบีย้ อรรถกร และตัวเสริมแรงทางสังคมทันที โดย
ในทุกครัง้ ทีน่ ้าหนักตัวลดลงทุกๆ 1 ขีดSubject จะได้รบั เงิน 100 บาทและได้รบั คาชมเชยจากลูกๆทันทีหลัง
การชังน
่ ้าหนัก ในทุกๆครัง้ ทีน่ ้าหนักตัวลดลงจะให้การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) ตามทีผ่ ู้
ปรับพฤติกรรมได้ตกลงเงือ่ นไขตามทีไ่ ด้กล่าวแล้วในข้างต้นซึง่ การกาหนดเงือนไขดังกล่าวจะเริม่ ต้นวันแรก
คือวันที่ 28 กันยายน 2556 ในขณะเดียวกันเมือ่ มีการชังน
่ ้าหนักแล้วพบว่ามีน้าหนักตัวเพิม่ ขึน้ ทุกๆ 1ขีด จะ
ได้รบั เป็ นการเสริมแรงทางลบ Subject จะต้องจ่ายเงิน 100 บาทและจะต้องปฏิบตั ติ นตามใจลูกๆทันทีหลัง
การชังน
่ ้าหนัก เช่นพาไปเทีย่ ว ซือ้ ของเล่น หรืออื่นๆแล้วแต่กรณี เป็ นต้น

ขัน้ ตอนทื่ 8 : ดาเนินการตามโปรแกรม

ผูป้ รับพฤติกรรมจะต้องดาเนินการตามแผนทีว่ างไว้ ควรพิจารณาว่า ผูถ้ ูกปรับพฤติกรรม
สามารถแสดงพฤติกรรมเปาหมายได้ไหม ได้รบั การเสริมแรง การลงโทษตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้หรือไม่
ขัน้ ตอนทื่ 9 : การประเมินผลโปรแกรม

จะเห็นกราฟได้วา่ กราฟมีแนวโน้มลดลงทันทีเมือ่ เริม่ โปรแกรม และมีแนวโน้มลดลงและคงที่ ผูป้ รับ
พฤติกรรมและ Subject ถือได้วา่ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพิม่ การควบคุมน้าหนักให้ได้มาตราฐานมี
แนวโน้มทีป่ ระสบความสาเร็จ เนื่องจากไม่มกี ารลดลงของการควบคุมน้าหนักให้ได้มาตราฐาน ของ
Subject
ดังนัน้ เมือ่ มีพฤติกรรมในการควบคุมน้าหนักให้ได้มาตราฐานอย่างต่อเนื่อง Subject ควรตระหนักรู้
ว่าจะส่งผลดีกบั ตนเองอย่างไร เพราะในช่วงทีม่ กี ารให้ Treatment ไม่พบการเกิดอาการของโรคเก๊าท์

ขัน้ ตอนทื่ 10 : การทาให้พฤติกรรมเป้าหมายคงอยู่
จากข้อมูลดังกล่าว Subject มีความพึง่ พอใจในการควบคุมน้าหนักให้ได้มาตราฐาน ด้วยการมี
น้าหนักตัวลดลง2.8 กิโล โดยน้าหนักเริม่ ต้นที่ 97.8 – 95 กิโลกรัม ในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนทีผ่ า่ นมา
ผูป้ รับพฤติกรรมคาดว่า Subject น่าจะปรับตัวในการเลือกบริโภคอาหารและเปลีย่ นพฤติกรรมบางอย่าง
ทีส่ ง่ ผลทาให้น้าหนักเพิม่ ขึน้ เพราะจากการสังเกตอาหารมือ้ ค่ารอบ 10:00 Pm หายไป
ระยะเวลา
สัปดาห์ท่ี 1
สัปดาห์ท่ี 2
สัปดาห์ท่ี 3
สัปดาห์ท่ี 4
สัปดาห์ท่ี 5
สัปดาห์ท่ี 6

สรุปตารางการลดลงของน้าหนักตัวเมือ่ เปรียบเทียบกับการลดน้าหนัก
ช่วงของน้าหนัก/กิโล น้าหนักทีล่ ดลง/กรัม น้าหนักตัวทีล่ ดลง% หมายเหตุ
97.8 -95.8
2,000
400%
96 – 95.8
200
40%
96.1 – 95.9
200
40%
96.1- 96
100
20%
95.8 – 95.7
100
20%
95.6 - 95
600
120%

