
Workshop  
การใหค้ าปรกึษาดา้นอาหารและโภชนาการ 

ผศ ดร.สนุาฏ เตชางาม และ ผศ ดร.ชนดิา ปโชตกิาร 
สมาคมนักก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 



Empowerment (การเอือ้อ านาจ) 

• วนันีอ้ยากเรยีนรูเ้ร ือ่งอะไรเกีย่วกบัอาหาร? 

• ทา่นคดิวา่ทา่นมคีวามสามารถในการใหค้วาม 

   รูเ้ร ือ่งอาหาร? 

• ทา่นคดิวา่ทา่นมปีญัหาอะไรในการให ้

   ความรูเ้ร ือ่งอาหารหรอืไม ่? 

•  ถา้มทีา่นคดิวา่เกดิจากอะไรและทา่นตอ้งการการ 

    สนบัสนนุอะไรบา้ง? 

• ทา่นมเีป้าหมายอยา่งไรในการแกไ้ขปญัหา? 

• ทา่นจะรว่มกนัวางแผนอยา่งไร? 

• ทา่นมแีนวทางอยา่งไรในการประเมนิวา่ทา่นไดแ้ก ้                  
ปญัหาแลว้? 

 

 

 

 

 



Empowerment (การเอือ้อ านาจ) 

• หมายถงึการเอือ้อ านาจในการตดัสนิใจใหก้บั

ผูป่้วย เนือ่งจากผูป่้วยเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัผลกระทบ

จากการเจ็บป่วยโดยตรง  

• การเอือ้อ านาจท าใหผู้ป่้วยมคีวามรบัผดิชอบ

และดแูลตนเองไดต้ามความสามารถของ

ผูป่้วย 

 

 

 



แนวคดิของ Empowerment  

• เนน้ใหผู้ป่้วยไดม้สีว่นรว่มในการจดัการตนเอง  

    (Active Participation) 

–  โดยใชว้ธิกีารสนทนาแลกเปลีย่นความรูแ้ละ 
ความคดิเห็นกนัระหวา่งผูใ้หค้วามรูก้บัผูป่้วย 

– ใหผู้ป่้วยระบปุญัหาของตน วเิคราะหส์าเหต ุ                     
ของปญัหา 

• ชว่ยผูป่้วยในการพฒันากลวธิที ีจ่ะแกไ้ขอปุสรรค 
เพือ่ใหบ้รรลตุามเป้าหมายทีต่อ้งการ  

• ชว่ยใหผู้ป่้วยเชือ่ในความสามารถของตนเองเพือ่
น าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีถ่กูตอ้งมากขึน้  

Gibson, 1991 



ข ัน้ตอนในการเอือ้อ านาจ 

1. ชว่ยผูป่้วยในการหาปญัหา 

2. การส ารวจความสามารถและความรูส้กึ
ของผูป่้วย 

3. รว่มกนัวางแผน 

4. การต ัง้เป้าหมาย 

5. การประเมนิผลลพัธ ์

 



Self management skills 
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Assess Self-Management Beliefs,  

Behavior & Knowledge 

 

Personal Action Plan:  

1. Specific goals in behavioral 

2. Evaluate outcome  

3. Follow up 

Identification of Personal  

Barriers & Supports 

Feedback & 

Collaborative 

 Goal setting 

Develop  

Personalized  

Strategies &  

Problem-Solving 

Modified fig. Chronic disease self-management intervention model:The Logan Healthy Living Program. Elizabeth G Eakin et al. 

Contemporary Clinical Trials 29 (2008)439-454. 



ตวัอยา่ง Case Study 

• คณุ ก  เป็นเบาหวานมา 8 ปี ชอบ
รบัประทานกาแฟเย็นและปาทอ่งโก๋
ตอนเชา้เป็นประจ า   

• %Hb A1C = 9  



ทา่นคดิวา่ท าไมคนไขย้งักนิ
ปาทอ่งโกอ๋ยูท่ ัง้ๆทีรู่ว้า่ไมด่ ี

ชว่ยผูป่้วยในการหาปญัหา 
 ผูป่้วยคดิวา่อาหารอะไรทีท่ า
ใหน้ า้ตาลสงู? 



คนไขไ้ดพ้ยายามท าอะไรบา้งเพือ่ลด
การกนิปาทอ่งโก ๋

เมือ่คนไขไ้ดพ้ยายามแลว้ อะไรทีเ่ป็น
แรงจงูใจทีท่ าใหท้ าไมส่ าเร็จ 

ปญัหา อปุสรรค 

 งดไมก่นิปาทอ่งโกไ๋ด ้แตท่ าไดแ้ค ่1 อาทติย ์

งดไมไ่ดห้งดุหงดิ 



ควบคมุไมไ่ด ้ยากเกนิไป 

ไมอ่ยากท า ไมเ่ห็นเป็นอะไร 

อปุสรรค 



อปุสรรคอะไรทีท่ าไมคนไขย้งักนิปาทอ่งโก ๋

รา้นขายปาทอ่งโกอ๋ยูห่นา้บา้น เห็นอยูท่กุวนั 

ยา้ยบา้น ใหย้า้ยรา้น ชว่ยผูป่้วยคดิดดัแปลง 
เมนใูหม ่

ทา่นชว่ยสนบัสนนุผูป่้วยอยา่งไรบา้ง? 

หารา้นอาหารทีข่ายอาหารสขุภาพใกลเ้คยีง 

รา้นขายปาทอ่งโกม๋เีมนอู ืน่อกีหรอืไม ่

ชว่ยผูป่้วยคดิเมนใูหม ่



อปุสรรคอะไรทีท่ าใหค้นไขย้งักนิ
ปาทอ่งโก ๋

รา้นขายปาทอ่งโกอ๋ยูห่นา้บา้น เห็นอยู่
ทกุวนั 

ทา่นชว่ยสนบัสนนุผูป่้วยอยา่งไรบา้ง? 

ท าไมทา่นจงึตอ้งใหค้วามรูแ้กค่นไข?้ 

 ทา่นคดิวา่คนไขค้วรปฎบิตัอิยา่งไร? 



ท าไมทา่นจงึตอ้งใหค้วามรูแ้กค่นไข?้ 

ทา่นคดิวา่คนไขค้วรปฎบิตัอิยา่งไร? 

- หนา้ที ่ อยากเห็นผูป่้วยคมุน า้ตาลดขี ึน้ 

ผูป่้วยรูส้กึดขี ึน้ อยูอ่ยา่งมคีณุภาพชวีติ 



ยา้ยบา้น ใหย้า้ยรา้น ชว่ยผูป่้วยคดิดดัแปลง 
เมนูใหม ่

ทา่นชว่ยสนบัสนนุผูป่้วยอยา่งไรบา้ง? 

หารา้นอาหารทีข่ายอาหารสขุภาพใกลเ้คยีง 

รา้นขายปลาทอ่งโกม๋เีมนอู ืน่อกีหรอืไม ่

ชว่ยผูป่้วยคดิเมนใูหม ่



วธิกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

ความทา้ทาย 

การเอือ้อ านาจ 

การใช ้fear effect 

ความทา้ทาย 



ระดบัความพร้อมในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
The stages of behavior change  

ทฤษฎโีมเดลการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ (Prochaska & DiClemente, 1983) 

ขั้นเร่ิมคดิพจิารณา (Contemplation)  

ขั้นเตรียมหรือเร่ิมปฏิบัติ (Preparation) 

ขั้นปฏิบัติ (Action)  

ขั้นปฏิบัติสมํ่าเสมอ (Maintenance)  



ข ัน้ตอน 
ในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  

• ระยะปฏเิสธ 

• ระยะเร ิม่ทีจ่ะยอมรบัความจรงิ  

• ข ัน้เตรยีมการ  

• ข ัน้ปฏบิตั ิ

• พฤตกิรรมทีท่ าตอ่เนือ่ง   

 



Magic Healthy Eating Box ส่ือนีไ้ด้แบ่งระดับความพร้อมในการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ 
 กลุ่มที ่1 กลุ่ม ”เตรียมใจ” 
    :  ขั้นก่อนคดิ (Pre-contemplation) และขั้นเร่ิมคดิพจิารณา (Contemplation)  
 

 กลุ่มที ่2 กลุ่ม ”ลงมือ”  
    :  ขั้นเตรียมหรือเร่ิมปฏิบัติ (Preparation) ขั้นปฏิบัติ (Action)  
 

 กลุ่มที ่3 กลุ่ม ”ยัง่ยืน”  
    :  ขั้นปฏิบัติสมํ่าเสมอ (Maintenance)  
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การแบ่งระดบัความพร้อม 

Copy right สมาคมนักก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 



 หากคุณซ้ือกล้องถ่ายรูปตัวใหม่มา ก่อนเร่ิมใช้งานคุณจะ? 

> ให้คนขายหรือเพ่ือนสอนวธีิใช้ให้ฉัน 

>  อ่านคู่มือทีมี่ให้ก่อนใช้งาน 

>  ลองผดิลองถูกการใช้งานด้วยตนเอง 

>  ใช้กดถ่ายรูปอย่างเดียว โดยไม่สนใจคุณสมบัติอ่ืนๆ ของกล้อง 
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วธีิการเรียนรู้ (Learning style) 

Copy right สมาคมนักก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 



แบบประเมินความพร้อมในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม 
และประเมินวธีิการเรียนรู้ 

20 PRADTANA T./July 2017 Copy right สมาคมนักก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 



การประเมินความพร้อมในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม 
และประเมินวธีิการเรียนรู้ 

21 PRADTANA T./July 2017 Copy right สมาคมนักก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 



 กลุ่มเตรียมใจ คือ ผู้ทีอ่ยู่ในขั้นไม่สนใจปัญหา ไม่รับรู้ไม่ใส่ใจต่อพฤตกิรรมที่
เป็นปัญหาของตน อาจเป็นเพราะไม่ได้รับรู้ข้อมูลถึงผลกระทบของ
พฤติกรรมน้ัน  รวมทั้งผู้ทีอ่ยู่ในขั้นลงัเลใจ ความตั้งใจทีจ่ะเปลีย่นแปลง
พฤติกรรม แต่ยงัคงกงัวลกบัข้อเสียในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมด้วย
เช่นกนั 

  การให้คาํแนะนําควรเป็นการให้ข้อมูลเกีย่วกบัข้อดี และข้อเสียของ
พฤติกรรมทีไ่ม่ดี และพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของ
การควบคุมอาหาร  การออกกาํลงักาย  และสุขภาพ ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
โดยเน้นข้อเทจ็จริง และเป็นกลาง โดยไม่มีการช้ีนํา หรือการขู่ให้กลวั เปิด
โอกาสให้ผู้ฟังได้คดิตามและพจิารณาระหว่างข้อด-ีข้อเสียของการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรม โดยชนิดส่ือทีใ่ช้น้ันขึน้อยู่กบัวธีิการเรียนรู้ของแต่ละ
บุลคล  PRADTANA T./July 2017 22 

ตัวอย่างส่ือการสอนสําหรับความพร้อม
ระดบั “เตรียมใจ” 

Copy right สมาคมนักก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 



กลุ่มลงมือ คือ ผู้ทีต่ดัสินใจแล้วว่าจะเปลีย่น ตั้งใจว่าจะลงมือ
ปฏิบัตใินการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเร็วๆ นี ้รวมทั้งผู้ทีล่งมือ
ปฏิบัตหิรือกระทาํพฤตกิรรมสุขภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน   

การให้คาํแนะนําควรช่วยในเร่ืองของการวางแผนในการก่อให้เกดิ
พฤตกิรรมสุขภาพ และส่งเสริมให้ลงมือกระทาํตามวธีิการทีเ่ลือก
อย่างต่อเน่ือง โดยช่วยหาทางขจัดอุปสรรค และให้กาํลงัใจ 
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ตัวอย่างส่ือการสอนสําหรับความพร้อม
ระดบั “ลงมือ” 

Copy right สมาคมนักก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 



    กลุ่มยัง่ยืน คือ ผู้ทีม่ีการดูแล และควบคุมการรับประทานอาหาร หรือมี
พฤตกิรรมสุขภาพมากกว่า 6 เดือน   จนกลายเป็นนิสัย  หรือเป็น
ชีวติประจําวนัการให้คาํแนะนําในขั้นปฏิบัตสิมํ่าเสมอนี ้ควรช่วยในเร่ือง
ของตอบข้อสงสัย หรือให้กาํลงัใจ หรือเคลด็ลบัป้องกนัการกลบัไปมี
พฤตกิรรมทีไ่ม่ดต่ีอสุขภาพอย่างเดมิ 

การให้คาํแนะนํา 

: ควรช่วยในเร่ืองของตอบข้อสงสัย ให้กาํลงัใจ และป้องกนัการกลบัไปทํา
พฤติกรรมเดมิซ้ํา หรือถอยกลบัไปมีพฤติกรรมแบบเดมิก่อนทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงอกี  

 

ตัวอย่างส่ือการสอนสําหรับความพร้อม
ระดบั “ยัง่ยืน  

Copy right สมาคมนักก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 



• ใหย้กตวัอยา่งปญัหาทีผ่า่นมา  ที่
เกดิขึน้  และก าหนดแนวทางในการ
แกป้ญัหารว่มกนั 

 
แนวทางการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการแกป้ญัหา 

 



•ชว่ยเหลอืผูป่้วยในการเรยีนรูแ้หลง่
สนบัสนุนและกลา้ทีจ่ะถามหาความ
ชว่ยเหลอื 

• การสนบัสนนุในการจดักจิกรรมตา่งๆ 

แนวทางการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการ
ใหก้ารสนบัสนนุ 
 



แนวทางการปรบัเปลีย่น 
พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร  

• ปรบัเปลีย่นนสิยัในการบรโิภคอาหาร  

โดยเนน้เร ือ่งของปรมิาณอาหารและ

ปรมิาณพลงังานทีไ่ดร้บัในแตล่ะวนั    

ควรก าหนดอาหารรว่มกนัโดยพจิารณา

จากอาหารทีก่นิอยูเ่ป็นประจ า  



การประเมนิโดยใช ้EDA 



การเฝ้าระวงัตัวเอง 



• สอนใหเ้ปลีย่นแนวคดิในเชงิลบหรอืใน
แงร่า้ยใหเ้ป็นเชงิบวกหรอืในแงด่ ีสรา้ง
ทศันคตทิดี ีและสรา้งสรรค ์ 

• เชน่ ปาทอ่งโก ๋อาจเปลีย่นเป็น ขนมปงั 
whole wheat ป้ิงทาน า้พรกิเผา ไขต่ม้  

• อาหารทีอ่รอ่ยไมจ่ าเป็นตอ้งหวานมนั 

 
 
 

แนวทางการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
เปลีย่นแนวคดิและทศันคต ิ

 
 



• แนะน าใหป้รบัเปลีย่นสภาวะแวดลอ้มหรอื

กจิวตัรประจ าวนัทีต่อ้งสมัผสัใกลช้ดิกบัสิง่

ย ัว่ยตุา่งๆ โดยเร ิม่ตน้ดว้ยการหลกีเลีย่ง  

อดกล ัน้ และหาสิง่ทดแทนทีเ่หมาะสม  เชน่ 

ไมใ่หเ้ก็บขนมไวใ้นหอ้งนอน 

 
แนวทางการปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมการควบคมุสิง่ย ัว่ย ุ 
  



การดดัแปลง 
เมือ่ท าต ารบัอาหารเบาหวาน ใหค้ านงึถงึความเพยีงพอ
ในดา้นโภชนาการ ใชอ้าหารหลกั เชน่  เนือ้สตัว ์ ผัก ให ้
ครบตามสว่นทีก่ าหนดไว ้ 
1) ใชน้มพรอ่งหรอืขาดไขมนั กะทธิญัพชื แทน กะทใิน
อาหาร :- 
  - ตม้ขา่ไก ่  - กลว้ยบวดช ี  - ซา่หริม่ 
  - หมีก่ะท ิ  - ขนมบวัลอย  - แกงกะทติา่งๆ 

2) ใชน้มผงขาดไขมนัแทนครมี ในน า้ชา  กาแฟ  
  (นมผง 1 ชอ้นชา/ กาแฟ 1 ถว้ย) 
3) ใชน้ า้ตาลเทยีมแทนน า้ตาล ในอาหารและเครือ่งดืม่ 
4) ใชไ้ขข่าว  - แทนไขท่ัง้ฟอง เชน่ ไขเ่จยีว  ผัดฟักทอง  สงัขยา
ทาขนมปัง 
  - แทนเนือ้สตัว ์ เชน่ แกงเขยีวหวาน  ผัดขงิ  ย าสลดั 
 
 

ท่ีมา: ชวลิต รัตนกุล 



• เนน้เร ือ่งนสิยัในการรบัประทาน
(Mindful eating) 

– กนิอาหารใหช้า้  

– กนิอาหารแตน่อ้ยแตบ่อ่ยคร ัง้  

– ไมเ่ตมิเครือ่งปรงุเพิม่เตมิ  

– คอ่ยๆปรบัรสชาตลิงทีล่ะ 25%จากเดมิ 

แนวทางการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
บรโิภคนสิยั  



• วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องความเครยีด
ตอ่การด ารงชวีติเชน่ ผลตอ่การไม่
รบัประทานขนมหวานหลงัอาหาร  

• ก าหนดวธิกีารทีจ่ะชว่ยลดความเครยีด  

 
 
 
 

แนวทางการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการ
จดัการเรือ่งความเครยีด 

 
 
 
 
 



•สรา้งแรงจงูใจใหผู้ป่้วยสามารถ
คงพฤตกิรรมสขุภาพใหมท่ี่
ถกูตอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ มี
รางวลัให ้

•การมสีขุภาพด ี

 
 
 

แนวทางการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการสรา้งแรงจงูใจ 

 
 
 



• ชีใ้หเ้ห็นโทษของกลบัไปสูพ่ฤตกิรรมเดมิ   

การเผชญิกบัปญัหาเดมิทีเ่คยประสบ 

• การใหเ้ป็นผูน้ ากลุม่ 

 
 
 
 

แนวทางการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
การป้องกนัการกลบัไปสูพ่ฤตกิรรมเดมิ 

 
 
 
 



• - ควรมีการเยีย่มบา้นอยา่งสม่า่เสมอ 

      -  ประเมนิสัมพันธภาพสมาชิกในครอบครัว 

-  ควรแนะน่าการเตรียมสิ่งแวดล้อมให้

เหมาะสมกบัการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม 

-  หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัผู้ปว่ยและ

ครอบครัว เพื่อคุณภาพชวีติที่ดขีองผู้ป่วย 

การเยีย่มบ้าน 



การตดิตามและประเมนิผลของการให้
ความรูแ้ละค าปรกึษาดา้นอาหาร 

ผลทีค่าดหวงัจากการใหค้วามรูแ้ละ
ค าปรกึษาดา้นอาหาร : โรคไตเรือ้รงั 

• กนิอาหารทีม่พีลงังานและโปรตนีตามที่
ก าหนด 

• จ ากดัอาหารทีม่โีซเดยีมสงู โปแตสเซยีมสงู
ฟอสฟอรสัสงู (ในกรณีทีม่โีปแตสเซยีม
ฟอสฟอรสัในเลอืดสงู ) 

• เตรยีมอาหารโดยใชเ้ครือ่งเทศ & สมนุไพร
ชว่ยในการชูรสอาหาร 



 
 ผูป่้วยใหค้วามรว่มมอืในการบนัทกึ
รายการอาหารทีก่นิในแตล่ะวนั 

 ผูป่้วยมคีวามรู ้เขา้ใจ และสามารถปฏบิตั ิ
ตนในการเลอืก ดดัแปลงและก าหนด
อาหารทีร่บัประทานไดถ้กูตอ้ง และ
เหมาะสม 

 ผูป่้วยอา่นฉลากโภชนาการไดถ้กูตอ้ง 
 รบัประทานวติามนิและเกลอืแรเ่สรมิตามที่
แพทยก์ าหนด  

การตดิตามและประเมนิผลของการให้
ความรูแ้ละค าปรกึษาดา้นอาหาร 
 



 
การตดิตามและประเมนิผลของการ
ใหค้วามรูแ้ละค าปรกึษาดา้นอาหาร 
  

 ระดบั แอลบมูนิ โปแตสเซยีม ฟอสฟอรสั 
โซเดยีม และแคลเซยีมอยูใ่นระดบัปกต ิ

 ระดบั BUN และ creatinine ไมส่งูข ึน้ 
 ผูป่้วยไมม่ภีาวะทพุโภชนาการ 

น า้หนกัตวั Muscle mass & fat stores  

 ผูป่้วยสามารถเปลีย่นพฤตกิรรมทีไ่ม ่
   เหมาะสมได ้


