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ไมมีความรู
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บุคลากร
ลักษณะ ขอดขีอเสยี

ไมใชบคุคลากร
ทางการแพทย

เชน ผูปวยจติอาสา ผูปวยทีเ่ปน good role model 
ชมรมผูปวยเบาหวาน

เนื่องจากเปนผูปวยโรคเบาหวานเชนกนั 
จึงอาจจะเขาใจปญหา การรกัษาโรค 
ความพรอมในการฉดียาอนิซลูนิ
ขอจาํกดัเรือ่งความรูเกีย่วกบัโรค

ระบบสาธารณสขุที่
สนับสนนุแตไมได
เปน diabetic 
educator 

เชน อสม. สามารถเขาถงึชมุชน ทราบวธิชีวีติการ
รับประทานอาหาร ปญหาในชมุชน 
ใกลชดิผูปวย
ขอจาํกดัเรือ่งความรูเกีย่วกบัโรค

diabetic educator 
ที่ยังไมไดผาน
หลักสตูรการ
ฝกอบรม

เชน dietitian, พยาบาล มีความรูเรือ่งโรคมากขึน้แตอาจจะไม
สมบรูณ

diabetic educator 
ที่ผานหลกัสตูรการ
ฝกอบรม

dietitian, พยาบาลทีผ่านหลกัสตูรการฝกอบรมขัน้
พื้นฐาน

มีความรูเรือ่งโรคมากขึน้แตอาจจะไม
สามารถดแูลผูปวยทีย่ากและมคีวาม
สลับซบัซอน

diabetic educator 
หรือแพทย ที่ผาน
หลักสตูรการ
ฝกอบรมที ่advance

dietitian, พยาบาล,แพทย ที่ผานหลกัสตูรการ
ฝกอบรมขัน้ advance

มีความรูเรือ่งโรคมากขึน้สามารถดแูล
ผูปวยทีย่ากและมคีวามสลบัซบัซอน

ลักษณะและขอดขีอเสยีของบคุคลผูใหความรูโรคเบาหวาน



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)



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



เป้าหมายการสอน

1) สอนให้ความรู้

2) สอนให้เกดิทกัษะ

3) สอนให้เกดิการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม

4) ให้มีสภาพจติใจที่ดี



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



การให้ MNT ผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน เช่น ชนิด
ของเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน นํา้หนักตวั จงึไม่สามารถจะ

ใช้คาํแนะนําเดยีวกันที่เหมาะสมกับผู้ป่วยทุกราย

(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


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



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



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



การให้คาํแนะนํา

ส่ิงสาํคัญไม่ใช่บอกว่าต้องทาํอะไร (What to do?)



การสอนไม่ควรบอกว่าคุณต้องทาํอะไร



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 ดมีากเลย ถงึแม้ว่าจะไม่ควบคุมอาหาร รับประทานยาไม่

สมํ่าเสมอ แต่ก็สามารถออกกาํลังกายได้ตัง้ 5 นาท ีขอให้นาย A 

พยายามคงการออกกาํลังกายต่อเน่ืองและไม่น่าจะยากเพราะเป็นส่ิง

ที่ทาํอยู่และถ้าเป็นไปได้ค่อยๆเพิ่มการออกกาํลังกายจนได้เป้าหมาย 

และถงึแม้ว่าจะไม่ได้ควบคุมอาหารและรับประทานยาไม่สมํ่าเสมอ 

HbA1c ยังเกินมาเพียงเล็กน้อยถ้าได้ทาํการควบคุมอาหารและ

รับประทานยาอย่างสมํ่าเสมอน่าจะถงึเป้าหมายได้ไม่ยาก คุณพร้อม

จะทาํอะไรที่คดิว่าทาํได้ง่ายและทาํก่อน ถ้าทาํไม่ได้ อุปสรรค์อะไร 

ต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์ พยาบาลอะไรบ้าง บางครัง้ผู้ป่วย

ที่เป็นโรคเบาหวานไม่ใช่จะสามารถเปล่ียนได้หมดเพียง 1-2 ครัง้ 

อาจจะใช้เวลาถงึ 1 ปี ในการดแูลตนเองได้ แพทย์อาจจะเป็นผู้ให้

   



การกาํจัดอุปสรรค์ (Barrier)

ส่ิงหน่ึงที่สาํคัญของการให้ความรู้เพื่อให้ได้ปฏบิตั ิต้อง

สอบถามถงึอุปสรรค์ในการที่ผู้ป่วยไม่สามารถทาํได้ ผู้ป่วย

บางรายเป็นผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส เช่น หาเช้ากนิคํ่า ปัญหา

ว่าพรุ่งนีจ้ะมีเงนิรับประทานอาหารหรือไม่อาจจะสาํคัญ

กว่ามาตรวจตามนัดเพราะไม่ไปทาํงานอาจจะไม่มีอาหาร

ให้คนในครอบครัวรับประทาน การประเมินและให้การ

สนับสนุนในส่ิงที่เป็นไปได้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดแูล

โรคเบาหวานของตนเองร่วมกับสามารถใช้ชีวติอย่างมี

ความสุข



ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ผ่านการให้ความรู้และทาํไม่ได้ไม่ใช่ดอกบัวที่อยู่ใต้โคลนตม

บางครัง้ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานอาจจะเข้าใจว่าผู้ป่วยกเ็ปรียบเหมือน บัว 

4 เหล่าในศาสนาพุทธ อาจจะมีกลุ่มที่ไม่สามารถสอนได้ แต่ความเป็นจริง การที่

สอนไม่ได้อาจจะเพราะวธีิการสอนไม่ถูกจริตของของเรียน ผู้ป่วยอาจจะเรียนได้เม่ือ

พบผู้ให้ความรู้ท่านอ่ืนหรือแพทย์ท่านอ่ืน ในกรณีนีอ้าจจะต้องเพิ่มความรู้ผู้ให้

ความรู้และประสบการณ์ แต่ถ้าสุดความสามารถอาจจะส่งต่อไปพบแพทย์ท่านอ่ืน

นอกจากองค์ความรู้โรคเบาหวานที่ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานมี บทสนทนา

สาํหรับผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความน่าสนใจ ชีวติผู้ป่วย

เบาหวานมีความหลากหลาย ดังคาํกล่าวที่ว่า “ทุกชีวติมีเร่ืองราวและทุกเร่ืองราวมี

บทเรียน” ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานสามารถถอดบทเรียนและบทสนทนาและจะ

เข้าใจว่าการให้ความรู้โรคเบาหวานแต่ละรายควรเป็นเช่นใด



พดูภาษาเดยีวกันกับชุมชน



หลักการของการควบคุมอาหารใหสาํเรจ็ (3 สะ)

1. ไมซื้อของทีร่บัประทานไมไดไวที่บาน

2. ถามีใหผูปวยพยายามไมรบัประทาน

3. ผูปวยรบัประทานใหญาตคิอยเตือน



ยาพษิสาํหรับผู้ป่วย

โรคเบาหวาน?
ถ้ากนิแล้วนํา้ตาลสูง

และเกดิโรคตาบอด ไตวาย

แล้วเป็นยาพษิหรือไม่?







กนิๆ ไป เถอะ เดี๋ยวกต็ายแล้ว

เดี๋ยวกต็ายแล้ว กนิๆไปเถอะ

คนมีเหตุผลน่าจะเป็นคนดี

แต่อย่าใช้เหตุผลเป็นลูกน้องกเิลศ

อายุมากแล้วควรทาํตนเป็นตวัอย่างที่

ไม่ดหีรือไม่



บางครัง้เราอาจจะรักตัวเองและสิ่งที่เรารักน้อยเกนิไป



ปู,ยา,ตา,ยาย

พอ, แม

ลูก,หลาน

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน

Diabetes prevents diabetes

กินขาวกลอง
คุมน้ําตาลดีขึน้



คุณ ทาํงานอะไร

ผมเป็น freelance ครับ
คุณกนิอาหารอย่างไร

ผมกนิอาหารร้านสะดวกซือ้ครับ

คุณออกกาํลังกายไหม

ไม่ครับ

คุณนอนผักผ่อนวันละก่ีช่ัวโมง

ผมวันละ 1-2 ช่ัวโมง แต่กอ็ดนอนมาหลายวันแล้วครับ
ทาํไมทาํอย่างนัน้

กง็านมันรีบ ผมต้องรีบส่งงานตามเวลาครับ

มีคนประเภทเดียวที่ไม่ดูแลตัวเองอย่างคุณ

ประเภทไหนหรือครับ

ประเภทที่ไม่มีคนให้คิดถงึ





ความจริง

โรคไม่ได้อยู่ในตวัคุณ

แต่คุณเป็นคนสร้างโรคขึน้มาเอง

ดงันัน้

คุณสามารถให้โรคออกจากคุณได้ถ้าคุณ

ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมอย่างเตม็ที่



สิ่งที่มีราคาแพงที่สุดสาํหรับผมคือ

เตียงพยาบาล

เพราะผมสามารถใช้เงนิจ้างคนมา

ทาํงานแทนผมได้ แต่ผมไม่สามารถจ้าง

ใครมาป่วยแทนผมได้



Motivational technique



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.



Motivation interview
Is
Explore Not Explain



What do you think?

What do you feel?

What will you do?



เป็นเทคนิคการให้คาํปรึกษาที่ตรงไปตรงมา 

มีเป้าหมายเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจเพอืปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

วธีิการส่ือสารเป็นส่ิงสาํคัญที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการ

รักษา 

ส่ิงสาคัญ คือ การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการกาํหนด

เป้าหมาย และในการแก้ปัญหา 

แนวคดิแบบ MI 



แสดงความเข้าใจในตวัผู้ป่วย (Express Empathy) 

ฟังอย่างตงัใจ ไม่ตดัสิน และไม่วิจารณ์ 

ชีใ้ห้ผู้ป่วยเหน็ความแตกต่างระหว่างส่ิงที่เขาอยากเป็นกับส่ิงที่เขา 

เป็นอยู่ในปัจจุบัน (Develop Discrepancy) 

หลักเลียงการโต้เถียง (Avoid Argumentation) เพราะจะ

ส่งผลต่อต้านมากขึน้

หลักการของ MI ( DARES ) 



ผ่อนไปตามแรงต้าน (Roll with Resistance) 
สร้างความเช่ือมันในการเปล่ียนแปลง (Support Self 
Efficacy) 
ให้ ผู้ป่วยรับรู้และเช่ือว่าเขาสามารถเปล่ียนแปลงได้

โดยการกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้พดู 

และได้ยนิข้อความที่นําไปสู่การ เปล่ียนพฤตกิรรมที่ตนพดูซํา้ๆ

(Self-motivational Statements: SMS) 



•ตระหนักในปัญหา (Problem recognition) 
•กังวลกับปัญหา (Concern) 
•ตัง้ใจที่จะเปล่ียน (Intentional to change) 
•มีทศันคตทิี่ดต่ีอการเปล่ียนพฤตกิรรม (Optimism for 
change



กลยุทธ์กระตุ้นให้เกดิ SMS ของผู้ป่วย 

• ถามรายละเอียด (Elaborative) เปิดโอกาสให้ คดิ 
พดู และได้ยนิ 

•ถามกระตุ้นเร้า (Evocative) 
“เบาหวานเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายในชีวติคุณอย่างไร” 
“คุณคดิว่าคนในครอบครัวทาํให้คุณคุมอาหารไม่ได้” 

•ตรวจสอบข้อดข้ีอเสีย(Exploring Pros & Cons) 
“ให้คุณช่วยคดิข้อด ีและ ข้อเสียของการคุมอาหาร”



กลยุทธ์กระตุ้นให้เกดิ SMS ของผู้ป่วย 

•มองย้อนกลับไป (Looking back) 
“ความอ้วนทาํให้สุขภาพเปล่ียนไปอย่างไรเมือเทยีบกับอดตี”

• ค้นหาเป้าหมายและคุณค่าของชีวติ 

•จนิตนาการ (Imagination) อะไรคือส่ิงที่สาํคัญมากที่สุด 
(เป้าหมาย) ในชีวติ 

คุณคาดหวังว่าใน 10 ปีข้างหน้าคุณจะเป็นอย่างไร ให้คดิถงึสิงที่

เลวร้ายที่สุดที่จะเกดิถ้าไม่ปรับเปลียนพฤตกิกรรม 

(Exploring Goals or Values) (ถ้าฉีดยาไม่ต่อเน่ือง/ ดื่ม
นําอัดลมทุกวัน)



กลยุทธ์กระตุ้นให้เกดิ SMS ของผู้ป่วย 

•ให้ทางเลือก (Menu) 
•ให้ผู้ป่วยเลือกอย่างเป็นอสิระ (Free of choice) 
•ไม้บรรทดัของความพร้อม (Readiness ruler









สรุปขัน้ตอนการนํา MI
สร้างสัมพนัธภาพ 

กาํหนดเป้าหมายของการให้คาํปรึกษา 

กระตุ้นให้เกดิข้อความจูงใจในการเปล่ียนพฤตกิรรมโดย

ผู้ป่วยเอง 

ผู้ป่วยตดัสินใจ วางแผนในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมของ

ตนเอง 

ประเมินความม่ันใจและพร้อมในการเปล่ียน 

ยํ้าความรับผิดชอบด้านสุขภาพเป็นของผู้ป่วยเอง 

“สุขภาพเป็นของคุณเองไม่มีผู้ใดทาํแทนได้”



Basic counselling skills: “ORAS”

Open Question คาํถามที่กระตุ้นแรงจูงใจ

Affirmation แสดงความช่ืนชม

Reflections สะท้อนถงึแรงจูงใจ

Summaries สรุปความสาํคัญ

เพื่อให้ผู้ป่วยได้ยนิสิ่งที่ตนเองคดิและรู้สึก



ตวัอย่างบทสนทนาระหว่างมารดาและลูกสาวที่เป็นโรคเบาหวานชนิด

ที่ 1 ที่ต้องฉีดยาวันละ 4 ครัง้และตรวจนํา้ตาลเอง

บทสนทนาที่ 1 ขณะที่ลูกสาวตรวจนํา้ตาลปลายนิว้ได้ 400 มก/ดล

มารดา: ตรวจนํา้ตาลได้ตัง้ 400 ไปกินอะไรมาอีกล่ะซิ

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

นํา้ตาลอีกที

มารดา: แม่ม่ันใจว่าลูกสามารถดแูลตนเองได้ แต่ถ้ามีอะไรให้แม่ช่วย

สามารถบอกได้นะ

ท่านคดิว่าลูกสาวใน 2 กรณีแบบไหนที่จะทาํให้เกิดการเรียนรู้

มากกว่ากัน



Reflection: Reflective listening

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

The good  Listening  is
Hearing  without the sound



วธีิการทาํลายสัมพนัธภาพ

ควรหลีกเล่ียง

 ถามหลายๆคาํถาม

 บอกวธีิแก้ไข แก้ไขปัญหาอย่างไร

 แสดงอาํนาจ

 หลีกเล่ียงคาํที่มีความหมายเชิงลบ เช่น คุมไม่ได้ 

ดือ้  ไม่ยอมเปล่ียนแปลง



การที่จะทาํให้ผู้ป่วยที่มีความรู้ด้านอาหารสุขภาพและสามารถปฏบัิตไิด้

อาจจะใช้

Nutrition care process (NCP)

1. การประเมนิ 

การได้ข้อมลูจาก การบนัทกึอาหาร การคยุอยา่งละเอียด อาหารในชมุชนและ

วฒันธรรม เพ่ือจะได้ทราบวา่ปัญหาการรับประทานอาหารของผู้ ป่วยเป็น

อยา่งไร

2. การวนิิจฉัย 

เม่ือทราบข้อมลูจงึวินิจฉยัวา่ปัญหาของการรับประทานอาหารสขุภาพเกิดจาก

สาเหตใุด เช่น การคมุอาหารท่ีไมส่ม่ําเสมอ การรับประทานเลีย้ง การ

รับประทานแตล่ะมือ้ท่ีมากเกินไป การรับประทานอาหารไขมนัสงู

3. การให้การเปล่ียนแปลง

เม่ือทราบการวินิจฉยัสิง่ใดท่ีต้องเปล่ียนแปลง และได้ให้คําแนะนํา 

 



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





อายาตนะ 6 (ตา, ห,ูจมูก ลิน้, กาย, ใจ)

ปรุงแต่ง

ตัณหา, เวทนา

กรรม (การกนิ)

วบิากกรรม (ผลของกรรม)





Trans fat
Saturated fat
Simple sugar
Low fiberขนมเคก

นาทาน(อรอย)

รับประทาน
ถากนิ
ไขมันในเลอืดสงู
น้ําตาลสงู
โรคหลอดเลอืดหวัใจ
ไขมันเกาะตามทีต่างๆ

ไมรับประทาน

โรคหัวใจและหลอดเลอืด



The Problem







Heaven Hell



Healthy illness



การกนิยาสมํ่าเสมอ

คุณต้องกนิยาสมํ่าเสมอไม่เช่นนัน้คุณจะเกดิภาวะแทรกซ้อน

(ไม่ควรใช้)

ถ้ามีผู้ป่วย 2 คน คนหน่ึงกนิยาสมํ่าเสมอ อีกคนกนิบ้างลืม
บ้าง คุณคดิว่าผลการรักษาใครจะดกีว่ากัน

คนที่กนิยาสมํ่าเสมอ

คุณต้องการผลการรักษาแบบไหน

ดมีาก

คุณควรทาํอย่างไร

กนิยาสมํ่าเสมอ



ชีวติหลังเกษียณ

สุขภาพดี

พึ่งพา

ตดิเตียง

60 ปี 80-100 ปี



อนาคตทาํนายได้

“ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกดิที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี ้ ย่อมมีต้นเร่ืองมาก่อน ต้นเร่ืองนัน้

คือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี ้ จะเป็นเหตุให้เกดิผล

อย่างอ่ืนต่อไปอีก คือ ทาํให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทาํงานที่ต้องการได้ แล้ว

การทาํงานของท่าน กจ็ะเป็นเหตุให้เกดิผลอ่ืนๆ ต่อเน่ืองกันไปอีก ไม่

หยุดยัง้ ดังนัน้ที่พูดกันว่า ให้พจิารณาเหตุผลให้ดีนัน้ กล่าวอีกนัยหน่ึงกคื็อ ให้

พจิารณาการกระทาํหรือกรรมของตนให้ดีน่ันเอง คนเราโดยมากมักนึกว่า

อนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้าง

เหมือนกัน เพราะอนาคต กคื็อ ผลของการกระทาํในปัจจุบัน”



คุณเป็นคนเลือกเองว่าบัน้ปลายชีวติจะเป็นอย่างไร

Thank you for your attention
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