
การสนทนาสรา้งแรงจงูใจในการ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ

ส าหรับผูป่้วย NCD

ชวีรัตน ์ตา่ยเกดิ หัวหนา้งานจติเวช โรงพยาบาลอนิทรบ์รุ ี
จารณีุ ปลายยอด พยาบาลวชิาชพีช านาญการ (NCM-HT)



Motivational Interviewing 

1. BRIEF ADVICE (3As)

2. BRIEF INTERVENTION 

(3As + Making solid plan)

3. Motivational Interviewing

4. Group Motivation  



BRIEF ADVICE

1. สมัพันธภาพ

2. ตกลงบรกิาร

3. ส ารวจแรงจงูใจ (ประเมนิแรงจงูใจ)

4. ใชค้ าถามเพือ่สรา้งแรงจงูใจ

5. ใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็น

6. สรปุ

7. ใหก้ าลังใจ/คาดหวังดา้นบวก



BRIEF ADVICE      3As

• Affirmation

• Ask

• Advice

1. เวลาจ ากดั
2. ผูรั้บบรกิารไมม่ี

แรงจงูใจ



การใช ้MI ในผูป่้วย NCD

กรณีศกึษาที ่1 ผูป่้วยชายไทย อาย ุ33 ปี Dx HT มาไมต่รงนัด 
ขาดยามาประมาณ 1 เดอืน สวมเครือ่งแบบ รปภ.
มาตรวจกบัแม ่ทีค่ลนิกิเวชปฏบิตัทิัว่ไป BP 150/100 mmHg

ตวัอยา่งการสนทนา

พยาบาล : วนันีม้าตรวจอะไรคะ

ผูป่้วย : เป็นความดนัครับ ขาดยามา 1 เดอืน ไปท างาน
ตา่งจังหวัดมา

พยาบาล : คณุท างานอะไรคะ 

ผูป่้วย : ตอนนี ้เป็น รปภ.ครับ 

พยาบาล : คะ่ วนันีเ้พิง่ออกเวรมาเหรอคะ ใสช่ดุมาดว้ย 
ทา่ทางคณุชอบงานนีแ้ละตัง้ใจท างานมาก 



แม่ : เขาเป็นคนหาเลีย้ง ดแูลแม ่ถา้ไมไ่ดเ้ขาคงล าบาก 

พยาบาล : นีค่ณุเป็นหลกัของครอบครัวเลย

ถา้คณุเป็นอะไรไปซกัคน ทางบา้นคงล าบาก วนันี ้แมค่ณุ
มาดว้ย แมค่งเป็นหว่งคณุมาก 

พยาบาล : ขาดยามา 1 เดอืน วนันี ้ความดนัสงูพอสมควร
นะคะ จะดแูลตวัเองตอ่ยังไงดคีะ่

ผูป่้วย : ผมจะกนิยาใหต้อ่เนือ่งครับ

พยาบาล : ดคีะ่ การกนิยาตอ่เนือ่ง จะชว่ยคมุความดนัและ
ป้องกนัโรคแทรกซอ้นไดน้ะคะ เดีย๋วคณุอา่นคูม่อืนีน้ะคะ 

มคีวามรูเ้รือ่งโรคความดนัโลหติสงูอยูค่ะ่     
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การใช ้MI ในผูป่้วย NCD

กรณีศกึษาที ่2 ผูป่้วยชายไทย อาย ุ62 ปี Uncontrolled DM HT

DLP IHD อาชพี ผูรั้บเหมากอ่สรา้ง สบูบหุรี ่1 ซอง/วัน บอกเครยีดเรือ่งงาน 
มักไมค่อ่ยรอตรวจ 

คร ัง้ที ่1 พบผูป่้วยทีค่ลนิกิเวชปฏบิตัทิั่วไป BP 161/99 mmHg 

FBS 196 mg%

พยาบาล : สวัสดคีะ่ ขอเวลาซกันดินะคะ พอดพียาบาล ดปูระวัตขิองคณุ
แลว้ คณุยังคมุความดัน คมุน ้าตาลไดไ้มค่อ่ยด ีเป็นโรคหัวใจแลว้ดว้ย 

ก็เลยเป็นหว่งคะ่

ผูป่้วย : ได ้ๆ  ผมไมเ่ป็นไร ผมกนิยาครบ พยายามดแูลตัวเองอยู่

พยาบาล : อนันีเ้ป็นเรือ่งทีค่ณุท าไดด้แีลว้คะ่ ขอใหค้ณุท าต่อไปนะคะ ฝาก
คมุอาหารและเรือ่งบหุรีด่ว้ยนะคะ ใหค้ณุกลับไปคดิดนูะคะ 

กลัวจะเป็นอมัพฤกษ์ อมัพาตคะ่ 

*นัดผูป่้วยเขา้คลนิกิโรคความดันโลหติสงู*



คร ัง้ที ่2 คลนิกิโรคความดนัโลหติสงู ผูป่้วยมาตรงนัด BP 
135/75 mmHg FBS 155 mmHg  
พยาบาล : วันนี ้มาตรงนัดเลยนะคะ ความดันก็ด ีน ้าตาลเริม่ลดลง
แสดงวา่คณุมคีวามตัง้ใจดแูลตวัเองมาก ชว่งทีผ่า่นมาอาการเป็นยังไง
บา้งคะ
ผูป่้วย : ปกตคิรับ
พยาบาล : ยังสบูบหุรีอ่ยูไ่มค๊ะ
ผูป่้วย : ยังสบูอยู ่มันสบูมานานแลว้ จะเลกิยาก จะหักดบิก็ทรมาน ใชว้ธิี
คอ่ยๆ ลดลง
พยาบาล : อมื มันเป็นเรือ่งยากจรงิๆคะ่ คนไขห้ลายคนก็บอกแบบนี้
ผูป่้วย : แตผ่มพยายามคมุอาหาร อยูน่ะ
พยายาม : ดมีากเลยคะ่ ลองเลา่ใหพ้ยาบาลฟังไดไ้มค๊ะ วา่ท ายังไงบา้ง 

...................................................................................
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การใช ้MI ในผูป่้วย NCD

พยาบาล : งานเยอะไมค๊ะ ตอนนี ้
ผูป่้วย : งานมมีาเรือ่ยๆ ครับ ตอ้งใชส้มอง ตอ้งสัง่ ตอ้งคมุ
งาน บางครัง้ก็เครยีด 
พยาบาล : คณุคงภมูใิจกบังานนีม้าก นี่ขนาดงานจะหนัก คณุ
ก็ยังแบง่เวลามาโรงพยาบาลได ้คณุเป็นคนมคีวามรับผดิชอบ
สงูทเีดยีว
พยาบาล : อะไรท าใหค้ณุ ตัง้ใจขนาดนี ้
ผูป่้วย : อายมุากแลว้ ลกูก็โต ท างานหมดแลว้ ก็อยากจะ
มสีขุภาพทีด่ ีอยากอยูไ่ปนานๆ



พยาบาล : มอีะไรอกีบา้งทีค่ณุท าเพือ่ใหส้ขุภาพ
ดขีึน้

ผูป่้วย : พยายามไมก่นิอาหารของมนัๆ 

ขนมหวานกนิบา้ง แมบ่า้นขายขนมอยูต่ลาดนัด

บหุรี ่เหลอื 4-5 มวน ออกก าลังกายบา้ง

พยาบาล เทา่ทีฟั่งมา คณุมคีวามพยายามและ

ท าไดด้แีลว้ ขอใหค้ณุดแูลตวัเองตอ่ไปนะคะ
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การวางแผนตอ่เนือ่ง ในคร ัง้ตอ่ๆไป

1. ประสานแพทย ์ตดิตามผล HbA1C

2. หาขอ้มลูเชงิลกึทีท่ าใหผู้ป่้วย ยังควบคมุ
เบาหวานไมไ่ด ้
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กรณีศกึษาที ่3 ผูป่้วยโรคจติและโรคความดนัโลหติสงู
คร ัง้ที ่1 
พยาบาล : วันนีค้วามดันโลหติสงูกวา่ปกต ิ(200/100 mmHg) 

คงตอ้งไปนอนพักใหแ้พทยต์รวจทีห่อ้งฉุกเฉนิคะ่
ผูป่้วย : ผมไมไ่ป ชา่งมัน ปวดหัวมนึ เดีย๋วหาย
แฝด : โลง เมร ุตอ้งสองอยา่งนีเ้ทา่นัน้
พยาบาล : เป็นหว่งคะ่ ถา้ความดันสงูกวา่นีอ้าจตอ้งนอนโรงพยาบาล 

ถา้เกดิแขนขาออ่นแรงใครจะดแูล
ผูป่้วย  : ไมส่นใจหรอก มแีฝด พอ่ พีส่าวตอ้งดสูกัคน 
แฝด : ไมด่ ูสง่เมรอุยา่งเดยีว พอ่แกแ่ลว้ดไูมไ่หว พีส่าวตอ้งท ามา                 

หากนิ ไมม่เีวลา
พยาบาล : ไดน้อนพักตอนนี ้แพทยใ์หย้ารักษาเลย อาจไมต่อ้งนอน

โรงพยาบาล กลับบา้นได ้
ผูป่้วย : ไปเดีย๋วนีเ้ลย
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คร ัง้ที ่2 –3 เยีย่มบา้น พบผูป่้วยกนิยาไมถ่กูตอ้ง
พยาบาล : ความดันวันนี ้168/111 mmHg ยังสงูกวา่ปกตคิะ่

ผูป่้วย : ผมกนิยาตามทีใ่หม้าทกุวัน กนิกอ่นนอนทกุซอง บางวันลมื 
เชา้กนิกาแฟแลว้ไปท างาน

พยาบาล : ดมีากคะ่ทีต่ัง้ใจกนิยาทกุวัน ยาความดันเป็นมือ้เชา้ไดผ้ล
ดกีวา่กนิกอ่นนอน 

แฝด : จะจัดใหไ้มย่อม กนิมั่วหรอืเปลา่

ผูป่้วย : ไมรู่ห้นังสอื ไมก่ลา้บอกตัง้แตแ่รก ท าใหรู้ว้า่กนิตอนเชา้ที่
ขา้งซองดว้ย

พยาบาล : วาดรปูคนยนืใหท้ีซ่องยาความดัน  ความดันยังสงูอยูเ่ป็น
หว่งคะ่วา่จะมผีลตอ่เสน้เลอืดในสมองจะท างานไมไ่ดเ้หมอืนเมือ่กอ่น

ผูป่้วย : เลือ่นนัดใหเ้ร็วขึน้กวา่เดมิไดไ้หม  

พยาบาล : ไดค้ะ่ 
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คร ัง้ท ี ่4 – 7

พยาบาล :   วันนีค้วามดันโลหติดมีาก ปกตคิะ่ (135/87 mmHg) 
ท าอยา่งไรคะ

ผูป่้วย : กนิยาตามทีห่มอสัง่  ตอนเชา้ยาความดัน ไมป่วดหัว  
สบูบหุรีน่อ้ยลง

พยาบาล : ชวีติประจ าวันกอ่นหนา้ทีก่บัตอนนีต้า่งกนัไหมคะ
แฝด : ตา่งกนั เมือ่กอ่นดือ้รัน้ ไมฟั่ง หลังกนิยาไดถ้กูตอ้ง

พดูงา่ย  หนา้ตาไมเ่ครยีด ไมฉุ่นเฉียว
ผูป่้วย : ไมเ่หนือ่ยเหมอืนเมือ่กอ่น ไปรับจา้งรดูใบมะกรดูได ้
พยาบาล : ดมีากคะ่ทีมุ่ง่มั่นตัง้ใจกบัการหาหมอและกนิยาได ้

ถกูตอ้ง  จนความดันปกตคิะ่
พีส่าว : ตอนนีช้ว่ยตัดไมไ้ผ ่มาสานหมวกได ้ ชว่ยกนัท ามาหากนิ 
ผูป่้วย : ดขีึน้แลว้ ผมจะไปตามนัดใหไ้ดท้กุครัง้ 
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สรปุ ปัจจัยทีท่ าใหก้รณีศกึษารายนีส้ามารถกนิยาได ้
ถกูตอ้งและมารับการรักษาตอ่เนือ่ง มดีงันี้

1. ไมต่ าหนแิละไมท่ าใหอ้บัอายทีไ่มรู่ห้นังสอืแลว้
บอกวา่รู ้

2. มกีารสอนสาธติการกนิยา  ใหผู้ป่้วยมสีว่นรว่มใน 
การท าสญัลกัษณ์ทีซ่องยา

3. ญาตมิสีว่นรว่มในการดแูลชว่ยเหลอืผูป่้วย ดว้ย
เห็นความตัง้ใจมุง่มั่นของพยาบาลทีช่ว่ยเหลอื

4. นอกจากการใหค้ าชืน่ชม ค าแนะน า  การหาเหตผุลมา
สนับสนุนจะน าสูก่ารปฏบิตั ิไดเ้ร็วขึน้

5. ยงัคงชืน่ชม ใหก้ าลงัใจ คน้หาอปุสรรคและรว่มกนัแกไ้ข
ทกุครัง้ทีม่ารับบรกิาร                                                                                                          
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การใช ้MI ในผูป่้วย NCD

กรณีศกึษาที ่3 



การใช ้MI ในผูป่้วย NCD

กรณีศกึษาที ่4  ผูป่้วยแอลกอฮอลท์ีข่าดนดั

พยาบาล :  หลงัจากหยดุรักษาไปเป็นปี ตอนนีเ้ป็นอยา่งไรคะ
ผูป่้วย :  ไมค่อ่ยมแีรง ดืม่เหลา้บา้ง
พยาบาล : ดตูาเหลอืง ทอ้งใหญ ่แตเ่ดมิเป็นอยา่งนีไ้หมคะ
ผูป่้วย :  ทอ้งใหญ ่อดื ไมส่บายทอ้ง ไมไ่ดข้ายไขป้ิ่ง

มาหลายวันแลว้ ตาเหลอืงนีไ่มไ่ดส้งัเกต 
จะเป็นอะไรไหม

พยาบาล : ยงับอกไมไ่ดค้ะ่ วา่เป็นอะไร แตค่งเกีย่วขอ้งกบัตบั
และยงักนิเหลา้อยู ่ยงัไงไปพบแพทย ์                                  
ทีโ่รงพยาบาล  รูส้กึเป็นหว่งคะ่

พยาบาลเดนิกลับเพือ่จะขึน้รถ ผูป่้วยกบัภรรยาเดนิตามเพือ่
จะถามถงึการมาพบแพทย ์ขอใบนัด หลงัจากนัน้มาตรวจตามนัด
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กรณีศกึษาที ่4 



สวัสดี


