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สงครามโลกครัง้ที่ 2 
คนเสียทัง้หมด 48,231,700 คน 

ทหาร 20,858,800 คน 

พลเรือน 27,372,900 คน 
 
WHO 2012 
คนเสียชีวิตในโลกรวม 56 ล้านคน 
38 ล้านคน (68%) เสียชีวิตจาก 

NCD 

 

 

 

ประมาณ ¾ ที่เสียชีวิตจาก โรคหวัใจ, stroke และโรคเบาหวาน   
รวมถงึ 40% ของโรคมะเร็งป้องกันได้ 

ปัญหาสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 



Margaret A. Powers, et al. Diabetes Care 2015;38:1372–1382 



ไมมีความรู 
 
 

มีความรูแตไมปฏิบัติ 
 

ปฏิบัติเปนชีวิตประจําวัน 

ผูปวย 

Good role model 

ใหความรู 

motivation 

+ or - reinforcement 

Camp 
Club 

Role model 

Individual 
Class 
Camp 
Club 



Diabetes Self Management Educator 
(DSME) 
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การสอน/การให้ความรู้ คืออะไร 

“Teaching” means to bring about an independent 
change in behavior 

ถ้าเราสามารถส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมคนใดตนหน่ึง 

ทาํให้เกดิการเปล่ียนแปลงในทางที่ดขีึน้ โดยที่เราไม่อยู่

ด้วย คนๆนัน้สามารถปฏบิตั ิโดยที่เราไม่อยู่ ด้วย คนๆ

นัน้สามารถปฏบิตั ิมีความคดิต่อยอด หรือทาํให้เป็น

พฤตกิรรม  แสดงว่าเราได้สอนอะไรเขา 



เป้าหมายการให้ความรู้และคาํปรึกษา 

ให้ความตระหนักเหน็ความสาํคัญ 

ให้ความรู้ 

ช่วยแก้ไขปัญหา 

ให้หาทางเลือกในการแก้ปัญหา 

ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

ลดความกดดนัที่มีอยู่ในตวับุคคล 

ต้องอาศัยเทคนิคทกัษะการส่ือสาร 



1. ครูอย่าสอนสิ่งที่ครูรู้ทัง้หมด 

 ครูต้องสอนสิ่งที่นักเรียนต้องรู้และควรรู้ 

2. การให้ความรู้เม่ือต้องการเรียน 

 จงึต้องกระตุ้นความสนใจ 

3. ในอดีตการสอน What> How > Why to do 

 เน้น Why > How > What to do 
4.   การสอนตามรายบุคคล (individualized) 
5.   บางอย่างต้องทาํให้ดู (skill) 

เทคนิคการให้ความรู้ 



เป้าหมายการสอน 
1) สอนให้ความรู้ 

2) สอนให้เกดิทกัษะ 

3) สอนให้เกดิการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

4) ให้มีสภาพจติใจที่ด ี



1. การให้ความรู้ จะสอนด้านอาหาร จะแบง่เป็นขัน้ตอน ดงันี ้

1.1 การให้ความรู้ด้านอาหารเบือ้งต้น  

จะบอกถงึชนิดของอาหารท่ีควรต้องงด จํากดัจํานวนและอาหารท่ีไมจํ่ากดั กําหนด

ปริมาณอาหารแคลลอร่ีท่ีเหมาะสม 

1.2 การให้ความรู้ขัน้สูง  

        การให้ความรู้ตอ่เน่ืองจากการให้ความรู้เบือ้งต้น ผู้ ป่วยสามารถเลือกรับประทาน  

การซือ้อาหาร การเตรียมอาหาร การรับประทานในช่วงเจ็บป่วย ซึง่อาจจะให้ผู้ ป่วยมีจด

แผน่รายการอาหารท่ีจะรับประทาน ทราบตารางปีรามิดอาหาร ทราบ plate model ซึง่

เป็นวิธีท่ีง่ายสําหรับผู้ ป่วย  มีรายการเมนอูาหารสําหรับผู้ ป่วยโรคเบาหวานท่ีดีตอ่

สขุภาพ 

1.3 การนับปริมาณคาร์โบไฮเดรตและทราบถงึ insulin: carbohydrate ratio 



 2. การทาํให้เกดิทกัษะการรับประทานอาหาร 
         ผู้ป่วยที่มีทกัษะจะรับประทานอาหารในปริมาณและสัดส่วน

อาหารที่เหมาะสม ผู้ป่วยจะประมาณจาํนวนคาร์โบไฮเดรตและ

แคลอร่ีที่รับประทาน โดยอาศัย 

1.การตวง วัด การกะด้วยสายตา 
2.การอ่านฉลากอาหาร 
3.การวางแผนการซือ้อาหาร วิธีปรุงอาหาร 
4.การรับประทานอาหารนอกบ้าน 
5.การเลือกอาหารว่างที่เหมาะสม 
6.การรับประทานอาหารในกรณีพเิศษ ขณะเดนิทาง การดื่ม

แอลกอฮอล์ งานเลีย้ง 



การที่เกดิการเรียนรู้ต้องมีทัง้ผู้สอนและผู้เรียน

ที่พร้อมจะเรียน  
ถ้ามีแตผู่้ ให้ความรู้อยากสอนแตผู่้ เรียนไมพ่ร้อม

หรือไมส่ามารถเข้าใจสิง่ท่ีผู้สอนได้สอนไป ถึงแม้

เป็นการสอนก็ไมเ่กิดการเรียนรู้ ดงันัน้ต้องเข้าใจวา่  

ผู้ป่วยไม่ต้องการรู้เร่ืองโรคเบาหวานทัง้หมด 

ผู้ป่วยสนใจเพยีงว่าโรคเบาหวานของตนเอง

เป็นอย่างไร ต้องดแูลอย่างไรมากกว่า 



ดงันัน้คาํถามหน่ึงที่ต้องถามก่อนให้

คาํแนะนําคือถามผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

อยากรู้อะไรเก่ียวกับโรคเบาหวานบ้าง  

เพราะสิ่งที่ผู้ป่วยอยากรู้จะสามารถจดจาํ

และเรียนรู้ได้มากกว่า การสอนจงึเน้นไปที่สิ่งที่

ผู้ป่วยอยากเรียนก่อน 



การให้คาํแนะนําส่ิงสาํคัญไม่ใช่บอกว่าต้องทาํอะไร  
(What to do?)  



การสอนไม่ควรบอกว่าคุณต้องทาํอะไร 



การสอนควรให้ผู้ป่วยได้แสดงความคดิเหน็ว่าความคดิเหน็ของผู้ป่วยเป็นอย่างไร 

(คาํว่า คดิเหน็ คือ ได้คดิจงึได้เหน็ ขณะที่ได้เหน็จงึได้คดิ ถงึจะทาํให้ผู้ป่วย

เปล่ียนแปลง) 
ได้คดิจงึได้เหน็ 
 การที่ ผู้ป่วยได้คดิจะเกดิเม่ือมีการตัง้คาํถามให้ผู้ป่วยได้คดิคาํตอบ เช่น 

ผู้ป่วยไม่อยากปรับเปล่ียน อาหาร การออกกาํลังกาย แพทย์กไ็ม่ได้ส่ังว่า คุณต้อง

ควบคุมอาหาร คุณต้องออกกาํลังกาย มฉิะนัน้คุณต้องล้างไต (เพราะจริงๆ ผู้ป่วย

ไม่ค่อยสนใจเพราะฟังแพทย์พูดมาหลายครัง้แล้ว หรือผู้ป่วยบางรายกเ็กดิภาวะ

ซมึเศร้าไปแล้ว) 
 อาจจะเร่ิมด้วยบทสนทนา ดังนี ้ 
ผู้ให้ความรู้: “สิ่งที่ ผู้ป่วยต้องการคืออะไร” 

ผู้ป่วย: “ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน เช่น ไม่ต้องล้างไต” 



ผู้ให้ความรู้: “ผู้ป่วยที่ ร่ํารวยเป็นเศรษฐีเป็นเบาหวานมา 20-30 ปี จะมี

ภาวะแทรกซ้อนหรือไม่” 

ผู้ป่วย: “คงจะมี” 

ผู้ให้ความรู้: “ผู้ป่วยที่เป็นหมอ พยาบาล อาจารย์ เป็นเบาหวานมา 20-30 ปี จะมี

ภาวะแทรกซ้อนหรือไม่” 

ผู้ป่วย: “คงจะมี” 

ผู้ให้ความรู้: “แต่มีผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทหน่ึงที่สามารถอยู่กับโรคเบาหวาน

โดยไม่เกดิภาวะแทรกซ้อน” 

ผู้ป่วย: “ประเภทไหน” 

ผู้ให้ความรู้: “ผู้ป่วยที่ยอมเปล่ียนแปลงให้เข้ากับโรคเบาหวานได้ สามารถ

รับประทานให้เหมาะกับโรค ยอมออกกาํลังกาย รับประทานยาและควบคุม

เบาหวาน และปัจจัยเส่ียงต่างๆได้ ดังนัน้คนที่อยู่รอดได้ ไม่ใช่ คนที่ ร่ํารวย หรือ

คนที่มีความรู้แต่เป็นคนที่ยอมเปล่ียนแปลงให้เข้ากับโรคได้” 



 
 
 
 
 “It is not the strongest that will 

survive, nor the most intelligent. It is 
the one most adaptable to change.” 

        

Charles Robert Darwin 
(1809–1882)  



ได้เหน็จงึได้คดิ 
ผู้ป่วยบางรายชอบรับประทานนํา้อัดลม ทุเรียน ถ้า

บอกว่าคุณต้องหยุดนํา้อัดลมหรือหรือทุเรียน ผู้ป่วยก็

อาจจะไม่เลิก การสอนอาจจะทาํให้ผู้ป่วยเหน็ในส่ิงที่ไม่

เหน็ การตรวจนํา้ตาลหลังรับประทานอาหารเหล่านีแ้ล้ว

ผู้ป่วยพบว่านํา้ตาลหลังอาหารสูงมากจะเข้าใจว่าส่ิงที่

รับประทานจะนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อน คือ เป็นการทาํส่ิง

ที่ผู้ป่วยไม่เหน็เป็นส่ิงที่ผู้ป่วยเหน็ 



ผู้ป่วยไม่ชอบถูกว่ากล่าว 
พืน้ฐานการเรียนรู้จะเรียนรู้ได้น้อยลงเม่ือมี

ความเครียด กังวล โกธร ผู้ป่วยไม่ชอบที่ถูกว่า เช่น 

นาย A เป็นโรคเบาหวานมา 10 ปี ไม่ควบคุม

อาหาร ออกกกาํลังกายเพยีงวันละ 5 นาท ี

รับประทานยาไม่สมํ่าเสมอ ผล FPG=190 mg/dl  
HbA1c 8% เร่ิมมี BDR แพทย์อาจจะว่าผู้ป่วยที่ไม่

ดแูลตนเองจนเกดิภาวะแทรกซ้อน  



แต่ควรมองว่าเป็นโอกาสพัฒนา แพทย์อีกท่านหน่ึงบอกนาย A ว่า นาย A 

ดีมากเลย ถงึแม้ว่าจะไม่ควบคุมอาหาร รับประทานยาไม่สมํ่าเสมอ แต่ก็

สามารถออกกาํลังกายได้ตัง้ 5 นาที ขอให้นาย A พยายามคงการออกกาํลัง

กายต่อเน่ืองและไม่น่าจะยากเพราะเป็นสิ่งที่ทาํอยู่และถ้าเป็นไปได้ค่อยๆเพิ่ม

การออกกาํลังกายจนได้เป้าหมาย และถงึแม้ว่าจะไม่ได้ควบคุมอาหารและ

รับประทานยาไม่สมํ่าเสมอ HbA1c ยังเกนิมาเพียงเลก็น้อยถ้าได้ทาํการควบคุม

อาหารและรับประทานยาอย่างสมํ่าเสมอน่าจะถงึเป้าหมายได้ไม่ยาก คุณ

พร้อมจะทาํอะไรที่คดิว่าทาํได้ง่ายและทาํก่อน ถ้าทาํไม่ได้ อุปสรรค์อะไร 

ต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์ พยาบาลอะไรบ้าง บางครัง้ผู้ป่วยที่เป็น

โรคเบาหวานไม่ใช่จะสามารถเปล่ียนได้หมดเพียง 1-2 ครัง้ อาจจะใช้เวลาถงึ 1 

ปี ในการดูแลตนเองได้ แพทย์อาจจะเป็นผู้ให้คาํแนะนํา ให้กาํลังใจ ให้การ

สนับสนุนและรับฟังปัญหาของผู้ป่วย จะทาํให้ผู้ป่วยเปล่ียนแปลงได้มากกว่า 



การกาํจัดอุปสรรค์ (Barrier) 

ส่ิงหน่ึงที่สาํคัญของการให้ความรู้เพื่อให้ได้ปฏบิตั ิต้อง

สอบถามถงึอุปสรรค์ในการที่ผู้ป่วยไม่สามารถทาํได้ ผู้ป่วย

บางรายเป็นผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส เช่น หาเช้ากนิคํ่า ปัญหา

ว่าพรุ่งนีจ้ะมีเงนิรับประทานอาหารหรือไม่อาจจะสาํคัญ

กว่ามาตรวจตามนัดเพราะไม่ไปทาํงานอาจจะไม่มีอาหาร

ให้คนในครอบครัวรับประทาน การประเมินและให้การ

สนับสนุนในส่ิงที่เป็นไปได้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดแูล

โรคเบาหวานของตนเองร่วมกับสามารถใช้ชีวติอย่างมี

ความสุข 



ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ผ่านการให้ความรู้และทาํไม่ได้ไม่ใช่ดอกบัวที่อยู่ใต้โคลน

ตม 
 บางครัง้ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานอาจจะเข้าใจว่าผู้ป่วยกเ็ปรียบเหมือน 

บัว 4 เหล่าในศาสนาพุทธ อาจจะมีกลุ่มที่ไม่สามารถสอนได้ แต่ความเป็นจริง 

การที่สอนไม่ได้อาจจะเพราะวธีิการสอนไม่ถูกจริตของของเรียน ผู้ป่วยอาจจะ

เรียนได้เม่ือพบผู้ให้ความรู้ท่านอ่ืนหรือแพทย์ท่านอ่ืน ในกรณีนีอ้าจจะต้องเพิ่ม

ความรู้ผู้ให้ความรู้และประสบการณ์ แต่ถ้าสุดความสามารถอาจจะส่งต่อไปพบ

แพทย์ท่านอ่ืน 
 นอกจากองค์ความรู้โรคเบาหวานที่ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานมี บท

สนทนาสาํหรับผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความน่าสนใจ 

ชีวติผู้ป่วยเบาหวานมีความหลากหลาย ดังคาํกล่าวที่ว่า “ทุกชีวติมีเร่ืองราวและ

ทุกเร่ืองราวมีบทเรียน” ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานสามารถถอดบทเรียนและบท

สนทนาและจะเข้าใจว่าการให้ความรู้โรคเบาหวานแต่ละรายควรเป็นเช่นใด  



ตวัอย่างบทสนทนาระหว่างมารดาและลูกสาวที่เป็นโรคเบาหวานชนิด

ที่ 1 ที่ต้องฉีดยาวันละ 4 ครัง้และตรวจนํา้ตาลเอง 
บทสนทนาที่ 1 ขณะที่ลูกสาวตรวจนํา้ตาลปลายนิว้ได้ 400 มก/ดล 
มารดา: ตรวจนํา้ตาลได้ตัง้ 400 ไปกินอะไรมาอีกล่ะซ ิ
ลูกสาว: สงสัยว่าไปกินขนมมา 
มารดา: เดี๋ยวก็เกิด DKA ไปนอนโรงพยาบาล เสียค่ารักษาพยาบาล

แพงๆ อีก 
ลูกสาว: เงยีบ 



บทสนทนาที่ 2 ขณะที่ลูกสาวตรวจนํา้ตาลปลายนิว้ได้ 400 มก/ดล 
มารดา: ตรวจนํา้ตาลได้ 400 ลูกลองคดิดวู่าวันนีมี้อะไรพเิศษมาไหม 
ลูกสาว: สงสัยว่าไปกินขนมมา 
มารดา: แล้วลูกจะทาํอย่างไร 
ลูกสาว: เดี๋ยวหนูจะฉีดอนิซูลิน RI เพิ่ม 6 units เดี๋ยวจะลองตรวจ

นํา้ตาลอีกท ี
มารดา: แม่ม่ันใจว่าลูกสามารถดแูลตนเองได้ แต่ถ้ามีอะไรให้แม่ช่วย

สามารถบอกได้นะ 
ท่านคดิว่าลูกสาวใน 2 กรณีแบบไหนที่จะทาํให้เกิดการเรียนรู้

มากกว่ากัน 



การรักษาโรคเบาหวาน 

ไมใชเพยีงการปรบัเปลีย่นยา 

หรือการใหความรูเทานัน้ 

แตเปนการเปลีย่นแปลงผูปวยใหสามารถดแูลตนเองได 



หลักการของการควบคุมอาหารใหสาํเรจ็ (3 สะ) 

1. ไมซื้อของทีร่บัประทานไมไดไวที่บาน 

2. ถามีใหผูปวยพยายามไมรบัประทาน 

3. ผูปวยรบัประทานใหญาตคิอยเตือน 



เปาหมายในการควบคมุน้าํตาลและปจจัยเสีย่งอืน่ๆ 

น้ําตาลกอนอาหาร              70-130 mg/dl 

น้ําตาลหลงัอาหารPPG         <180  mg/dl 

น้ําตาลสะสมHbA1c                   <   7% 

ความดนัโลหติ                  <130/80 mmHg 

ไขมันไมด ีLDL-C                  <100 mg/dl 

หยุดสบูบหุรี ่

ลดน้าํหนกั 5-7% ถาน้ําหนกัเกนิ 

การเปลี่ยนผูปวยจากที่ดูแลตนเองไมไดมาดูแลตนเองได 
DSME: 7 habits 

1. Healthy eating 2. being active 3. Taking medicine 
4.Monitoring 5. Problem solving 6. Reduce risk 7. Healthy coping 



พดูภาษาเดยีวกันกับชุมชน 



สิ่งที่มีราคาแพงที่สุด

สาํหรับผมคือ 

เตยีงพยาบาล 

เพราะผมสามารถใช้เงนิจ้าง

คนมาทาํงานแทนผมได้ แต่

ผมไม่สามารถจ้างใครมาป่วย

แทนผมได้ 



ชีวติหลังเกษียณ 

สุขภาพดี 

พึ่งพา 

ตดิเตียง 

60 ปี 80-100 ปี 



คุณเป็นคนเลือกเองว่าบัน้ปลายชีวติจะเป็นอย่างไร 



ขอใหทุกคนยืนขึ้น 

น้ําหนักเกิน (BMI เกิน 23) 
มีญาติสายตรงเปนโรคเบาหวาน 
มีความดันสูง ไขมันสูง 
เคยเปนเบาหวานชวงต้ังครรภ 
FPG≥ 100 mg/dl 
อายุเกิน 45 ป 



คนเรามักประเมนิตนเองผิดว่านํา้หนักตนเองปกติ 

ชาย สูง 168 ซม  หนีก 68 กก 

นน.=ส่วนสูง -100 =168-100=68 

BMI= นํา้หนัก (กก)/ส่วนสูง (ม2) 

BMI =68/1.682=  24.1 

คนเอเซีย BMI เกนิ 23 ผิดปกต ิ 
 





ตรัง อยุธยา 

กรุงเทพ 



Plate model 



Pictures of Low/High GI Meals & 
Snacks 

GI = 85     GL = 48 GI = 39     GL = 22 



Pictures of Low/High GI Meals & 
Snacks 

GI = 83     GL = 19 GI = 14     GL = 1 







Iced Caffè Mocha venti iced 24oz 
whipped cream whole milk 

Nutrition Facts Per Serving (24 fl 
oz) 

Calories 430 Calories from 
Fat 200 
% Daily Value* 

Total Fat 22g 34% 

Saturated Fat 
12g 

60% 

Trans Fat 0.5g 
Cholesterol 
65mg 

22% 

Sodium 115mg 5% 

Total 
Carbohydrate 
55g 

19% 

Dietary Fiber 3g 12% 

Sugars 39g 
Protein 13g 
Vitamin A 15% Vitamin C 0% 
Calcium 30% Iron 25% 

  
     

     



Iced Caffè Americano venti iced 20 
oz 
Nutrition Facts Per Serving (24 fl 
oz) 

Calories 25 Calories from 
Fat 0 
% Daily Value* 

Total Fat 0g 0% 

Saturated Fat 0g 0% 

Trans Fat 0g 
Cholesterol 
0mg 

0% 

Sodium 10mg 0% 

Total 
Carbohydrate 
4g 

1% 

Dietary Fiber 0g 0% 

Sugars 0g 
Protein <1g 
Vitamin A 0% Vitamin C 0% 
Calcium 2% Iron 0% 
Caffeine 300mg 

     
     





Best drink 



การให้ MNT ผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน 
เช่น ชนิดของเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน นํา้หนักตัว 

จงึไม่สามารถจะใช้คาํแนะนําเดียวกันที่เหมาะสมกับ

ผู้ป่วยทุกราย  

(one size does not fit all) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP3A-P3_i8gCFcUplAod6uICwA&url=http://pantip.com/topic/31249380&bvm=bv.103388427,d.dGo&psig=AFQjCNGkBTI68_1ufqZ6T4wI5eNGypbbiA&ust=1443057954718441


ประเภทผู้ป่วยเบาหวาน คาํแนะนําอาหาร 
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 1 จําเป็นต้องใช้ exogenous insulin การ

รับประทานอาหารจงึต้องสมัพนัธ์กบัอินซลูนิ ทัง้การรับประทานอาหารหลกั 

อาหารว่าง 
การปรับอาหารและยาให้สมัพนัธ์กบัการออกกําลงักายและอินซูลนิ 
ทราบการนบัคาร์โบไฮเดรต 
ทราบภาวะนํา้ตาลต่ําและการแก้ไข 
การปรับปริมาณยาอินซูลนิ 

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เน่ืองจากผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี  2 สว่นใหญ่อ้วนและมีภาวะ insulin 
resistance  จงึให้อาหารพ่ือลดนํา้หนกัตวั โดยลดแคลอร่ีลง 500-1000 
kcal ต่อวนั แต่สว่นใหญ่ในเพศหญิงจะไมต่ํ่ากว่า 1000-1200 kcal ต่อวนั 

และ ในเพศชาย 1200-1600 kcal ต่อวนั 
ออกกําลงักาย 150 นาทีต่อสปัดาห์ 
แนะนําชนิดอาหารและปริมาณ 

MNT ในการรักษาโรคเบาหวาน ซึ่งมีความแตกต่างกันใน

ผู้ป่วยแต่ละประเภท ดงันี ้



ผู้ป่วยเบาหวานก่อนการ

ตัง้ครรภ์ 
ควบคุมระดับนํา้ตาลให้ดีมากก่อนการตัง้ครรภ์ 
ภาวะนํา้ตาลตํ่าเกดิได้บ่อยในช่วงไตรมาสแรกเน่ืองจาก

อาการแพ้ท้อง 
ความต้องการอนิซูลินอาจจะเพิ่มขึน้ในไตรมาส 2 หรือ 3 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนในขณะการ

ตัง้ครรภ์ 
นํา้หนักตัวควรขึน้ตามความเหมาะสมขณะการตัง้ครรภ์ 

ผู้ป่วย GDM สว่นใหญ่รักษาโดยการควบคมุอาหารถ้าจําเป็นต้องฉีดยา

อินซลูิน 
นําหนกัควรขึน้ตามความเหมาะสม 
หลีกเลี่ยงภาวะ ketosis 
ถ้าอ้วนมากจํากดัแคลอร่ีลง 30-33% (25 kcal/kg ของ

นํา้หนกัตวัจริง) 
หลงัคลอดควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอ่เพ่ือการป้องกนั

โรคเบาหวานในอนาคต 



ผู้ป่วยเดก็และวัยรุ่น ขึน้กับช่วงอายุของเดก็ 
การวางแผนการอาหารขึน้กับเป้าหมายการรักษาและสภาพจติใจ 
ปริมาณอาหารพจิารณาให้มีการเจริญเตบิโตที่ปกต ิ
เน้นข้าวกล้อง ผัก ผลไม้ หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมที่มีนํา้ตาล 
ใช้คาํว่า “วางแผนการรับประทานอาหารมากกว่าการควบคุมอาหาร” 
แนะนําการวางแผนอาหารรวมถงึการจะซือ้อาหารและให้มีการรับประทานอาหาร

สุขภาพร่วมกันในครอบครัว 
ถ้าเป็นในเดก็เล็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ต้องระวังภาวะนํา้ตาลตํ่า 
ต้องประเมินถงึการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนกับระดับนํา้ตาล เช่น growth 
hormone และการเข้าสู่วัยรุ่น 
ถ้าเป็นในเดก็ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
ผู้ป่วยมักอ้วนควรจัดจานใส่อาหารให้มีขนาดที่เหมาะสม 
แนะนําการรับประทานอาหารช้าๆ 
หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารขณะดูทวีี 
ควรออกกาํลังกายอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน 
จาํกัดการดูทีวี การเล่นเกมวีดีโอ อนิเตอร์เน็ต 



ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยมีปัญหาการเส่ือมของร่างกาย 

เช่น มองเหน็ การได้ยนิ การรับรส 
ผู้ป่วยมักจะมีโรคร่วมอ่ืนๆและ

ภาวะแทรกซ้อน 
ผู้ป่วยอาจจะช่วยเหลือตนเองไม่ได้ใน

การจัดหาอาหาร 
การให้อาหารสุขภาพต้องพจิารณาถงึ

ความชอบ อายุที่เหลือ ฐานะการเงนิ 

การเตรียมอาหาร 



การที่จะทาํให้ผู้ป่วยที่มีความรู้ด้านอาหารสุขภาพและสามารถปฏบิตัไิด้ อาจจะใช้ 

Nutrition care process (NCP) 

1. การประเมนิ  
การได้ข้อมูลจาก การบนัทกึอาหาร การคุยอย่างละเอียด อาหารในชุมชนและ

วัฒนธรรม เพื่อจะได้ทราบว่าปัญหาการรับประทานอาหารของผู้ป่วยเป็นอย่างไร 
2. การวินิจฉัย  

เม่ือทราบข้อมูลจงึวินิจฉัยว่าปัญหาของการรับประทานอาหารสุขภาพเกดิจาก

สาเหตุใด เช่น การคุมอาหารที่ไม่สมํ่าเสมอ การรับประทานเลีย้ง การรับประทาน

แต่ละมือ้ที่มากเกนิไป การรับประทานอาหารไขมันสูง 
3. การให้การเปล่ียนแปลง 

เม่ือทราบการวินิจฉัยสิ่งใดที่ต้องเปล่ียนแปลง และได้ให้คาํแนะนํา  
4. การคอยตดิตามและประเมนิผล 

ความสาํเร็จขึน้กับการแก้ไขปัญหา การเปล่ียนแปลง ซึ่งต้องดูทัง้อาการทางคลินิก

และพฤตกิรรมการรับประทานอาหาร 



บันทกึอาหาร 

ข้าวต้มปลา 1 จาน               ข้าวขาหมู กาแฟสด                                 
สลัด นํา้เปล่า 

 

ก๋วยเตี๋ยวนํา้ 2 จาน           ถ่ัว 1 ถุง    ผัดซีอิว้ 1 จาน                        
แกงจืดผักจาน 

 

ข้าวต้มไก่ 1 จาน              พาย 1 ชิน้   กระเพราไก่ ไข่ดาว              

กินเลีย้งนอกบ้าน 



บันทกึอาหาร 

ข้าวต้มปลา 1 จาน               ข้าวขาหมู กาแฟสด                                 
สลัด นํา้เปล่า 

 

ก๋วยเตี๋ยวนํา้ 2 จาน           ถ่ัว 1 ถุง    ผัดซีอิว้ 1 จาน                        
แกงจืดผักจาน 

 

ข้าวต้มไก่ 1 จาน              พาย 1 ชิน้   กระเพราไก่ ไข่ดาว              

กินเลีย้งนอกบ้าน 





อาหารเป็นยา แต่คงไม่ใช้ยาเป็นอาหาร  

“You are what you eat” 

ชีวติมีขึน้และลง 





google 



google 





google 





อายาตนะ 6 (ตา, ห,ูจมูก ลิน้, กาย, ใจ) 

 
ปรุงแต่ง 

 

ตัณหา, เวทนา 

 

กรรม (การกนิ) 

 

วบิากกรรม (ผลของกรรม) 





Trans fat 
Saturated fat 
Simple sugar 
Low fiber ขนมเคก 

 
 
นาทาน(อรอย) 
 
 
รับประทาน 

ถากนิ 
ไขมันในเลอืดสงู 
น้ําตาลสงู 
โรคหลอดเลอืดหวัใจ 
ไขมันเกาะตามทีต่างๆ 

ไมรับประทาน 

โรคหัวใจและหลอดเลอืด 





บางครัง้เราอาจจะรักตวัเองและสิ่งที่เรารักน้อยเกนิไป 





คนที่มีเหตุผลน่าจะเป็นที่โง่งมงาย 

แต่อย่าใช้เหตุผลเป็นลูกน้องของกเิลศ 

สิ่งที่ควรทาํกไ็ม่ควรหาเหตุผลในการที่ไม่ทาํ 

สิ่งที่ไม่ควรทาํกไ็ม่ควรหาเหตุผลที่จะทาํ 



ส่ือนอกตข่ีาวหนุ่มอังกฤษสุดมุ่งม่ันลดนํา้หนักตวักว่า 

100 กก.หลังฝึกมวยไทยที่ “ภเูก็ต” แม้หมอเคยบอก

จะตายใน 5 ปี 

 
เมสันตัง้ใจฝึกมวยไทยอย่างจริงจังเพื่อ

รักษาชีวิตไม่ให้เป็นไปตามคาํพดูหมอ 

สามารถลดนํา้หนักจนเหลือ 147 

กโิลกรัม ภายในเวลาเพยีง 9 เดือน 

 

เมสันต้องออกกาํลังกายด้วยการวิ่งเป็น

ระยะทางถงึ 10 กโิลเมตรทุกวันในตอน

เช้า และต้องรับประทานข้าวซ้อมมือ 

รวมถงึอาหารที่เน้นผักและผลไม้เป็น

หลัก ตลอดจนต้องฝึกการต่อสู้ด้วยมวย

ไทยนาน 3-4 ช่ัวโมงต่อวัน 

 



ความจริง 

โรคไม่ได้อยู่ในตวัคุณ 

แต่คุณเป็นคนสร้างโรคขึน้มาเอง 

ดงันัน้ 

คุณสามารถให้โรคออกจากคุณได้ถ้า

คุณปรับเปล่ียนพฤตกิรรมอย่าง

เตม็ที่ 



Age is not a problem 



Topics 

1. การให้ความรู้เพื่อดแูลตนเอง 

2. วธีิการให้ความรู้ 

3. การปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

4. การสอนให้เกดิ ทกัษะ 

5. ปัญหา DSME/S และการแก้ไขปัญหา 



ไมมีความรู 
 
 

มีความรูแตไมปฏิบัติ 
 

ปฏิบัติเปนชีวิตประจําวัน 

ผูปวย 

Good role model 

ใหความรู 

motivation 

+ or - reinforcement 

Camp 
Club 

Role model 

Individual 
Class 
Camp 
Club 



โรคเบาหวาน ความดนัสูง 





Diabetes across the lifespan 

New 
onset 

of 
DM 

DM with 
early 

complicati
ons 

Late 
complicati

ons: 

Dea
th 

50 years 

10 10 10 

60 years 70 years 80 years 

30 years                         40 years                   50 years                  80 years 





คุณไม่สามารถจะเปล่ียนใครได้ 

นอกจากเขาจะเปล่ียนตวัของเขาเอง 

 

ดงันัน้ บทบาทของผู้ให้ความรู้ คือ 

สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถเปล่ียนแปลงตนเองได้ 

 

ความจริง 



Inception 



การให้คาํปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ 

Changes are not easy 

Counselors cannot just give advice and expect 
people to change 

Changes can be very slow and difficult 



Motivation interview 

What separates the “good” 
from the “great” oftentimes 
is not WHAT 
dietitians/instructors teach, 
but HOW. 



What do you think? 
 
What do you feel? 
 
What will you do? 



Basic counselling skills: “ORAS” 

Open Question            คาํถามที่กระตุ้นแรงจูงใจ 

Affirmation                  แสดงความช่ืนชม 

Reflections                   สะท้อนถงึแรงจูงใจ 

Summaries                   สรุปความสาํคัญ 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้ยนิสิ่งที่ตนเองคดิและรู้สึก 



Reflection: Reflective listening 

Sometimes we don’t need advice, 
We just need somebody to listen 



วธีิการทาํลายสัมพนัธภาพ 

ควรหลีกเล่ียง 

 ถามหลายๆคาํถาม 

 บอกวธีิแก้ไข แก้ไขปัญหาอย่างไร 

 แสดงอาํนาจ 

 หลีกเล่ียงคาํที่มีความหมายเชิงลบ เช่น คุมไม่ได้ 

ดือ้  ไม่ยอมเปล่ียนแปลง 



Peg Kearin, a trained nurse married 
with two toddlers, was diagnosed 
with type 1 diabetes in 1963. 
 
Peg quickly realized there was no 
support or education for people 
with diabetes in regional victoria. 
 
After consulting with Gwen Walton 
(later Gwen Scott) who worked for 
the organiztion as the first diabetes 
nurse educator in Australia, Peg set 
about forming the Bendigo 
Diabetes Auxiliary, the first of its 
kind. 

Peg Kearin 
Living well with 
type 1 
Diabetes for 50 
years 



I’m not afraid of storms, 
For I’m learning how to sail my ship. 

Little Women by Louisa May Alcott. 

http://hallnjean.files.wordpress.com/2010/05/ship-tossed-at-sea.jpg


Topics 

1. การให้ความรู้เพื่อดแูลตนเอง 

2. วธีิการให้ความรู้ 

3. การปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

4. การสอนให้เกดิ ทกัษะ 

5. ปัญหา DSME/S และการแก้ไขปัญหา 



Topics 

1. การให้ความรู้เพื่อดแูลตนเอง 

2. วธีิการให้ความรู้ 

3. การปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

4. การสอนให้เกดิ ทกัษะ 

5. ปัญหา DSME/S และการแก้ไขปัญหา 



การให้ DSME/S ที่ได้มาตรฐาน 



Case managers 
3 อ 2 ส 
เลิก บุหร่ี 

เลิกสุรา 







The patients don’t care how much you know 
The patients want to know how much you care 

One Final Thought……. 
“ I am only one but still, I am one. 
I cannot do everything but still, 
I can do something. 
I will not refuse to do the something I can do.” 
 
                                                  -Helen Keller 



"เม่ือจะทาํงาน อย่าหยบิยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จงทาํงาน

ท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล จงทาํด้วยความต้ังใจและซ่ือสัตย์" 

อนาคตทาํนายได้ 

“ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกดิที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี ้ย่อมมีต้นเร่ืองมาก่อน ต้นเร่ืองนัน้คือ 

เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี ้จะเป็นเหตุให้เกดิผลอย่าง

อ่ืนต่อไปอีก คือ ทาํให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทาํงานที่ต้องการได้ แล้วการทาํงาน

ของท่าน กจ็ะเป็นเหตุให้เกดิผลอ่ืนๆ ต่อเน่ืองกันไปอีก ไม่หยุดยัง้ ดังนัน้ที่พูดกันว่า 

ให้พจิารณาเหตุผลให้ดีนัน้ กล่าวอีกนัยหน่ึงกคื็อ ให้พจิารณาการกระทาํหรือกรรม

ของตนให้ดีน่ันเอง คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่

ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต กคื็อ ผลของการกระทาํใน

ปัจจุบัน” 



ผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน เช่น ชนิดของเบาหวาน 

ภาวะแทรกซ้อน นํา้หนักตัว ภาวะแทรกซ้อน เศรษฐานะ  

จงึไม่สามารถจะใช้ยาชนิดเดียวที่เหมาะสมกับผู้ป่วยทุกราย  

(one size does not fit all) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP3A-P3_i8gCFcUplAod6uICwA&url=http://pantip.com/topic/31249380&bvm=bv.103388427,d.dGo&psig=AFQjCNGkBTI68_1ufqZ6T4wI5eNGypbbiA&ust=1443057954718441
















สันต ิดวงสว่าง นักร้องลูกทุ่งช่ือดัง 

เสียชีวติแล้วอย่างสงบที่ รพ. ใน จ.

สมุทรสงคราม ด้วยวัยเพียง48ปี หลังหมด

สต ิเส้นเลือดสมองแตก นอนโคม่า 4 วัน 

ญาต ิ

 

อ่านข่าวต่อได้ที่: 

http://www.thairath.co.th/c
ontent/773466 









Thank you for your attention 

http://blog.janthai.com/wp-content/uploads/2013/06/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg
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