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สุขภาพที่ดีจะประกอบด้วย
1. ทางกาย 
2. จติใจ 
3. สังคม 

ซึ่งทัง้ 3 สิ่งเหล่านี ้มีความส าคัญ การที่ ผู้ป่วยโรค
เรือ้รัง เช่น โรคเบาหวาน จะมีชีวติอยู่อย่างมีความสุข



Intervention Sample questions
Problem focus interventions
1. เร่ิมต้นด้วยปัญหาของผู้ป่วย

2. หาปัญหาทีเ่ฉพาะเจาะจง
3. ตั้งจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการ

รักษาใหม่
4. ค้นหาว่าอุปสรรคในการถึงเป้าหมาย คือ

อะไร
5. หาวธีิทีจ่ะท าให้ถึงเป้าหมาย

6. สัญญาที่จะเปลีย่นแปลง
7. ติดตามผล
8. ให้การสนับสนุนต่อเน่ือง

ส่ิงทีย่ากทีสุ่ดในการรักษาโรคเบาหวานของ
ผู้ป่วยคืออะไร
คุณสามารถยกตวัอย่างเช่นอะไรบ้าง
อะไรคือเป้าหมายในการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของคุณ
ท าไมคุณไม่ถึงเป้าหมาย
อะไรทีท่ าให้คุณไม่ถึงเป้าหมาย
คุณสามารถจะเอาชนะอุปสรรคได้อย่างไร
อะไรทีก่ าหนดว่าได้ผล
ถ้าได้ผลจะให้รางวลัอย่างไรบ้าง
ติดตามผลว่าได้ท าตามสัญญาหรือไม่
ถ้าท าไม่ส าเร็จจะท าอย่างไรเพ่ือให้ส าเร็จ
แพทย์สามารถให้การช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

ตารางที ่2 ตวัอยา่งค าถามในการสัมภาษณ์เพื่อแกไ้ขปรับเปล่ียนพฤติกรรม



Emotional focus
1.โรคเบาหวานท าให้ผู้ป่วยมี
ความกงัวลอย่างไร

2.บรรเทาความกงัวลจาก
โรคเบาหวาน

3.ประเมนิถึงภาวะซึมเศร้า

4.ให้การรักษาหรือส่งต่อเพ่ือ
การรักษา

interventions
โรคเบาหวานมผีลต่อ
ความรู้สึกไม่ดอีย่างไรบ้าง
คุณบอกตวัเองเม่ือท าได้ถึง
เป้าหมายหรือไม่ถึงเป้าหมาย
อย่างไรบ้าง
ใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมามีอาการ
เบ่ือหรือซึมเศร้าบ้างไหม
คุณอยากคุยกบัใครทีส่ามารถ
แก้ปัญหาให้คุณหรือไม่



อาการของภาวะซึมเศร้า
Cardinal symptoms
o Depress mood
o Loss of interest and pleasure
Secondary symptoms : Physical
o Chang of sleep
o Change in appetite
o Loss of energy and fatigue
o Psychomotor agitation or retardation
Secondary symptoms: Cognitive or mental
o Poor concentration
o Low self esteem or guilt
o Recurrent thoughts of death or suicide



ความสมัพนัธ์ทางจิตใจและการควบคุม
เบาหวานอาจจะเกิดเน่ืองจากสาเหตุ
o โปรแกรมการรักษาเบาหวานท่ีซบัซอ้น
o ผูป่้วยอาจมีขอ้จ ากดัไม่สามารถท าตาม

โปรแกรมการรักษา
o การท่ีผลการรักษาท่ีดีอาจไม่ได้

หมายความวา่ไม่มีผลต่อทางจิตใจ
o การท่ีมีน ้ าตาลสูงหรือน ้าตาลต ่า
o การท่ีมีภาวะแทรกซอ้นเร้ือรัง
o ความขดัแยง้ในการรักษาเบาหวานกบั

เพื่อนหรือครอบครัว
o โรคเบาหวานอาจจะมีผลต่อการท างาน



เงนิ
Money

สุขภาพดี
HEALTHY

ความสุข
HAPPINESS

สิ่งที่คุณต้องการที่สุดคืออะไร?



สุข ทุกข์ อยู่ที่
ใจ



สาเหตุของการที่ไม่มีความสุข

พระพทุธเจ้าได้ทรงสอนหลกัท่ีส าคญัท่ีสดุเอาไว้วาา 
“ทกุสิ่งท่ีเกิดขึน้ จะต้องมีเหตมุาท าให้เกิดขึน้” 
ดงันัน้ความทกุข์ก็ต้องมีเหตมุาท าให้เกิดขึน้ ซึง่โดยสรุปแล้ว
เหตท่ีุท าให้เกิดความทกุข์ของจิตใจขึน้มาก็คือ 
“ความยดึถือวาาจิตใจและราางกายนีค้ือตวัเรา-ของเรา” (หรือ
ความยดึถือวาามีตวัเรา-ของเรา) สาวนเหตท่ีุท าให้เกิดความ
ยดึถือนีข้ึน้มาก็คือ “ความรู้ผิดวาามีตวัเราอยูาจริง”



คุณไม่สามารถเปล่ียนแปลงเหตุการณ์ได้
แต่
คุณสามารถเปล่ียนแปลงมุมมองต่อเหตุการณ์นัน้ได้





เหตุของความทุกข์โรคเบาหวาน

1. เหตุของโรคเบาหวาน
2. เหตุของความกังวล
3. เหตุของความกลัว
4. เหตุจากความเจ็บปวด
5. เหตุของความไม่รู้การปฏบิตัติน
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Amir Tirosh N Engl J Med 2006;354(22):2401.
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อนาคตท านายได้
“ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกดิที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี ้ ย่อมมีต้นเร่ืองมาก่อน ต้นเร่ืองนัน้
คือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี ้ จะเป็นเหตุให้เกดิผล
อย่างอื่นต่อไปอีก คือ ท าให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ท างานที่ต้องการได้ แล้ว
การท างานของท่าน กจ็ะเป็นเหตุให้เกดิผลอ่ืนๆ ต่อเน่ืองกันไปอีก ไม่
หยุดยัง้ ดังนัน้ที่พูดกันว่า ให้พจิารณาเหตุผลให้ดีนัน้ กล่าวอีกนัยหน่ึงกคื็อ ให้
พจิารณาการกระท าหรือกรรมของตนให้ดีน่ันเอง คนเราโดยมากมักนึกว่า
อนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้าง
เหมือนกัน เพราะอนาคต กคื็อ ผลของการกระท าในปัจจุบัน”

โรคเบาหวาน โรคแทรกซ้อน
จากเบาหวาน

ความเส่ียง
อ้วน 
การใช้ชีวติ

อดีต                    ปัจจุบัน                   อนาคต



กนิๆ ไป เถอะ เดี๋ยวก็ตายแล้ว
เดี๋ยวก็ตายแล้ว กนิๆไปเถอะ
คนมีเหตุผลน่าจะเป็นคนดี
แต่อย่าใช้เหตุผลเป็นลูกน้องกเิลศ
อายุมากแล้วควรท าตนเป็นตัวอย่างที่
ไม่ดีหรือไม่



The IARC confirmed its previous 
findings (published in 2002) for 
five cancers ― 
1. colorectal
2. esophageal 

(adenocarcinoma)
3. renal cell carcinoma
4. breast cancer 

(postmenopausal )
5. uterine endometrial cancer

Now, from a new evaluation of 
published scientific literature, the 
agency has added eight more 
cancers to that list: 
1. stomach (gastric cardia) 
2. Liver
3. gall bladder
4. Pancreas
5. ovarian
6. Thyroid
7. Meningioma
8. multiple myeloma

Body Fatness and Cancer —
Viewpoint of the IARC Working Group

Lauby-Secretan, et al. N Engl J Med 2016; 375:794-798





Metabolic syndrome Hyperglycemia

Failing -cellFunctional -cell

Heine RJ, Spijkerman AM. 2006.

Insulin 

resistance

Insulin 

resistance

Type 2 Diabetes: A Heterogeneous Disorder

http://db2.photoresearchers.com/cgi-bin/big_preview.txt?image_iid=11600138
http://db2.photoresearchers.com/cgi-bin/big_preview.txt?image_iid=11600138
http://db2.photoresearchers.com/cgi-bin/big_preview.txt?image_iid=11202133
http://db2.photoresearchers.com/cgi-bin/big_preview.txt?image_iid=11848620
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ความจริง
โรคไม่ได้อยู่ในตวัคุณ
แต่คุณเป็นคนสร้างโรคขึน้มาเอง
ดังนัน้
คุณสามารถให้โรคออกจากคุณได้ถ้าคุณ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมอย่างเตม็ที่



The Problem





Heaven Hell



Healthy illness



สิ่งที่มีราคาแพงที่สุดส าหรับผมคือ

เตียงพยาบาล

เพราะผมสามารถใช้เงนิจ้างคนมา
ท างานแทนผมได้ แต่ผมไม่สามารถจ้าง

ใครมาป่วยแทนผมได้
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ขณะที่ไฟไหม้บ้านเราท าอะไร













เหน่ือยอย่างเดียวหรือเหน่ือยสองอย่าง
ป่วยอย่างเดียวหรือป่วยสองอย่าง



คุณเหน็อะไรในภาพนี ้



เบาหวาน
และสหาย

คุณเหน็อะไรในภาพนี ้











แล้วถ้าเราถูกตัดขา 2 ข้าง?



ความทุกข์หาร 3





ความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวติ
ไม่มีใครหนีพ้น แม้จะพยายามป้องกันเพียงใดก็ตาม ต้องมีวัน
ล้มป่วย นอกจากการเยียวยากายแล้ว สิ่งที่ส าคัญก็คือใจ
ความป่วยใจมักเกดิคู่กับความป่วยกาย
บ่อยครัง้ความป่วยกายท าให้ความป่วยใจเพยีบหนักขึน้
หรือขัดขวางไม่ให้การเยียวยาใจได้ผลดี
หากดแูลใจดแีล้ว ความทุกข์ทรมานกล็ดลง
อีกทัง้ยังช่วยให้ความเจบ็ป่วยทุเลาลงด้วย

ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจเป็นไปได้



มองโลกในแง่ดี



มองโลกในแง่ดี
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พระไพศาล วิสาโล วิสัชนา –
การระงบัปวดด้วยใจนัน้ท าได้หลายวิธี เช่น การท าสมาธิโดยน้อมจิต
จดจ่ออยู่กับลมหายใจ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้จติละเลยความเจบ็ปวด
ทางกายแล้ว ความสงบที่เกิดขึน้ยังท าให้สารบางตัวหล่ังออกมาเพื่อ
ช่วย ระงบัปวดได้ การสวดมนต์ก็ช่วยให้จติเป็นสมาธิได้ ถ้าจติจดจ่อ
อยู่กับการสวดมนต์จนแน่วแน่ ความรู้สึกปวดก็จะทุเลาลง
การเจริญสตกิ็เป็นอีกวิธีหน่ึงที่ช่วยบรรเทาความรู้สึกปวดได้ เช่น 
รู้ทนัความหงุดหงดิหรือโทสะที่เกิดขึน้เวลารู้สึกปวด เม่ือมีสตรู้ิทนั
อารมณ์ดงักล่าว จติก็จะคืนสู่ความปกติ ท าให้ความทุกข์ใจ
หายไป คงมีแต่ความทุกข์กายเท่านัน้ เรียกว่า “กายป่วย ใจไม่ป่วย”

การระงบัปวด













ตัวอย่างของความเช่ือกับการลดอาการปวด

1. เดก็หญิงที่แพ้ยา

2. การทดลองยาแก้ปวด
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โรคเบาหวาน ความดันสูง



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


Diabetes Self Management Educator
(DSME)



ไม่มีความรู้

มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติ

ปฏิบัติเป็นชีวิตประจ าวัน

ผู้ป่วย

Good role model

ให้ความรู้

motivation

+ or - reinforcement

Camp
Club
Role model

Individual 
Class
Camp
Club













Thank you for your attention

ค าถามที่ผมมักจะถามคนไข้เสมอว่า
คุณรู้จักและอยู้กับโรคเบาหวานได้หรือยัง?


