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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 โรคหัวใจ, stroke และโรคเบาหวาน 
รวมถงึ 40% ของโรคมะเร็งป้องกันได้

ปัญหาสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21



ไม่มีความรู้

มีความรู้แต่ไม่ปฏบิัติ

ปฏิบัติเป็นชีวิตประจ าวนั

ผู้ป่วย

Good role model

ให้ความรู้

motivation

+ or - reinforcement

Camp
Club
Role model

Individual 
Class
Camp
Club



Topics

1. Targets of DSME/S

2. Educational technique

3. Motivational technique

4. Problems of DSME/S and management



Topics

1. Targets of DSME/S

2. Educational technique

3. Motivational technique

4. Problems of DSME/S and management



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



Topics

1. Targets of DSME/S

2. Educational technique

3. Motivational technique

4. Problems of DSME/S and management



Diabetes Self Management Educator
(DSME)



การสอน/การให้ความรู้ คืออะไร

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

ถ้าเราสามารถส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมคนใดตนหน่ึง 
ท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึน้ โดยที่เราไม่อยู่
ด้วย คนๆนัน้สามารถปฏบิัต ิโดยที่เราไม่อยู่ด้วย คนๆ
นัน้สามารถปฏบิัต ิมีความคิดต่อยอด หรือท าให้เป็น
พฤตกิรรม  แสดงว่าเราได้สอนอะไรเขา



เป้าหมายการให้ความรู้และค าปรึกษา

ให้ความตระหนักเหน็ความส าคัญ
ให้ความรู้
ช่วยแก้ไขปัญหา
ให้หาทางเลือกในการแก้ปัญหา
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ลดความกดดันท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล

ต้องอาศัยเทคนิคทกัษะการส่ือสาร



1. ครูอย่าสอนส่ิงที่ครูรู้ทัง้หมด
ครูต้องสอนส่ิงที่นักเรียนต้องรู้และควรรู้

2. การให้ความรู้เม่ือต้องการเรียน
จงึต้องกระตุ้นความสนใจ

3. ในอดีตการสอน What> How > Why to do
เน้น Why > How > What to do

4.   การสอนตามรายบุคคล (individualized)
5.   บางอย่างต้องท าให้ดู (skill)

เทคนิคการให้ความรู้
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คุณไม่สามารถจะเปล่ียนใครได้
นอกจากเขาจะเปล่ียนตัวของเขาเอง

ดังนัน้ บทบาทของผู้ให้ความรู้ คือ
สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถเปล่ียนแปลงตนเองได้

ความจริง



Inception



การให้ค าปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ

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 ค าถามที่กระตุ้นแรงจูงใจ

Affirmation แสดงความช่ืนชม

Reflections สะท้อนถงึแรงจูงใจ

Summaries สรุปความส าคัญ

เพื่อให้ผู้ป่วยได้ยนิส่ิงที่ตนเองคดิและรู้สึก



ตัวอย่างบทสนทนาระหว่างมารดาและลูกสาวท่ีเป็นโรคเบาหวานชนิด
ที่ 1 ที่ต้องฉีดยาวันละ 4 ครัง้และตรวจน า้ตาลเอง

บทสนทนาที่ 1 ขณะท่ีลูกสาวตรวจน า้ตาลปลายนิว้ได้ 400 มก/ดล

มารดา: ตรวจน า้ตาลได้ตัง้ 400 ไปกินอะไรมาอีกล่ะซิ

ลูกสาว: สงสัยว่าไปกินขนมมา

มารดา: เดี๋ยวก็เกิด DKA ไปนอนโรงพยาบาล เสียค่ารักษาพยาบาล
แพงๆ อีก

ลูกสาว: เงียบ



บทสนทนาที่ 2 ขณะท่ีลูกสาวตรวจน า้ตาลปลายนิว้ได้ 400 มก/ดล

มารดา: ตรวจน า้ตาลได้ 400 ลูกลองคิดดูว่าวันนีมี้อะไรพเิศษมาไหม

ลูกสาว: สงสัยว่าไปกินขนมมา

มารดา: แล้วลูกจะท าอย่างไร

ลูกสาว: เดี๋ยวหนูจะฉีดอินซูลิน RI เพิ่ม 6 units เดี๋ยวจะลองตรวจ
น า้ตาลอีกที

มารดา: แม่ม่ันใจว่าลูกสามารถดูแลตนเองได้ แต่ถ้ามีอะไรให้แม่ช่วย
สามารถบอกได้นะ

ท่านคิดว่าลูกสาวใน 2 กรณีแบบไหนท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้
มากกว่ากัน



Reflection: Reflective listening

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



วธีิการท าลายสัมพนัธภาพ

ควรหลีกเล่ียง

 ถามหลายๆค าถาม

 บอกวธีิแก้ไข แก้ไขปัญหาอย่างไร

 แสดงอ านาจ

 หลีกเล่ียงค าที่มีความหมายเชงิลบ 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


เป้าหมายในการควบคุมน  าตาลและปจัจยัเสีย่งอืน่ๆ

น  าตาลกอ่นอาหาร           70-130 mg/dl

น  าตาลหลงัอาหารPPG         <180  mg/dl

น  าตาลสะสมHbA1c                   <   7%

ความดนัโลหติ <130/80 mmHg

ไขมันไมด่ ีLDL-C                  <100 mg/dl

หยุดสูบบหุรี่

ลดน  าหนกั 5-7% ถ้าน  าหนกัเกนิ

การเปลี่ยนผู้ป่วยจากที่ดูแลตนเองไม่ได้มาดูแลตนเองได้

DSME: 7 habits

1. Healthy eating 2. being active 3. Taking medicine

4.Monitoring 5. Problem solving 6. Reduce risk 7. Healthy coping



ผู้ให้ความรู้: “ผู้ป่วยที่ร ่ารวยเป็นเศรษฐีเป็นเบาหวานมา 20-30 ปี จะมี
ภาวะแทรกซ้อนหรือไม่”

ผู้ป่วย: “คงจะมี”

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

ผู้ป่วย: “คงจะมี”

ผู้ให้ความรู้: “แต่มีผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทหน่ึงที่สามารถอยู่กับโรคเบาหวาน
โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน”

ผู้ป่วย: “ประเภทไหน”

ผู้ให้ความรู้: “ผู้ป่วยที่ยอมเปลี่ยนแปลงให้เข้ากบัโรคเบาหวานได้ สามารถ
รับประทานให้เหมาะกับโรค ยอมออกก าลังกาย รับประทานยาและควบคุม
เบาหวาน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้ ดังนัน้คนที่อยู่รอดได้ ไม่ใช่ คนที่ร ่ารวย หรือ
คนที่มีความรู้แต่เป็นคนที่ยอมเปลี่ยนแปลงให้เข้ากบัโรคได้”



“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)



Plate model



ปู่,ยา่,ตา,ยาย

พ่อ, แม่

ลูก,หลาน

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน

Diabetes prevents diabetes

กินขา้วกลอ้ง

คุมน  าตาลดขีึ น



หลักการของการควบคมุอาหารให้ส าเรจ็ (3 สะ)

1. ไม่ซื อของทีร่บัประทานไมไ่ดไ้วท้ีบ่า้น

2. ถ้ามใีหผู้ป้ว่ยพยายามไมร่บัประทาน

3. ผู้ป่วยรบัประทานใหญ้าตคิอยเตอืน



บางครัง้เราอาจจะรักตวัเองและส่ิงที่เรารักน้อยเกินไป



การที่จะท าให้ผู้ป่วยที่มีความรู้ด้านอาหารสุขภาพและสามารถปฏิบัติได้

อาจจะใช้

Nutrition care process (NCP)

1. การประเมิน 
การได้ข้อมลูจาก การบนัทกึอาหาร การคยุอยา่งละเอียด อาหารในชมุชนและ
วฒันธรรม เพื่อจะได้ทราบวา่ปัญหาการรับประทานอาหารของผู้ ป่วยเป็น
อยา่งไร

2. การวินิจฉัย 
เมื่อทราบข้อมลูจึงวินิจฉยัวา่ปัญหาของการรับประทานอาหารสขุภาพเกิดจาก
สาเหตใุด เช่น การคมุอาหารที่ไมส่ม ่าเสมอ การรับประทานเลีย้ง การ
รับประทานแตล่ะมือ้ที่มากเกินไป การรับประทานอาหารไขมนัสงู

3. การให้การเปลี่ยนแปลง
เมื่อทราบการวินิจฉยัสิง่ใดที่ต้องเปลีย่นแปลง และได้ให้ค าแนะน า 

4. การคอยติดตามและประเมินผล



บันทกึอาหาร

ข้าวต้มปลา 1 จาน               ข้าวขาหมู กาแฟสด                                 
สลัด น า้เปล่า

ก๋วยเตี๋ยวน า้ 2 จาน           ถั่ว 1 ถุง    ผัดซีอิว้ 1 จาน                        
แกงจืดผักจาน

ข้าวต้มไก่ 1 จาน              พาย 1 ชิน้   กระเพราไก่ ไข่ดาว              
กินเลีย้งนอกบ้าน



บันทกึอาหาร

ข้าวต้มปลา 1 จาน               ข้าวขาหมู กาแฟสด                                 
สลัด น า้เปล่า

ก๋วยเตี๋ยวน า้ 2 จาน           ถั่ว 1 ถุง    ผัดซีอิว้ 1 จาน                        
แกงจืดผักจาน

ข้าวต้มไก่ 1 จาน              พาย 1 ชิน้   กระเพราไก่ ไข่ดาว              
กินเลีย้งนอกบ้าน





อายาตนะ 6 (ตา, ห,ูจมูก ลิน้, กาย, ใจ)

ปรุงแต่ง

ตัณหา, เวทนา

กรรม (การกนิ)

วิบากกรรม (ผลของกรรม)





Trans fat
Saturated fat
Simple sugar
Low fiberขนมเคก้

น่าทาน(อรอ่ย)

รับประทาน

ถ้ากนิ

ไขมันในเลอืดสูง

น  าตาลสูง

โรคหลอดเลอืดหวัใจ

ไขมันเกาะตามทีต่า่งๆ

ไม่รับประทาน

โรคหวัใจและหลอดเลอืด



ความจริง
โรคไม่ได้อยู่ในตัวคุณ
แต่คุณเป็นคนสร้างโรคขึน้มาเอง
ดังนัน้
คุณสามารถให้โรคออกจากคุณได้ถ้าคุณ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมอย่างเตม็ที่



The Problem







Heaven Hell



Healthy illness



ชีวติหลังเกษียณ

สุขภาพดี

พึ่งพา

ตดิเตียง

60 ปี 80-100 ปี



คุณเป็นคนเลือกเองว่าบัน้ปลายชีวิตจะเป็นอย่างไร



ได้เหน็จงึได้คิด

ผู้ป่วยบางรายชอบรับประทานน า้อัดลม ทเุรียน ถ้า
บอกว่าคุณต้องหยุดน า้อัดลมหรือหรือทเุรียน ผู้ป่วยก็
อาจจะไม่เลิก การสอนอาจจะท าให้ผู้ป่วยเหน็ในสิ่งที่ไม่
เหน็ การตรวจน า้ตาลหลังรับประทานอาหารเหล่านีแ้ล้ว
ผู้ป่วยพบว่าน า้ตาลหลังอาหารสูงมากจะเข้าใจว่าสิ่งที่
รับประทานจะน าไปสู่ภาวะแทรกซ้อน คือ เป็นการท าสิ่ง
ที่ผู้ป่วยไม่เหน็เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยเหน็



การกินยาสม ่าเสมอ

คุณต้องกนิยาสม ่าเสมอไม่เช่นนัน้คุณจะเกดิภาวะแทรกซ้อน
(ไม่ควรใช้)
ถ้ามีผู้ป่วย 2 คน คนหน่ึงกนิยาสม ่าเสมอ อีกคนกินบ้างลืม
บ้าง คุณคิดว่าผลการรักษาใครจะดีกว่ากัน
คนที่กนิยาสม ่าเสมอ
คุณต้องการผลการรักษาแบบไหน
ดีมาก
คุณควรท าอย่างไร
กนิยาสม ่าเสมอ



สันติ ดวงสว่าง นักร้องลูกทุ่งชื่อดงั 
เสียชีวิตแล้วอย่างสงบที่ รพ. ใน จ.
สมุทรสงคราม ด้วยวัยเพียง48ปี หลังหมด
สติ เส้นเลือดสมองแตก นอนโคม่า 4 วัน
ญาติ

อ่านข่าวต่อได้ที่: 
http://www.thairath.co.th/c
ontent/773466
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การให้ DSME/S ที่ได้มาตรฐาน



Case managers
3 อ 2 ส
เลิก บุหร่ี
เลิกสุรา







"เม่ือจะท ำงำน อย่ำหยบิยกเอำควำมขำดแคลนเป็นข้ออ้ำง จงท ำงำน
ท่ำมกลำงควำมขำดแคลนให้บรรลุผล จงท ำด้วยควำมตั้งใจและซ่ือสัตย์"

อนาคตท านายได้
“ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี ้ ย่อมมีต้นเร่ืองมาก่อน ต้นเร่ืองนัน้คือ 
เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี ้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่าง
อื่นต่อไปอีก คือ ท าให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ท างานที่ต้องการได้ แล้วการท างาน
ของท่าน ก็จะเป็นเหตุให้เกดิผลอื่นๆ ต่อเน่ืองกันไปอกี ไม่หยุดยัง้ ดังนัน้ที่พูดกนัว่า 
ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนัน้ กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คอื ให้พิจารณาการกระท าหรือกรรม
ของตนให้ดีน่ันเอง คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่
ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระท าใน
ปัจจุบัน”



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



ผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน เช่น ชนิดของเบาหวาน 
ภาวะแทรกซ้อน น า้หนักตัว ภาวะแทรกซ้อน เศรษฐานะ 
จงึไม่สามารถจะใช้ยาชนิดเดียวที่เหมาะสมกับผู้ป่วยทุกราย 
(one size does not fit all)
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โรคเบาหวาน ความดันสูง











Thank you for your attention
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