
MI for Medical adherence and Behavioral change  
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การสนทนาสรา้งแรงจูงใจในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ

ส าหรบัผูป่้วย NCD



อยากบอก

“หมอคะ ไขมนัลงบา้งไหมคะ”

จนท. “...........................”

ผล Lipid Cho 250 Tri 160

ลงมา 1 มก%

ผมสบูบหุร ีก็่จรงิแตไ่ม่มี

อาการอะไรเลยนะครบั

ชว่งสองเดอืนมานีผ้มตอ้งเลีย้งหลานเลยไม่มเีวลามาเอา

ยา



ความคาดหวงั

1 บรกิารทางการแพทยเ์ชน่ กนิยา/พบแพทย ์

2 เปลีย่นพฤตกิรรมเชน่ ออกก าลงักาย การกนิ

3 สถานประกอบการเชน่ สรุา/ยาเสพตดิ/การเงนิ

4 คมุประพฤตเิชน่ การครบก าหนด/การท างาน/การไม่ท าผดิซ า้

5 คลนิิกบหุร ี ่สรุา ยาเสพตดิเพือ่บ าบดั*เสรมิการบ าบดั /

เกาะตดิการรกัษา

6 ชะลอการตัง้ครรภท์ีส่องในวยัรุน่

7 ลดการเกดิอบุตัเิหต/ุบาดเจ็บทีห่อ้งฉุกเฉิน
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Well Controlled DM/HT [ June  2017]

Thailand Well controlled  DM    19.28%    HT   30.60%



แผนภูมแิสดงรอ้ยละผูป่้วยเบาหวานทีม่รีะดบั HbA1c ≥ 8 mg/dl หรอื FBS ≥ 250 
ไดร้บัการท า MI โดยเจา้หน้าที ่สามารถควบคมุน ้าตาล จงัหวดัสุโขทยั   ปี 2558



HT

Sys+dias

HT

sys
DM

FPG

DM+HT
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ดขีึน้แบบเปลีย่นระดบั

ไม่ดขีึน้หรอื

ดขีึน้แตไ่ม่เปลีย่นระดบั

80.5               56.6                72.7               76.9

19.5               43.4                27.3               23.1

N=  82                 189                 205                 39



สรุปผล

MI สามารถเพิม่ความสามารถในการควบคมุความดนัโลหติในผูป่้วยทีค่วบคมุ

ความดนัโลหติไม่ได(้Poor controlled)และไดผ้ลดมีากในกลุ่มทีร่ะดบั

ความดนัโลหติสูงทัง้ตวับนและตวัล่าง

ผูป่้วยมคีวามดนัโลหติดขีึน้แบบเปลีย่นระดบั* 56 - 80.5 % [n=271]

MI สามารถเพิม่ความสามารถในการควบคมุระดบัน ้าตาลในพลาสมาในผูป่้วย

ทีค่วบคมุระดบัน ้าตาลไม่ได(้Poor controlled)

ผูป่้วยมรีะดบัน ้าตาลในพลาสมาดขีึน้แบบเปลีย่นระดบั* 72.7%[n=205]

MI   มปีระสทิธภิาพในกลุ่มโรครว่มเบาหวานและความดนัโลหติสูง[n=39]

ผูป่้วยมรีะดบัน ้าตาลดขีึน้แบบเปลีย่นระดบั* 76.9%

ผูป่้วยมรีะดบัความดนัโลหติดขีึน้แบบเปลีย่นระดบั* 69.2%

* เปลีย่นระดบัสปิีงปองจราจรชวีติ



MIER
[Motivational Interviewing in Emergency Room]

Hypothesis & Scenario

1 ผูป่้วยมา ER  ดืม่สรุา 30-40 %

ภายใน 10 ปี ผป มาซ า้และตาย 30 %

2 MI ลดการดืม่+ ดืม่ปลอดภยัขึน้ 30-50 %

คร ัง้แรก MI ที ่ER คร ัง้ตอ่ไป Tele

3 ผป ER  ผป ดืม่สรุา+บาดเจ็บ ลดลง 30 %

ผป ER โดยรวม ลดลง 10 %



Opportunistic Counseling

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการดืม่สุราดว้ยการสนทนาสรา้งแรงจูงใจทีห่อ้งฉุกเฉิน

โรงพยาบาลทุ่งเสลีย่ม  จ.สุโขทยั

• โรงพยาบาล ชมุชนขนาด 30 เตยีง 

• รบัดูแลผูป่้วยเฉลีย่อบุตัเิหตุจราจรวนัละ 1 – 2 ราย

• อบุตัเิหตุท ัว่ไปเฉลีย่ วนัละ 3-5 ราย



กลุ่ม ทดลอง 18 case



กลุ่ม ควบคุม

ลดลง เพิม่ขึน้



1 Crucial Moment

2 Vital Behavior

หาจงัหวะทีเ่หมาะสม/หนา้ตา่งเปิด

สนใจพฤตกิรรมส าคญับางอย่าง(ไม่ทกุอย่าง)

เชน่ เมือ่ ผูป่้วยเวยีนหวัความดนัขึน้ เมือ่ถกูพกัการเรยีน เมือ่เพือ่นเป็นโรคตบั

เชน่ สนใจการกนิยาครบ/สนใจเดนิท างานเรว็ขึน้/สนใจการกนิกบัแกลม้



1 ผมอยากออกก าลงักาย ผมควรเร ิม่ยงัไงดี

2 ผมถกูจบัเร ือ่งตรวจพบฉ่ีม่วง ถา้ผมเลกิยุ่งกบัยาบา้

ผมจะถกูสง่ไปสถานพนิิจไหมครบั

3 ผมไม่ไปยุ่งเกีย่วกบัเพือ่นทีใ่ชย้าบา้แลว้

4 ผมสบูบหุร ีแ่ตพ่ยายามไม่ใหล้กูเห็น

5 ฉันงานเยอะมาก ไม่มเีวลาออกก าลงักายหรอก

6 ยาตัง้ 5 ตวัผมกนิไม่ครบ เต็มทีแ่ลว้ได ้4 ตวั



Motivational  Interviewing 
directive ,  Client - Centered Counseling style 

for  eliciting Behavioral  Change by helping Clients 

to explore and resolve ambivalence

(Stephen Rollnick 

William Miller 1995)



Motivational  interviewing

ความหมาย : การสนทนา(สือ่สารสองทาง)เพือ่ สรา้งแรงจูงใจ

ในการ ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ใหส้ง่เสรมิสนบัสนุนการมพีฤตกิรรม

สุขภาพ

การสนทนาสรา้งแรงจูงใจ



หวัใจหลกัของ MI.

1 รว่มมอื    ไม่ใชเ่ผชญิหนา้หรอืเป็นฝ่ายตรงขา้ม

2 ดงึความตอ้งการออกมา  ไม่ใชใ่สความคดิผูร้กัษาเขา้ไป

3 ใหค้วามเป็นใหญ่(คดิ/เลอืก/วางแผน)  ไม่ใชก่ารบบีงัคบั

1 Collaboration  vs Confrontation

2 Evocation  vs Imposing

3 Autonomy  vs Authority



With Dr.Bill Miller 

and Theresa Moyers

Philadephia  2017



การคน้หา ความรว่มมอื และเป้าหมายเดยีวกนั



เปลีย่นมุมความคดิ

Reframing of Believe

“ผมตอ้งเลีย้งหลาน ยุ่งมากทเีดยีว เลยไม่มเีวลามาเอายา(ความดนั)”

“ผมตอ้งเลีย้งหลาน ยุ่งมากทเีดยีว ถา้ขาดยาความดนัไปผมตอ้งแย่แน่ๆเลย

“งานทีผ่มท ามนัหนักครบั กวา่จะเลกิก็หลายโมง 

กลบัถงึบา้นก็เหน่ือยแลว้?”



5-10 นาท ี

20-30

นาที

40-60 นาท ีหลายคร ัง้

วตัถปุระสงค ์ สรา้งความตระหนัก มองเห็นปัญหา

เกดิแรงจงูใจทีจ่ะเปลีย่นแปลง

วตัถปุระสงค ์ สรา้งความตระหนัก มองเห็นปัญหา

เกดิแรงจงูใจทีจ่ะเปลีย่นแปลง สามารถวางแผนทีเ่ป็นไปได ้

วตัถปุระสงค ์ สรา้งความตระหนัก
สามารถวางแผน    กา้วขา้ม Barrier



5-10 นาท ี

20-30

นาที

วตัถปุระสงค ์ สรา้งความตระหนัก มองเห็นปัญหา

เกดิแรงจงูใจทีจ่ะเปลีย่นแปลง

วตัถปุระสงค ์ สรา้งความตระหนัก มองเห็นปัญหา

เกดิแรงจงูใจทีจ่ะเปลีย่นแปลง สามารถวางแผนทีเ่ป็นไปได ้



“พรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลง”
Readiness to Change  

- เป็นภาวะทีส่ าคญัในการเปลีย่นแปลงตนเอง

- Ambivalence  ความลงัเลเป็นสิง่ปกติ

- การผลกัดนัใหคู้ส่นทนาพรอ้มถงึเป็นหวัใจหลกั

เมือ่มคีวามพรอ้มและความต ัง้ใจแลว้ เขาจะลงมอืท าเอง

ค าส าคญั



1
2

3

4

5

6

มองไม่เหน็
คดิอยู่บา้ง

ตดัสนิใจท า

เผลอไป

เป็นนิสยั

ท าไดบ้่อย

(Prochaska  และ
Di Clemente  1982)

Stages of change

ล าดบัข ัน้ตอนของแรงจูงใจในการเปลีย่นแปลงตนเอง



Motivational Interviewing Process

1 Engagement

สรา้งสมัพนัธภาพ/ตกลงบรกิาร

2 Find out motivation

คน้หาสิง่ส าคญั/แรงจูงใจ

3 Strengthen motivation

ผลกัดนัแรงจูงใจใหแ้น่นแฟ้นมัน่คง

4 Advice with menus

ใหข้อ้มูล/ขอ้เสนอแนะ

5 Making a solid plan

วางแผนและสรปุ 



1 เขา้กนัได/้เป็นพวกเดยีวกนั(Engagement)

พูดเร ือ่งด/ีเร ือ่งทีน่่าชืน่ชม

2 ประเมนิสิง่ส าคญัในชวีติ

สิง่ส าคญัคอือะไร/ปัญหาสขุภาพกระทบสิง่ส าคญั?

3 แนะน าแบบมตีวัเลอืก

ใหเ้ขาไดเ้ลอืกเอง

สรปุกระบวนการ



1. ชืน่ชม Affirm  the Client

2. ถามสิง่ส าคญั  Ask for Reason[for change]

3. สะทอ้นแรงจงูใจ Reflection on motivation

4. แสดงความเห็นใจ (Empathic Expression)

5. สรปุ (Summarize Perspectives on Change)

ทกัษะการสนทนา สนทนาดว้ยกุหลาบ
Micro  Skills  (OARES)

(A ROSE)



การแสดงความชืน่ชมซึง่อาจเป็นเร ือ่ง 

1 พฤตกิรรมเชน่ มาตามนดั   

มาเพราะเหน็ความส าคญั(ทัง้ทีข่าดยาไปหลายเดอืน)

ความพยายาม(แมว้า่ยงัไม่ส าเรจ็)

ความดงีามเชน่ ซือ้ของใหแ้ม่ แบง่เงินใหพ้่อใช ้

2  ความรูส้กึ/อารมณ ์เชน่ หว่งใยแฟน เสยีใจทีลู่กไม่กอดเพราะดืม่สุรา

3 มุมมอง/ความคดิ/โลกทศัน ์เชน่เหน็ความส าคญัของการลดอาหารมนั

Affirmation



เป้าหมายส าคญั

Engagement

Affirmation



1 การตดัสนิใจ 

“ผมเห็นดว้ยกบัการตดัสนิใจออกก าลงักายของคุณ”

“สุขภาพดขีึน้ไม่เหน่ือยง่ายเพราะชว่งนีคุ้ณกนิยาตอ่เน่ือง”

2 ความรูส้กึเชน่

“คุณท าสิง่ทีลู่กชืน่ชมยกย่อง”

3 พฤตกิรรมโดยเฉพาะความพยายาม เชน่

“คุณมคีวามต ัง้ใจเพราะผมทราบมาวา่คุณมาไกล”

“แมว้า่จะยากแตคุ่ณกห็ยุดดืม่ไปหลายวนั”

“คุณต ัง้ใจดูแลความดนั จะไดม้แีรงท างาน”

Affirm  What?



1 คุณสูบบุหรีบ่า้งไหม?

2 คุณกนิขา้วอย่างไรกบัขา้วมอีะไรบา้ง? 

3เมือ่ไหรค่ณุจงึจะดืม่ใหน้้อยลง?

บางคร ัง้รูส้กึเหน่ือยง่ายหรอืเปล่า

มบีางคร ัง้ทีคุ่ณพยายามกนิน้อย/งด......

4 ขาดยามาหลายสปัดาหเ์พราะเหตใุดจงึมาหาหมอในวนันี้

5 ตอนทีข่าดยาความดนัคณุเลีย้งหลานไหว(ถงึ 100%)ไหม

Questions? Ok?



ชว่ยคน้หาขอ้มูล

ชว่ยกระตุน้แรงจูงใจ เชน่ 

“ อะไรท าใหค้ณุอยากเสพยาบา้น้อยลง”

“คณุเสพมานานแลว้แตเ่พราะอะไรท าใหคุ้ณอยากเลกิในวนันี”้

“มสีิง่ใดทีส่ าคญัตอ่คณุมากๆ?”

“อาการมนึงงรบกวนชวีติประจ าวนัอย่างไร”

“คณุกลวัโรคแทรกซอ้นอะไรทีสุ่ด”

“คณุกไ็ม่มอีาการอะไรมาก แตห่ากมองไปขา้งหน้าคณุกงัวลกบัอะไรบา้ง”

ถาม  Open Questions?



เป้าหมายคอืการตอบค าถามไดว้า่

1 อะไรคอืสิง่ส าคญัในชวีติ

2 พฤตกิรรมสุขภาพสง่ผล(บวกหรอืลบ)

ตอ่สิง่ส าคญันัน้อย่างไร

ถาม  Open Questions



ค าถามเพือ่...Building 

Motivation

การใชค้ าถามเพือ่สรา้งแรงจงูใจ ไดแ้กข่อ้ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบั

1 เป้าหมายหรอืสิง่ส าคญัในชวีติ

“ใคร/อะไรเป็นสิง่ส าคญัในชวีติของคณุ”

คณุใชเ้วลาส่วนใหญ่กบักจิกรรมอะไรบา้ง”

2 ยาเสพตดิ(หรอืพฤตกิรรมไม่ด)ีกระทบตอ่สิง่ส าคญัน้ันอย่างไร

“ดเูหมอืนวา่คณุมคีวามตัง้ใจท างานพอสมควร   เพราะอะไร?”

“การใชย้าบา้มผีลกระทบกบัการท างานอย่างไร”



Ask for Permission

ใชเ้ร ิม่การสนทนาในประเด็นออ่นไหว ไดแ้กก่าร

1 ถาม เพือ่ขออนุญาต พูดเกีย่วกบั...(สรุา/บหุร ี/่หนีส้นิ/น า้หนักตวั)

2 ถามเพือ่เปิดประเด็นโดยมตีวัเลอืก เชน่ 

“บางคนอาจไม่สะดวกใจในการพูดเร ือ่งการดืม่ของตนเอง คณุละ่”



1 ปัญหาทีป่ระสบ/น ามาเชน่ 

“คุณบอกวา่อาจมปัีญหากบัหวัหน้า”

2 ผูค้นทีผ่ลกัดนัเขาอยู่เชน่

“ท าไมเพือ่นคนนีถ้งึอตุสา่หพ์าคุณมา”

3 สิง่ที ่Concern เชน่

“คุณรูส้กึกลวัเพราะเพือ่นป่วยหนกั”

4 อนาคตทีต่อ้งการเชน่

“ท าไมคุณถงึเป็นหว่งอนาคต”

Reflects What?

ไม่รบีเห็นดว้ย

แตจ่งท าให ้“ชดั”

คณุบอกวา่.....

คณุก าลงับอกวา่....



Reflection

Normal Reflection

“ผมดืม่แบบรบัผดิชอบ”

“คณุดืม่แบบรบัผดิชอบ”

“แม่หนูชอบดา่วา่รนุแรง ไม่มเีหตผุล”

“แม่ของหนูวา่อยา่งไม่มเีหตผุล”



มหีลายวธิเีชน่  

1 พูดถงึความพยายาม/ความอดทนของผูม้าปรกึษาเชน่ไม่ดา่ว่าแมจ้ะโกรธมาก

2 พูดถงึคณุธรรมเชน่เขาใหเ้งนิแม่แมว้่าจะท าใหอ้ดไปเทีย่วกบัเพือ่น

3 พูดถงึอนาคตทีด่ขีึน้เชน่คณุยงัมโีอกาสไตเ่ตา้ตอ่ไปอกี

4 เล่าเร ือ่งทีค่ลา้ยกนัของผูอ้ืน่เชน่มสีามทีีใ่จรอ้นเหมอืนกนั

5 เล่าเร ือ่งของผูอ้ืน่ทีพ่บทางออก

6 เล่าประสบการณต์นเอง



สรุปอะไรบา้ง?    สรุปสิง่ส าคญัทีผ่ลกัดนัชวีติ

สรุปปัญหา/อปุสรรค ของการไปถงึเป้าหมาย 

ไม่ใชอ่ปุสรรคในการมพีฤตกิรรมสุขภาพ

สรุปสาเหตหุรอืสิง่จูงใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงตนเอง

หากมแีผนการแลว้กส็ามารถสรุปแผนได ้  

อาจถามใหผู้ป่้วยชว่ยสรุปกไ็ด ้

Summary ?



Readiness  to Change 
Rulers

0     1      2     3      4     5      6     7      8      9    
10 

Not Prepare Already

to  change                          changing 

(Zimmerman:2000)Willingness to change

A

คณุใหค้ะแนนความตัง้ใจจนท าไดเ้ป็นกีค่ะแนน



หากใชค้ าถามไดถู้กตอ้งตรงใจ

ตวัอย่าง

ผมตัง้ใจนะ

มนัไม่น่าจะยาก

มนัก็เพือ่ลกูน่ีแหละ

ผมเคยท าไดน้ะ(น่าจะท าไดอ้กี)



Brief MI. (หรอื BA) Affirmation ชืน่ชม

Asks ถามใหค้ดิ

Advice แนะน าแบบมทีางเลอืก

MI.(หรอื BI.) Affirmation ชืน่ชม

Asks ถามใหค้ดิ

Assess ประเมนิแรงจงูใจ/ความรู/้ทกัษะ

Advice  แนะน าแบบมทีางเลอืก

Assist [making solid Plan] วางแผน

รปูแบบบรกิาร การใหค้ าปรกึษาแบบสรา้งแรงจงูใจ

(Motivational Counseling)



ความหมาย การใหข้อ้มูล เชงิปรกึษา แบบฉวยโอกาส

ใชเ้วลา 5- 10 นาที

สามารถท าไดท้ีห่อ้งฉุกเฉิน/แผนกผูป่้วยนอก/หอ้งส่องกลอ้งGastro
สามารถท าพรอ้มกบัการเยีย่มบา้น

ใชเ้วลาน้อย ประมาณ 5-10 นาที
เหมาะกบัผูท้ีย่งัขาดแรงจูงใจ

การให้ Brief Advice หลายคร ัง้จะมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้

การใหค้ าแนะน าแบบส ัน้



1 สมัพนัธภาพ 
2 ตกลงบรกิาร
3 ส ารวจแรงจงูใจ(ขัน้ไหน?)

4 ใชค้ าถามสรา้งแรงจูงใจ/feedback
5 ใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็น

6 สรปุ

7 ใหก้ าลงัใจ/คาดหวงัดา้นบวก                

ขัน้ตอน

ถา้กนิยาทุกวนัจะเป็นยงัไง

ถา้ขาดยาหลายวนัอาจเป็นอะไร..

เมือ่ตอนกนิยาอาการดใีชไ่หม

ลูกเขาหว่งอยูน่ะ



MI ในสไตล ์  5As

Affirmation admiration

Ask  selected question

Assess importance * confidence

readiness to change

Advice advice with menu

Assist  plan*small steps



เพราะเมือ่เป็นพวกเดยีวกนั(บางสว่น)กจ็ะฟังกนั

หากพบแรงเสยีดทาน เราควร...

Resistance !



ภรรยามกับ่นเร ือ่งการดืม่ของผมอยู่เสมอ

1.  เธออาจมองเห็นเหตผุลทีค่วรหยุดดืม่ก็ได ้

2.  มนัคงท าใหค้ณุหงุดหงดิใจอยู่ไม่นอ้ย

สามมีกับ่นเร ือ่งความอว้นและไม่ออกก าลงักายของฉัน

1.  เขาคงอยากใหค้ณุมสีุขภาพดกีระมงั

2.  คณุคงจะร าคาญใจบา้งเหมอืนกนั

พวกเดยีวกนับา้งกด็ี

Resistance !



การตดิตามผล

Primary Outcome

อตัราการมาตามนดั – กนิยาครบ

การออกก าลงักาย

การสูบบุหร ี่

Secondary Outcome

ระดบัน ้าตาล

ระดบั A1C

BMI

ปรมิาณการดืม่แอลกอฮอล ์

จ านวนอบุตัเิหตุ



หลกัการ 3 

1 Training (มฝึีกอบรม)

2 Service (มบีรกิาร)

3 Research (มศีกึษาวจิยั)



drterd@yahoo.com
www.drterd.com

ทมีวทิยากร  กรมสุขภาพจติ

กระทรวงสาธารณสุข

mailto:drterd@yahoo.com

