
ผลการปรกึษาพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ   
(Health coaching)ตอ่ระดบัน า้ตาลในเลอืดหลงั
งดอาหาร 8 ช ัว่โมง ( FBS ) ในผูป่้วยทีม่ ีFBS 

มากกวา่ 180 มลิลกิรมัเปอรเ์ซ็นต ์ 
คลนิกิเบาหวาน โรงพยาบาลรอ้งกวาง จงัหวดัแพร ่ 

อนุลกัษณ์  ใจวงศ ์  
      พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 



ความเป็นมา 
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ความเป็นมา 
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บทบาทเดมิ 
1.ผูใ้หบ้รกิารเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 
2.ผูร้บับรกิารรบัค าบอกให้
ปฏบิตัติาม 
 
3.แรงจงูใจภายนอก 
4.ผูร้บับรกิารรบัการชว่ยเหลอื
ในการเปลีย่นแปลง 
5.ไมส่นใจอปุสรรคตอ่การ
เปลีย่นแปลง 
6.เพิม่แรงตา้นตอ่การ
เปลีย่นแปลง 

บทบาททีใ่ช ้MI 
 1.ผูร้บับรกิารเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ชวีติตนเอง 
2.ผูร้บับรกิารหาแนวทางของ
ตนเอง 
3. แรงจงูใจภายใน  
4.รว่มมอื&ชว่ยเหลอืในการ
เปลีย่นแปลง 
5 .มองถึงอุปสรรคต่อการ
เปลีย่นแปลง 
6.ลดแรงตา้นตอ่การ
เปลีย่นแปลง 

เปรยีบเทยีบบทบาทแบบเดมิกบัใชM้I  



• ศกึษาระดับน ้าตาลในเลอืดหลังงดอาหาร  

  8 ชัว่โมงในผูป่้วยทีม่นี ้าตาลในเลอืดหลังงด
อาหาร 8 ชัว่โมงมากกวา่ 180 มลิลกิรัม
เปอรเ์ซน็ตห์ลังไดรั้บการปรกึษาพัฒนา
พฤตกิรรมสขุภาพ 

 

วตัถปุระสงค ์



• การวจิัยกึง่ทดลอง (Quasi-experimental research) 
เปรยีบเทยีบผลกอ่นและหลงัการทดลองในกลุม่เดยีวกนั 
(The one group pre – post test  design)  

 

• ประชากร  กลุม่ผูป่้วยเบาหวานทีม่ารักษาในโรงพยาบาล
รอ้งกวาง ทัง้หมดตัง้แต ่ม.ิย.- ธ.ค.55  จ านวน 985 คน  
ควบคมุระดบัน ้าตาลไมไ่ดจ้ านวน 380 คน 

 

• กลุม่ตวัอยา่งเป็นผูป่้วยเบาหวานทีม่รีะดบัน ้าตาลในเลอืด
หลงังดอาหาร 8 ชม.มากกวา่ 180 มลิลกิรัมเปอรเ์ซ็นต ์มา
รับการรักษาในคลนิกิเบาหวานโรงพยาบาลรอ้งกวาง อยา่ง
ตอ่เนื่องในเดอืน มถินุายน - ธันวาคม 2555 และสมัครใจ
เขา้รว่มการทดลองจ านวน 48 ราย  

 

 

วธิกีารศกึษา 



• ใหก้ารปรกึษาพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ  

  (Health coaching)รายบคุคลครัง้ละ 15-20 นาท ี 

   นัดตดิตามทกุ 1 เดอืน ตดิตามระดับน ้าตาลหลัง
ใหค้ าปรกึษา 6 เดอืน  

 

• วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิรอ้ยละคา่เฉลีย่ และ 
Paired -Samples  T- Test  

วธิกีารศกึษา 



เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู  

 

• แบบบันทกึการใหก้ารศกึษาเพือ่ปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมสขุภาพ  

• แบบรายงานผลการให ้การปรกึษาเพือ่
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ  

• สมดุประจ าตัวเบาหวาน 

 

 

 

 

วธิกีารศกึษา 



 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 

• บคุคลากรทีม่ทัีกษะการเสรมิสรา้งแรงจงูใจ
(Motivational interviewing skills) 

• บคุคลากรทีม่ทัีกษะการปรกึษา  OARS 

วธิกีารศกึษา 



1. ผูป่้วยเบาหวานทีม่รีะดับน ้าตาล (FBS) > 180 
mg /dl พบผูใ้หก้ารปรกึษา  

2. อธบิายวัตถปุระสงค ์ผูป่้วยยอมรับการใหก้าร
ปรกึษา 

3. ประเมนิผูป่้วยทางกายภาพ ระดับน ้าตาล 

    ระยะการเปลีย่นแปลง พฤตกิรรมของผูป่้วยที่
ผา่นมา  

   

 

 

วธิกีารด าเนนิงาน 



 

4. ใหค้ าปรกึษา(Health coaching) โดยใช ้

 

4.1 ทักษะการเสรมิสรา้งแรงจงูใจ (Motivational   
interviewing skill) พดูคยุเพือ่ใหผู้ป่้วยเกดิ
แรงจงูใจภายในตัดสนิใจ ทีจ่ะเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมดว้ยตัวเอง   

    

 

 

  

วธิกีารด าเนนิงาน 



  

4.2 ทักษะการปรกึษา OARS (ทักษะการใหค้ าปรกึษา
โดยยดึผูรั้บบรกิารเป็นศนูยก์ลาง )ไดแ้ก ่

     − Open-end questioning การถามค าถามปลายเปิด 
เชน่ วันนี้เป็นอยา่งไรบา้ง  มอีาการผดิปกตอิะไรบา้ง
ลองเลา่ใหฟั้งไดไ้หม 

    −  Affirmation การชืน่ชมยนืยันรับรอง เชน่ ดแีลว้ที่
คณุมาตรวจตามนัดทกุครัง้ 

 

วธิกีารด าเนนิงาน 



  

−  Reflective listeningการฟังอยา่งเขา้ใจและสะทอ้น
ความ เชน่ คณุบอกวา่ชว่งทีผ่า่นมาคณุควบคมุอาหาร
มาอยา่งดแีลว้แตน่ ้าตาลยังสงูอยู ่

− Summarization การสรปุความ โดยสรปุเป็นระยะๆ 
โดยเนน้ทีผู่ป่้วยพดู และคดิ 

− ใหก้ารปรกึษารายบคุคลครัง้ละ 15 – 20 นาท ี 

− นัดตดิตามทกุ 1 เดอืน และตดิตามระดับน ้าตาลหลัง 

    6 เดอืน 

 

วธิกีารด าเนนิงาน 



วธิกีารด าเนนิงาน 



ขอ้มลูสว่นบคุคล  
N=48 ราย 

รอ้ยละ 

เพศหญงิ 65 

อายรุะหวา่ง  61-70  ปี 34 

การศกึษา ระดับประถมศกึษา 81 

ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 44 

คา่ดัชนีมวลกาย(BMI)> 25  46 

รอบเอว ชาย  >  90 ซม. 
           หญงิ >  80 ซม. 

54 

ผลการศกึษา 



ระยะของการ
เปลีย่นแปลง 
 

กอ่นใหก้ารปรกึษา 
N=48 ราย 

 

หลังใหก้ารปรกึษา 
N=48 ราย 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

เมนิเฉย 13 27.16 0 0 

ลงมอืกระท า 26 54.16 44 91.67 

คงสภาพ 8 16.6 3 6.25 

กลับสูพ่ฤตกิรรมเดมิ 1 2.08 1 2.08 

ผลการศกึษา 



ผลของการควบคมุน า้ตาลในเลอืด 
N=48 ราย 

รอ้ยละ 

ระดับด ี( 70 – 130 mg/dl) 20.83 

ระดับพอใช ้( 131 – 179 mg/dl) 41. 66 

ควบคมุไมไ่ด ้( ≥ 180 mg/dl ) 27.08 

ผลการศกึษา 



ขอ้มูล  

กอ่นทดลอง
(n=48)  

หลังทดลอง 

(n=48)  
t-test p-value 

         
Mean  

      SD       Mean       SD 

คา่เฉลีย่ระดบัน ้าตาลใน
เลอืดหลังงดอาหาร 8 
ชัว่โมง กอ่นและหลัง 230.50 58.4 161.83 51.1 6.9 .000 

*p<.05 

ผลการศกึษา 



• กลุม่ตัวอยา่งหลังไดรั้บการใหก้ารปรกึษาเพือ่พัฒนา
พฤตกิรรมสขุภาพสามารถจัดการตนเองไดอ้ยา่ง
เหมาะสมดว้ยวธิกีารของตนเองชว่ยใหค้วบคมุระดับ
น ้าตาลไดด้ขี ึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

• คา่เฉลีย่ระดับน ้าตาลลดลงจาก 230.83 เป็น 161.83
แตกตา่งอยา่งมนัียส าคัญทางสถติทิีร่ะดับ .05 และ
กลุม่ตัวอยา่งไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้น  

สรปุ 



อปุสรรค 

1. มเีวลาจ ากดัในการใหก้ารปรกึษา 
 
2. ผูป่้วยขาดความตระหนักในปัญหาสขุภาพ 
 
3. การรับรูไ้มด่ ีสือ่สารเขา้ใจยาก ในผูป่้วยสงูอาย ุ
 
4. ผูป่้วยมจี านวนมาก ไมส่ามารถใหบ้รกิารไดท้กุราย 
 
 



 
1. ผูป่้วยตระหนักถงึปัญหาของตนเองสามารถหา
แนวทางดแูลตนเองไดต้ามศักยภาพและเกดิการ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมอยา่งตอ่เนื่อง 

2. มสีถานทีใ่นการใหก้ารปรกึษา 
  
3. มรีะบบตดิตามผูป่้วยขาดนัดท าใหผู้ป่้วยมารับการ 
รักษา สามารถตดิตามประเมนิผลไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

 
4. ผูบ้รหิารใหก้ารสนับสนุนงบประมาณในการสง่อบรม 
    เพือ่เพิม่ศักยภาพบคุลากรในหน่วยงาน 

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ  



1. ตดิตามประเมนิระดับน ้าตาลในเลอืดและ
เสรมิสรา้งก าลังใจอยา่งตอ่เนือ่ง  

 

2. ขยายผลในการดแูลผูป่้วยเบาหวานรายใหม ่
ความดันโลหติสงู โรคอว้น และ ผูป่้วยทีค่วบคมุ
ระดับน ้าตาลและความดันโลหติสงูไมไ่ดท้ีรั่บ
การรักษาที ่รพ.สต .เครอืขา่ย 

 

ขอ้เสนอแนะ 



การน าผลงานไปใช ้

         ขยายผลในการดแูลผูป่้วยเบาหวานและความดัน
โลหติสงูทีรั่บการรักษาที ่รพ.สต .เครอืขา่ย 3 แหง่ 
ไดแ้ก ่รพ.สต.หว้ยโรง รพ.สต.รอ้งกวาง  และรพ.สต.
น ้าเลา อ.รอ้งกวาง จ.แพร ่โดยมพียาบาลวชิาชพีผา่น
การอบรมหลักสตูรการใหก้ารปรกึษาเพือ่พัฒนา
พฤตกิรรมสขุภาพ ของกรมควบคมุโรค  



การน าผลงานไปใช ้



กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคณุ 

• นพ.เอกชยั  ค าลอื     ผูอ้ านวยการ     

• คณุธาราทพิย ์ อทุศัน ์   หวัหนา้กลุม่การพยาบาล 

• คณุอรุาพร  สงิหเ์ห       ผูจ้ดัการคณุภาพ 

• คณุศรรีตัน ์ อนิถา  หวัหนา้งานโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั 

• ทมีงานโรคไมต่ติอ่เรือ้รงัเครอืขา่ยอ าเภอรอ้งกวาง 

• ทมีงาน R2R จงัหวดัแพร ่

 



ขอบคณุคะ่ 


