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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึก ษาวิจยั นี้ มีว ตั ถุ ประสงค์ เพื่อวิจ ัย และสร้ างสรรค์กระบวนการสื่ อ สารสุ ข ภาพในผูป้ ่ วยเบาหวาน
ชนิ ดที่ 2 ที่สามารถมีอาการดี ข้ ึนได้จ ากการปรับเปลี่ ยนพฤติก รรม โดยใช้วิธี การวิจ ัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจ ยั
เชิ งปริ มาณ และคุ ณภาพ การดําเนิ นการแบ่งการดําเนิ นการออกเป็ น 3 ขั้นตอนคื อ การวางแผนและออกแบบ
การปฏิ บตั ิ งาน และการประเมินผล กลุ่ มตัว อย่างคื อ ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 จํานวน 38 คน ผลการวิจ ัยพบว่า
ขั้นตอนการวางแผน และออกแบบควรเริ่ มจากการให้ความรู้ ผปู้ ่ วยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ ให้นาํ ความรู้ ไปดูแล
ตนเอง ผูว้ ิจยั ออกแบบการจัดอบรม 2 ครั้ง โดยบุคลากรทางการแพทย์ 2 คน เนื้ อหาเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือ ด
ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน และอาหารแลกเปลี่ ยน จัดเป็ น 5 กิ จกรรม ในเวลา 1 ชัว่ โมง ทั้งนี้ กลุ่ มตัว อย่างให้
ความสนใจดี มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น สนทนาโต้ต อบกับ วิทยากร เกิ ดการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และความพึ งพอใจ
บรรยากาศการอบรม เนื้อหา และสื่ อประกอบการบรรยาย ผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 5 กิจกรรมอยู่ในระดับสู ง
ที่ค่าเฉลี่ย 4.48
คําสําคัญ: กระบวนการสื่ อสาร, การสื่อสารสุ ขภาพ, ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2

ABSTRACT

This study aimed to research and invent the health communication process for Type 2 Diabetes patients
who were able to get better from the disease after the behavioral change. Both qualitative and quantitative research
methods were applied to the study which were divided to 3 processes; planning and design, operation, and
evaluation. The research samples were 38 Types 2 Diabetes patients. The results were found that the process of
planning and design should start to acknowledge the patients effectively as to know how to look after themselves.
The researcher then designed the workshops for two times which each operated by the two medical staffs. The
contents were about blood circulation, complications of Diabetes and exchange food. There were five activities
together within one hour. The samples paid so much attention on the activities. They were enthusiastic and kept
responses to the lecturers. These environment led to the learning exchange as well as satisfaction toward the
workshop, the content and lecture media. Also, the satisfaction evaluation of 5 activities were in high level at the
average of 4.48.
Keywords: Communication process, Health Communication, Type 2 Diabetes Patient
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1. บทนํา

แม้ว่า วิวฒั นาการทางการแพทย์จะเจริ ญก้าวหน้าไปมาก แต่โรคเบาหวานนั้นยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด
นับเป็ นปัญหาสําคัญไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยงั เป็ นปัญหาระดับโลก ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 มีผปู้ ่ วยเบาหวาน
ทั้งสิ้ น 415 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2583 จะมีจาํ นวนผูป้ ่ วยเบาหวานทั้งสิ้ น
642 ล้านคน หรื อประชากร 10 คน มีผปู้ ่ วยโรคเบาหวาน 1 คน โดยมีประชากรที่ไม่ทราบว่า ตนเองเป็ นโรคเบาหวาน
คิดเป็ นร้อยละ 46 ของผูป้ ่ วยเบาหวานทั้งหมด และทุกๆ 6 วินาที จะมีผเู้ สี ยชีวิตด้วยโรคเบาหวานประมาณ 5 ล้านคน
(International Diabetes Federation, 2015) โรคเบาหวานสามารถแบ่งได้ 4 ชนิ ดตามสาเหตุการเกิดโรค แต่ชนิ ดที่พบ
มากที่สุ ดคื อ โรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ซึ่ งยังไม่มีวิธี ก ารรั กษาให้ห ายขาด แต่ ส ามารถทําให้อ าการดี ข้ ึ นได้โดยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ การดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานไม่เพียงแค่รักษาโรคเท่านั้น แต่ยงั ต้องดูแลแบบองค์รวม
เพือ่ สร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม หากปล่อยให้ระดับนํ้าตาลในเลือดสู งเป็ นเวลานาน
ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา เป็ นการสร้างภาระต่องบประมาณด้านการดูแลสุ ขภาพของประเทศอย่างมาก
โดยผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน 3 โรคขึ้นไปมีค่าใช้จ่ายสู งกว่าผูท้ ี่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 18.5 เท่า (ชัชลิต
รัตรสาร, ม.ป.ป.) ทั้งนี้ ควรเริ่ มจากการให้ค วามรู้ผปู้ ่ วยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับแนวคิ ดที่ว่า “สร้าง นํา
ซ่อม” คือ การสร้างเสริ มให้มีสุขภาพที่ดี ไม่ใช่ปล่อยให้เสี ยแล้วค่อยซ่อม เน้นให้บุคลากรทางการแพทย์ทาํ งานเชิงรุ ก
สร้างสุ ขภาพที่ดี (Good Health) ไม่ใช่ต้ งั รับสุ ขภาพเสี ย (Ill Health) เพื่อให้ผปู้ ่ วยมีสุขภาวะที่ดีท้ งั ทางกาย ทางใจ ทาง
สังคม และทางปัญญา (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) ดังนั้น การกระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยเกิดความตื่นตัว เกิดความตระหนักในการ
สร้างค่านิยม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ ควรเริ่ มต้นจากการรับรู้ขอ้ มูลสุ ขภาพที่ถูกต้องจากแหล่งที่เชื่อถือได้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาวิจยั และสร้างสรรค์กระบวนการสื่อสารสุ ขภาพในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2
3. การดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การวิจยั และสร้างสรรค์กระบวนการสื่ อสารสุ ขภาพในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2” ผูว้ ิจยั
ได้เ ลื อ กใช้วิ ธี ก ารวิ จ ัย แบบผสมผสาน (Mix-Method) มีข้ ันตอนการดํา เนิ นการ 3 ขั้น ตอนคื อ ขั้นวางแผน และ
ออกแบบ (Plan and Design) ขั้นการปฏิบตั ิงาน (Operation) และขั้นการประเมินผล (Evaluation) ใช้การวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) คือ แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป และแบบสอบถามเกี่ยวกับช่ องการสื่ อสาร เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีกลุ่มตัวอย่างที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกจํานวน 38 คน และแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการ
ทดสอบกระบวนการแบบเจาะจง คือ บุค ลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ให้ค าํ ปรึ ก ษาผูป้ ่ วยเบาหวาน
จํานวน 7 คน ทั้งยังใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ การศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภท
เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) บุคลากรทางการแพทย์/นักสื่ อสาร
สุ ขภาพที่มีประสบการณ์ในการดูแล และให้ความรู้ ผปู้ ่ วยเบาหวาน จํานวน 13 คน แล้วนําข้อ มูลที่ได้มาออกแบบ
เนื้ อ หา และกระบวนการสื่ อ สารสุ ข ภาพในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ เ หมาะสม หลัง จากนั้น ทํา การทดสอบ
กระบวนการสื่ อสารที่สร้ างขึ้ นโดยแหล่งข้อ มูลที่ค ัดเลือ กแบบเจาะจง จํานวน 7 คน ในเรื่ อ งความเหมาะสมของ
กิจกรรม ความถูกต้องของเนื้อหาว่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อไม่ แล้วนําข้อบกพร่ อง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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มาปรั บให้เ หมาะสมก่อ นนําไปใช้ก ับกลุ่ มตัวอย่างจํานวน 38 คน แล้ว เก็บข้อ มูล โดยสังเกตการณ์แบบมีส่ว นร่ ว ม
ร่ วมกับใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนการทํางาน (Flowchart)
4. ผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลการวิจยั จากขั้นตอนการดําเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนได้ ดังต่อไปนี้
ขั้นวางแผน และออกแบบ (Plan and Design) ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทบทวนวรรณกรรม แจกแบบสอบถาม และ
สัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์/นักสื่ อสารสุ ขภาพ พบว่า โรคเบาหวานเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง พบในผูท้ ี่มนี ้ าํ ตาลใน
เลื อ ดมากผิดปกติ แม้จะมีปัจ จัยที่ทาํ ให้เกิ ดโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ได้ห ลายประการ แต่ ผปู้ ่ วยสามารถแก้ไข และ
ป้ องกันได้ โดยการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม อาทิเช่น ควบคุมนํ้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และจํากัดการรับประทาน
อาหารในแต่ละวัน แต่ตอ้ งรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ร่ วมกับการออกกําลังกาย ควรเริ่ มต้นจากการรับรู้ขอ้ มูล
สุ ขภาพที่ถูกต้องจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เนื่ องจากบุคลากรทางการแพทย์มีน้อย แต่ผปู้ ่ วยที่มารับบริ การมีจาํ นวนมาก
ทําให้เกิดข้อจํากัดในเรื่ องของเวลา ส่ งผลให้การสื่ อสารไม่มีประสิ ทธิภาพ เพราะบุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถให้
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คําแนะนําได้เต็มที่ ทําให้ผปู้ ่ วยไม่เข้าใจ หรื อเข้าใจไม่ชดั เจน (วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ และณปิ ติยา บรรจงจิตร์ , 2552)
จากการสัมภาษณ์เชิ งลึก พบว่า ปั ญหาเรื่ อ งระดับนํ้าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานส่ วนใหญ่ มักมีสาเหตุมาจาก
พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร ซึ่ งปั ญหานี้ สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่พฤติกรรมการบริ โภค
อาหารนั้นเป็ นเรื่ อ งที่ปรับยาก จึงควรสร้ างแรงกระตุ ้นให้ผปู้ ่ วยอยากปรับเปลี่ ยนพฤติก รรม หาเรื่ อ งที่แปลกใหม่
ไม่เน้นเนื้อหาวิชาการมาก เน้นการนําไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง แล้วแสดงให้เห็ นภาพชัดเจนว่า โรคเบาหวานทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อร่ างกายได้อย่างไร แล้วส่ งผลกระทบอะไรต่อร่ างกายบ้าง อาจใช้สื่อที่แปลกใหม่ เพื่อกระตุน้ ให้
ผูป้ ่ วยสนใจ เกิดความรู้ความเข้าใจ เป็ นกิจกรรมที่ผปู้ ่ วยได้มีส่วนร่ วม ช่วยสร้างความตระหนัก ทําให้เห็ นคุณค่าใน
ตนเอง แล้ว สามารถนําความรู้ ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจําวันได้ และจากการเก็บข้อ มูล โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า
นอกจากบุ ค ลากรทางการแพทย์แ ล้ว กลุ่ ม ตัว อย่า งยัง ให้ ค วามสนใจเกี่ ย วกับ การจัด อบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ
โรคเบาหวานอีกด้วย
จากข้อ มูล ที่ก ล่ าวมาข้างต้น ผูว้ ิจ ัยได้ออกแบบกระบวนการสื่ อสารสุ ขภาพในรู ปแบบของการจัดอบรม
โดยคัดเลือกวิทยากรคือ บุคลากรทางการแพทย์จาํ นวน 2 คน และกําหนดขอบเขตเนื้ อหาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน คือ
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด และการไหลเวียนเลือด, ภาวะแทรกซ้อน, อาหารแลกเปลี่ยนในหมวดข้าว
แป้ ง และผลไม้ ซึ่ งจัดภายในห้อ งประชุมกลุ่มงานบริ การด้านปฐมภูมิ และองค์รวม โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี มีขนาดประมาณ 4×7 เมตร โดยจัดที่นั่งแบบครึ่ งวงกลม (U-Shape) เพื่อให้วิทยากรมีความใกล้ชิดกับกลุ่ ม
ตัวอย่าง สามารถเดินเข้าไปหากลุ่มตัวอย่างได้อย่างทัว่ ถึง พูดคุยสอบถามได้สะดวก เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด และ
เกิดการเรี ยนรู้ แบ่งเป็ น 5 กิจกรรม ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปกิจกรรมในกระบวนการสื่ อสารสุ ขภาพ
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
วิธีการ
ประเภทของสื่อ เวลา
1. กิจกรรม
1) สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
1) ใช้การพุดคุย ถาม-ตอบ
1) สื่ อบุคคล
10 นาที
ละลาย
วิทยากรกับกลุ่มตัวอย่าง
2) สอดแทรกความรู้เรื่ อง
2) เพาเวอร์พอ้ ย
พฤติกรรม
2) กลุ่มตัวอย่างได้มีส่วนร่ วม
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น
เมื่อเป็ นโรคเบาหวานจาก
เกิดความสนใจ เปิ ดรับความรู้
เกี่ยวกับการเกิดภาวะแทรกซ้อน การเปลี่ยนแปลงของหลอด
เลือด และการไหลเวียนเลือด
ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
ในผูป้ ่ วยเบาหวาน
หลอดเลือดและการไหลเวียน
เลือดในผูป้ ่ วยเบาหวาน
2. การทดลอง 1) กลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้ความ 1) สร้างสื่ อจําลองการไหล 1) สื่ อบุคคล
8 นาที
เรื่ องหลอด
เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ของเลือดในคนปกติกบั
2) สื่ อ
เลือด และการ ของหลอดเลือด เมื่อเป็ น
ผูป้ ่ วยเบาหวาน โดยใช้สาย ประกอบการ
ไหลเวียนเลือด โรคเบาหวาน และ
ยาง แทน หลอดเลือด,
บรรยาย
ในผูป้ ่ วย
ภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น
นํ้าหวาน แทน เลือด และไซ
เบาหวาน
ริ งค์ฉีดยา แทน หัวใจ
2) ทดลองแก่กลุ่มตัวอย่าง
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กิจกรรม
3. จําลอง
สถานการณ์
การสูญเสี ย
อวัยวะ ‘เมื่อถึง
วันที่มนั
หายไป’

4. ให้ความรู้
เรื่ องอาหาร

5. การ
ประเมินผล

วัตถุประสงค์
1) กลุ่มตัวอย่างได้ประสบการณ์
ในการเป็ นผูท้ ี่สูญเสี ยอวัยวะ
เข้าใจความรู้สึกของผูท้ ี่สูญเสี ย
อวัยวะ และได้คิดว่า หากสูญเสี ย
อวัยวะไป จะใช้ชีวิตประจําวัน
อย่างไร

วิธีการ
1) แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2
กลุ่ม แล้วให้เดินไปนัง่ ที่เก้าอี้
โดยจําลองว่า
- กลุ่มที่ 1 “ตาบอด” ใช้
ผ้าปิ ดตา
- กลุ่มที่ 2 “ขาขาด” ใช้
การพับเข่าขึ้น ใช้เครื่ องช่วย
เดิน 4 ขา (Walker)
1) กลุ่มตัวอย่างสามารถ
1) ใช้การบรรยาย ร่ วมกับ
เปรี ยบเทียบปริ มาณอาหาร
สอบถามความคิดเห็น เพื่อ
หมวดข้าวแป้ ง และหมวดผลไม้ เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ได้ แล้วนําควรรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจําวัน
1) เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจของ 1) กลุ่มตัวอย่างเลือกผลไม้ที่
กลุ่มตัวอย่าง
จะทาน ซึ่งก่อนทานต้อง
เปรี ยบเทียบปริ มาณผลไม้ใน
จานว่าเทียบได้กบั ข้าว
ปริ มาณกี่ทพั พี

ประเภทของสื่อ เวลา
1) สื่ อบุคคล
12 นาที
2) สถานการณ์
จําลอง

1) สื่ อบุคคล
2) เพาเวอร์พอ้ ย

20 นาที

1) สื่ อบุคคล
2) ผลไม้

10 นาที

กําหนดระยะเวลาในการดําเนิ นการ 1 ชัว่ โมง แล้วนํามาทดสอบกระบวนการกับบุคลากรทางการแพทย์
จํานวน 7 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกิ จกรรม ความถูก ต้องของเนื้ อหาว่า สอดคล้อ งกับวัตถุประสงค์
หรื อไม่ ตลอดจนขอคําแนะนํา เพื่อนํามาปรับแก้ไข ให้เหมาะสมก่อนนํามาใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ขั้นการปฏิบัติง าน (Operation) หลังจากที่ผวู้ ิจยั ได้ปรั บแก้ไขกิ จ กรรมต่ างๆในกระบวนการสื่ อ สาร
สุ ขภาพที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจํานวน 38 คน จัดกิจกรรมในวันที่กลุ่มตัวอย่างมี
นัดพบแพทย์ ซึ่งจัดในช่วงรอผลการตรวจเลือดก่อนเข้าพบแพทย์ แบ่งเป็ น 2 ครั้งคือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ จํานวน 20 คน
และ 16 กุมภาพันธ์ จํานวน 18 คน
ผูว้ ิจ ัยใช้วิธี ก ารสั งเกตการณ์ แบบมีส่ ว นร่ ว มในระหว่า งการดํา เนิ น กิ จ กรรม พบว่า ค่ อ นข้า งประสบ
ความสําเร็ จ และเป็ นไปได้ดว้ ยดี สังเกตได้จากสี หน้า ท่าทาง ปฏิกิริยา คําชมเชย และความสนใจของกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายกิจกรรม พบว่า
กิจกรรมที่ 1 “กิจกรรมละลายพฤติกรรม” พบว่า กลุ่มตัวอย่างสนทนาโต้ตอบกับวิทยากรอย่างเป็ นกันเอง
มีการเปิ ดรับ ไม่มีการพูดคุยกันเองในระหว่างให้ความรู้ รับฟัง มีการพยักหน้าตอบรับ สี หน้าแววตาดี มีความสนใจ
อยากรู้ กระตือรื อร้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และมีการคิดตามตลอด
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กิจกรรมที่ 2 “การทดลองเรื่ องหลอดเลือด และการไหลเวียนเลือดในผูป้ ่ วยเบาหวาน” พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความกระตือรื อร้นให้การตอบรับ และให้ความสนใจดี ตื่นเต้นเมื่อเห็นบอร์ดให้ความรู้ อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างมี
ความสงสัย อยากรู้ อยากทําความเข้าใจในเรื่ องนี้ให้มากขึ้น
กิจกรรมที่ 3 “จําลองสถานการณ์ การสู ญเสี ยอวัยวะ ‘เมื่อถึงวันที่มนั หายไป’” พบว่า เมื่อมีกิจกรรมที่ได้
เคลื่อนไหวร่ างกาย กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ สนุก และความร่ วมมือดี สังเกตได้จากในระหว่างการดําเนินกิจกรรม
นี้ มีเสี ยงหัวเราะ และรอยยิม้ เกิดขึ้นตลอด ทั้งยังได้รับประสบการณ์ในการสู ญเสี ยอวัยวะอีกด้วย เห็ นได้ว่า หากจัด
กิจกรรมที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างได้รับประสบการณ์จริ ง จะทําให้ผปู้ ่ วยเข้าใจคุณค่าของชีวิตมากยิง่ ขึ้น
กิจกรรมที่ 4 “ให้ความรู้เรื่ องอาหาร” พบว่า บรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยความสนุ กสนาน เป็ นกันเอง
กลุ่ มตัว อย่างจะให้ค วามสนใจเพิ่มขึ้ น เมื่อ ได้รับความรู้ เรื่ อ งผลไม้ที่ตนเองชอบ หรื อ ทานเป็ นประจํา เห็ นได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างทานผลไม้ในระหว่างวันเป็ นประจํา แต่ไม่ทราบปริ มาณพลังงานในผลไม้แต่ละชนิด ทั้งยังต้องการเรี ยนรู้
และนําความรู้ ที่ได้รับมาเปรี ยบเทียบกับพฤติ กรรมการรับประทานอาหารที่ผ่านมาของตนเอง เมื่อได้เรี ยนรู้ก็เกิ ด
ความรู้ความเข้าใจ และนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่งอาจนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในอนาคต
กิจกรรมที่ 5 “การประเมินผล” พบว่า มีกลุ่มตัวอย่าง 4 คนที่เลือกรับประทานอาหารใน 1 มื้อมากเกิ น
ปริ มาณที่กาํ หนด โดย 3 คนเลือกรับประมาณผลไม้ 4 ส่ วน เทียบได้กบั ข้าว 4 ทัพพี เนื่ องจากจําไม่ได้ว่า ผลไม้แต่ละ
ชนิดเทียบได้กบั ข้าวกี่ทพั พี และอีก 1 คนรับประทานผลไม้ 6 ส่ วน ซึ่งเทียบได้กบั ข้าว 6 ทัพพี เนื่ องจากต้องการบอก
เล่าเรื่ องราวการดูแลสุ ขภาพของตนเองที่ทานผลไม้แทนอาหารหมวดข้าวแป้ ง แต่ไม่รู้ว่าผลไม้ก็ให้พลังงานสู งเช่นกัน
สะท้อนให้เห็นว่า ผูป้ ่ วยยังขาดความรู้ในการดูแลตนเอง แม้จะสนใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
ขั้นการประเมินผล (Evaluation) จากการประเมินระดับความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจโดยภาพรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 ทั้งยังมีการให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า กิจกรรมนี้ เป็ น
กิจกรรมที่ดีมาก เพราะได้ความรู้เพิ่มเติม เนื้ อหาเข้าใจง่าย สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และอยากให้ผปู้ ่ วย
เบาหวานได้รับการอบรมแบบนี้ทุกคน จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม พบรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้
1) วิทยากรทั้ง 2 คน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส เป็ นกันเอง มีความรู้จริ งในเรื่ องที่ตอ้ งการให้ความรู้
ในขณะที่ ถ่ า ยทอดความรู้ วิ ท ยากรจะสั งเกตพฤติ ก รรม และความรู้ สึ ก ของกลุ่ มตัว อย่า ง สร้ า งบรรยากาศให้
กลุ่ มตัว อย่างได้มีส่ ว นร่ ว ม และกระตุน้ ให้กลุ่ มตัวอย่างเกิ ดความสนใจในเนื้ อ หาของทุก กิ จกรรม สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้เก่ง ทั้งยังมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ใช้คาํ พูดที่เข้าใจง่าย มีการลําดับความสําคัญของข้อมูล
2) กลุ่มตัวอย่างมีค วามสนใจ และเปิ ดรับข้อ มูลสุ ขภาพ สนุ กไปกับทุก กิจ กรรม กล้าแสดงความคิ ดเห็ น
เมื่อเกิดข้อสงสัยก็จะซักถาม จากการถอดบทเรี ยน และความรู้สึกที่ได้รับหลังจบกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับ
ความรู้เรื่ องอาหารในหมวดข้าวแป้ ง และผลไม้ รวมถึงโรคแทรกซ้อนในผูป้ ่ วยเบาหวาน ได้รับประสบการณ์ตรง และ
เกิดความตระหนักมากขึ้น เพราะกระบวนการสื่ อสารนี้ทาํ ให้เห็นผลในเชิงประจักษ์
3) สื่ อ ที่ ใ ช้ใ ห้ ค วามรู้ ใ นกระบวนการสื่ อ สารนี้ ค่ อ นข้า งหลากหลาย ประกอบไปด้ว ย เพาเวอร์ พ ้อ ย
(PowerPoint), สื่ อประกอบการบรรยายในการทดลองเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด และการไหลเวียนเลือด
ในผูป้ ่ วยเบาหวาน, อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกิจกรรมการสูญเสี ยอวัยวะ คือ ผ้าปิ ดตา และเครื่ องช่วยเดิน 4 ขา (Walker)
รวมทั้งผลไม้ที่ใช้ในกิจกรรมการประเมินผล จากการสังเกต พบว่า กลุ่มตัว อย่างสนใจสื่ อประกอบการบรรยายใน
การทดลองเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด และการไหลเวียนเลือดในผูป้ ่ วยเบาหวานมากที่สุ ด เนื่ อ งจากมี
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ความแปลกใหม่ ทั้งยังช่ วยสนับสนุ นประสิ ทธิ ภาพของการให้ค วามรู้เ รื่ อ งการเปลี่ ยนแปลงของหลอดเลื อด และ
การไหลเวียนเลือดในผูป้ ่ วยเบาหวาน กล่าวได้ว่า สื่ อนี้ช่วยแสดงให้เห็นผลในเชิงประจักษ์ รองลงมาคือ เพาเวอร์ พอ้ ย
(PowerPoint) ประกอบการบรรยายเรื่ องการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด และการไหลเวียนเลือดในผูป้ ่ วยเบาหวาน
และเรื่ องอาหารแลกเปลี่ ยน เนื่ อ งจากสื่ อ นี้ มีเ นื้ อ หาที่แปลกใหม่ เข้าใจง่ าย สี สันสวยงาม และเป็ นเรื่ อ งใกล้ตัว ที่
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ มีการสอบถาม และแสดงความคิดเห็ นใน
ระหว่างให้ความรู้ ต่อมาคือ สื่ อประกอบกิจกรรมการสู ญเสี ยอวัยวะ ในกิจกรรมนี้ กลุ่มตัวอย่างให้ความร่ วมมือดี มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน กลุ่มตัว อย่างมีสี หน้า แววตาที่สดใส ตื่นเต้น สนุ กสนาน จากที่กล่ าวมาข้างต้น เห็ นได้ว่า
กระบวนการสื่ อสารนี้ทาํ ให้เกิดผลในเชิงประจักษ์ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจ สามารถเลือกทานได้ถูกต้อง
เกิดความรู้สึกเชิงบวกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
4) บรรยากาศของการอบรมเป็ นไปด้วยความสนุ กสนาน เป็ นกันเอง กลุ่มตัวอย่างให้ค วามร่ วมมือดี และ
มีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรม กระบวนการสื่ อสารนี้ ได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี จากการสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
อยากให้จดั กระบวนการแบบนี้ ข้ ึ นมาอีก และอยากให้ผปู้ ่ วยโรคเบาหวานคนอื่นได้เ ข้าร่ วมกระบวนการสื่ อสารนี้
เพราะมีเนื้ อหาเข้าใจง่าย สนุ ก ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น
โดยเฉพาะเรื่ องผลไม้ซ่ึงเป็ นอาหารที่หลายคนชื่นชอบ และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
5) กระบวนการสื่ อสารสุ ขภาพในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 นี้ ออกแบบโดยใช้กระบวนการคิดแบบองค์รวม
ตามหลัก ทางพระพุทธศาสนาที่เ รี ยกว่า วิธี คิ ดแบบสื บสาวเหตุ ปัจ จัยตามแนวคิ ดที่ว่า เมื่อ มีเ หตุ จึ งเกิ ดผล ทําให้
กลุ่มตัวอย่างเกิดการเชื่อมโยงทางความคิด เพราะได้รับความรู้อย่างเป็ นขั้นตอน โดยเริ่ มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเปลี่ ยนแปลงของหลอดเลือ ด และการไหลเวียนเลื อ ดในผูป้ ่ วยเบาหวานที่ส่งผลให้เ กิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ความพิการ ทุพลภาพ และเสี ยชีวิตขึ้นได้ แล้วแนะแนวทางในการดูแลตนเอง ทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
เลือกรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้อง ในปริ มาณที่เหมาะสม และนําความรู้ที่ได้น้ ี ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ทั้งยัง
ได้รับประสบการณ์จากการสูญเสี ยอวัยวะ เกิดความตระหนักมากขึ้น อาจนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในอนาคต
จากการบูรณาการผลการวิจ ัยเชิ งปริ มาณ และเชิงคุ ณภาพ เพื่อนํามาสร้ างสรรค์ก ระบวนการสื่ อ สารใน
ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้ ความเข้าใจ ต้องการนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี อยูใ่ นวัยทํางาน และดูแลเรื่ องอาหารสําหรับคนในครอบครัวซึ่ งส่ วนใหญ่ป่วยเป็ น
โรคเบาหวานเหมือนกัน เห็นได้ว่า นอกจากผูป้ ่ วยสามารถนําความรู้ทไี่ ด้รับไปใช้ดูแลตนเองแล้ว ยังสามารถนําไปใช้
ดู แ ลคนในครอบครั ว ได้อี ก ด้ว ย กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ร ะดับ ความพึ ง พอใจโดยภาพรวมทั้ง หมดอยู่ใ นระดับ สู ง
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 และจากการสังเกตการณ์แบบมีส่ว นร่ วม พบว่า วิทยากรทั้ง 2 คน มีค วามสามารถในหัวข้อ ที่
บรรยาย มีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล ทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจเปิ ดรับข้อมูลสุ ขภาพแบบเป็ นลําดับ
ขั้น ตอน สนุ กไปกั บ ทุ ก กิ จ กรรม ผ่ า นสื่ อที่ มี ค วามหลากหลาย แปลกใหม่ โดยมี เ นื้ อหาเข้า ใจง่ า ย สนุ ก
ทําให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการเชื่อมโยงทางความคิด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเลือกรับประทานอาหาร
เพื่อชะลอ และป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งยังสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ ดังรู ปที่ 2
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รู ปที่ 2 แผนผังแสดงการสรุ ปผลการสร้างสรรค์กระบวนการสื่ อสารสุ ขภาพ (Flowchart)
5. การอภิปรายผล
การวิจยั และสร้างสรรค์กระบวนการสื่ อสารสุ ขภาพในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 เป็ นการสร้างองค์ความรู้
ด้านการสื่ อสารเชิงประยุกต์กบั งานสุ ขภาพในการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถนําความรู้ที่ได้ไป
ใช้ดูแลสุ ขภาพตนเอง ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน เพื่อลดภาระต่องบประมาณด้านการดูแลสุ ขภาพของประเทศลง
เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่ในการดูแลสุ ขภาพนั้น เกิดจากการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคเบาหวาน
ในระยะยาว ทั้งที่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ด้ว ยการปรั บ พฤติ ก รรมการดูแ ลสุ ข ภาพ แต่ พบว่ าร้ อ ยละ 60 ของผูป้ ่ วย
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โรคเบาหวานที่ ได้รับ การรั ก ษานั้ นไม่บ รรลุ เ ป้ าหมายการรั ก ษา เนื่ อ งจากมี ปัญ หา อุ ปสรรค รวมถึ งข้อ จํากัด
หลายประการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของชลการ ทรงศรี (2550) ที่กล่าวถึงปั ญหาและอุปสรรค์ในการให้ความรู้แก่
ผูป้ ่ วยเบาหวานคือ ผูป้ ่ วยมีจาํ นวนมากเกินไป และไม่ให้ความสําคัญ เรื่ องการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ไม่ปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ ส่ วนบุคลากรทางการแพทย์น้ นั มีจาํ นวนจํากัด ขาดทักษะ และรู ปแบบในการให้ความรู้
ผูว้ ิจยั เห็นว่า ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานส่ วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เช่น เรื่ องอาหาร อาการจากภาวะนํ้าตาลใน
เลือดตํ่า ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เป็ นต้น แต่ยงั ขาดความตระหนักในการดูแลสุ ขภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พจนารถ เวชชสัสถ์ (2552) ที่กล่าวว่า ผูป้ ่ วยเบาหวานมีความรู้เรื่ องอาหารสําหรับผูป้ ่ วยเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่ได้
เป็ น แต่ ร ะดับความรู้ ไม่มี ผลต่ อ การลดลงของระดับนํ้าตาลในเลื อ ด ซึ่ ง สิ่ ง ที่ส่ งผลต่ อ ระดับ นํ้า ตาลในเลื อ ดคื อ
พฤติกรรม แม้ว่าผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะรู้ว่าควรปฏิบตั ิตนอย่างไร รู้ว่าโรคเบาหวานทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ แต่ไม่
รู้ว่าสิ่ งที่ทุกคนพยายามบอกนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไร ผูป้ ่ วยไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในร่ างกาย ทําให้ขาดความ
ตระหนัก และไม่ค่อยระวังเรื่ องการดูแลสุ ขภาพ
จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยสนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานจากบุคลากรทางการแพทย์ เนื่ องจาก
เป็ นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้จริ ง รองลงมาคือ การอบรม ผูว้ ิจยั เห็นว่า การให้ความรู้ผา่ น
การอบรมโดยบุคลากรทางการแพทย์เป็ นสิ่ งที่ดี สามารถให้ความรู้ผปู้ ่ วยได้ในปริ มาณมาก ทั้งนี้ ควรเลือกบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เพราะผูส้ ่ งสารมีผลต่อความรู้ความเข้าใจของผูร้ ับสารอย่างมาก
หากผูส้ ่ งสารขาดความรู้ หรื อความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ จะทําให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ไม่เกิดประโยชน์ ผูร้ ับสารเกิดความสงสัย และไม่เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ควรวางแผนการดําเนิ นงาน และกําหนด
ขอบเขตของเนื้ อหาที่ต้องการให้ความรู้ อย่างชัดเจน เช่ น เรื่ องภาวะแทรกซ้อ น และอาหารแลกเปลี่ยนผ่านสื่ อที่มี
ประสิ ทธิภาพ และคํานึงถึงการจัดกระบวนการสื่ อสารในกลุ่มใหญ่เพื่อสอนผูป้ ่ วย เป็ นต้น สอดคล้องกับแนวคิดการ
สื่ อสารของเบอร์ โล่ แสดงแนวคิดพื้นฐานการสื่ อสารคือ S M C R และคุณสมบัติ 5 ประการคือ 1) ทักษะในการ
สื่ อสาร, 2) ทัศนคติ, 3) ความรู้, 4) ระบบสังคม และ5) ระบบวัฒนธรรม ที่ทาํ ให้การสื่ อสารสัมฤทธิ์ ผล และงานวิจยั
ของวารุ ณี ศรี ตะวัน (2555) ที่กล่าวว่า การนําความรู้เรื่ องอาหารแลกเปลี่ยนมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ทําให้สามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลื อดได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น หน่ วยบริ การสุ ขภาพของกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเบาหวานควรนําเรื่ องนี้
มาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย
การสร้ างสรรค์ก ระบวนการสื่ อ สารสุ ข ภาพในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ควรใช้ก ระบวนการคิ ดแบบ
องค์ร วมตามหลัก ทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เ รี ยกว่ า วิ ธี คิ ด แบบสื บ สาวเหตุ ปั จ จัย เป็ นแนวทางให้ ก ารออกแบบ
เพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่ งมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั (กรรณิกา ปั ญญาวงค์ และพนัส พฤกษ์สุนันท์, 2555) ในขั้นแรกนั้น
ควรเน้ น ให้ ผู้ป่ วยเกิ ด ตระหนั ก แล้ว ชี้ ให้ เ ห็ น ประโยชน์ ข องการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมดี ก ว่ า การให้ ค วามรู้
ในปริ มาณมาก เริ่ มจากการวางแผนที่ดี ใช้เนื้อหาเข้าใจง่าย มีการลําดับความสําคัญ ทําให้เกิดการคิดตามอย่างมีระบบ
ร่ วมกับสอดแทรกความรู้ผา่ นกิจกรรมที่สนุกสนาน ซึ่งผูว้ ิจยั เห็นว่า ควรสร้างประสบการณ์เรื่ องภาวะแทรกซ้อน และ
การสู ญเสี ยอวัยวะแก่ ผปู้ ่ วย ทําให้ผปู้ ่ วยเกิดความตระหนัก มองเห็ นปั ญ หา เพื่อนําไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม
สอดคล้อ งกับงานวิจ ัยของสมควร ชํานิ งาน (2552) ที่ก ล่ าวว่า แนวทางการพัฒนาโปรแกรมการให้ค วามรู้ เ รื่ อ ง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมควรเริ่ มต้นจากการวางแผนให้คาํ แนะนําอย่างชัดเจน เลือกใช้สื่อ
ที่เ ข้าใจง่ าย มี ก ารฝึ กทัก ษะที่ จ าํ เป็ น จัดกิ จ กรรมกลุ่ ม ให้ ได้แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ มี ก ารกระตุ น้ ติ ด ตามให้ก ําลังใจ
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อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลตนเอง โดยนําเรื่ องใกล้ตวั มานําเสนอ อาทิเช่น
ประเภทของอาหารที่ มี ผลทําให้ ระดับ นํ้า ตาลในเลื อ ดสู ง ขึ้ น ทํา ให้เ กิ ดการเปลี่ ยนแปลงของหลอดเลื อ ด และ
การไหลเวียนเลือ ดในร่ างกาย ส่ งผลให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อ นต่ างๆตามมา ซึ่ งเป็ นการแสดงให้ผปู้ ่ วยเห็ นผลในเชิ ง
ประจัก ษ์จ ากกระบวนการสื่ อ สารที่มีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้อ งกับงานวิจ ัยของลัก ษณา คล้ายแก้ว (2556) ที่พบว่า
กระบวนการสื่ อ สารในกลุ่ ม ที่ใ ห้ค วามสํา คัญ กับองค์ประกอบการสื่ อ สารครบวงจร ทําให้ ผเู้ ข้า ร่ ว มเห็ นผลใน
เชิงประจักษ์ เห็นได้จากหลังจากเข้าร่ วมโครงการแล้ว ผูเ้ ข้าร่ วมเกือบทั้งหมดมีความพึงพอใจมาก และจะบอกต่อกับ
ผูท้ ี่มีความสนใจ
จากที่ก ล่าวมาข้างต้น เห็ นได้ว่า การสร้ างสรรค์กระบวนการสื่ อสารสุ ข ภาพเป็ นหนึ่ งในกระบวนการ
สื่ อ สารที่ ใ ช้ก ลยุ ท ธ์ ด้า นการสื่ อสารในงานสุ ขภาพสอดคล้อ งกับ คํา นิ ย ามของวาสนา จัน ทร์ ส ว่ า ง (2550)
ผ่านกระบวนการ “สร้าง นํา ซ่อม” (สถาบันส่ งเสริ มสุ ขภาพไทย และสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข, 2541, น. 10,13)
ให้เ หมาะกับการสื่ อ สารกับผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง (ชิ ษณุ พันธุ์เจริ ญ และจรุ งจิตร์ งามไพบูล ย์, 2552) เพื่อ ให้ค วามรู้ใน
ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 นั้ นเป็ นเพี ย งจุ ด เริ่ มต้น ของการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพ กล่ า วคื อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ เริ่ มต้นจากการรับรู้ข อ้ มูลสุ ขภาพที่ถูกต้อ งจากแหล่งที่เชื่อถื อได้ ใช้หลักเหตุผล
ลําดับความสําคัญให้เกิดการเชื่อมโยงทางความคิด มีเนื้ อหาเข้าใจง่าย นําเสนอผ่านกิจกรรม และกระบวนการกลุ่ม
ทั้งยังเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ที่ผปู้ ่ วยสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก
ยอมตนเอง ยอมรับโรค และสามารถป้ องกันไม่ให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อ น ความพิการ ทุพลภาพ การสู ญเสี ยอวัยวะ
และการเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร รวมถึงช่วยลดภาระต่องบประมาณด้านการดูแลสุ ขภาพของประเทศลงอีกด้วย
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การสร้ างสรรค์ก ระบวนการสื่ อ สารสุ ข ภาพในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 นั้ น เป็ นการสร้ างองค์ค วามรู้
ด้านการสื่ อสารเชิงประยุกต์กบั งานสุ ขภาพในการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 นับเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ กล่าวคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพเริ่ มต้นจากการรับรู้ขอ้ มูลสุ ขภาพที่ถูกต้องจาก
แหล่งที่เ ชื่อ ถือ ได้ โดยทําให้ผูร้ ับสารทราบถึงปั ญ หา เกิ ดการยอมรั บ และพร้ อมที่จ ะเปลี่ ยนแปลง ใช้หลักเหตุ ผล
ลําดับความสําคัญให้เกิดการเชื่อมโยงทางความคิด มีเนื้อหาเข้าใจง่าย และเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ที่ผปู้ ่ วยสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก ยอมตนเอง ยอมรับโรค และสามารถป้ องกันไม่ให้
เกิดภาวะแทรกซ้อน พิการ ทุพลภาพ การสูญเสี ยอวัยวะ รวมถึงการเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร หากจะทําการศึกษาในครั้ง
ต่อไป ผูว้ ิจยั เสนอว่า ควรศึกษา และพัฒนากระบวนการสื่ อสารให้ดาํ เนินต่อไปได้แบบยัง่ ยืน ผลิตสื่ อที่ผปู้ ่ วยสามารถ
รับข้อมูลได้ดว้ ยตนเองเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีจาํ นวนจํากัด เพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพในวงกว้างเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน หรื อ สร้ างสรรค์ก ระบวนการสื่ อ สาร ผ่านสื่ ออื่ นๆ เช่ น ให้ค วามรู้ ผ่านแอพพลิ เ คชัน (Application)
ทางมือถือ เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางในการเรี ยนรู้ ให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงข้อมูลสุ ขภาพได้ง่าย และเกิดประโยชน์สําหรั บ
ผูป้ ่ วยเบาหวานต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มอบทุนการศึกษาแก่ผวู้ ิจยั และโรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ในการเก็บข้อมูลวิจยั ในครั้งนี้
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