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การศึกษาวิจัยเรื่อง เทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลัก
พุทธธรรม มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานตามเทคนิคการ
เสริมพลัง 2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในการเสริมพลังดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3) เพ่ือ
บูรณาการเทคนิคการเสริมพลังในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม และ  
4) เพ่ือนําเสนอแนวทาง และสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการเทคนิคการเสริม
พลังในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม”  

ดุษฎีนิพนธ์น้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณจากการสํารวจผู้ป่วยโรค 
เบาหวาน จํานวน 118 คน และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษาข้อมูลเอกสารด้านโรคเบาหวาน 
ด้านการเสริมพลัง และหลักพุทธธรรม  การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วยโรคเบาหวาน จํานวน 20 คน  การ
สัมภาษณ์ทีมรักษาพยาบาล จํานวน 6 คน  สนทนากลุ่มทีมเสริมพลังในโรงพยาบาล จํานวน 6 คน 
และทีมในโรงพยาบาลรวมเครือข่าย จํานวน 37 คน และนําข้อมูลวิเคราะห์มาสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา ด้านการเสริมพลัง และด้านการรักษาพยาบาล จํานวน 10 ท่าน  
จากน้ันจึงนําข้อมูลผลการวิจัยมาบูรณาการเป็นรูปแบบใหม่เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 

ผลการวิจัยพบว่า การเสริมพลังเพ่ือการดูแลตนเองอย่างต่อเน่ืองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน     
มี 6 ด้าน คือ ด้านความร่วมมือ ความจริงของโรค การคิดอย่างไตร่ตรอง การสนับสนุน การดําเนิน 
การด้วยตนเอง และการปรับเปลี่ยนและคงไว้  โดยเน้น 4 เรื่องสําคัญ คือ การรู้สภาพจริงของตน การ



 ฉ

เห็นตัวแบบไม่ดี การมีบุคคลสําคัญเป็นเป้าหมาย การสนับสนุนด้วยทีมหรือครอบครัว และการใช้สื่อ
ทันสมัยพอเหมาะต่อบุคคล 

หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมเพ่ือเป็นเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค      
เบาหวาน คือ สัปปุริสธรรม 7 เน้นการรู้ตน รู้ผล รู้ประมาณ และรู้บุคคลจะทําให้เกิดผลดีมากขึ้น 
นอกจากน้ันควรมีหลักธรรมสนับสนุน คือ กัลยาณมิตรธรรม พละ สัปปายะ และมัชฌิมาปฏิปทา 

การบูรณาการเทคนิคการเสริมพลังในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธ
ธรรม เป็นหลัก 3 ด้าน คือ หลักตน หลักความรู้ และหลักสิ่งแวดล้อม สามารถสังเคราะห์รูปแบบ
เทคนิคการเสริมพลังในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม เรียกว่า “KIE 
Model”หรือ “พุทธพลัง” โดยการรู้ตนและรู้ด้านต่าง ๆ ของสัปปุริสธรรมควบคู่กับหลักการเสริมพลัง 
เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีพลังดูแลตนเองต่อเน่ือง ชะลอภาวะแทรกซ้อน และมีชีวิตป่วยอย่างเป็นสุข 
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The objectives of this thesis were as follows: 1) to study the self-care of 
diabetic patients by empowerment technique, 2) to study Buddhadhamma for self-
care empowerment in diabetic patients, 3) to integrate empowerment technique of 
self-care in diabetic patients with Buddhadhamma, and 4) to propose the guideline 
and the new body of knowledge about “The integrated model of empowerment 
technique of self-care in diabetic patients with Buddhadhamma.” 

The mixed research methodology was used in the study. The quantitative 
data were collected from 118 diabetic patients, and the qualitative data were 
obtained from documents and in-depth interviews with 20 diabetic patients, 6 
nurses, and 10 key informants in Buddhism, empowerment and nursing, and group 
discussions with 6 members of empowerment group in the hospital and 37 members 
in network hospitals.  The data were analyzed and integrated to answer the study 
objectives.  

The results of the research could be summarized as follows: Self-care of 
diabetic patients by empowerment consisted of 6 factors; collaboration, present sign 
reflective, critical thinking, support, self operation, and adjustment and maintaining. It 
was focused on 4 main subjects; self-realization, negative model vision, having 
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distinguished individual as a model, team-support or family-support, and using 
suitable media. 

The Buddhamma suitable for the empowerment technique of self-care in 
diabetic patients are Sappurisadhamma, Kalayanamittadhamma, Bala, Sappaya, and 
the Middle Path. 

The integrated empowerment technique of self-care in diabetic patients 
with Buddhadhamma consists of 3 aspects; Oneself, Knowledge, and Environment.  
The empowerment technique of self-care in diabetic patients integrated with 
Buddhadhamma could be synthesized into “KIE Model”or “Buddha-Power” by 
knowing oneself, principles of Sappurisadhamma and empowerment techniques in 
helping diabetic patients have self-care empowerment, reduce complication, and live 
their life with happiness.    
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ทําดุษฎีนิพนธ์  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ 
ดร.อําพล  บุดดาสาร ที่ได้กรุณารับเป็นผู้วิพากษ์และประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน ผู้เป็นกรรมการสอบ ที่กรุณาให้คําแนะนําอันเป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งทําให้
เน้ือหาของดุษฎีนิพนธ์มีความถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาที่ได้อบรมสั่งสอนและเป็นผู้ช่วยผู้วิจัยคนสําคัญต่อ
ความสําเร็จศึกษาในหลักสูตรคร้ังน้ี ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู้หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสน์ศึกษา จนทําให้ผู้วิจัยสามารถนําความรู้ 
ด้านพระพุทธศาสนามาทําให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และผู้ร่วมงานท่ีเก่ียวข้อง ขอกราบ
ขอบพระคุณ ดร.กัญญา ภู่ระหงษ์ ที่เป็นผู้แนะนําการเข้าเรียนในหลักสูตรที่ทรงคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานปฏิบัติธรรม 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ตรวจเคร่ืองมือ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ข้อมูล
ความคิดเห็น  ท่านผู้อํานวยการโรงพยาบาลเลิดสิน หัวหน้ากลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์และประกันสุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงานด้านการพยาบาล หัวหน้างานการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยนอก ซึ่งผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้อนุญาตการทําวิจัยและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณนักวิชาการสาธารณสุขทีม
เสริมพลัง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งานศูนย์การแพทย์แผนไทย จิตอาสาศูนย์
ส่งเสริมมิตรภาพบําบัดที่ช่วยกันปฏิบัติงานท่ีดี ให้ความช่วยเหลือและให้กําลังใจต่อผู้วิจัย 

ขอขอบคุณดร.ปรียนันท์ เสถียรนพเก้า ดร.ย่ิงศักด์ิ  นิติสิงห์ นางสาวบุญพิศ นัยน์พาณิช 
นางสาวศิโรรัตน์ โชติกสถิตย์ นางวรรณวิไล สระบงกช ดร.พจนารถ สุพรรณกูล ดร.นวรัตน์ ไกรสร 
นางสาวสมปอง ไชยเลิศ นางสาวชัชรีย์ อมรวิกรัยสรวง นางสาวชานิดา รักประชา รวมถึงเพ่ือน
มัธยมศึกษาจนถึงปริญญาเอกรุ่นที่ 4 ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือขณะศึกษาในหลักสูตรและการทํา
ดุษฎีนิพนธ์ตลอดจนเป็นกําลังใจด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณนางสาววัชรี มีศิลป์ที่เป็นเพ่ือนมาร่วม
เรียนและเป็นที่ปรึกษาตลอดมา 

คุณประโยชน์และความดีของดุษฎีนิพนธ์น้ี ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารย์ตลอดจนทุกท่าน รวมถึงบุญกุศลที่จะนําไปใช้จากดุษฎีนิพน์ฉบับน้ีแก่ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ทีมสหสาขาวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลง
ได้ด้วยดีทุกประการ 
         รสิตา  ธรรมสาโรรัชต์ 
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 พระไตรปิฎกที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลักในการศึกษาค้นคว้า เพ่ือเขียนวิทยานิพนธ์ มีดังน้ี คือ 
พระไตรปิฎกภาษาไทยพร้อมอรรถกถาแปลชุด 91 เล่มของมหามกุฏราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2557 
พระไตรปิฎกฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (Non-communicable diseases/NCDs) ปัจจุบันเป็นปัญหาสุขภาพ   

ที่สําคัญของโลกและประเทศ1 โดยจากรายงานขององค์การอนามัยโลกในปี 2551 พบว่าทุกปีทั่วโลก
จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประมาณ 36 ล้านคนของประชากรโลก หรือคิดเป็นร้อยละ 63    
ซึ่งประมาณร้อยละ 44 เสียชีวิตก่อนอายุ 70 ปี และยังคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีอัตราการเสียชีวิต
จากโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ถึงร้อยละ 15 โดยเป็นอัตราการเพ่ิมสูงสุดอยู่ในเขต
ประเทศกําลังพัฒนา   สําหรับประเทศไทยมีภาระโรค (burden of disease) ในกลุ่มน้ี เป็นสัดส่วนที่
สูงกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ โดยในปี 2552 เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตถึง 304,656 ราย หรือร้อยละ 
73.3 ของการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากร  เป้าหมายยุทธศาสตร์โลกในการจัดการโรคติดต่อ       
ไม่เรื้อรัง คือ การลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ร้อยละ 25 ภายในปี 25682  จากแนวโน้มของ
กลุ่มโรคน้ีที่จะส่งผลกระทบมากข้ึนในอนาคต และเป็นผลกระทบที่รุนแรงต่อด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
และการพัฒนาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประเทศไทยได้เล็งเห็นความสําคัญต่อโรคน้ีอย่างมาก  โดยมี
แผนรับมือเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นแผนพัฒนาหลายฉบับต่อเน่ืองกัน ได้แก่ แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ
ที่ 11 พ.ศ. 2555-2559และระบุในระยะยาวต่อไป  แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพพ.ศ.2555-2559 
แผนงานยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พ.ศ.2556 
และแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563 เป็นต้น   โดยเป้าหมายหลักที่สําคัญ คือ

                                                 
1สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข, รายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

พ.ศ. 2555  หน้า 1, <http://www.boe.moph.go.th/files/report/20140109_40197220.pdf.>, (29 เมษายน 
2557). 

2เนติมา  คูนีย์ (บรรณาธิการ), การทบทวนวรรณกรรม : สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการบริการ
ด้านโรค ไม่ติดต่อเร้ือรัง. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการการแพทย์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อาร์ต 
ควอลิไฟท์ จํากัด, 2557), หน้า 1. 
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การจัดการโรคสําคัญในกลุ่มโรคน้ี 5 โรค  ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง และโรคมะเร็ง3 

โรคเบาหวานเป็นหน่ึงในกลุ่มโรคน้ีที่มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง  โดยในประเทศไทยมีผู้ป่วย
โรคน้ีจํานวนมาก สอดคล้องกับสถิติของสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติที่พบว่า ในปีพ.ศ. 2550 ทั่วโลก
มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 246 ล้านคน และเสียชีวิต 3.8 ล้านคน  ซึ่งทุก ๆ 10 วินาทีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ 2 
คนหรือปีละ 7 ล้านคน  และในปีพ.ศ.2551 เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกถึง 1.3 ล้าน
คนต่อปี หรือร้อยละ 44  ส่วนในปี พ.ศ.2553 มีผู้ป่วยจํานวน 285 ล้านคน และคาดการณ์ว่าปี 2573 
จะเพ่ิมเป็น 438 ล้านคน   ซึ่งโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ิมจาก 58.7 ล้านคนเป็น 
101 ล้านคน และในคน 10 คนจะพบผู้ป่วยเบาหวาน 1 คน    โดยจากสถานการณ์โรคเบาหวานใน
ประเทศไทย สถิติของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุขระหว่างปี        
2549 - 2553  มีอัตราความชุกเป็นอันดับ 2 โดยพบผู้ป่วยโรคเบาหวาน 888,580 ราย อัตราความชุก 
1,394.91 ต่อประชากรแสนคน และอัตราความชุกของผู้ป่วยน้ีมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนทุกปี  เช่นในปี
2552 พบความชุกต่อโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 6.9  เป็นผู้ที่ไม่เคย
ทราบว่าเป็นโรคร้อยละ3.3 คุมนํ้าตาลในเลือดไม่ได้ ร้อยละ60  ทั้งน้ี พบว่าอัตราป่วยเข้าโรงพยาบาล
เพ่ิมขึ้นจาก 175.7 เป็น 675.7 ต่อแสนประชากร และมีผู้เสียชีวิตในปี 2552 ประมาณ 7,019 คน
หรือประมาณวันละ 19 คน ซึ่งต่อมาในปีพ.ศ.2556 เพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 9,647 คนหรือคิดเป็นวันละ 
27 คน และถึงแม้ว่าผู้ป่วยยังไม่เสียชีวิต ผู้ป่วยจะขาดการดํารงชีพอย่างเป็นสุขหลังมีภาวะโรคหรือ
เรียกว่าปีสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life Years: DALYs) ซึ่งจากการจัดอันดับการเกิดการ
สูญเสียปีสุขภาวะ เมื่อปีพ.ศ.2552 พบว่าโรคเบาหวานทําให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะเป็นอันดับ 1 ใน
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 8.6 และเป็นอันดับ 7 ในเพศชายคิดเป็นร้อยละ 3.85 

โรคเบาหวานในปัจจุบันมักเป็นโรคที่มีสาเหตุเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพหรือเรียกว่าโรควิถี
ชีวิต โรคน้ีจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ต้องได้รับยาตลอดชีวิต ก่อให้เกิดความเบ่ือ
หน่ายในการควบคุมโรค ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงระยะยาวในครอบครัว สูญเสียทรัพยากรชาติ โดยเฉพาะ
เมื่อเกิดโรคแล้ว ยังอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทําให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
ได้แก่ ระบบประสาทและหลอดเลือด ผลเสียที่อาจตามมา เป็นการเจ็บป่วยรุนแรง พิการ เกิดความ
                                                 

3นุชรี  อาบสุวรรณ และนิตยา พันธุเวทย์, ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลกปี 2557 (ปีงบประมาณ 
2558), สํานักโรคไม่ติดต่อ, หน้า 2.  

4World Health Organization, “The Global Burden of Disease: 2004 update. Geneva:  
World Health Organization 2008”, Journal of Health Systems Research, Vol.5, No.4, (Oct.-Dec. 
2011) : 401-402. 

5นุชรี  อาบสุวรรณ และนิตยา พันธุเวทย์, ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลกปี 2557 (ปีงบประมาณ 
2558), อ้างแล้ว, หน้า 32-33. 
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ทุกข์ทรมานต่อบุคคล และครอบครัวได้อย่างมากก่อนเสียชีวิต เพราะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจาก
ภาวะแทรกซ้อนหรือกรณีเป็นผู้ที่ ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ทุกอย่างทั้งหมดอีกต่อไป เช่น 
การล้างไตทางช่องท้องหรือโดยการ  ฟอกเลือด  เกิดโรคแทรกซ้อนจากเส้นเลือดขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่6 ทําให้เกิดความพิการตามองไม่เห็น เกิดการสูญเสียขาหรือเท้าจากเป็นแผลง่ายและลุกลาม  
และการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยจากการวิเคราะห์ของกลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานักโรคไม่
ติดต่อ ปี 2556 พบว่าภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานเฉล่ียมีโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาเกิดข้ึน
ประมาณร้อยละ 20 ของผู้ป่วยเบาหวาน โดยหากผู้ป่วยเป็นเบาหวานมาเป็นระยะเวลา 15 ปีจะพบ
โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาได้เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 80 โดยพบการตาบอดประมาณร้อยละ 2 และ
การสูญเสียการมองเห็นขั้นรุนแรง ร้อยละ 10 พบความชุกของโรคไตวายเร้ือรังประมาณร้อยละ 40 
และพบว่ามีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 1.9 ทราบว่าตนป่วยเป็นโรคไตวายเร้ือรัง ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 
อุบัติการณ์การเกิดแผลเท้าเบาหวานพบประมาณร้อยละ 8-17 สําหรับความชุกของภาวะแทรกซ้อน 
ที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานประมาณร้อยละ 20-30 โดยพบโรคแทรกซ้อนที่ประสาทส่วนปลายจาก
เบาหวานประมาณร้อยละ 20-30 และพบโรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตันร้อยละ 3-8 ความชุกของ
การตัดเท้าหรือขาประมาณร้อยละ 0.5-2  เป็นต้น7   
 สําหรับโรงพยาบาลเลิดสิน เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งผู้วิจัยเลือกศึกษาในกลุ่มน้ี  มีสถานการณ์ความรุนแรงของโรคเบาหวาน โดยมีจํานวน
ผู้ป่วยมากเป็นอันดับ 2 ของผู้ที่มารับการรักษาและมีความรุนแรงของโรคที่ควบคุมได้ยากเช่นเดียวกับ
สถานการณ์ในที่อ่ืน ๆ โดยจากยอดผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3 ปีย้อนหลังปี 2558-2560 มีผู้ป่วยโรคนี้ที่
เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่มาตรวจ ณ แผนกผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาล จํานวน 2,231, 2,240 และ2,224 คน8และเข้าพักรับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเพ่ิมมากขึ้น
ทุกปี  โดยในปี 2559-2560 น้ี มีการลงทะเบียนจํานวนรวมผู้ป่วยนอกโรคน้ีทั้งที่มีภาวะแทรกซ้อน
ด้วย มีจํานวนมากกว่า 4,000 ราย9 โดยภาวะแทรกซ้อนที่เกิด ได้แก่ เบาหวานข้ึนตา เบาหวานลงไต 
มีภาวะแทรกซ้อนต่อหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ หรือมีแผลที่เท้า การดูแลผู้ป่วยให้สามารถ
ชะลอโรคหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้น้ัน  จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมีความสุขในชีวิต
ขณะที่เป็นโรคน้ีแล้ว  เพราะผู้ที่เป็นโรคน้ีจะมีความวิตกกังวลต้ังแต่เริ่มเป็นโรคจนเสียชีวิต เน่ืองจาก

                                                 
6รศ.ดร.ผ่องศรี  ศรีมรกต (บรรณาธิการ), การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2 ใน

Medical-Surgical Nursing (Joyce M. Black & Jane Hokanson Hawks), พิมพ์คร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส  จํากัด, 2553), หน้า 631. 

7นุชรี  อาบสุวรรณ และนิตยา พันธุเวทย์, ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลกปี 2557 (ปีงบประมาณ 
2558), อ้างแล้ว, หน้า 3. 

8สถิติโรงพยาบาลเลิดสิน, ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ท่ียังไม่มีภาวะแทรกซ้อน โรงพยาบาล
เลิดสิน (ปี 2558-2560). ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ, วันท่ีขอข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2560. 

9สถิติโรงพยาบาลเลิดสิน. ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ & งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, วันท่ีค้นข้อมูล 10 มกราคม 2561. 
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รักษาไม่หายต้องมีการรับยาต่อเน่ือง ขาดยาไม่ได้ และจะมีอาการของโรคเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ   
ผู้ป่วยจึงมีความเครียดต้ังแต่ระดับน้อยจนถึงระดับมากที่สุด เพราะถือว่าทําให้ช่วงชีวิตของผู้ป่วย
สูญเสียไป (YLL : Years of Life Lost)  โดยเฉพาะบุคคลยังที่ไม่รู้จักจัดการกับโรคหรือปัญหาที่เกิด 
ผู้ป่วยจะท้อแท้ หมดกําลังใจ โดยมีข้อมูลวิจัยสนับสนุนว่าเมื่อผู้ป่วยเบ่ือหน่ายจากการเป็นโรคที่ไม่
สามารถควบคุมโรคได้ เขาจะยิ่งไม่สนใจและละเลยการดูแลตนเองเพ่ิมมากขึ้นด้วย  ที่สําคัญจะพบว่า 
1 ใน 3 ของผู้ที่เป็นเบาหวานไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นเบาหวานมาก่อน10 

การดูแลตนเองอย่างต่อเน่ือง เป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพราะช่วย
ชะลอโรคและภาวะแทรกซ้อน โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือให้มีการดูแลตนเองเป็นวิธี
หน่ึงของแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในปัจจุบันที่ถือว่ามีความสําคัญอย่างมาก  โดย
พบว่าจะเกิดความคุ้มค่ามากกว่าการรักษาเพียงอย่างเดียว  เพราะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานสามารถ
ป้องกันโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงได้11 สําหรับโรงพยาบาลเลิดสินในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานน้ีผู้วิจัยได้
เคยจัดอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมีการนําเทคนิคการเสริมพลังมาใช้ต้ังแต่ปี 2549-2553 
และได้สร้างเป็นโปรแกรมไว้  แต่ปัญหาที่พบสําหรับผู้ป่วยกลุ่มน้ีคือ หลังโปรแกรมเมื่อระยะเวลาผ่าน
ไปมีการนําไปใช้ดูแลตนเองได้ไม่ต่อเน่ือง  ซึ่งพบว่าในการอบรมที่มีการเสริมพลังเพ่ือสร้างความ
ตระหนักมากกว่าการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวและติดตามตลอดเป็นระยะด้วยกลุ่มย่อยของผู้ป่วย จะ
ทําให้เกิดผลดีโดยผู้ป่วยมีการดูแลตนเองได้ดี  แต่อาจยังทําได้ไม่ต่อเน่ืองถ้าไม่มีการกระตุ้นจากกลุ่ม
ย่อย  และจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาของผู้วิจัย พบว่ามีการกล่าวถึงเร่ืองการติดตาม
ต่อเน่ืองโดยการใช้หลักพุทธธรรม และการควบคุมการดูแลตนเองที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การจัด
โปรแกรมการสอนสําหรับผู้ป่วยมักได้ผลดีขึ้นแต่ยังมีข้อเสนอแนะให้มีการติดตามต่อไป  การนําหลัก
พุทธธรรมมาใช้ในกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ได้แก่ การแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้ป่วย
ซึมเศร้าที่มีอาการไม่รุนแรง12 การนํามาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย13 การบรรเทาทุกข์ยามเจ็บป่วยของ

                                                 
10นุชรี  อาบสุวรรณ และนิตยา พันธุเวทย์, ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลกปี 2557 (ปีงบประมาณ 

2558), อ้างแล้ว, หน้า 2. 
11รศ.ดร.ผ่องศรี  ศรีมรกต (บรรณาธิการ), การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2, 

อ้างแล้ว, หน้า 613. 
12พระมหาพรเทพ  อตฺตโม (เดชประสาท), “การศึกษาวิเคราะห์วิธีบําบัดโรคซึมเศร้าตามแนวพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, หน้าบทคัดย่อ. 

13สุวภรณ์  แนวจําปา, “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใกล้ตายเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
2554, หน้าบทคัดย่อ. 
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พระเถระ14 การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในความรับผิดชอบของกลุ่มนักเรียนมัธยม15 การเสริมแรงจูงใจ
ภายในเพ่ือการปรับพฤติกรรมการเลิกบุหร่ีในกลุ่มพนักงานผู้สูบบุหรี่16 การวางแผนและการบริหาร
จัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการตามแนวพุทธธรรมโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม17 ในผู้ป่วย
โรคเบาหวานพบว่าความสามารถในการควบคุมตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานจะสามารถเป็นตัว
ทํานายการเกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงได้18  มีการนําหลักสติมาใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน19 และการ
ดูแลตนเองตามแนวทางหลักอริยสัจ 4  ซึ่งพบว่าหลักพุทธแทรกซึมอยู่ทุกราย โดยมีมากหรือน้อยหรือ
วิธีการใดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลท่ีได้มีประสบการณ์มา20 นอกจากน้ันกรมการแพทย์โดยสถาบัน
การแพทย์แผนไทยได้สนับสนุนการจัดโครงการสุขภาพดีวิถีพุทธในผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้น เพ่ือนําหลัก
พุทธธรรมมาใช้ต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน และใช้ได้ผลดีโดยใช้เทคนิค 3 อ. 2 ส. (อาหาร 
ออกกําลังกาย อารมณ์ สมาธิและสนทนาธรรม) และจากการค้นคว้าของผู้วิจัยจากตําราทฤษฎี
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stages of change theory) พบว่ามีความสําคัญอยู่ที่ขั้นลงมือ
ปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อพฤติกรรม ขั้นการกระทําต่อเน่ืองมักเป็นปัญหาที่สําคัญคือ ขั้นการกลับไปมี
ปัญหาซ้ําถอยกลับเป็นพฤติกรรมถดถอย จึงมีแนวทางข้อเสนอแนะว่าการจัดโปรแกรมต้องเสริมความ

                                                 
14ร้อยตํารวจเอกหญิงอุทัยวรรณ  เลาประเสริฐ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวิธีบรรเทาทุกข์ยาม

เจ็บป่วย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2546, หน้าบทคัดย่อ. 

15บัญชา  ท่าทอง, “ศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท 4 ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, หน้าบทคัดย่อ.  

16ธนิดา  คงสมัย, “ผลของโปรแกรมหลักอิทธิบาท 4 ในการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในเพื่อการเลิก

บุหร่ี”, วารสารพยาบาลศาสตร์, ปีท่ี 29 (1) (2554) : 63 –72.   
17ลักขณา  สท้านไตรภพ, “การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการตาม

แนวพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2557, หน้าบทคัดย่อ. 

18Diabetic patient,<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>, (20 เมษายน 2558). 
19สมพร  วัชระศิลป์, “การประยุกต์ใช้สติในการดูแลตนเองผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จ

พระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2557, หน้า
บทคัดย่อ. 

20ธัญทิพย์ วิภาพงศ์ศานต์, “ศึกษาการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานตามแนวทางอริยสัจ 4”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, 
หน้าบทคัดย่อ. 
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แข็งแกร่งทางจิตด้วยการเป็นแกนนํา หรือการใช้หลักทางพระพุทธศาสนามาใช้ในประชาชนชาวพุทธ
ได้หรือไม่   

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น พบว่าหลักพุทธธรรมเป็นหลักสําคัญอย่างหน่ึง 
ที่ควรนํามาใช้บูรณาการเป็นเทคนิคเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพ่ือให้มีการดูแล
ตนเองที่ต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดผลดีควบคุมโรคได้มากขึ้น  ซึ่งวิจัยที่ผ่านมาอาจยังใช้เวลามากเกินไป โดย
สําหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลเลิดสินเป็นประชาชนในเขตเมืองหลวง เวลาเป็นสิ่งสําคัญ ทําให้ไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มรูปแบบหรือยังไม่อาจเป็นแกนนําของกลุ่มได้ตามที่มีการเสนอแนะไว้   
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาหาเทคนิคใหม่ด้วยการเน้นใช้หลักพุทธธรรมที่ให้ผู้ป่วยเป็นผู้นําของตนเองได้  
โดยทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร ข้อมูลจากกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ข้อมูลการยืนยันการดําเนิน
รูปแบบการเสริมพลังจากทีมสหสาขาวิชาชีพในและนอกโรงพยาบาลนํามาบูรณาการและผ่านความ
เห็นชอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   สําหรับหลักสัปปุริสธรรมที่นํามาใช้เป็นเทคนิคการเสริมพลังเพ่ือการดูแล
ตนเองต่อเน่ืองที่ดีน้ีเปรียบเสมือนเช่นการรู้จักบริหารจัดการตนเอง ซึ่งหลักธรรมจะประกอบด้วยการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน และรู้จักความแตกต่างของบุคคลที่ถือ
เป็นหลักที่มีการรู้จักตนและองค์ประกอบในการดําเนินชีวิตของตนอย่างครบถ้วนเหมาะสม   โดยจาก
วิจัยที่ผ่านมายังไม่มีผู้นําไปใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ทั้งน้ี ผู้วิจัยมั่นใจว่าหลักสัปปุริสธรรม 7 สามารถ
สร้างรูปแบบใหม่เพ่ือใช้เป็นเทคนิคการเสริมพลังสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นทุกวัน 
และคาดว่าวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมกํากับให้ผู้ป่วยมีการดูแลตนเองต่อเน่ืองช่วยควบคุม
ค่าระดับนํ้าตาลในเลือดได้ ทําให้ผู้ป่วยครอบครัวดํารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขขณะที่เป็นโรค วางใจได้เมื่อ
มีภาวะแทรกซ้อนที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต และมีการวิจัยที่ใช้รูปแบบนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานของแหล่งอ่ืนในสังคมต่อไป 

 

1.2 ปัญหาการวิจัย 
 

1.2.1 การมีเทคนิคเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นอย่างไร 
1.2.2 การบูรณาการรูปแบบและองค์ความรู้เทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วย

โรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรมที่กําหนดเป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย  
 

1.3.1 เพ่ือศึกษาการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานตามเทคนิคการเสริมพลัง 
1.3.2 เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในการเสริมพลังดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
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1.3.3 เพ่ือบูรณาการเทคนิคการเสริมพลังในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
หลักพุทธธรรม  

1.3.4 เพ่ือนําเสนอแนวทางและสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการ
เทคนิคการเสริมพลังในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม”  

 

1.4 สมมติฐาน 
   
เทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม  ทําให้มี

การดูแลตนเองต่อเน่ืองและทําให้ผลของโรคท่ีดีขึ้นได้ 
 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 
1.5.1 ขอบเขตด้านประชากร   
 1)  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีที่จะได้รับการสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ 

ผู้ป่วยโรค เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ทั้งกลุ่มที่เคยเข้ารับการอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเสริมพลังสร้างความตระหนัก การรับคําปรึกษาแนะนําโรคเบาหวาน การ
เข้าร่วมกลุ่มย่อยของผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้ว หรือกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยังไม่เคยเข้ารับการ
แนะนํา การเข้าร่วมกลุ่มย่อยก็ตาม  โดยเป็นผู้ป่วยจะได้ทําแบบสอบถาม จํานวน 118 คน โดย
นําเสนอผลเป็นกลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน   ที่ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง และเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 20 คน โดยนําเสนอผล
เป็นกลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่ควบคุมค่าระดับนํ้าตาลในเลือดไม่ได้ กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่ควบคุมค่าระดับนํ้าตาลใน
เลือดได้บ้าง และกลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยที่ควบคุมค่าระดับนํ้าตาลในเลือดได้ รวมจํานวนผู้ป่วย 138 คน 

  2) ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีที่จะได้รับการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม คือ 
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ทีมที่ 1 บุคลากรในโรงพยาบาลเลิดสินที่จะได้รับการสัมภาษณ์เป็นแพทย์
ผู้เช่ียวชาญในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบําบัด และนัก
โภชนาการ  จํานวน  6 คน ทีมที่ 2 บุคลากรโรงพยาบาลเลิดสินที่จะได้รับการจัดสนทนากลุ่ม เป็น
บุคลากรที่เป็นพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 6 คน และทีมที่ 3 บุคลากร
โรงพยาบาลเลิดสินและเครือข่ายปฐมภูมิของโรงพยาบาลเลิดสินที่จะได้รับการจัดสนทนากลุ่ม เป็น
บุคลากรที่เป็นพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 37 คน รวมทีมสหสาขาวิชาชีพ
จํานวน 49 คน 3) ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีที่จะได้รับการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือพิจารณาและลง
ความเห็น คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จํานวน 5 ท่าน ด้านการ
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รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน จํานวน 2 คน และด้านการเสริมพลัง จํานวน 3 ท่าน รวมจํานวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน 

1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ได้แก่ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการเทคนิคการเสริมพลังในการดูแลตนเองของ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม  โดยมีการศึกษาจากหลักฐานในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
วิจัยที่เก่ียวข้อง  การสอบถามข้อมูลจากผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบจากหลักธรรมสัปปุริสธรรมท่ีผู้ป่วยโรคเบาหวานจะใช้ในการเสริมพลังตนเอง 
เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้มีการดูแลตนเองให้ดีขึ้นต่อเน่ือง  การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มสห
สาขาวิชาชีพที่เป็นทีมดําเนินการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับผู้ปวย และการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ เ ช่ียวชาญด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และด้านการเสริมพลัง นํามาบูรณาการเพ่ือให้ได้เป็นองค์ความรู้ใหม่ 

Input 
1) เอกสารความรู้โรคเบาหวาน แนวคิดการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค 

เบาหวานหลักสัปปุริสธรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2) ผู้ป่วยโรคเบาหวานและทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลและเครือข่าย 
3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญด้านหลักธรรม ด้านการรักษาพยาบาล และด้านเสริมพลัง 
Output 
1) องค์ความรู้ใหม่ของเทคนิคการเสริมพลังในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย

หลักพุทธธรรม 
2) รูปแบบเทคนิคการเสริมพลังในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธ

ธรรม 
1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
ได้แก่ ณ บริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิดสิน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ได้แก่ ระยะเวลาการเก็บข้อมูลการทําวิจัยต้ังแต่เดือนเมษายน 2561 – มกราคม 2562 
 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1 ทําให้ทราบเทคนิคการเสริมพลังและหลักพุทธธรรมการดูแลตนเองผู้ป่วยโรค 
เบาหวานที่หลากหลาย 
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1.6.2 ทําให้เกิดรูปแบบเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลัก
พุทธธรรม 

1.6.3 ทําให้โรงพยาบาลมีแนวทางพัฒนาต่อสําหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ ด้วย
รูปแบบเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองด้วยหลักพุทธธรรม 

 

1.7  คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
 
การเสริมพลัง หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพ่ิมสมรรถนะในการ

ควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนเองด้วยการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม  ทําให้มีความตระหนัก 
กระทําการดูแลตนเอง และสะท้อนคิดเพ่ือวางแผนจัดการทรัพยากร จัดการชีวิตของตนเองได้อย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้ควบคุมค่าระดับนํ้าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

การดูแลตนเองต่อเนื่อง หมายถึง การปฏิบัติตนอย่างจดจ่อ สนใจ และต่อเน่ืองด้าน
ร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งส่งผลมาจากการตัดสินใจหลังได้รับข้อมูลจากการเสริม
พลัง  มีความคิดไตร่ตรองเป็นในการเลือกรับข้อมูลที่เหมาะสมถูกต้องและนําไปใช้ต่อตนเอง ได้แก่ 
เรื่องการรู้จักทบทวนตนเองในการปฏิบัติตนและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมด้านการรับประทานอาหาร 
ออกกําลังกาย อารมณ์ การดูแลเท้า การรับประทานยา  และการใช้การแพทย์ทางเลือก รวมถึงด้าน
การรักตนเอง มั่นใจต่อความสามารถของตน ยอมรับสิ่งรอบข้างที่เป็นผลดีต่อตน และหมั่นฝึกใจ
ยอมรับภาวะโรค  การดูแลตนเองที่ต่อเน่ืองจะส่งผลให้มีค่าระดับนํ้าตาลในเลือดที่อยู่ในเกณฑ์ที่
ควบคุมได้ 

ค่าระดับน้ําตาลในเลือดท่ีควบคุมได้ หมายถึง ค่าของผลเลือดที่อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 130 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกิดจากการเจาะเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ 2 รูปแบบ 
คือการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดํา (Fasting blood sugar; FBS หรือ Fasting plasma glucose; 
FPG) หรือจากการเจาะเลือดที่ปลายน้ิว (Dextrostric; DTX) ทั้ง 2 รูปแบบนี้ เป็นการเจาะเลือดก่อน
อาหารเช้า หลังการงดอาหารและนํ้าอย่างน้อย 8 ช่ัวโมงซึ่งมีค่าที่ใกล้เคียงกัน ค่าระดับนํ้าตาลในเลือด
ที่ควบคุมได้ คือ FBS หรือ DTX อย่างใดอย่างหน่ึงอย่างน้อย 2 คร้ังติดต่อกันในช่วงที่ได้รับการเก็บ
ข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้ประเมินว่าผู้ป่วยควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ร่วมกับการดูประวัติย้อนหลัง  เพ่ือ
ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นในส่วนหน่วยที่ใช้ จะเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือใช้คําว่ามิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
หรือมิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือเขียนเป็นตัวย่อภาษาไทย คือ มก./ดล. หรือตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ 
mg/dL หรือ mmol/L หรือ mg%  เป็นความหมายเดียวกัน ซึ่งในการวิจัยนี้จะใช้หน่วยคําว่า
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ใช้คําย่อเป็น mg% แต่หากเป็นคําที่มาจากตําราของบทที่ 2 ใช้ตามรูปแบบเดิม
ของต้นฉบับ   
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ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือที่เรียกว่าประเภทท่ีไม่พ่ึง
อินสุลิน (Non Insulin Independence Diabetic Mellitus: NIIDM) ซึ่งเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล
เลิดสินที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่ควบคุมไม่ได้ คือ เป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในภาวะช้อคจากค่า
ระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า (Hypoglycemia) หรือนํ้าตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) และไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนที่มีอาการผิดปกติไม่รู้สึกตัวจากโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะแทรกซ้อนต่อหลอดเลือด
หัวใจ ตา ไต เท้า ในการวิจัยน้ีจะนําเสนอผลการวิจัย 2 รูปแบบ คือ  

1) ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิง
พฤติกรรม จํานวน 118 คน นําเสนอผลเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่ดูแลตนเองต่อเน่ือง 
(หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีประวัติและค่าระดับนํ้าตาลท่ีควบคุมได้ โดยมีค่านํ้าตาลในเลือดก่อน
อาหารอยู่ในเกณฑ์ FBS หรือ DTX อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 130 มิลลิกรัม
เปอร์เซนต์) และกลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง (หมายถึง ผู้ป่วยที่มีประวัติและค่าระดับ
นํ้าตาลที่ควบคุมไม่ได้ โดยมีค่านํ้าตาลในเลือดก่อนอาหารไม่อยู่ในเกณฑ์มากกว่า 130 มิลลิกรัม
เปอร์เซนต์)  

2) ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างที่จะได้รับการสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 20 คน การ
นําเสนอผลเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่ควบคุมค่าระดับนํ้าตาลได้ (ผู้ป่วยที่มีค่านํ้าตาลในเลือด
ก่อนอาหารน้อยกว่า 130 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์) กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่ยังควบคุมค่าระดับนํ้าตาลได้บ้าง แต่
ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ (หมายถึง ผู้ป่วยที่มีค่านํ้าตาลในเลือดก่อนอาหารมากกว่า 130 ถึง 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซนต์)และกลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยที่ยังควบคุมค่าระดับนํ้าตาลไม่ได้ (หมายถึง ผู้ป่วยที่มีค่านํ้าตาลใน
เลือดก่อนอาหารมากกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไป)  

ทีมสหสาขาวิชาชีพ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล การเสริมพลัง
ในโรงพยาบาลเลิดสิน และส่วนเครือข่าย หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล การ
เสริมพลัง ในโรงพยาบาลเลิดสินนอกโรงพยาบาลเลิดสินที่เป็นบุคลากรจากคลินิคระดับปฐมภูมิที่ดูแล
ผู้ป่วยในพ้ืนที่ชุมชนของกรุงเทพฯและรับดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองจากในโรงพยาบาลเลิดสิน ในการวิจัยน้ี 
รวมท้ังสิ้นจํานวน 49 คน มีลักษณะเป็น 3 ทีม คือ ทีมที่ 1 ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เป็น แพทย์ พยาบาล
วิชาชีพ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบําบัด และนักโภชนาการ  จํานวน 6 คน ทีมที่ 2 
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เป็นพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นผู้จัด
กิจกรรมการเสริมพลังหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้ป่วย จํานวน 6 คน และทีมที่ 3 ทีมสหสาขา
วิชาชีพที่เป็นพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมการเสริม
พลังหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้ป่วยกลุ่มในโรงพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการ
สาธารณสุขในโรงพยาบาลและเครือข่ายที่ให้บริการในชุมชน จํานวน 37 คน 
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หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ
หลักสัปปุริสธรรมที่ ซึ่งประกอบด้วย 7 ข้อ คือ 1) ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้เหตุหรือผู้รู้จักเหตุ 2) อัตถัญญุตา 
เป็นผู้รู้ผลหรือผู้รู้จักผล 3) อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้ตนหรือผู้รู้จักตน  4) มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้ประมาณหรือ
ผู้รู้จักประมาณ  5) กาลัญญุตา เป็นผู้รู้กาลเวลาหรือผู้รู้จักกาลเวลา  6) ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้บริษัทหรือ
ผู้รู้จักบริษัท 7) ปุคคลัญญุตา เป็นผู้รู้บุคคล หรือผู้รู้จักบุคคล  

 

1.8 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    
 เคร่ืองมือการวิจัยคร้ังน้ี  ประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นคําถามเกี่ยวกับ 
 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
 1.2 ข้อมูลการดูแลตนเองตามหลักสัปปุรสิธรรม           
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกความคิดเห็นในการดูแลตนเองตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้ป่วย

โรคเบาหวาน 
3. แบบสัมภาษณ์และใช้ในการสนทนากลุ่มเก่ียวกับความคิดเห็นในการนําหลักสัปปุริสธรรม

มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยใช้สัมภาษณ์กับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เป็นผู้ดูแลรักษาพยาบาล สนทนากลุ่มกับทีมจัดกิจกรรมเสริมพลังผู้ป่วย
โรคเบาหวานในโรงพยาบาล และสนทนากลุ่มกับทีมจัดกิจกรรมเสริมพลังผู้ป่วยโรคเบาหวานใน
โรงพยาบาลและเครือข่ายปฐมภูมินอกโรงพยาบาล 

4.  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญด้านพุทธศาสนา ด้านการรักษาพยาบาล 
และด้านการเสริมพลัง โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์จากผลการค้นคว้าจากเอกสารและการสอบถาม 
สัมภาษณ์ผู้ป่วยและทีมสหสาขาวิชาชีพ 
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1.9 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว  ผู้วิจัย

ได้สรุปกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1.1 ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานตาม
เทคนิคการเสริมพลัง และหลักพุทธ
ธรรมในการเสริมพลังดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยโรค 
เบาหวาน  โดยใช้การสอบถามและ
สัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับการดูแลตนเอง
โดยใช้หลักสัปปุริสธรรม 
3. ขอความคิดเห็นจากทีมสหสาขา
วิชาชีพ เพ่ือยืนยันการนําหลักสัปปุริส
ธรรมมาใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดย
สัมภาษณ์ทีมท่ีเป็นผู้รักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล สนทนากลุ่มทีมพยาบาล
วิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขใน
โรงพยาบาล และทีมในโรงพยาบาลและ
เครือข่าย 
4. วิเคราะห์เนื้อหา นําข้อมูลท่ีได้ไป
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญด้าน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ
ด้านการเสริมพลัง  

รูปแบบเทคนิคการเสริมพลัง
การดูแลตนเองด้วยหลักพุทธ
ธรรม (Model) 

1. ความรู้โรคเบาหวาน 
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การเสริมพลังการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรค 
เบาหวาน 
3. หลักธรรมทางพระพทุธ 
ศาสนา: หลักสัปปุริสธรรม 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
6. ทีมสหสาขาวิชาชีพใน
โรงพยาบาลและเครือข่าย 
7. ผู้ทรงคุณวุฒทิี่
เชี่ยวชาญด้านหลักธรรม 
ด้านการรักษาพยาบาล 
และด้านเสริมพลัง 

 บูรณาการเทคนิคการ
เสริมพลังการดแูล
ตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานด้วย
หลักสัปปุรสิธรรม 
1. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเบา 
หวานมีการดูแลตนเอง
ต่อเนือ่ง 
2. เพ่ือให้ผลของโรคดี
ข้ึน ควบคุมระดบัน้ําตาล
ในเลือดได ้
3. เพ่ือให้มีความสุขขณะ
เป็นโรคเบาหวาน โดยมี
ความเท่าทันส่ือปัจจบุัน 
4. เพ่ือให้รู้จักวางใจได้ 
เมื่อตอ้งเกิดภาวะ  
แทรกซ้อน 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

          
 การศึกษาเรื่องเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธ

ธรรม  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  โดยนําเสนอตามลําดับ  ดังน้ี 
2.1 ความรู้โรคเบาหวานและภาวะของโรคท่ีเป็น 
 2.1.1 ความหมายของโรคเบาหวาน 
 2.1.2 ประเภทของโรคเบาหวาน 
 2.1.3 สาเหตุของโรคเบาหวาน 
 2.1.4 การวินิจฉัยโรคเบาหวาน  
 2.1.5 อาการและอาการแสดงของโรคเบาหวาน 
  2.1.6 โรคหรือภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน 
 2.1.7 แนวทางการรักษาโรคเบาหวาน 
 2.1.8 เป้าหมายการควบคุมโรคเบาหวาน 
2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 2.2.1 แนวคิดพ้ืนฐานด้านพฤติกรรม 
 2.2.2 แนวคิดทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล 
 2.2.3 แนวคิดทฤษฎีการเสริมพลัง  
 2.2.4 แนวคิดการสร้างพลังอํานาจในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง 
 2.2.5 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการดูแลตนเอง 
 2.2.6 สรุปประเด็นเกี่ยวกับการดูแลตนเองและการเสริมพลังของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
2.3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับโรคหรือการเจ็บป่วย 
 2.3.1 หลักธรรมโดยทั่วไปที่เก่ียวข้องกับโรค/การเจ็บป่วย 
     2.3.2 หลักสัปปุริสธรรมต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 2.3.3 หลักธรรมที่เก่ียวข้องสนับสนุนหลักสัปปุริสธรรม 
     2.3.4 ความสําคัญของหลักสัปปุริสธรรมต่อการเจ็บป่วยและการดูแลตนเอง 
   2.3.5 สรุปการวิเคราะห์หลักสัปปุริสธรรมต่อการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วย

โรคเบาหวาน 
2.4 พ้ืนที่ในการดําเนินการวิจัย 
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2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.6 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
มีรายละเอียดตามหัวข้อข้างต้น ดังน้ี 

 

2.1  โรคเบาหวาน 
  

โรคเบาหวานเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพ่ิมจํานวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วย
เบาหวานจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 2 เท่าในช่วงประมาณ 20 ปี โดยเพ่ิมจาก 328 ล้านคนในปี พ.ศ. 2556 
เป็น 592 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2578 รวมท้ังโรคเบาหวานยังเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ 
ของร่างกาย ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและเร้ือรังตามมา เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง จอประสาทตาเส่ือม เป็นผลเร้ือรังที่อวัยวะส่วนปลาย รักษาไม่หาย
จนกระทั่งต้องถูกตัดน้ิวหรือขา โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วย ตลอดจนมีผลกระทบต่อเศรษฐานะของครอบครัว ระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนเศรษฐกิจ
ของประเทศ พยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพ  จึงควรทําความรู้จักกับโรคเบาหวาน และวิธีการ
ดูแล เพ่ือเป็นประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้ป่วยเบาหวานต่อไป1  

โรคเบาหวานเป็นหน่ึงในโรคสําคัญมากทางระบาดวิทยา ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้ความ
สนใจ โดยพบว่า ประชากรไทยทุก  ๆ 100 คน จะมีผู้เป็นเบาหวานถึง 8 คน โดยคนท่ีมีอายุเกิน 35 ปี 
ป่วยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 9.6 คนที่อายุเกิน 65 ปีป่วยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ18 และสําหรับ 
ประเทศไทยและประเทศทางเอเชียน้ัน ผู้ท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 99 เป็นเบาหวานประเภทท่ี 2 
หรือเบาหวานที่พบในผู้ใหญ่ การวินิจฉัยโรคเบาหวานอย่างรวดเร็ว การให้การรักษาอย่างถูกต้อง และ
การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจึงมีความสําคัญอย่างมาก2 

 
 
 
   

                                                 
1ชลธิรา เรียงคํา, การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน, ใน ผศ.ดร.วันดี โตสุขศรี และคณะ, (บรรณาธิการ), การ

พยาบาลอายุรศาสตร์ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1), พิมพ์คร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559), หน้า 110. 

2สารัช  สุนทรโยธิน, การป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2, ใน สารัช  สุนทรโยธินและปฏิณัฐ  
บูรณะทรัพย์ขจร (บรรณาธิการ), ตําราโรคเบาหวาน, พิมพ์คร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2556), หน้า 53. 
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2.1.1 ความหมายของโรคเบาหวาน 
โรคเบาหวาน เป็นกลุ่มโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ซึ่ง

ก่อให้เกิดระดับนํ้าตาลในเลือดสูง อันเป็นผลมาจากความผิดปกติในการหลั่งอินซูลิน หรือ
ประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงจากภาวะด้ือต่ออินซูลิน หรือทั้งสองอย่าง3  

เบาหวาน  คือภาวะท่ีร่างกายมีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดขึ้นเน่ืองจากร่างกาย
ไม่สามารถนํานํ้าตาลในเลือดซึ่งได้จากอาหารไปใช้ได้ตามปกติ ร่ า งกายของคนเราจํ า เ ป็น ต้อง ใ ช้
พลังงานในดํารงชีวิต  พลังงานเหล่าน้ีได้มาจากอาหารต่าง ๆ ที่รับประทานเข้าไป โดยเฉพาะอย่างย่ิง
อาหารประเภทแป้ง ซึ่งจะถูกย่อยสลายกลายเป็นนํ้าตาลกลูโคสในกระเพาะอาหารและถูกดูดซึมเข้าไป
ในกระแสเลือด เพ่ือส่งผ่านไปเลี้ยงเนื้อเย่ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  แต่การที่ร่างกายจะนํานํ้าตาลไป
ใช้เป็นพลังงานได้น้ันจําเป็นต้องอาศัยฮอร์โมนจากตับอ่อน ช่ืออินซูลิน เป็นตัวพานํ้าตาลกลูโคสใน
เลือดเข้าไปในเน้ือเย่ือของอวัยวะต่าง ๆ หากขาดฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็จะทําให้นํ้าตาลไม่สามารถเข้า
ไปในเน้ือเย่ือได้และจะมีนํ้าตาลเหลือค้างมากกว่าปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากตับอ่อนไม่สามารถสร้าง
ฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้เพียงพอหรือสร้างไม่ได้เลยหรือสร้างได้แต่อินซูลินน้ันออกฤทธ์ิได้ไม่ดี (ใน
คนปกติ ก่อนรับประทานอาหารเช้าจะมีระดับนํ้าตาลในเลือดประมาณ 70-99 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
และหลังรับประทานอาหารแล้ว 2 ช่ัวโมง ระดับนํ้าตาลไม่เกิน 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร)(หน่วยวัด
ปริมาตรมิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือเรียกอีกอย่างว่า มิลลิกรัมเปอร์เซนต์) เมื่อในเลือดมีนํ้าตาลสูงมาก ไต
จะกรองนํ้าตาลออกมากับนํ้าปัสสาวะ ทําให้ปัสสาวะมีรสหวาน  จึงเรียกภาวะน้ีว่า เบาหวาน (เบา อีก
นัยหน่ึงหมายถึงการถ่ายปัสสาวะ เบาหวานจึงหมายถึง ปัสสาวะหวานน่ันเอง)4 ซึ่งกลไกการทํางาน
ของไตในการก้ันปัสสาวะ ในคนปกติเมื่อระดับนํ้าตาลในเลือดสูงขึ้น  ไตซึ่งมีหน้าที่กรองของเสียออก
จากเลือด จะพยายามดูดนํ้าตาลซึ่งถือว่าเป็นของดีกลับเข้าสู่กระแสเลือด  แต่กรณีที่มีระดับนํ้าตาลใน
เลือดมากกว่าปกติจนไตไม่สามารถดูดกลับไว้ได้หมด จะทําให้นํ้าตาลหลุดออกมาในปัสสาวะจน
สามารถตรวจพบนํ้าตาลในปัสสาวะได้  เน่ืองจากนํ้าตาลในเลือดไม่สามารถผ่านไต ไปยังปัสสาวะได้
โดยลําพัง จําเป็นจะต้องดูดนํ้าไปด้วย ดังน้ัน หากนํ้าตาลออกไปสู่ปัสสาวะ น่ันก็แสดงว่ามีการดูดเอา
นํ้าออกไปมากกว่าปกติด้วย จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้ป่วยเบาหวานจึงถ่ายปัสสาวะบ่อย และมากกว่า
คนทั่วไป5  

                                                 
3ชลธิรา เรียงคํา, การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน, ใน ผศ.ดร.วันดี โตสุขศรี และคณะ. (บรรณาธิการ), การ

พยาบาลอายุรศาสตร์ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1), อ้างแล้ว, หน้า 110. 
4นพ.เทพ หิมะทองคํา และคณะ, ความรู้เรื่องเบาหวาน ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์คร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : 

วิทยพัฒน์, 2557), หน้า 27. 
5เรื่องเดียวกัน, หน้า 30. 
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เบาหวาน เบาหมายถึงปัสสาวะ หวานก็หมายถึงนํ้าตาล ที่เรียกว่า “เบาหวาน” น้ันก็ 
เพราะมีนํ้าตาล (กลูโคส) ออกมาในปัสสาวะ ที่มีนํ้าตาลในปัสสาวะ เพราะมีนํ้าตาลในเลือดมาก  ที่มี
นํ้าตาลในเลือดมาก เพราะร่างกายเอาน้ําตาลไปใช้ได้น้อย ที่ร่างกายเอาน้ําตาลไปใช้ได้น้อย เพราะ
อินซูลินน้อยหรือร่างกายดื้อต่ออินซูลิน ที่มีอินซูลินน้อย หรือเกิดด้ืออินซูลิน เพราะมีความผิดปกติที่
ตับอ่อน หรือเซลล์ของร่างกายด้ือต่ออินซูลิน ที่มีความผิดปกติที่ตับอ่อนหรือที่เซลล์ เพราะกรรมพันธ์ุ
ร่วมกับปัจจัยส่งเสริมอย่างอ่ืน (เช่น ความอ้วน) เมื่อไล่กันเป็นทอดอย่างกับอิทัปปัจจยตา ใน 
ปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจ้า6 สําหรับคนเป็นเบาหวานน้ัน นอกจากร่างกายขาดอินซูลินแล้ว อาจ
มีความผิดปกติที่เซลล์ โดยเฉพาะในคนที่อ้วน เซลล์ของคนอ้วน มักจะด้ือต่ออินซูลิน ทําให้เซลล์ และ
ร่างกายของคนน้ัน ไม่สามารถใช้นํ้าตาลได้  ซึ่งคล้ายกับว่าอินซูลินมีเพียงพอ แต่จุดตอบสนองของ
อินซูลินคือเซลล์ไม่ยอมเปิดประตูให้ คือเซลล์เกิด “ด้ือ” ต่ออินซูลิน 

เมื่อร่างกายไม่สามารถใช้นํ้าตาลที่กินเข้าไป หรือเก็บสะสมนํ้าตาลไว้ที่ตับและกล้ามเน้ือได้ 
จึงมีนํ้าตาลเหลืออยู่ในเลือดสูงกว่าคนปกติทั่ว ๆ ไป ดังน้ันเมื่อเลือดไปที่ไตเพื่อกรองของเสีย ไตจึง
กรองเอาน้ําตาลกลับไปใช้ในร่างกายไม่หมดหรือไม่ได้ นํ้าตาลจึงออกมากับปัสสาวะ7  

เบาหวานเป็นโรคที่มีความผิดปกติด้านร่างกาย จัดเป็นโรคเร้ือรัง เมื่อเป็นแล้วมักรักษา       
ไม่หายขาด  โรคน้ีต้องการการดูแลและบริหารจัดการตนเองตลอดชีวิต  เป็นโรคที่ประมาทไม่ได้  
ตามปกติคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวานจะมีระดับนํ้าตาลในเลือดอยู่ที่ 70-110 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
การระบุว่าเป็นเบาหวาน หมายถึง ภาวะที่มีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้  ซึ่ง
ปัจจุบันกําหนดค่าไว้ที่มากกว่า 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 2 ครั้งติดต่อกัน จะถือว่าบุคคลผู้น้ันเป็น
โรคเบาหวาน8 

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคที่มีความผิดปกติของการควบคุมระดับนํ้าตาลในกระแส
เลือดให้อยู่ในระดับที่ปกติ การเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง  ๆ ในร่างกายหลายระบบนํามาสู่การ
เพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าตาลอย่างช้า ๆ โดยเร่ิมจากนํ้าตาลท่ียู่ในระดับ impaired fasting glucose และ 
impair glucose tolerance จนเข้าสู่ระดับนํ้าตาลที่เข้าได้กับการวินิจฉัยโรคเบาหวานในท่ีสุด9  

 

                                                 
6ศจ.สาธิต วรรณแสง, มารู้จักเบาหวานกันเถอะ, พิมพ์คร้ังท่ี 12, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน, 

2550), หน้า 3. 
7เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
8ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญ, เบาหวาน, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์สุขภาพ, 2553), หน้า 13. 
9สารัช  สุนทรโยธิน, กลไกการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2, ใน สารัช  สุนทรโยธินและปฏิณัฐบูรณะทรัพย์ขจร 

(บรรณาธิการ), ตําราโรคเบาหวาน, พิมพ์คร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556), 
หน้า 33. 
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2.1.2 ประเภทของโรคเบาหวาน 
การแบ่งประเภทของโรคเบาหวานสามารถแบ่งตามสาเหตุการเกิดได้ 4 ชนิด ดังน้ี (ซึ่งใน

บทที่ 2 น้ีจะขอกล่าวในรายละเอียดเน้นที่โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เนื่องจากเป็นโรคที่พบมากในกลุ่มวัย
ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่อไป) 

1) โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes Mellitus : T1DM) เป็นโรคเบาหวานชนิดที่
เกิดจากการทําลาย β cell ของตับอ่อน ส่งผลให้ร่างกายเกิดภาวะขาดอินซูลิน เบาหวานชนิดน้ีรู้จัก
ในช่ือโรคเบาหวานชนิดที่ต้องใช้อินซูลิน (Insulin Dependent Diabetes Mellitus : IDDM) หรือ
โรคเบาหวานในเด็ก (Juvenile Onset Diabetes Mellitus) มักพบในเด็ก โดยพบได้ร้อยละ 5-10 
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมด 

2) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes Mellitus : T2DM) เป็นโรคเบาหวานที่เกิด
จากความบกพร่องของการหล่ังอินซูลินร่วมกับภาวะด้ืออินซูลิน เบาหวานชนิดน้ีรู้จักในช่ือโรค 
เบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน (Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus : NIDDM) 

3) โรคเบาหวานที่ตรวจพบขณะขณะที่ต้ังครรภ์ (Gestational diabetes mellitus : 
GDM) เป็นภาวะของโรคเบาหวานท่ีมักตรวจพบระหว่างการต้ังครรภ์ ในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 

4) โรคเบาหวานชนิดอ่ืน ๆ จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรมในการ
ทํางานของ β cell การออกฤทธ์ิของอินซูลิน, โรคของตับอ่อนโรคของต่อมไร้ท่อผลกระทบจากยา
หรือสารเคมี เป็นต้น เช่น maturity-onset diabetes of the young (MODY), cystic fibrosis, 
ผลกระทบจากยารักษา HIV/AIDS หรือยาที่ได้รับภายหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ 

2.1.3 สาเหตุของโรคเบาหวาน 
สาเหตุของโรคเบาหวาน ในที่น้ีหมายถึงสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มี 2 อย่าง คือ 
1) ภาวะด้ือต่ออินซูลิน (Insulin resistance) ซึ่งเป็นภาวะท่ีเซลล์เป้าหมายต่าง ๆ เช่น 

ไขมัน กล้ามเน้ือ และตับ มีความไวต่อการตอบสนองต่ออินซูลิน (Insulin sensitivity) ลดลง เช่น 
การเก็บกลับกลูโคสเข้าเซลล์ลดลงทําให้มีนํ้าตาลในกระแสเลือดสูงขึ้น สาเหตุของภาวะการด้ือต่อ
อินซูลินน้ันมีความสัมพันธ์กับกรรมพันธ์ุ ความอ้วน การสูบบุหรี่ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
ขาดการออกกําลังกาย และยาบางชนิด เช่น steroid, rifampicin, antiretroviral 

2) ความบกพร่องของการหลั่งอินซูลิน (Impaired insulin secretion) เน่ืองจากพบความ
ผิดปกติของ β cell ที่ตับอ่อน ทําให้มีการสร้างและหลั่งอินซูลินลดลง10 

 
 

                                                 
10ชลธิรา เรียงคํา, การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน, ใน ผศ.ดร.วันดี โตสุขศรี และคณะ (บรรณาธิการ), การ

พยาบาลอายุรศาสตร์ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1), อ้างแล้ว, หน้า 111. 
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2.1.4 การวินิจฉัยโรคเบาหวาน   
การวินิจฉัยภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 จะขึ้นอยู่กับอาการแสดงร่วมกับการตรวจระดับนํ้าตาล

ในเลือด 
1) การตรวจเลือดชนิด Casual plasma glucose หมายถึง ผู้ที่มีอาการของโรคเบาหวาน

ร่วมกับระดับนํ้าตาลในพลาสมา เวลาใดก็ตาม มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
(Casual Plasma Glucose 200 mg/dL หรือ 11.1 mmol/L) 

2) ระดับนํ้าตาลในพลาสมาขณะอดอาหาร (Fasting plasma glucose = FPG) มากกว่า
หรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (FPG 126 mg/dL หรือ 7 mmol/L) โดย FPG เป็นเลือดที่เจาะ
จากผู้ป่วยที่งดอาหารหรือเครื่องด่ืมที่ให้พลังงาน (มีแคลอรี่) อย่างน้อย 8 ช่ัวโมง สามารถจิบนํ้าเปล่าได้  

3) Oral glucose tolerance test (OGTT) เป็นการทดสอบความทนทานของระดับ
นํ้าตาลในเลือด ในผู้ที่มีนํ้าตาลในเลือดก่อนอาหารอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยให้งดอาหารที่มีพลังงาน 8 
ช่ัวโมง แล้วตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือดคร้ังแรก (FPG) หลังจากน้ัน ให้ด่ืมนํ้าตาลกลูโคส 75 กรัม 
ผสมในน้ํา 300 มิลลิตร ให้หมดภายใน 5 นาที และตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือดอีกคร้ังใน 2 ช่ัวโมง
ต่อมาถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (2-hour Plasma Glucose 200 mg/dL 
หรือ 11.1 mmol/L) หรือถ้าเกิน 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถือว่าเป็นโรคเบาหวานแอบแฝง (ภาวะ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน : Prediabetes)11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
11เรื่องเดียวกัน, หน้า 113-114. 
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ตารางที่ 2.1 แสดงสรุปเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานจากแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรค 
เบาหวาน พ.ศ. 255712  

 

การตรวจวินิจฉัย ปกติ 

Impaired plasma 
glucose (IPG) หรือ 
Impaired Fasting 
Glucose (IFG) หรือ 

Prediabetes 

Impaired 
glucose 

tolerance 
(IGT) 

โรค 
เบาหวาน 

(Diabetes) 

พลาสมากลูโคส หลังอด
อาหาร 8 ช่ัวโมง (มก./ดล.) 

< 100 100-125 - = 126 

พลาสมากลูโคสท่ี 2 ช่ัวโมง 
หลังด่ืมน้ําตาลกลูโคส 75 กรัม 
OGTT 2 hr-Plasma 
Glucose (มก./ดล.) 

< 140 - 140-199 > 200 

พลาสมากลูโคสท่ีเวลาใด ๆ 
(casual plasma glucose) ใน
ผู้ที่มีอาการชัดเจน (มก./ดล.)  

- - - > 200 

 
1) เกณฑ์การวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน 
การวินิจฉัยเบาหวานสามารถทําได้โดยการเจาะเลือดทั้งก่อน และหลังรับประทานอาหาร ดังน้ี 
กรณีตรวจเลือดก่อนรับประทานอาหาร (fasting blood glucose) จะถูกวินิจฉัยว่าเป็น

เบาหวานเมื่อระดับนํ้าตาลในเลือดต้ังแต่ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป กรณีตรวจเลือดหลัง
รับประทานอาหาร (random blood glucose) จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานเมื่อระดับนํ้าตาลใน
เลือดต้ังแต่ 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ขึ้นไปร่วมกับการมีอาการของโรคเบาหวาน อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือการวินิจฉัยที่ถูกต้อง แน่นอนควรยืนยันผลการตรวจด้วยการตรวจซํ้าอีกคร้ัง หรือทดสอบ 
ความทนต่อนํ้าตาลกลูโคส (Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) สําหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการของ
โรคเบาหวานชัดเจน ควรตรวจเลือดซ้ําอีกครั้งหน่ึงต่างวันกัน เพ่ือยืนยันค่าผลเลือดที่ตรวจได้ โดยใน
ประเทศไทยยังไม่แนะนําให้ใช้ค่านํ้าตาลเฉลี่ยสะสม เป็นเกณฑ์วินิจฉัยเน่ืองจากยังไม่มี standardization 
และ quality control ของการตรวจที่เหมาะสมเพียงพอ และค่าใช้จ่ายในการตรวจค่อนข้างแพง13 
                                                 

12เรื่องเดียวกัน, หน้า 114. 
13สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ, แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557, (กรุงเทพมหานคร: หจก. อรุณการพิมพ์, 2557), หน้า 8-9. 
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2) พยาธิสภาพของการเกิดโรคเบาหวาน 
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มักพบว่ามีความผิดปกติที่ตัวรับ (Receptor site) ของเซลล์ที่

เรียกว่าภาวะด้ืออินซูลิน ทําให้ร่างกายไม่สามารถดึงนํ้าตาลกลูโคสไปใช้ได้ จึงทําให้ระดับนํ้าตาลใน
เลือดสูงขณะเดียวกันร่างกายจะอยู่ในภาวะที่มีอินซูลินในเลือดสูงมาก (Hyperinsulinemia) ซึ่งจะ
ส่งผลให้ β cell ของตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินในระดับปกติได้ ในระยะต่อมาจึงมีอินซูลิน
น้อยลง เมื่ออินซูลินน้อย ร่างกายจึงหลั่งกลูคากอน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ออกฤทธ์ิตรงข้ามกับอินซูลินให้มี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีผลไปเร่งการสลายไกลโคเจนที่ตับ จึงทําให้ระดับนํ้าตาลในเลือด
ย่ิงสูงขึ้นจนเมื่อมากเกินขีดกักก้ันของไต (Renal threshold) นํ้าตาลจะถูกขับถ่ายออกทางปัสสาวะ 
ในขณะที่ร่างกายมีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงมาก แต่เซลล์ร่างกายอยู่ในภาวะขาดน้ําตาลกลูโคส ความ
เข้มข้นในเลือดจะสูงขึ้นมาก ทําให้นํ้าจากเซลล์ถูกดึงเข้ามาในกระแสเลือด ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการ
ปัสสาวะมากและกระหายนํ้า ร่างกายอ่อนเพลีย เซลล์ร่างกายส่งสัญญาณให้ฮอร์โมนที่ออกฤทธ์ิ
ตรงกันข้ามกับอินซูลินสลายโปรตีนและไขมันเพ่ือให้ได้นํ้าตาลกลูโคสไปใช้ที่ระดับเซลล์ และมีระดับ
นํ้าตาลในเลือดสูงมากข้ึน แต่ไม่สามารถนําไปใช้ได้เน่ืองจากการขาดอินซูลิน และ/หรือมีภาวะด้ือ
อินซูลินร่วมด้วย ในระยะน้ีจะพบว่าผู้ป่วยเบาหวานเริ่มมีนํ้าหนักลด และอาจตรวจพบสารคีโตนใน
ปัสสาวะจากการสลายไขมัน ผลกระทบจากการที่ร่างกายมีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ๆ 
จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อหลอดเลือดทั้งเล็กและใหญ่ (Micro & Macrovascular) และ
เส้นประสาท โดยที่ความผิดปกติของระบบหลอดเลือดจะเกิดข้ึนทั่วร่างกาย แต่พยาธิสภาพที่เป็น
ปัญหาสําคัญและพบบ่อยเกิดขึ้นที่จอประสาทตา เส้นประสาท หลอดเลือดขนาดเล็ก เช่น หลอดเลือด
ที่ไต และหลอดเลือดขนาดใหญ่ต่าง ๆ  

3)  ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน 
 3.1  ผู้ที่มีภาวะ Impaired glucose tolerance (IGT) คือ มีระดับนํ้าตาลในเลือดหลัง

งดอาหาร 8 ช่ัวโมงอยู่ในช่วง 100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (Prediabetes) หรือผู้ที่มีระดับ Plasma 
Glucose ในการทดสอบ Oral glucose tolerance test (OGTT) 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 

     3.2 วิถีการดําเนินชีวิต (Lifestyle) การรับประทานอาหารท่ีมีโภชนาการเกิน การขาด
การเคลื่อนไหวร่างกาย หรือการทํางานท่ีไม่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย (Physical inactivity) ส่งผลให้
มีภาวะอ้วน ซึ่งพบว่าผู้ที่มี Body Mass Index (BMI) มากกว่าหรือเท่ากับ 23 Kg/m2 ในคนเอเชียจะ
เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานมากกว่าผู้ที่มีนํ้าหนักตัวปกติ 

     3.3 การสูบบุหรี่ ซึ่งจะส่งผลให้มีภาวะด้ือต่ออินซูลินได้ ผู้ที่สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงที่จะ
เป็นเบาหวานถึงร้อยละ 30-40 

     3.4  กรรมพันธ์ุ ในครอบครัวที่มี พ่อ แม่ น้อง เป็นเบาหวาน  
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     3.5 ในหญิงต้ังครรภ์ที่เคยเป็นเบาหวาน (Gestational diabetes) มีโอกาสเกิดเบาหวาน
ได้ แม้เมื่อภายหลังคลอดบุตรแล้วค่านํ้าตาลในเลือดกลับเป็นปกติแล้วก็ตาม 

     3.6  ในผู้ที่มีภาวะครียด ซึ่งผลของความเครียดจะกระตุ้นให้ร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมน 
เช่น Catecholamine, Cortisol, Angiotensin, Vasopressin ซึ่งผลของฮอร์โมนจะไปยับย้ังการ
หลั่งอินซูลินและกระตุ้นการหลั่งกลูคากอน ทําให้มีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงข้ึน 

    3.7 ในผู้ที่มีภาวะ β cell ของตับอ่อนถูกทําลายจากการติดเช้ือ ปฏิกิริยา Immune 
อุบัติเหตุต่อตับอ่อน ทําให้ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลิน14 

จากข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่ทราบข้างต้น จึงทําให้การค้นหาประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีความ
ชัดเจนขึ้น บุคลากรในทีมสุขภาพจึงควรให้ข้อมูล และแนะนําให้บุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมาทํา
การตรวจเพ่ือค้นหาโรคเบาหวานต่อไป 

2.1.5 อาการและอาการแสดงของโรคเบาหวาน  
อาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานมีทั้งส่วนที่เป็นผลจากภาวะนํ้าตาลสูงโดยตรง และจาก

โรคแทรกซ้อน ดังน้ี  
1)  อ่อนเพลีย เหน่ือยง่าย นํ้าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ (weight loss) เน่ืองจากร่างกาย

ไม่สามารถใช้นํ้าตาลในกระแสเลือดได้ ร่างกายจึงย่อยสลายโปรตีนและไขมันในร่างกายแทน 
2)  ปัสสาวะบ่อยและมาก (Polyuria) ปัสสาวะกลางคืน (Nocturia) 
3)  คอแห้ง กระหายนํ้า ด่ืมนํ้ามาก (Polydypsia)  
4)  หิวบ่อย รับประทานจุ (Polyphagia) แต่นํ้าหนักลด อ่อนเพลีย (Tiredness)  
5)  ถ้าเป็นแผลจะหายยาก มีการติดเช้ือตามผิวหนัง 
6)  มีอาการคันตามผิวหนัง มีการติดเช้ือรา (Infections)  
7)  ตาพร่ามัว (Blurred vision)  
8)  ชาปลายมือปลายเท้า (Numbness) 
9)  หย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunctions)15  
สรุปอาการสําคัญที่พบบ่อยและข้อมูลการคัดกรองความเสี่ยง ดังน้ี คือ 
1) ปัสสาวะบ่อย มีปริมาณมาก 
เน่ืองจากกระบวนการกรองนํ้าตาลในเลือดที่สูงมากออกมาทางปัสสาวะโดยไตนี้ จําเป็นต้อง

ดึงนํ้าออกมาด้วย  ดังน้ัน ผู้ป่วยย่ิงมีระดับนํ้าตาลสูงมากเท่าใดก็ย่ิงปัสสาววะบ่อยและมากขึ้นเท่าน้ัน 
ทําให้ต้องต่ืนมาเข้าห้องนํ้าตอนกลางคืนหลายคร้ัง 

 
                                                 

14เรื่องเดียวกัน, หน้า 111-112. 
15เรื่องเดียวกัน, หน้า 113. 
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2) คอแห้ง กระหายนํ้ามาก และดื่มนํ้ามาก 
เป็นผลจากการท่ีร่างกายเสียนํ้าไปจากการปัสสาวะบ่อยและมากทําให้เกิดภาวะขาดนํ้า จึง

ต้องชดเชยด้วยการด่ืมนํ้าบ่อย ๆ 
3) นํ้าหนักลด ผอมลง 
เน่ืองจากในภาวะที่ขาดอินซูลินร่างกายไม่สามารถนํานํ้าตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้  

ร่วมกับการขาดน้ําจากการปัสสาวะบ่อย  ร่างกายจึงจําเป็นต้องนําเอาโปรตีนและไขมันที่เก็บสะสมไว้
ในเน้ือเย่ีอมาใช้แทน จึงทําให้รู้สึกอ่อนเพลียและนํ้าหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ 

4) หิวบ่อยและรับประทานจุ เน่ืองจากขาดพลังงานจึงทําให้หิวบ่อย และรับประทานจุ 
ผู้ที่มีอาการบางอย่างดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ควรได้รับการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดให้

แน่ใจว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ สําหรับบุคคลทั่วไปก็ควรได้รับการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดเป็นประจํา
ทุกปี จะทําให้ตรวจพบการเกิดโรคได้ก่อนที่จะมีอาการปรากฏ ซึ่งจะดูแลรักษาได้ง่ายกว่าการตรวจ
พบเมื่ออาการปรากฏแล้ว 

เบาหวานประเภทที่ 2 น้ีส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแสดงชัดเจน ส่วนน้อยจะมีอาการผิดปกติ
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนําหนักตัวอาจลดลงบ้างเล็กน้อย บางรายอาจมีนํ้าหนักตัวข้ึน หรือนํ้าหนักเกิน
หรือ้วนอยู่เดิม ในรายที่เป็นเร้ือรังมานาน ทั้งที่มีอาการหรือไม่มีอาการปัสสาวะบ่อยมาก่อน อาจมา
พบแพทย์ด้วยภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ เช่น ชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามปลายมือปลายเท้า ตามัวลง
ทุกที หรือต้องเปลี่ยนแว่นสายตาบ่อย เจ็บ จุกหน้าอกจากโรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต 
ภาวะองคชาตไม่แข็งตัว เป็นต้น16 จึงควรมีการคัดกรองความเสี่ยงไว้เบ้ืองต้นทุกปี 

5)  การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  
การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน สําหรับผู้ที่อยู่ในข่ายที่มีโอกาสเป็นเบาหวานได้โดย

ไม่รู้ตัว ถึงแม้จะยังไม่มีอาการเบาหวานอย่างชัดเจน แต่ก็ควรหมั่นตรวจสอบ ได้แก่ ผู้มีประวัติ ดังน้ี 
 5.1 อายุมากกว่า 45 ปี ปัจจุบันการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเมตาบอลิก ซึ่งรวมถึง

ผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย เร่ิมคัดกรองประชาชนที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป  
 5.2  อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าอ้วน (ในคนเอเชียใช้ดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) 

ต้ังแต่ 23 กิโลกรัม/เมตร2 เริ่มเป็นผู้ที่มีนํ้าหนักเกินหรือทว้ม และ ผู้ที่มี BMI มากกว่า 25 กิโลกรัม/เมตร2 

เท่ากับอ้วน) (BMI หาได้จากนํ้าหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกําลังสอง) 
 5.3  ผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นเบาหวาน 
 5.4 เคยคลอดบุตรนํ้าหนักแรกคลอดเกิน 4 กิโลกรัมหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น

เบาหวานขณะต้ังครรภ์ 
     5.5 มีประวัติความดันโลหิตสูง 

                                                 
16สุรเกียรติ อาชานุภาพ, รู้กัน รู้แก้ โรคเบาหวาน, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน, 2553), หน้า 10. 
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    5.6  มีประวัติไขมันในเลือดผิดปกติ 
 5.7  เคยตรวจพบว่ามีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงกว่า แต่ยังไม่เข้าข่ายเบาหวาน 
 5.8  มีประวัติโรคหลอดเลือดเสื่อม 
 5.9 มีประวัติติดเช้ือง่ายเป็น ๆ หาย ๆ บริเวณผิวหนัง ระบบสืบพันธ์ุ หรือระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะ 
ถ้าผู้ป่วยใดอยู่ในข่ายของผู้ที่มีโอกาสเป็นเบาหวานก็ควรหมั่นตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด

ก่อนรับประทานอาหารเช้า ทุก 6-12 เดือน เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นเบาหวานหรือไม่17  
สําหรับการวิจัยน้ี เพ่ือให้มีความเข้าใจในลักษณะของเบาหวานประเภทที่ 2 ให้เข้าใจได้ดี

ย่ิงขึ้น จึงแสดงให้เห็นดังตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของเบาหวานประเภทที่ 1 และ
ประเภทที่ 2 ดังน้ี 

 
ตารางที่ 2.2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของเบาหวานประเภทที่ 1 และประเภทที่ 218 
 

ลักษณะข้อมูล เบาหวานประเภทที่ 1 เบาหวานประเภทที่ 2 
กลุ่มอาย ุ มักเกิดในคนที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี มักเกิดในคนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี 
นํ้าหนักตัว ผอม อ้วน 
การทํางานของตับอ่อน ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้หรือผลิต

ได้เพียงเล็กน้อย 
ยังสามารถผลิตอินซูลินได้บ้างหรือ
เป็นปกติ แต่ประสิทธิภาพของ
อินซูลินลดลง 

อาการแรกพบ มักเกิดอาการรุนแรง มีอาการเล็กน้อย รุนแรงหรือไม่มี
อาการเลยก็ได้ 

การรักษา จําเป็นต้องใช้อินซูลินฉีด อาจควบคุมอาหารอย่างเดียวโดย
ไม่จําเป็นต้องใช้อินซูลินหรือใช้ยา
รับประทาน หรือบางรายอาจต้อง
ใช้อินซูลินฉีดด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17นพ.เทพ หิมะทองคํา และคณะ, ความรู้เรื่องเบาหวาน ฉบับสมบูรณ์, อ้างแล้ว, หน้า 32-33. 
18เรื่องเดียวกัน, หน้า 38. 
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2.1.6 โรคหรือภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน 
โรคแทรกซ้อนของเบาหวานมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของการเป็นเบาหวาน กล่าวคือ 

ย่ิงเป็นเบาหวานนานเท่าใด โอกาสจะเกิดโรคแทรกซ้อนก็จะมากขึ้น การควบคุมเบาหวานให้ดีและ
ดูแลตนเองให้ถูกต้องจะช่วยลดและชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนเหล่าน้ันให้ช้าลงหรือโรคแทรกซ้อน
บางอย่าง อาจป้องกันมิให้เกิดขึ้นเลยได้ นอกจากนี้ การเกิดโรคแทรกซ้อนยังข้ึนกับพันธุกรรมและ
ปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ อีก อาทิ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ ความอ้วน และการขาด
การออกกําลังกาย  

โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอันตรายและคุกคามถึงแก่ชีวิตน้ัน มี
ความสัมพันธ์กับระดับนํ้าตาลในเลือด ระยะเวลาของการเป็นโรค และการไม่สามารถควบคุมระดับ
นํ้าตาลให้อยู่ในระดับปกติได้ ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน และภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง 

1) ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน หมายถึง ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนรวดเร็ว และมีความ
รุนแรงที่พบในผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่  

   1.1) Diabetic ketoacidosis (DKA) 
   1.2) Hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome (HHNK) 
   1.3) Hypoglycemia 
 โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเภท โดยสรุป ดังน้ี 
 1.1 Diabetic ketoacidosis (DKA) หมายถึง ภาวะกรดจากการค่ังของสารคีโตนใน

กระแสเลือด มักพบในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 (DM type 1) และอาจมีปัจจัยส่งเสริมร่วมด้วย ได้แก่ 
ความเครียด การเจ็บป่วยต่าง ๆ เป็นต้น  ทําให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อภาวะเครียด หรือการ
เจ็บป่วยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ คอร์ติซอล ซึ่งมีผลกระตุ้นให้มีการการสร้างนํ้าตาลเพ่ิมมากขึ้น 

 1.2 Hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome (HHNK) เป็น
กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการขาดอินซูลิน ทําให้มีกลูโคส และ Osmolarity ในกระแสเลือดสูง
มาก แต่ไม่มีภาวะกรดจากสารคีโตน ส่วนใหญ่กลุ่มอาการน้ี พบได้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (DM 
Type 2) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 (DM type 1) พบได้แต่น้อย 

 1.3 Hypoglycemia หมายถึง ภาวะที่มีระดับกลูโคสในเลือดตํ่ากว่าปกติ ซึ่งมักพบได้
บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 (DM type 1) มากกว่าชนิดที่ 2 (DM Type 2), ในผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 จะพบภาวะ hypoglycemia ในรายที่ได้รับการรักษาด้วยยาลดระดับนํ้าตาลในเลือดทั้งชนิด
รับประทานและชนิดฉีด การวินิจฉัยประกอบด้วย 1) ระดับกลูโคสในเลือดตํ่ากว่า 50 มก./ดล. 2) มี
อาการต่าง ๆ ของ hypoglycemia 3) อาการหายไปหลังจากแก้ไขให้ระดับกลูโคสในเลือดกลับสู่ปกติ 
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2) โรคหรือภาวะแทรกซ้อนเร้ือรังที่พบในผู้ป่วยเบาหวาน อาจจําแนกเป็น 2 ลักษณะคือ
ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือด หรือเป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับอวัยวะ ดังน้ี 

 2.1  ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือด 
  2.1.1 ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ (Macrovacular complication) 

ได้แก่ 
                 (1) หลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ (Coronary heart disease) 
                 (2) หลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease) 
              (3) หลอดเลือดส่วนปลายที่ขา (Peripheral vascular disease) 
         2.1.2 ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดแดงฝอย (Microvascular complication) 
                 (1) ภาวะแทรกซ้อนที่จอประสาทตา (Retinopathy)  
                 (2) ภาวะแทรกซ้อนที่ไต (Nephropathy) 
                 (3) ภาวะแทรกซ้อนที่เส้นประสาท (Neuropathy)19 
   2.2 โรคแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนกับอวัยวะ เป็นส่วนที่สําคัญและพบได้บ่อย ซึ่งเป็นอวัยวะ

ส่วนที่ควรเฝ้าระวังที่รู้จักกันเป็นอักษรย่อ 3 ต.(ตา ไต ตีน (เท้า) (มักใช้คําว่า “ตีน” ไม่ใช่คําไม่สุภาพ 
แต่ในทางสาธารณสุข ใช้เพ่ือเป็นอักษรตัว ต. ให้ผู้ป่วยจําได้และเข้าใจง่าย) และทางระบบประสาท 
ทางหลอดเลือดและหัวใจ โรคแทรกซ้อนเหล่าน้ันโดยสรุป ดังน้ี 

        2.2.1  โรคแทรกซ้อนทางตา เบาหวานขึ้นตามีความสัมพันธ์โดยตรงกับระยะเวลา
ของการเป็นโรคเบาหวาน ปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดตาบอดได้มากท่ีสุด ผู้ป่วย
เบาหวานมีโอกาสตาบอดสูงเป็น 20 เท่าของคนปกติ การป้องกันมิให้ตาบอดสามารถทําได้โดยการ
ตรวจตากับจักษุแพทย์อย่างสม่ําเสมอ หากจักษุแพทย์พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดใกล้กับ
ประสาทตา (optic disc) หรือบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางของการมองเห็น การรักษาด้วยการยิงแสง
เลเซอร์จะป้องกันมิให้ตาบอดได้ แต่อาจทําให้ผู้ป่วยมีลานสายตาที่แคบลง หรือความสามารถในการ
มองเห็นภาพตอนกลางคืนลดลง  นอกจากน้ี การยิงเลเซอร์ไม่สามารถทําให้ตาที่มองไม่เห็นหรือมัวอยู่
แล้วต้ังแต่ต้นกลับชัดขึ้นได้ แต่เป็นการป้องกันมิให้รุนแรงขึ้นหรือตาบอดเท่าน้ัน 

  กรณีที่เบาหวานขึ้นตารุนแรงจนมีเลือดออกในนํ้าวุ้นของลูกตา (vitreous hemorrhage) 
เกิดการลอกหลุดของจอภาพทําให้ตาบอด การผ่าตัดตาเพ่ือเปลี่ยนนํ้าวุ้นลูกตา และซ่อมจอภาพ อาจ
ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นได้ แต่จะไม่เหมือนปกติ  ต้อกระจกเป็นภาวะท่ีเลนส์ของลูกตาขุ่นมัวลงทําให้
การมองเห็นลดลงหรือมองไม่เห็นเลยก็ได้  พบในคนสูงอายุทุกคน  ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมโรคไม่ดี

                                                 
19ชลธิรา เรียงคํา, การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน, ใน วันดี โตสุขศรี,ผศ.ดร. และคณะ.(บรรณาธิการ), 

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1), อ้างแล้ว, หน้า 125-131. 
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จะทําให้เกิดต้อกระจกได้เร็วขึ้น  การรักษาทําได้โดยการผ่าตัดลอกเอาเลนส์ที่เสื่อมออก และเอาเลนส์
เทียมใส่แทนก็จะช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น 

  2.2.2 โรคแทรกซ้อนทางไต เบาหวานลงไตเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุด
สาเหตุหน่ึงของผู้ป่วยเบาหวาน เบาหวานลงทีมีอาการมากขึ้น ผู้ป่วยจะผ่านจากภาวะไมโครแอลบูมิน
เป็น ภาวะแมคโครแอลบูมิน คือจะมีแอลบูมินในปัสสาวะวันละมากกว่า 300 มิลลิกรัมและหาก
โปรตีนแอลบูมินร่ัวออกจากร่างกายมาก ๆ เข้าจะทําให้โปรตีนแอลบูมินในเลือดตํ่าลง เกิดอาการบวม 
โดยเฉพาะบริเวณเท้า ในระยะต้นอาจบวม ๆ ยุบ ๆ และต่อมาก็จะบวมตลอดเวลาและบวมทั่วตัว ใน
ระยะนี้พบว่า ผู้ป่วยมักมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วย สุดท้ายก็จะเข้าสู่ภาวะไตพิการหรือไตวายเร้ือรัง  
มีอาการอ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ซึมลง ไม่รู้ตัว หรือเกิดอาการชักได้ รวมทั้งอาจเกิด
ภาวะหัวใจล้มเหลว นํ้าท่วมปอด การรักษาภาวะไตวายเร้ือรังก็คือการล้างไต ซึ่งมีอยู่ 2 วิธี คือการ 
ล้างไตโดยฟอกเลือดผ่านเคร่ืองไตเทียมและการล้างไตผ่านทางช่องท้อง และในข้ันสุดท้ายหากเป็นไป
ได้ก็คือ การเปลี่ยนไต  เมื่อสภาวะผู้ป่วยอํานวยและมีไตที่เหมาะสมกับเน้ือเย่ือผู้ป่วย 

  2.2.3 โรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท โรคแทรกซ้อนทางระบบประสาทน้ี แบ่ง
พิจารณาตามอาการได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 

        (1)  อาการที่ เกิดจากประสาทส่วนปลายเส่ือม มักพบได้บ่อยในผู้ป่วย
เบาหวาน โดยผู้ป่วยมักจะสูญเสียประสาทรับความรู้สึกบริเวณเท้าเริ่มที่ปลายน้ิวเท้าและลุกลามข้ึนไป
เรื่อย ๆ ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บและไม่รับรู้ความร้อนเย็นที่เท้าและขาทั้ง 2 ข้าง  บาดแผลจึงเกิดได้ง่าย 
โดยถ้าเป็นบริเวณท่ีตําแหน่งของเท้าเป็นจุดรับนํ้าหนักของร่างกาย แผลจะย่ิงไม่หาย ย่ิงร่วมกับภาวะ
ที่เส้นเลือดผิดปกติมีเลือดไปเลี้ยงที่เท้าไม่เพียงพอด้วยแล้ว โอกาสที่จะต้องสูญเสียเท้าจะสูงมาก 
ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสจะสูญเสียเท้าสูงถึง 40 เท่าของคนปกติ การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานจึงมี
ความสําคัญมาก ผู้ป่วยเบาหวานควรบริหารเท้า ดูแลความสะอาด ใช้ครีมบํารุงผิวทาเท้าในกรณี
ผิวหนังแห้ง ดูแลแผลแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อย และจะต้องตัดเล็บด้วยความระมัดระวัง 

   บางครั้งผู้ป่วยอาจมีอาการปวดเส้นประสาทข้ึนได้  โดยมีอาการปวดแสบ
ปวดร้อนหรือรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าช้อต หรือมีความรู้สึกเหมือนมีตัวมดมาไต่ตัวไรมาตอมอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเวลานอน ทําให้เป็นที่น่ารําคาญทนทุกข์ทรมานจนนอนไม่หลับได้  ในปัจจุบันยังไม่
มีวิธีการที่จะทําให้เท้าหายชาได้ การควบคุมนํ้าตาลในเลือดให้ดีจะช่วยลดอาการชาหรือไม่ให้มีอาการ
มากข้ึนได้ ส่วนการใช้ความร้อนประคบไม่สามารถช่วยได้ ซ้ํายังทําให้เกิดแผลได้ง่าย ไม่ควรทําอย่างย่ิง
ในผู้ป่วยเบาหวาน 

        (2)  ความผิดปกติของเส้นประสาทเส้นใดเส้นหน่ึง เช่น ประสาทที่ไปเลี้ยง
กล้ามเน้ือตาผิดปกติ ทําให้กลอกตาไม่ได้ในบางทิศทาง มองเห็นภาพซ้อน  ในผู้ป่วยบางรายอาจมี
อาการปวดศีรษะมากร่วมด้วย  ความผิดปกติน้ี  ส่วนใหญ่จะดีขึ้นและหายได้เองใน 2-12 เดือน 
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        (3) ระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อม อาการท่ีเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติ
เสื่อม ยังแยกได้เป็น 

    3.1 ประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมระบบทางเดินอาหารเสื่อม ยังผลให้
กระเพาะอาหารไม่เคลื่อนไหว รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ มีอาการแน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน  การ
ดูดซึมอาหารมีปัญหา  ทําให้การคบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดเกิดปัญหาได้ง่าย นอกจากน้ัน อาจทําให้
เกิดปํญหาท้องเสียเรื้อรังเป็น ๆ หาย ๆ ได้ และมักจะท้องเสียในเวลากลางคืน 

    3.2 ประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธ์ุเสื่อม  
เกิดอาการกล้ันปัสสาวะไม่ได้หรือปัสสาวะไหลออกไม่รู้ตัว  ภาวะกระเพาะปัสสาวะไม่บีบตัว  ทําให้มี
ปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะอยู่ตลอดเวลา  เป็นต้นเหตุของการติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะ      
ในเพศชายอาจมีปัญหาการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศร่วมด้วย 

  2.2.4 โรคแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือดแดง ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ
นํ้าตาลไม่ดีเป็นระยะเวลานานอาจจะเกิดภาวะเส้นเลือดตีบแข็ง (atherosclerosis) เร็วข้ึน ทําให้เกิด
ปัญหากับอวัยวะท่ีเส้นเลือดน้ันไปหล่อเลี้ยง เช่น ถ้าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอุดตันก็จะทําให้เกิด
อัมพาต เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอุดตันทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวาย หรือหากเลือดไป
เลี้ยงกล้ามเนื้อขาไม่เพียงพอ ทําให้แขนขาอ่อนแรงและมักมีอาการปวดขาเวลาเดิน  กรณีหลังน้ีเป็น
สาเหตุสําคัญของการสูญเสียขาของผู้ป่วยเบาหวานด้วย  เน่ืองจากจะทําให้แผลหายยาก  ปัจจัยเสี่ยง
อ่ืนที่ทําให้เกิดเส้นเลือดตีบแข็งที่อาจพบได้ในผู้ป่วยเบาหวาน  คือ ภาวะไขมันในเลือดสูง  ความอ้วน  
การขาดการออกกําลังกาย  การสูบบุหรี่ และความดันโลหิตสูง20 

2.1.7 แนวทางการรักษาโรคเบาหวาน 
การรักษาเบาหวานประเภทที่ 2 น้ี ทําได้ต้ังแต่การควบคุมอาหารร่วมกับการออกกําลังกาย

โดย ไม่ต้องรับประทานยาลดนํ้าตาล แต่ถ้าระดับนํ้าตาลในเลือดสูงกว่าที่ควรก็จะใช้ยารับประทาน
ร่วมด้วย แต่ในผู้ป่วยบางรายหากใช้การควบคุมอาหารร่วมกับรับประทานยาแล้วยังไม่ได้ผลอาจจะ
ต้องฉีดอินซูลิน  

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลินน้ี หากปล่อยปละละเลยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
นํ้าตาลในเลือดจะสูงข้ึนเรื่อย ๆ เน่ืองจากนํ้าตาลเข้าไปในเน้ือเย่ือไม่ได้และโปรตีนก็ถูกสสลายมาสร้าง
เป็นนํ้าตาลมากข้ึนที่ตับ แต่เน่ืองจากผู้ป่วยกลุ่มน้ียังมีอินซูลินอยู่บ้าง จึงไม่เกิดการสลายไขมันในอัตรา
ที่รวดเร็วจนเกิดภาวะกรดคั่งในเลือดจากสารคีโทนเหมือนกับผู้ป่วยเบาหวานชนิดพ่ึงอินซูลิน  แต่หาก
ผู้ป่วยระมัดระวังและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง  นํ้าตาลในเลือดจะสูงขึ้นเร่ือย ๆ จนต้องพยายามขับ
นํ้าตาลออกมาทางปัสสาวะ  ทําให้ผู้ป่วยเสียนํ้ามากและเกิดภาวะขาดนํ้า ไตทํางานลดลง  ทําให้
นํ้าตาลในเลือดสูงขึ้นอีก เพระถูกขับออกจากร่างกายไม่ได้  ภาวะรับรู้ของผู้ป่วยจะลดลงเร่ือย ๆ  ใน
                                                 

20นพ.เทพ หิมะทองคํา และคณะ, ความรู้เรื่องเบาหวาน ฉบับสมบูรณ์, อ้างแล้ว, หน้า 43-48. 
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ที่สุดอาจหมดสติ (coma) และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ภาวะน้ีเรียกว่า โคม่าจากนํ้าตาลในเลือดสูงมาก 
(hyperosmolar hyperglycemic nonketotic coma) เบาหวานประเภทใดก็ตาม มีโอกาสเกิด
ภาวะหมดสติได้ทั้งสิ้นหากไม่ควบคุมระดับนํ้าตาลให้ดี ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งหากรู้เท่าไม่ถึงการณ์
อาจทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

เป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวาน คือ การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใกล้เคียงเกณฑ์
ปกติ ซึ่งในการควบคุมโรคเบาหวานให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น ต้องอาศัยทั้งการควบคุมอาหารและการ
ออกกําลังกาย ร่วมกับการใช้ยาทั้งในรูปของยารับประทาน หรือฉีดอินซูลิน รวมทั้งไม่ควรละเลยการ
ดูแลจัดการกับความเครียดหรือสุขภาพจิตไปพร้อมกัน การควบคุมโรคเบาหวานมีความสําคัญย่ิงใน
โรคเบาหวานโดยถือว่าผู้ป่วยเบาหวานเป็นบุคคลสําคัญในการจัดการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ 
ร่วมไปกับการดูแลรักษาของทีมสุขภาพ 

2.1.8 เป้าหมายการควบคุมโรคเบาหวาน 
ในการควบคุมโรคเบาหวาน และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ น้ัน การควบคุม

ระดับนํ้าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งที่สําคัญมาก โดยพิจารณาเป็นรายกรณี 
ดังน้ี  

1) การควบคุมเข้มงวดมาก ควรควบคุมในผู้ใหญ่ที่เป้นโรคเบาหวานในระยะเวลาไม่นาน 
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร่วมอ่ืน ๆ ควรควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติ
ตลอดเวลา เป้าหมาย HbA1C < 6.5% และควรเฝ้าระวังภาวะระดับนํ้าตาลตํ่า ควบคู่ไปด้วย 

2) ผู้ป่วยที่มีภาวะนํ้าตาลตํ่าในเลือดบ่อยหรือรุนแรง ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนรุนแรงหรือมี
โรคร่วมหลายโรค เป้าหมายระดับ HbA1C ไม่น้อยกว่า 7.0%  

3) ผู้สูงอายุ (อายุ >65 ปี) ควรพิจารณาสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย แบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม
เพ่ือกําหนดเป้าหมายในการรักษา ดังน้ี  

 3.1  ผู้ป่วยสูงอายุที่สุขภาพดีไม่มีโรคร่วม ให้ควบคุมในระดับเข้มงวดคือใช้เป้าหมาย 
HbA1C น้อยกว่า 7.0%  

 3.2 ผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการดําเนินกิจวัตรประจําวันได้  (functionally 
independent) และมีโรคร่วม (comorbidity)อ่ืน ๆ ที่ต้องได้รับการดูแลร่วมด้วย เป้าหมาย HbA1C 
เท่ากับ 7.0-7.5% 

 3.3 ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือและดูแลใกล้ชิดในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน 
(functionallyindependent) เป้าหมายในการควบคุมระดับนํ้าตาลไม่จําเป้นต้องเข้มงวด การ
บริหารยาไม่ควรยุ่งยาก เป้าหมาย HbA1C เท่ากับ 7.0-8.0% 
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ตารางที่ 2.3 แสดงเป้าหมายการควบคุมเบาหวานในวัยผู้ใหญ่ (ยกเว้นสตรีต้ังครรภ์) 
 

ระดับน้าํตาล 
ควบคุม 

เข้มงวดมาก 
ควบคุม 
เข้มงวด 

ควบคุม 
ไม่เข้มงวด 

ก่อนอาหาร (Fasting plasma glucose 
หรือ Fasting Blood Sugar) (mg/dL) 

70-110 90-130 < 150 

หลังอาหาร 2 ช่ัวโมง  
(Postprandial Blood Sugar) (mg/dL) 

< 140 - - 

ค่านํ้าตาลเฉลี่ยสะสม (Hemoglobin A1c 
or HbA1c) 

< 6.5% < 7.0% 7.0-8.0% 

 
นอกจากเป้าหมายในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดแล้ว ผู้ป่วยเบาหวานยังควบคุมปัจจัย

ต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการควบคุมโรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ มีดังน้ี 
1. ควบคุมระดับไขมันในเลือด โดยมีเป้าหมายให้ลดระดับ LDL-Cholesterol < 100 

mg/dL, Triglyceride < 150 mg/dL, HDL ในผู้ชาย 40, ในผู้หญิง 50 mg/dL 
2. ควบคุมความดันโลหิต ให้ไม่เกิน 140/80 มม.ปรอท 
3. ดัชนีมวลกาย 18.5-22.9 kg./m2 หรือใกล้เคียง 
4. รอบเอว ในผู้ชาย < 90 cm. และในผู้หญิง < 80 cm. หรือส่วนสูงเป็นเซนติเมตรหารสอง 
5. งดสูบบุหรี่ หรือหลีกเลี่ยงควันบุหรี่จากผู้อ่ืน 
6. งดด่ืมสุรา หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือหากต้องการด่ืมควรจํากัดปริมาณ โดยใน 1 วัน 

ผู้หญิงด่ืมไม่ควรเกิน 1 แก้ว และผู้ชายไม่ควรเกิน 2 แก้วมาตรฐาน 
ทั้งน้ี เป้าหมายการรักษาเบาหวานในผู้ใหญ่ อาจเป็น นํ้าตาลสะสม <7% นํ้าตาลก่อน

อาหาร < 80-110 มิลลิกรัม/เดซิลิตร นํ้าตาลหลังอาหาร 2 ช่ัวโมง <140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งอาจ
พิจารณาปรับเป้าหมายของการรักษาให้สูงขึ้น จากนํ้าตาลสะสมน้อยกว่า 7% เป็น น้อยกว่า 7.5-
8.5% ในรายที่อาจมีผลเสียจากการคุมนํ้าตาลที่เข้มงวดมากเกินไป21 

การควบคุมโรคเบาหวานให้ได้ผลดี ควรประกอบไปด้วย 
1. การเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม 
2. การออกกําลังกายหรือการมีกิจกรรมทางกาย 
3. การรับประทานยา 

                                                 
21โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง หอบหืด ปอดอุดก้ันเร้ือรัง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลเลิดสิน, 2559), หน้า 17. 
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4. การฉีดอินซูลิน (ถ้ามี) 
5. การดูแลทางด้านจิตใจ22  
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยขอเพ่ิมเติมรายละเอียด หัวข้อที่มีส่วนเก่ียวข้องอย่างมาก ในการ

ดูแลตนเองอย่างต่อเน่ือง คือ เรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม  ซึ่งในรายละเอียดมัก
อยู่ในโภชนบําบัด (Dietary management in diabetes) โภชนบําบัด เป็นการดูแลด้านอาหารและ
โภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โภชนบําบัดเป็นองค์ประกอบในการรักษาโรคเบาหวานที่สําคัญย่ิงที่
ผู้ป่วยเบาหวานทุกรายควรได้รับ การที่ผู้ป่วยได้รับคําแนะนําด้านโภชนาการจากนักกําหนดอาหาร
หรือนักโภชนาการท่ีมีประสบการณ์ในการดูแลโรคเบาหวานสามารถทําให้ระดับนํ้าตาลสะสมลดลงได้
ร้อยละ 1-2 ในระยะเวลา 3-6 เดือน23 ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้คําว่าเวชโภชนบําบัด หรือ medical 
nutrition therapy เป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหน่ึงในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน มี
กระบวนทัศน์ที่ถูกต้องในการดูแลด้านอาหารและโภชนาการแก่ผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต้องนํา
ผู้ป่วยไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีชีวิต (behavior or lifestyle changes) ความพยายาม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องอาศัยความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง การสร้างสัมพันธ์อันดีและ
ความไว้วางใจต่อกัน และมีความพยายามในการเจาะเข้าหาปัญหาหรืออุปสรรคหรือข้อจํากัดที่ทําให้
การปรับพฤติกรรมไม่ประสบความสําเร็จ กระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมน้ีจะเป็นการเสริมสร้าง
ให้ผู้ป่วยสามารถดูแลกําหนดอาหารให้ตนเองได้ในระดับหน่ึง เกิดความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์
ปรับปรุงตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเรียกแนวคิดน้ีว่า Empowerment  

การให้เวชโภชนบําบัด หรือ medical nutrition therapy มีหลายวิธีการที่อาจต้องใช้
ผสมผสานกัน ได้แก่  

1. การกินอาหารลดพลังงานและไขมัน 
2. การนับคาร์โบไฮเดรต 
3. การประเมินอัตราส่วนอินซูลินต่อคาร์โบไฮเดรต 
4. การวางแผนเมนูอาหารอย่างง่าย 
5. การเลือกรับประทานอาหารสุขภาพ 
6. การกําหนดอาหารเฉพาะบุคคล 
7. การใช้รายการอาหารแลกเปลี่ยน 
8. การฝึกอ่านค่าสารอาหารจากฉลากโภชนาการ 

                                                 
22ชลธิรา เรียงคํา, การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน, ใน ผศ.ดร.วันดี โตสุขศรี และคณะ. (บรรณาธิการ), 

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1), อ้างแล้ว, หน้า 114-116. 
23วีรศักด์ิ เมืองไพศาล, การจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมพฤฒาวิทยา

และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ภาควิชาอายุรศาตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2557, หน้า 125). 
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9. การใช้ปิรามิดอาหารหรือในประเทศไทย เราใช้ธงโภชนาการ 
10. การควบคุมสัดส่วนอาหาร (Portion control) 
11. การใช้ค่า glycemic index ในการเลือกอาหาร 
12. การใช้ยุทธศาสตร์ของการปรับพฤติกรรมการกิน 
13. การใช้กลุ่มบําบัด (Group therapy) 
14. การใช้กลุ่มสัมพันธ์ระยะสั้น (Day camp or weekend camp) 
15. การใช้กลุ่มสัมพันธ์ระยะยาว เช่น ชมรมผู้ป่วยเบาหวาน 
16. การวางแผนออกกําลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วย การออกกําลังกายควร

ทําอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 วัน หรือวันเว้นวันจึงจะเป็นการพอเพียง ระยะเวลาใน
การออกกําลังกายแต่ละคร้ัง ไม่ควรเกิน 40 นาที เพราจะเป็นการหักโหมเกินไป เกิดผลเสียต่อ
ร่างกายได้ โดยท่ัวไปคนเรามักออกกําลังกายไม่ถึงความแรงระดับปานกลาง จึงควรเพ่ิมความแรง
จนถึงระดับ และสร้างโอกาสในการเคลื่อนไหวออกกําลังกายค่อย ๆ สะสมเวลาให้ได้วันละ 30 นาที
เป็นอย่างน้อย24 

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานให้เกิดประสิทธิผลจําเป็นต้องอาศัยสหสาขาวิชาชีพ ไม่ว่า
จะเป็นแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการและนักกําหนดอาหาร ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน (diabetes 
educator) พยาบาล นักกายภาพบําบัด ผู้ดูแลเท้า เป็นต้น การสอนผู้ป่วยในเร่ืองการปรับอาหาร
ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะสามารถแนะนําได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีปฏิบัติง่ายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วย แต่สิ่งที่ต้องคํานึงถึงเสมอ คือ ผู้ป่วยต้องมี
ความเข้าใจจริง ๆ ไม่ใช่สอนผู้ป่วยเป็นแนวคิด หรือนามธรรม ไม่เข้ากับวิถีชีวิตของผู้ป่วย25 เช่น การ
กล่าวถึงอาหารที่ช่วยควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ได้แก่ เมล็ดธัญพืชไม่ขัดสี ผักและผลไม้  ถั่วเปลือกแข็ง 
อาหารประเภทปลา26  

นอกจากน้ัน เร่ืองอ่ืน ๆ ได้แก่ การดูแลด้านจิตใจ การดูแลเท้าและการทราบว่าตนเองต้อง
ได้รับการตรวจร่างกายมากน้อยอย่างไร เหล่าน้ีเป็นสิ่งสําคัญด้วย 

 
 

                                                 
24สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. การออกกําลังกายท่ัวไปและเฉพาะ

โรคผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2545), หน้า 7, 31. 
25จงจิตร อังคทะวานิช, โภชนบําบัด, ใน สารัช สุนทรโยธิน และปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร (บรรณาธิการ),  

ตําราโรคเบาหวาน, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556), หน้า 67-72. 
26ศัลยา  คงสมบูรณ์เวช, กินอย่างไรไม่อ้วน ไม่มีโรค, พิมพ์ครั้งท่ี 3, กรุงเทพมหานคร: คลินิกสุขภาพ, 

2550, หน้า 140-142. 
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1) การดูแลทางด้านจิตใจในผู้ป่วยเบาหวาน 
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยเบาหวานจึงต้องใช้ชีวิต

อยู่กับโรคเบาหวานไปตลอดต้ังแต่เร่ิมเป็น ต้องปรับตัวกับโรค แนวทางการรักษาทั้งรับประทานยา 
และหรือฉีดยาอินซูลิน เลือกอาหารที่ เหมาะสม ป้องกันและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ 
โรคเบาหวานอาจมีการเปล่ียนแปลงของระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่าหรือสูงเป็นช่วง ๆ การเผชิญกับสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจในผู้ป่วยเบาหวานทั้งภาวะวิตกกังวล  มีปัญหาการนอน
หลับ เครียด หรือซึมเศร้า ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีส่งผลทางลบกับการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดด้วย
เช่นกัน โดยส่งผลให้ร่างกายหลั่ง Stress hormone โดยเฉพาะ cortisol ซึ่งทําให้ระดับนํ้าตาลใน
เลือดสูงข้ึนหรือควบคุมได้ยาก ซึ่งเป็นวัฏจักรทางลบต่อผู้ป่วยเบาหวาน 

2) การดูแลเท้า (Foot) ในผู้ป่วยเบาหวาน 
 ในผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสสูงที่จะเกิดแผลท่ีเท้าอย่างรุนแรงไปจนถึงสูญเสียแขนขาจาก

การเกิดแผลพบว่าร้อยละ 12 ของผู้ป่วยเบาหวานเคยเป็นแผลที่เท้า และมากกว่าร้อยละ 60 ของผู้ที่
ต้องสูญเสียเท้าที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุเป็นผู้ป่วยเบาหวาน เพราะฉะนั้นการดูแลเท้า การป้องกันการ
เกิดแผลท่ีเท้าจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงในผู้ป่วยเบาหวาน 

 ปัจจัยท่ีเสี่ยงต่อการสูญเสียเท้า 
 2.1 ปลายประสาทเสื่อม (Neuropathy) อาการน้ีจะเกิดข้ึนกับเส้นประสาทในส่วนที่

ทําหน้าที่รับความรู้สึก เส้นประสาทควบคุมการทํางานของกล้ามเน้ือ และเส้นประสาทในระบบ
ประสาทอัตโนมัติ 

 2.2  ความผิดปกติของหลอดเลือดจากภาวะเส้นเลือดตีบแข็ง ทําให้เกิดการอุดตันของ
เส้นเลือด ทั้งเส้นเลือดแดงใหญ่ และหลอดเลือดฝอย ทําให้เน้ือเย่ือขาดเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงจนเกิด
เป็นแผลที่เท้า เมื่อเกิดแผลท่ีเท้า ก็จะหายช้า และอาจลุกลามจนถึงตัดขาได้ บริเวณที่พบได้บ่อย คือ 
ปลายน้ิวเท้าทั้งห้า และส้นเท้า 

 2.3 การติดเช้ือแทรกซ้อน แผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานมักเกิดร่วมกับการติดเช้ือเสมอ 
โดยเฉพาะเช้ือแบคทีเรีย และการติดเช้ือก็ยังเป็นสาเหตุของการตัดขา เมื่อมีอาการลุกลามมากข้ึน 

3) การดูแลตนเองโดยมีการตรวจร่างกายสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจร่างกายอย่างสมํ่าเสมอ  ดังตารางที่ 2.4 ดังน้ี 
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ตารางที่ 2.4  แสดงคําแนะนําการตรวจร่างกายอย่างสมํ่าเสมอสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน27 
 

การตรวจวัด ความถ่ีของการตรวจ 
1. ตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือด (Glucose) อย่างน้อยวันละคร้ังก่อนอาหาร และ 

หลังอาหาร 2 ช่ัวโมง มื้อใดก็ได้ 
2. ตรวจหาระดับนํ้าตาลที่เกาะเม็ดเลือดแดง (HbA1c) ทุก 3 เดือน หรือเมื่อแพทย์สั่ง 
3. ตรวจหาระดับไข่ขาวในปัสสาวะ เพ่ือตรวจสภาพไต  ทุกปี หรือเมื่อแพทย์สั่ง 
4. ตรวจหาระดับคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือด ทุกปี หรือเมื่อแพทย์สั่ง 
5. วัดความดันโลหิต ทุกปี หรือเมื่อแพทย์สั่ง 
6. ตรวจสภาพม่านตา ทุกปี หรือเมื่อแพทย์สั่ง 
7. ดูแลรักษาเท้า เป็นประจํา 
8. อ่ืน ๆ ตามแพทย์สั่ง รวมถึงความสะอาดร่างกายและการ

ดูแลช่องปากและฟัน 
เป็นประจําและตามแพทย์สั่ง 

 
สรุป การดูแลโดยทีมการรักษาพยาบาลและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพ่ือ

เป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวานที่ดี คือ ระดับนํ้าตาลก่อนอาหารควรอยู่ประมาณ 90-130 
มิลลิกรัม/เดซิลิตร และระดับนํ้าตาลหลังอาหารควรน้อยกว่า 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เป้าหมายของ
การควบคุมเบาหวานในผู้ป่วยแต่ละคนน้ัน จะแตกต่างกันไปตามอายุ ระยะเวลาท่ีเป็นเบาหวาน 
ความร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษา รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนที่ผู้ป่วยมีร่วมด้วย  โดยในผู้ป่วยอายุน้อย 
เพ่ิงได้รับการวินิจฉัย ให้ความร่วมมือดีในการดูแลตนเอง  และยังไม่มีโรคแทรกซ้อนใด ๆ ควรควบคุม
ให้เข้มงวดมาก เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดแดงฝอยและหลอดเลือดแดงใหญ่  ในขณะที่
ผู้ป่วยสูงอายุ มีภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าบ่อย ๆ เป็นเบาหวานมานาน หรือมีภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจาก
โรคเบาหวานหลายอย่าง ยังควรควบคุมเบาหวานอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่หลอด
เลือดแดงฝอย  ส่วนผู้ป่วยสูงอายุที่ดูแลตนเองไม่ได้หรือมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นระยะท้าย ๆ ของโรค 
ควรควบคุมเบาหวานแบบไม่เข้มงวด ควบคุมเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะนํ้าตาลสูงในเลือดฉุกเฉิน 

สําหรับการทําให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีเป้าหมายในการดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง นอกจากการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจโรคเบาหวานแล้ว  ซึ่งจะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

                                                 
27ชลธิรา เรียงคํา, การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน, ใน ผศ.ดร.วันดี โตสุขศรี และคณะ (บรรณาธิการ),         

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1), อ้างแล้ว, หน้า 134. 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 
เป้าหมายหลักของการทําให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีระดับค่านํ้าตาลในเลือดที่ลดลง หรืออยู่

ในระดับที่คงที่ควบคุมได้ดีต่อเน่ือง  คือ การให้ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังน้ัน แนวคิด
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องได้แก่ แนวคิดทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเสริมพลัง และการดูแลตนเอง 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ จึงควรทราบข้อมูลไปตามลําดับ ดังน้ี 

2.2.1 แนวคิดพื้นฐานด้านพฤติกรรม  
แนวคิดพ้ืนฐานด้านพฤติกรรม แบ่งส่วนเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ 
1) แนวคิดเก่ียวกับด้านพฤติกรรม  
2) ระดับทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
โดยมีรายละเอียดในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
1) แนวคิดท่ีเก่ียวกับด้านพฤติกรรม  มีแนวคิดหลายช่วงที่แสดงถึงปัจจัยภายใน และ

ปัจจัยภายนอก คือ 
 1.1) แนวคิดทางด้านสรีระจิตวิทยา แนวคิดน้ีเน้นความสัมพันธ์ระหว่างการทําหน้าที่

ของสมองและระบบประสาทกับพฤติกรรม กล่าวว่าสมองส่วนต่าง ๆ ควบคุมพฤติกรรมแตกต่างกัน  
ความผิดปกติของสมองแต่ละส่วนจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  แนวคิดน้ีอยู่บนสมมติฐาน
ที่ว่าเหตุการณ์ทางจิตวิทยาทุกเหตุการณ์ เช่น ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก การตัดสินใจมีความ 
สัมพันธ์กับเหตุการณ์ทางชีวเคมี  แนวคิดนี้ไม่คํานึงถึงเง่ือนไขหรือสภาพแวดล้อม 

 1.2) แนวคิดทางจิตวิเคราะห์  ผู้นําแนวคิดน้ี คือ ซิกมันด์ ฟรอยด์ เช่ือว่าพฤติกรรม
มนุษย์เกิดข้ึนเน่ืองจากแรงขับ แรงจูงใจ หรือพลังภายใน โดยเฉพาะอย่างย่ิงระดับจิตใต้สํานึก  
แนวคิดน้ี คือ เช่ือว่าแรงขับที่ทําให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงอยู่ในระดับจิตใต้สํานึก  แนวคิด
ของฟรอยด์ได้กล่าวว่าประสบการณ์ในวัยเด็กเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากในปัจจุบัน เน้นว่าจิตใต้
สํานึก เป็นแหล่งรวมความคิด ความรู้สึก จินตนาการ ความขัดแย้งและความจํา แต่แรกของการใช้
ทฤษฎีน้ีด้วยการสะกดจิตรักษา ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนให้เป็นการให้ผู้ป่วยเล่าทุกอย่างที่อยู่ในใจ  สรุปคือ 
เม่ือพฤติกรรมมนุษย์ขึ้นอยู่กับจิตใต้สํานึกแล้ว พฤติกรรมจึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของบุคคล   

 1.3) แนวคิดด้านพฤติกรรมนิยม แนวคิดน้ีไม่เช่ือเรื่องชีวเคมี หรือจิตใต้สํานึกว่าเป็น
แรงผลักดันให้คนแสดงพฤติกรรม  แต่กล่าวว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายนอก เกิดมาจากเง่ือนไขทาง
สิ่งแวดล้อม (ผู้นําแนวคิดน้ี คือ สกินเนอร์ วัตสัน และพาฟลอฟ) แนวคิดพฤติกรรมน้ีไม่อธิบายสิ่งที่
เป็นความคิดที่วัดไม่ได้  กลุ่มนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของชีวิต (lifestyle) ด้วยการวางเง่ือนไข 
โดยกล่าวว่า คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเปลี่ยนเง่ือนไขหรือสิ่งแวดล้อม  ต่อมาจึงมีการ
นําปัจจัยทางความคิดมาอธิบายการเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับปัจจัยด้านเงื่อนไข เรียก ทฤษฎีการ
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เรียนรู้ทางสังคม (social learning) ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็นทฤษฎีความคิดทางสังคม (social cognitive 
theory) 

 1.4) แนวคิดด้านความคิดนิยม (The cognitive perspective) แนวคิดน้ีกล่าวว่า 
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิดของบุคคล  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงต้องเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด  กลุ่มความคิดนิยมจึงเช่ือว่าเหตุการณ์ภายในหรือเหตุการณ์
ส่วนตัว  ได้แก่ ความคิด จินตนาการ ความจํา ความรู้สึก การตัดสินใจ และอารมณ์ การรับรู้เป็น
ส่วนสําคัญในการแสดงออกของพฤติกรรม 

 1.5) แนวคิดกลุ่มมนุษย์นิยม กลุ่มน้ีไม่เช่ือทั้งปัจจัยภายในและภายนอก แต่เช่ือว่า
มนุษย์นิยมเช่ือว่ามนุษย์มีอิสระทางความคิด สามารถเลือกแสดงพฤติกรรมได้ การแสดงพฤติกรรม
ใดๆเป็นทางเลือกของบุคคล ทุก ๆ คนมีความสามารถในทางเจริญงอกงามหรือพัฒนาทั้งสิ้น  ผู้นํา
แนวคิดน้ี คือ มาสโลว์ อธิบายแรงจูงใจของมนุษย์ในตามลําดับข้ัน เริ่มตังแต่ความต้องการด้านร่างกาย  
ความต้องการความปลอดภัย  ความต้องการด้านความรักและการเป็นเจ้าของ ความต้องการศักด์ิศรี
ในตนเอง  และความต้องการจะแสดงตนเองให้เป็นที่ประจักษ์  ผู้นําทฤษฎีอีกท่านหน่ึง คือ รอเจอร์ 
พัฒนาแนวคิดเป็นทฤษฎีเก่ียวกับตน (self - theory) อธิบายตัวตนในอุดมคติ ตัวตนตามการรับรู้28 

สรุปจากแนวคิดด้านพฤติกรรม มี 2 ส่วน คือ เร่ืองของตนเอง และภาวะแวดล้อม 
2) ระดับทฤษฎีของพฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 พฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อนํามาจัดเป็นระดับของทฤษฎีได้

เป็น 3 ระดับ คือ 
 2.1)  ทฤษฎีระดับบุคคล เช่น แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ (Health belief model) 

ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล (Theory of reasoned action) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
(Theory of planned behavior: TPB) แบบจําลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพ็นเดอร์ (Health 
promotion model) และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง/ขั้นตอนการเปล่ียนแปลง (Transtheoretical 
model /Stages of change) 29 

 2.2)  ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับระหว่างบุคคล เช่น ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social 
cognitive theory – SCT) การสนับสนุนทางสังคม และเครือข่ายสังคม (Social support and 
social networks) 

 2.3) ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชน กลุ่ม และองค์กร (Community and 
group models of health behavior change) มีลักษณะของการมองปัญหาโรคภัยไข้เจ็บและ

                                                 
28รศ.ดร.สุรีย์  กาญจนวงศ์, จิตวิทยาสุขภาพ, (นครปฐม : โรงพิมพ์มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556), 

หน้า 13-21. 
29อําไพ  หม่ืนสิทธ์ิ, มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ทริปเปิ้ลกรุ๊ป จํากัด, 2553), หน้า 77-79. 
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พฤติกรรมอนามัยโดยใช้สังคมเป็นฐาน จะมองทุกด้าน เช่น จิตวิทยาสังคม การแพทย์ การสาธารณสุข 
คํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน กระบวนการแก้ปัญหามิได้อยู่ที่การให้ความรู้อย่างเดียว แต่จะเป็นการพัฒนาประชาชนให้
ความรู้ ทักษะ เพียงพอที่จะนําไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมที่เป็นปัญหา ให้ชุมชนเป็นตัวต้ังใน
การแก้ปัญหาโดยการศึกษาโครงสร้างของชุมชน ศักยภาพของชุมชน องค์กรชุมชน ในการแก้ปัญหา 
เช่น การใช้กลุ่มแกนนําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ใช้ภูมิปัญญาด้านสุขภาพของประชาชนในการแก้ปัญหาของ
เขาเอง เช่น การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญาหรือสมุนไพรที่เคยปฏิบัติ 

ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพในแต่ละระดับ มีจุดม่งหมาย และความสามารถในการอธิบาย
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน แต่ก็มีความเกี่ยวเน่ือง เช่ือมโยงกันเหมือนเป็นระบบ
ย่อย และระบบใหญ่ ต้ังแต่ระดับบุคคล (Subsystem) ระหว่างบุคคล (System) ชุมชนและสังคม 
(Suprasystem) ทฤษฎีแต่ละกลุ่มล้วนส่งผลกระทบให้เกิดการปรับพฤติกรรมในบุคคล ระหว่างบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน สังคมได้ทั้งสิ้น การเลือกนําไปใช้แล้วแต่ความเหมาะสมตามสถานการณ์   

ในที่น้ี จึงขอนําเสนอแนวคิดทฤษฎีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่เก่ียวข้อง
ต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย ตามลําดับต่อไป 

2.2.2 แนวคิดทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล 
แนวคิดทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหรือเรียกว่าระยะของการ

เปลี่ยนแปลงสุขภาพ (Transtheoretical model /Stages of change) โดยพฤติกรรมสุขภาพมี
ความหมายครอบคลุมถึงพฤติกรรมภายนอกต่าง ๆ ที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน และพฤติกรรม
ภายในส่วนที่เป็นความรู้สึกนึกคิดซึ่งบุคคลปฏิบัติเพ่ือดํารงรักษาฟ้ืนฟูปกป้องหรือปรับปรุงสุขภาพให้ดี
ขึ้น แนวคิดที่สามารถนํามาใช้ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพน้ันมีอยู่จํานวนมากแต่
ที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย คือเป็นโมเดล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามโมเดลน้ีมองว่าการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเป็นกระบวนการไม่ใช่เหตุการณ์ แต่ละบุคคลมีระดับของความพร้อมในการจูงใจให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน30 โดยแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน หรือระยะ ดังน้ี 

1) ขั้นไม่สนใจปัญหาหรือระยะยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง (Pre-contemplation : not 
ready for change) เป็นขั้นที่บุคคลยังไม่ต้ังใจยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในระยะอันใกล้ภายใน 6 เดือนข้างหน้าน้ี  ไม่รับรู้ไม่ใส่ใจต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ
ตนเอง  อาจเป็นเพราะไม่ได้รับรู้ข้อมูลถึงผลกระทบของพฤติกรรมน้ัน ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ของพฤติกรรมที่ตนกระทําอยู่  ไม่เช่ือในความสามารถของตนเองในการเปลี่ยนแปลง เช่น   
คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยรู้ข้อมูลความสัมพันธ์ของการควบคุมอาหาร  การออกกําลังกาย และสุขภาพ

                                                 
30สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต, ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม, พิมพ์ครั้งท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), หน้า 85. 
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หรือบางคนรู้เร่ืองความเสี่ยงของการสูบบุหรี่  เป็นต้น  เมื่อคนเราไม่ทราบหรือขาดข้อมูลที่จําเป็น
เก่ียวกับปัญหาของพฤติกรรมน้ัน ๆ ก็จะไม่เอาใจใส่หรือสนใจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้ัน  

2) ขั้นลังเลใจ หรือระยะที่คิดจะเปลี่ยนแปลง(Contemplation: thinking about change) 
เป็นขั้นที่บุคคลมีความต้ังใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะเวลาอันใกล้น้ี อย่างจริงจังใน 6 เดือน
ข้างหน้าผู้ป่วยอาจได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และเริ่มตระหนักว่าพฤติกรรมที่ทําอยู่อาจจะเป็น
ปัญหา ตระหนักถึงข้อดีของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แต่ยังมองว่ายุ่งยาก หรือลังเลใจ กังวลกับ
ข้อเสียในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและขาดความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีการช่ังนํ้าหนัก
ระหว่างการลงทุนกับกําไรที่จะได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  อาจทําให้เกิดความลังเลใจอย่าง
มากจนทําให้บุคคลต้องติดอยู่ในข้ันน้ีเป็นเวลานานเหมือนกับการผัดวันประกันพรุ่ง  (Behavioral 
procrastination)  จึงยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในทันที   ในข้ันน้ีควรมีการพูดคุยถึงข้อดีข้อเสีย
ของพฤติกรรมเก่า และใหม่  

3) ขั้นตัดสินใจเตรียมตัวหรือระยะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง (Preparation : ready to 
change) เป็นขั้นที่บุคคลต้ังใจว่าจะลงมือปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเกิดเร็ว ๆ น้ี (ภายใน 
1 เดือนหรือปกติมักหมายถึงในอีก 30 วันและมีการกระทําที่มุ่งไปสู่การปรับเปลี่ยน) เมื่อตัดสินใจแล้ว
ว่าจะ เปลี่ยนพฤติกรรมใดของตน  เช่น  เลิกบุหรี่ ลดนํ้าหนัก หรือออกกําลังกาย  เริ่มมองหาอุปกรณ์
ที่จะออกกําลังกาย บางคนอาจวางแผนว่า จะต้องทําอะไรบ้าง เช่น กําหนดวันที่จะเร่ิมเปลี่ยน
พฤติกรรม เข้ารับฟังการสอนที่เก่ียวกับการควบคุมเบาหวานการเข้ามาปรึกษาขอคําแนะนําจากแพทย์ 
หรือพยาบาล การหาแผ่นพับ หรือหนังสือเก่ียวกับสุขภาพมาอ่าน เป็นต้น ผู้ที่อยู่ในขั้นน้ีควรได้มี
ทางเลือกในการเปลี่ยนพฤติกรรม  โดยให้ตัดสินใจเลือกเอง และส่งเสริมศักยภาพในการกระทําของเขา  

4) ขั้นลงมือปฏิบัติ หรือระยะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง (Action: initating change)  เป็นข้ัน
ที่บุคคลลงมือปฏิบัติหรือกระทําพฤติกรรมที่พึงประสงค์  เป็นระยะที่แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการ
กระทําพฤติกรรมใหม่ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกตามที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้  เช่น ไม่สูบบุหรี่เลย
สามารถรับประทานอาหาร และเร่ิมออกกําลังกายสมํ่าเสมอ เป็นต้นโดยยังคงพฤติกรรมน้ีนานถึง 6 
เดือน หรือเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4-6 เดือน แต่พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจไม่นับว่าเป็น
ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action) ได้ทั้งหมด  เพราะพฤติกรรมของบุคคลน้ันต้องบรรลุตามข้อกําหนดที่
ผู้เช่ียวชาญหรือเจ้าหน้าที่วิชาชีพเห็นด้วยว่าเพียงพอที่จะลดพฤติกรรมเสี่ยงได้   

5) ขั้นกระทําต่อเน่ือง หรือระยะพฤติกรรมย่ังยืน (Maintenance: continuing change) 
เป็นขั้นที่บุคคลกระทําพฤติกรรมใหม่อย่างต่อเน่ืองนานเกินกว่า 6 เดือน และพฤติกรรมน้ันยังคงอยู่  
โดยท่ียังคงทํากิจกรรมที่เป็นการป้องกัน  การกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมของตนต่อไป  แม้จะไม่เข้มข้น
เท่ากับในขั้นลงมือปฏิบัติก็ตาม  บุคคลที่อยู่ในขั้นน้ีควรมีการป้องกันการกลับไปสู่พฤติกรรมเดิม  โดย
การดําเนินชีวิตที่สมดุลอย่างมีคุณค่า มีการจัดการกับชีวิตประจําวันได้ดี บริหารเวลาอย่างเหมาะสม
ดูแลสุขภาพตนเอง และอื่น ๆ  
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6) การกลับไปมีปัญหาซ้ํา (Relapse) คือ การท่ีบุคคลน้ันถอยกลับไปมีพฤติกรรมแบบเดิม
ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอีก  โดยท่ีบุคคลจะนําพาตนเองไปสู่สถานการณ์เสี่ยง หากบุคคลมีการกลับไป
ไปสู่พฤติกรรมเดิมควรจะต้องดึงเขากลับเข้าสู่เส้นทางการเปลี่ยนพฤติกรรมให้เร็วที่สุด มีการให้
กําลังใจให้การเสริมแรง มองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา  มีการสรุปบทเรียนเพ่ือไม่ให้เกิดซ้ําอีก 
และมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อไป  โดยปกติ คนทั่วไปไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ให้อยู่ในระดับ Maintenance ได้สําเร็จต้ังแต่ครั้งแรกที่เร่ิมลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพน้ันจําเป็นต้องประเมินว่า
ผู้ป่วยอยู่ในระยะไหนของการเปล่ียนแปลง  เพ่ือจะได้เลือกใช้กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะนําเสนอเป็นตัวอย่างของกลยุทธที่ใช้ต่อไป 

1) กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้กระบวนการ ดังน้ี 
การใช้กระบวนการของการคิด (Experiential process) 
(1) สร้างความตระหนัก (Conciousness raising) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค ให้ข้อมูลว่า

ไม่ใช่เฉพาะยาอย่างเดียว ต้องขึ้นกับการมีพฤติกรรมเหมาะสมด้วย และการให้เห็นแบบอย่างของผู้ที่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ 

(2) การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมสุขภาพของตน (Dramatic relief) ให้แสดงความรู้สึกทาง
ลบต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมของตน 

(3) การประเมินตนเอง (Self –evaluation) ให้ตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมว่า 
สําคัญต่อภาพลักษณ์และการให้คุณค่าของตนเอง 

(4) การประเมินสิ่งแวดล้อม (Environmental evaluation) ให้ผู้ป่วยประเมินว่าสภาพ- 
แวดล้อมมีผลต่อการมีพฤติกรรมของตนอย่างไร 

(5) การใช้พลังทางสังคม (Social liberation) ให้ผู้ป่วยตระหนักว่า แนวคิดของการรักษา
เปลี่ยนไป ที่จะสนับสนุนให้ผู้ป่วยเป็นคนสําคัญสุดที่จะดูแลตนเองด้วยการมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

การใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral process) 
(1) การใช้พลังในตนเอง (Self liberation) 
(2) การมีผู้ช่วยเหลือ (Helping relationship) 
(3) การติดต้ังเฝ้าระวังด้วยตนเอง (Self monitoring) 
(4) การหาสิ่งทดแทน (Counterconditioning) 
(5) การให้แรงเสริม (Reinforcement management) 
(6) การควบคุมตัวกระตุ้น (Stimulus control) 
(7) การป้องกันการกลับไปสู่พฤติกรรมเดิม (Relapse prevention) 
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การสรุปกลยุทธ์ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในแต่ละระยะของการเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรม ดังตารางที่ 2.5 ดังน้ี 

 
ตารางที่ 2.5 แสดงสรุปกลยุทธ์ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในแต่ละระยะของการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 

ระยะที ่1 
Precontemplation 
ขั้นไม่สนใจปัญหา 

ระยะที ่2 
contemplation 

ขั้นลังเลใจ 

ระยะที ่3 
Preparation 

ขั้นตัดสินใจเตรียมตัว

ระยะที ่4 
Action 

ขั้นลงมือปฏิบัติ 

ระยะที่ 5 
Maintenance 

ขั้นกระทําต่อเนื่อง 

-ระยะท่ี 1 และระยะที่ 2 
Consciousness raising 

สร้างความตระหนัก 
-Dramatic relief 

การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมสุขภาพของตน 
-Environmental evaluation 

การประเมินสิ่งแวดล้อม 
-social liberation 
การใช้พลังทางสงัคม 

   

 ระยะท่ี 2 
-self-evaluation 
การประเมินตนเอง 

  ระยะท่ี 3- 
self-liberation 

การใช้พลังในตนเอง 
-self-monitoring 
การติดต้ังเฝ้าระวัง

ด้วยตนเอง 

-ระยะท่ี 4 และระยะท่ี 5 
Reinforcement management 

การให้แรงเสริม 
-Helping relationship 

การมีผู้ช่วยเหลือ 
-Counterconditioning 

การหาส่ิงทดแทน 
-Stimulus control 
การควบคุมตัวกระตุ้น 

-Relapse prevention 
การป้องกันการกลับไปสู่พฤติกรรมเดิม 
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นอกจากความเข้าใจในเรื่องระยะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้ว ยังมีแนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวกับการเสริมพลังที่ทําให้ผู้ป่วยประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง ดังรายละเอียด
ต่อไป 

2.2.3 แนวคิดทฤษฎีการเสริมพลัง (Empowerment) 
 1) ความหมายการเสริมพลัง  
 การเสริมพลังหรือการสร้างพลังอํานาจ (Empowerment) ราชบัณฑิตยสถานให้คําแปล

เป็นภาษาไทยว่า เสริมพลังหรือเพ่ิมอํานาจ ซึ่งมีที่ใช้ในงานของภาคการศึกษา (education sector) 
แต่สําหรับงานในภาคการสาธารณสุข (Health sector) มีความหมายกว้าง มีนัยยะต้ังแต่ศักยภาพ 
สมรรถนะ หรือความสามารถ รวมไปถึงอํานาจในการตัดสินใจ อํานาจต่อรอง อํานาจทางการเมือง 
การเข้าถึงและการจัดการทรัพยากร  การมีพลังอํานาจเป็นกระบวนการพัฒนาที่เกิดข้ึนในตัวเอง เป็น
ความรู้สึกที่ผสมผสานระหว่างศักยภาพในการจัดการตัวเองกับความมีสติ รู้จักตัวเอง กลายเป็นพลัง
อํานาจที่ซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งจะแสดงออกถึงความม่ันใจ ความเป็นตัวของตัวเอง การสร้างอํานาจ
ต่อรองเป็นความสามารถที่จะจัดการกับชีวิตของตนเอง ซึ่งไม่ใช่พลังแบบความแข็งแรงของร่างกาย 
(energy) และไม่ใช่อํานาจแบบสั่งการ (authority)31  

 พัฒนาการของแนวคิดการสร้างพลังอํานาจกับสุขภาพเร่ิมมาต้ังแต่การประกาศ
แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน จากการที่ WHO เห็นว่าการให้ความสําคัญกับการรักษาโรค ไม่
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในภาพรวมได้ เพราะเป็นการให้บริการคนเพียงจํานวนน้อย มี
ลักษณะเป็นการต้ังรับกับปัญหา และเป็นบริการให้กับระดับปัจเจกที่ป่วยแล้วเข้ามาขอความ
ช่วยเหลือจากระบบบริการ นอกจากน้ียังเป็นบริการท่ีเน้นการรักษาโรคเป็นหลัก ปัจจุบันปัญหา
สุขภาพได้เปลี่ยนจากโรคติดต่อไปเป็นโรคไม่ติดต่อ แต่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ โรคเอดส์ อุบัติเหตุจราจร เป็นต้น การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือให้คนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาดวยตนเอง ให้เขาตระหนักว่าเขามีบทบาท มีความรับผิดชอบ ช่วยให้เขาตัดสินใจที่จะเลือก
ทางเดินชีวิตที่ถูกต้อง หรือเรียกว่าเป็นการสาธารณสุขแนวใหม่ สุขภาพดีจะมีความหมายกว่าไม่
เจ็บป่วยเท่าน้ัน แต่สุขภาพจะเช่ือมโยงกับสันติภาพ ความยุติธรรมในสังคม โอกาสทางการศึกษา ดังที่
ระบุไว้ในกฎบัตรออตตาวา32   

 ความสําคัญของแนวคิดการสร้างพลังอํานาจเริ่มชัดเจนมากขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2529 
องค์การอนามัยโลกภาคพ้ืนยุโรป (WHO-EURO) ประกาศกฎบัตรออตตาวา เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
แนวใหม่ หรือการสร้างสุขภาพ ซึ่งนิยามของการสร้างเสริมสุขภาพว่าเป็น “กระบวนการส่งเสริมให้

                                                 
31นิตย์ ทัศนิยม และสมพนธ์ ทัศนิยม, การสร้างเสริมสุขภาพ: การสร้างพลังอํานาจ, (ขอนแก่น : 

โรงพิมพ์ คลังนานาวิทยา, 2555), หน้า 35. 
32Wallerstein; 1992 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. 



41 
 

ประชาชนเพ่ิมสมรรถนะในการควบคุม และพัฒนาสุขภาพของตนเอง” โดยคํานิยามน้ี การสร้างเสริม
สุขภาพจึงเป็นการเพ่ิมสมรรถนะหรือเพ่ิมศักยภาพในการที่จะจัดการกับชีวิตของตนเอง และในกฎ
บัตรได้ระบุชัดเจนว่าแนวคิดการสร้างพลังอํานาจเป็นหัวใจของการทํางานสร้างเสริมสุขภาพ33  

 กิ๊บสัน (Gibson, 1991) ได้วิเคราะห์ว่าแนวคิดการสร้างพลังอํานาจว่าเป็นแนวคิดที่
เป็นนามธรรม มีความซับซ้อน และมีหลายองค์ประกอบ และมองว่าการสร้างพลังอํานาจเป็นทั้ง
กระบวนการและผลลัพธ์ ในแง่ของกระบวนการ  การสร้างพลังอํานาจเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีทํา
ให้คนเกิดความตระหนัก ส่งเสริมความสามารถของคนให้แก้ปัญหาของตนเอง ตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง และจัดการทรัพยากรเพ่ือให้สามารถจัดการชีวิตของตนเองได้ สําหรับในแง่ของ
ผลลัพธ์ พลังอํานาจเป็นศักยภาพ หรือเป็นความสามารถ จากการวิจัยในกลุ่มมารดาที่มีบุตรเป็นโรค
เร้ือรังทางระบบประสาท ทําให้กิ๊บสันได้สรุปกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน34   

 2) กระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการสร้างพลังอํานาจไว้ 4 ขั้นตอนที่
ต่อเน่ืองกัน ดังน้ี  

  2.1) การค้นพบความจริง (discovering reality)การได้เข้าใจความจริงจากการมี
ประสบการณ์ตรง หรือเช่นการเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงในฐานะแม่  

  2.2) การได้สะท้อนคิด (critical reflection) การได้ใคร่ครวญ เมื่อได้เผชิญกับ
ความคับข้องใจกับการเจ็บป่วยของบุตร ความขัดแย้งทางความคิดกับแพทย์ ทําให้มารดาต้อง
เผชิญหน้า และต้องพูดคุยทั้งกับแพทย์กับครอบครัว และกับตัวเอง กระบวนการน้ีช่วยให้ได้ตรวจสอบ
ข้อมูล ความเช่ือ ค่านิยม ความรู้สึก ทัศนคติ และประสบการณ์ของตนเอง ทําให้สามารถเข้าใจ
สถานการณ์ เข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อ่ืนได้ดีขึ้น  

  2.3) ความตระหนักถึงความรับผิดชอบ (taking charge) หลังจากยอมรับสถานการณ์
ได้ดีขึ้น มารดก็จะเกิดความตระหนักในบทบาท และความรับผิดชอบของตนท่ีจะต้องจัดการกับปัญหา  

  2.4) เกิดความมุ่งมั่นที่จะทําอย่างต่อเน่ือง (holding on) การศึกษานี้ สรุปว่า 
กระบวนการสร้างพลังอํานาจเป็นการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติ (participatory competence) 
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง จนทําให้ตกผลึกทางความคิดและเกิดการพัฒนา35  

 การเสริมสร้างพลังด้านสุขภาพ เป็นกระบวนการที่จะทําให้ประชาชนมีอํานาจมาก
ขึ้นในการตัดสินใจเเละดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองซึ่งทําให้บุคคลและ
กลุ่มต่าง ๆ ในสังคมสามารถท่ีจะแสดงออกซึ่งความต้องการวางแผนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและทําให้กิจกรรมนั้นบรรลุผลตามความต้องการ การเสริมพลังในการส่งเสริมสุขภาพ

                                                 
33WHO, 1986 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน.  
34Gibso,1991 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. 
35นิตย์ ทัศนิยม และสมพนธ์ ทัศนิยม, การสร้างเสริมสุขภาพ : การสร้างพลังอํานาจ, อ้างแล้ว, หน้า 38. 
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ประกอบด้วยกิจกรรมที่มุ่งเสริมทักษะชีวิตและความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคลให้เข้มแข็ง
ย่ิงขึ้น36  

 การเสริมสร้างพลังอํานาจ เป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ 
ที่มีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตซึ่งทําให้บุคคลมีพลังอํานาจมีความผาสุก และตระหนักในศักยภาพ
ของตนเองในการรักษาสุขภาพ  การเสริมพลังจะทําให้บุคคลสามารถเข้าถึงแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ  ทั้ง
ในส่วนบุคคลและสังคมมากมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หลักการเสริมพลังให้เกิดการเรียนรู้ต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น เป็นกระบวน 
การที่มีความต่อเน่ือง และมีความสนุกสนานไม่น่าเบ่ือ37 

 3) ขั้นตอนการนําแนวคิดการเสริมพลังมาใช้กับผู้ป่วย มีผลการศึกษามากมาย 
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพควบคุมเบาหวานได้ และสามารถควบคุมเบาหวาน
ได้ดี ควรนํา แนวคิดในการเสริมพลังมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีขั้นตอน 
ดังน้ี 

  3.1) สํารวจปัญหาและการประเมินด้วยแนวคิดที่ว่าสุขภาพเป็นของผู้ป่วย
เบาหวานที่ผู้ป่วยจะต้องรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง บุคลากรทางการแพทย์ต้องลด
อํานาจของตนโดยพัฒนาการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันกับผู้ป่วย พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น 
และการตัดสินใจของผู้ป่วย ที่สําคัญคือการกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้รู้สึกว่าตนเป็นผู้หน่ึงที่อยู่ในทีมสุขภาพ  
ซึ่งทําให้ผู้ป่วยได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่  เริ่มจากการสํารวจเพ่ือค้นหาพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย 

  3.2) การร่วมมือกัน ของบุคลากรในทีมการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน สามารถส่งเสริม
ให้ผู้ป่วยมีพลังอํานาจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการให้ผู้ป่วยรับรู้ในสมรรถนะของ
ตนเองและจัดหาแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  

  3.3) การเกิดพลังอํานาจ บุคลากรในทีมสุขภาพจะส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ป่วยได้มีการพิจารณาในการเลือกการตัดสินใจท่ีจะนําไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ด้วยตนเอง 

 4) ตัวอย่างแนวคิดทฤษฎีการสร้างพลังอํานาจ ได้แก่ แนวคิดของเฟรยเร่ และ
แนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคม มีรายละเอียด ดังน้ี 

                                                 
36เฉลาศรี  เสงี่ยม, หลักการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน, ใน สารัช  สุนทรโยธิน และปฏิณัฐ  บูรณะ

ทรัพย์ขจร (บรรณาธิการ), ตําราโรคเบาหวาน, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2556). หน้า 62. 

37นิตยา เพ็ญศิรินภา, การเสริมพลังเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด : 
แนวคิด และการปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จํากัด, 2554), หน้า 21. 
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 4.1) แนวคิดของเฟรยเร่ เป็นแนวคิดน้ีเข้าสู่ระดับที่เป็นพฤติกรรมสุขภาพระดับ
ระหว่างบุคคล ซึ่งสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยกันอาจมองเป็นลักษณะของครอบครัว หรือถ้ามอง
ในระดับที่เข้าสู่ชุมชน ก็คือ กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน  โดยแนวคิดน้ีที่มีองค์ประกอบหลัก คือ การสร้าง
ความตระหนัก (critical consciousness) การกระทํา (action) และการสะท้อนคิด (praxis) เป็น
โมเดลสร้างพลังอํานาจ ดังภาพที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 โมเดลสร้างพลังอํานาจของเฟรยเร่38 

 
 การนําโมเดลการสร้างพลังอํานาจไปปฏิบัติ ดูเหมือนโมเดลจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่

จริง ๆ แล้วยากมาก เพราะเจ้าหน้าที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เก่ียวกับสุขภาพ ตลอดจนหลัก
คิดและวิธีการทํางานร่วมกับชุมชน  ประชาชนจะคุ้นเคยกับการทํางานแบบรอรับคําสั่ง เจ้าหน้าที่ก็จะ
คุ้นเคยกับการสั่งให้ทํา คุ้นเคยกับการแก้ปัญหามากกว่าการพัฒนาศักยภาพของคน  การรวมอํานาจ
ไว้ที่ส่วนกลาง ทําให้ประชาชนอ่อนแอ ต้องพ่ึงพา การท่ีจะกระตุ้นให้ประชาชนลุกขึ้นมาจัดการปัญหา
                                                 

38นิตย์ ทัศนิยม และสมพนธ์ ทัศนิยม, การสร้างเสริมสุขภาพ : การสร้างพลังอํานาจ, อ้างแล้ว, หน้า 47. 

Empowerment 
การสร้างพลังอํานาจ 

Awareness 
การสร้างความตระหนัก 

Awareness 
การสร้างความตระหนัก 

 

Awareness 
การสร้างความตระหนัก 
 

Dialogue 
การสนทนา 

Action 
การปฏิบัติ 

Action 
การปฏิบัติ 

Reflection      
การสะท้อนคิด 
 

Reflection 
การสะท้อนคิด 
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ด้วยตนเอง ตามกระบวนทัศน์สุขภาพใหม่ ที่มีการสร้างพลังอํานาจเป็นหัวใจสําคัญ จึงเป็นเร่ืองยาก
มาก ต้องใช้เวลา และความอดทนเป็นอย่างยิ่ง 

 โมเดลน้ี สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับการทํางานทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปัจเจก 
ครอบครัว กลุ่ม และระดับชุมชน ในระดับปัจเจกจะเน้นประเด็นการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะใน
การแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะเรื่อง เช่น การปรับพฤติกรรมบางอย่างเพ่ือให้สอดคล้อง
กับโรคท่ีเป็นอยู่ 

 แนวคิดการสร้างพลังอํานาจน้ี ปัจจัยนําของการสร้างพลังอํานาจคือสัมพันธภาพท่ี
เป็นมิตรและไว้วางใจกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการทํางานด้านสุขภาพ สัมพันธภาพ
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการเป็นจุดแรกที่ต้องคํานึงถึง เจ้าหน้าที่ต้องรู้จักรับฟังผู้รับบริการด้วย
ความอดทน และด้วยท่าทีที่เป็นมิตร ที่สําคัญที่สุด เจ้าหน้าที่ต้องปรับบทบาทจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้
มีความรู้มากกว่าไปทําบทบาทของวิทยากรกระบวนการ (facilitator) และทํางานร่วมกับผู้รับบริการ
เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน  โดยแนวคิดน้ีเป็น 2 ลักษณะ คือ แนวทางการทํางานแบบหุ้นส่วน และการทํา
บทบาทของวิทยากรกระบวนการ  สําหรับการสร้างพลังอํานาจนี้  มีกลวิธีที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับ
ครอบครัว เพราะทําให้มีการจัดการปัญหาต่อเน่ืองไปทั้งครอบครัว จึงจะมีความย่ังยืน กลวิธีที่
ดําเนินการ ได้แก่ กลวิธีเพ่ือพัฒนาสุขภาพครอบครัว 

 กลวิธีเพื่อพัฒนาสุขภาพครอบครัว การจะให้สุขภาพของผู้ป่วยดีขึ้น ดูแลตนเองได้
ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ต้องมีความเก่ียวเนื่องกับบุคคลรอบข้าง ที่สําคัญที่สุดคือบุคคลในครอบครัวด้วย 
ซึ่งกลวิธีเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้วยการตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม สามารถจัดการปัญหา
ได้อย่างต่อเน่ืองมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพและวิถีชีวิต ซึ่งกลวิธีการสร้างเสริมพลัง
อํานาจและการสนับสนุนทางสังคมเป็นเครื่องมือหน่ึงที่จะช่วยให้พยาบาลสามารถพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้   

 1) การสร้างเสริมพลังอํานาจแก่ครอบครัว การสร้างเสริมพลังอํานาจ เป็น
กระบวนการของการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือเสริมหรือเพ่ิมความสามารถของบุคคลในการ
ตัดสินใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นการเรียนรู้แบบวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด เริ่มต้นจากให้บุคคลนํา
ประสบการณ์เดิมมาขบคิดกับปัญหาใหม่ที่พบ ใช้การสร้างภาพฝันที่ต้องการมาวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา แล้ววางแผนและลงมือแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเพ่ือบรรลุภาพที่ตนต้องการ แนวคิดน้ีเก่ียวข้อง
กับ “อํานาจ” และ “การไร้อํานาจ”ที่ต้องการให้บุคคลแสดงความสามารถของตนตามกฏเกณฑ์ของ
สังคม ไม่ตําหนิตนเองและมีความหวังกับการต่อสู้ในชีวิต  

 การสร้างเสริมพลังอํานาจจึงมีผลอย่างเป็นองค์รวมท้ังต่อร่างกาย จิตใจและจิต
วิญญาณของบุคคลซึ่งต้องประยุกต์ใช้กับทั้งครอบครัวด้วยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและทําให้
เกิดความต่อเน่ืองได้ 
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 หลักของการสร้างเสริมพลังอํานาจ คือ  
 (1) ทําให้สมาชิกมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับครอบครัวและเช่ือว่าตนเอง

สามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพให้ดีขึ้นได้ 
 (2) ใช้ประสบการณ์เดิมของบุคคลเป็นจุดเริ่มต้น โดยให้สมาชิกเช่ือมโยงประสบการณ์

เดิมของตนเข้ากับปัจจัยต่าง ๆ ของปัญหาที่ครอบครัวประสบอยู่ในปัจจุบัน 
 (3) ให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงต้ังแต่การเลือกประเด็นสุขภาพที่ต้องการเรียนรู้ 

วางแผนกิจกรรม ประเมินผลตนเองตลอดจนประเมินผลกิจกรรม 
 (4) ใช้การเรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่ม (Collective Learning) โดยให้สมาชิกช่วยกัน

สอน ช่วยกันช้ีแนะจนแต่ละคนเกิดความรู้ใหม่และลงมือปฏิบัติในสิ่งที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวของตนและรู้สึกว่าทุกคนมีพลังมากพอที่จะแก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ต้องการได้ 

 (5) เน้นการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ ความรู้สึกและทักษะ 
 (6) เน้นการสอนที่ยืดหยุ่นและต่อเน่ือง มีการปรับเน้ือหา วิธีการและสื่อให้เหมาะกับ

ความต้องการของสมาชิก ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและจากการลงมือปฏิบัติ 
 (7) ต้องให้สมาชิกเรียนรู้แบบมีชีวิตชีวา ไม่เบ่ือ 
 การสร้างเสริมพลังอํานาจของครอบครัว (Empowering Families) แบ่งออกเป็น 5 

ขั้นตอน คือ 
 (1) เรียนรู้ประสบการณ์จริง 
 (2) การระบุประสบการณ์ 
 (3) วิเคราะห์ 
 (4) วางแผน 
 (5) ปฏิบัติ 
 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมด้วย ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 แสดงกระบวนการเรียนรู้ของการสร้างเสริมพลงัอํานาจ (Learning spiral)39 
 

 บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมพลังอํานาจครอบครัว ตามกิจกรรมแต่ละ
ขั้นตอน จึงมีดังน้ี 

 (1)  ผู้ประสานงาน (Coordinator) และสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) 
 (2)  เอ้ืออํานวย (Enable) 
 (3)  ส่งเสริมให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ปัญหา 
 (4)  เป็นแหล่งทรัพยากรให้กับบุคคลด้วยการเป็น “ผู้ฟังที่ดี” “เท่าเทียม” “ช้ี

แนวทาง” และ “สนใจอย่างแท้จริง” 
 

                                                 
39รศ.ดร.จริยวัตร  คมพยัคฆ์ และ ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย, การพยาบาลอนามัยชุมชน, พิมพ์คร้ังท่ี 2, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท จุดทอง จํากัด, 2554), หน้า 287.  

เรียนรู้ประสบการณ ์ 
(Experiencing) 

ให้เล่า เขียน จําลองเรื่องราวท่ีต้องการให้เรียนรู้ 

การระบุประสบการณ์ 
(Naming experience) 

การวิเคราะห์ 

(Analysis) 

การวางแผน 

(Planning) 

การปฏิบัต ิ

(Doing) 

- ให้บอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง รู้สึกอย่างไร 

- คิดว่าผู้อ่ืนรู้สึกอย่างไรและประสบการณ์นี้
สําคัญอย่างไร 

- ส่ิงที่ได้เรียนรู้จะนํามาใช้กับตนเองอย่างไร 

- ให้หาวิธีลงมือปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง 
- ให้ตั้งคําถามกับตนเองว่าต้องการจะทํา
อะไร อย่างไร จากสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 

- ใครมีอิทธิพลในเหตุการณ์ ใครตัดสินใจ 

- ตัดสินใจแล้วกระทบกับใครบ้าง 

ลงมือปฏิบัติตามท่ีวางแผนไว้ 

ผลของการปฏิบัติจะกลายเป็น
ประสบการณ์ใหม่ของวงจรการเรียนรู้ท่ีจะ
ต่อเน่ืองต่อไป 
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 (5) เป็นแหล่งอํานาจให้กับสมาชิกและครอบครัวโดยการพิทักษ์สิทธิให้สมาชิก 
 2) การสนับสนุนทางสังคม (Social support) เน้นการช่วยเหลือกันระหว่าง

บุคคลจากเครือข่ายคามสัมพันธ์และระบบความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่มีอยู่ การสนับสนุนทางสังคมเป็น
กุญแจสําคัญในการทําหน้าที่เป็น “สิ่งป้องกัน (Protective)” ให้กับครอบครัว ช่วยลดอันตรายของ
สมาชิกจากความเครียดหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้ โดยได้แบ่งการสนับสนุนเป็น 4 
ด้าน  ซึ่งครอบครัวสมารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้มากกว่า 1 ด้านในคราวเดียวกัน เช่นเดียวกับใน
หัวข้อแรงสนับสนุนทางสังคมข้างต้น คือ 1) การสนับสนุนทางอารมณ์ 2) การสนับสนุนสิ่งของ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 3) การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร 4) การสนับสนุนด้วยการประเมิน40  

 4.2) แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) มีแนวคิด คือ ทําหน้าที่
เสมือนเป็นสื่อกลางที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ให้สามารถเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤติต่าง ๆ ในชีวิตได้41 การ
สนับสนุนทางสังคมได้รับคํานิยามโดยทั่ว ๆ ไป ในรูปของจํานวนคนผู้ซึ่งบุคคลใดบุคคลหน่ึงไว้เน้ือเช่ือใจ 
สามารถพ่ึงพิงได้ ทําให้เขาได้รับการดูแล มีคุณค่าในฐานะเป็นคน ๆ หน่ึง โดยได้แบ่งเป็นประเภทของ
การสนับสนุนทางสังคมของซาราฟิโน42  

 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม  แบ่งเป็น 4 ประการ คือ 
 (1) การสนับสนุนทางอารมณ์ (emotional support) เป็นการแสดงความเห็นอก

เห็นใจ ความรัก ความห่วงใย ให้การดูแลและเอาใจใส่ต่อบุคคลซึ่งกันและกัน  การแสดงความรู้สึก
ดังกล่าวจะทําให้บุคคลท่ีได้รับการสนับสนุนมีความรู้สึกปลอดภัย สบายใจ รู้สึกว่าตนเองได้รับความ
รัก ความผูกพัน ในช่วงเวลาที่มีความเครียด 

 (2) การสนับสนุนทางด้านศักด์ิศรี (esteem support) เมื่อบุคคลได้รับการปฏิบัติ 
หรือการแสดงออกในทางบวกในลักษณะที่เห็นด้วยกับความคิดหรือความรู้สึกหรือกําลังใจจะทําให้
บุคคลน้ันมีความ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความหมาย และพร้อมจะต่อสู้กับปัญหาหรือความเครียดที่
เกิดข้ึน การสนับสนุนในลักษณะน้ีจึงช่วยให้บุคคลมองตนเองในแง่ดี และมีความเช่ือมั่นมากย่ิงขึ้น 
หรือเรียกว่าการสนับสนุนด้วยการประเมิน (appraisal support) เป็นการช่วยยืนยัน ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแบบสร้างสรรค์ เพ่ือให้สมาชิกประเมินตนเองโดยเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนที่อยู่ในสถานการณ์
คล้ายกัน  ซึ่งจะช่วยให้เกิดความม่ันใจในตนเองมากขึ้น 

                                                 
40รศ.ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์, จิตวิทยาสุขภาพ, (นครปฐม : โรงพิมพ์มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556), 

หน้า 87. 
41Thoits, 1986 อ้างถึงใน รศ.ดร.จริยวัตร คมพยัคฆ์ และผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, การพยาบาล

อนามัยชุมชน, อ้างแล้ว, หน้า 87. 
42Sarafino, 1990, เรื่องเดียวกัน, หน้า 94-95. 
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 (3) การสนับสนุนด้านสิ่งที่จับต้องได้ (tangible or instrumental support) ได้แก่ 
สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในภาวะความเครียดที่บุคคลขาดสิ่งของที่จําเป็นเพ่ือใช้ในการจัดการกับ
ความเครียด การได้รับการสนับสนุนสิ่งของที่ต้องการ หรือเงินทอง จะเป็นการสนับสนุนโดยตรงที่เป็น
ทรัพยากรให้บุคคลต่อสู้กับความต้องการหรือภาวะเครียดทางจิตใจได้ ช่วยตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิก 

 (4)  การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นการช่วยเหลือด้วยข้อมูล ซึ่งรวมทั้งการให้
คําแนะนํา การให้คําปรึกษา ข้อเท็จจริง การจะให้ผลสะท้อนกลับ (feedback) อย่างไร ถ้าบุคคลคน
น้ันเลือกการกระทําหรือความคิดอย่างน้ัน  ๆ  มีหลายคร้ังที่บุคคลมีความเครียดเพราะไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง 
ทําให้เกิดความ  กังวลใจ ระแวง กลัว การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและพอเพียงจะช่วยให้บุคคลรู้
และเข้าใจความเป็นจริง ทางเลือกที่จะปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ ทําให้ลดความรู้สึก
เครียดดังกล่าวได้  

 ผลของแรงสนับสนุนทางสังคม  
 (1)  แรงสนับสนุนทางสังคมมีผลโดยตรง (the main effect) การได้รับความ

ช่วยเหลือโดยตรงจะทําให้บุคคลเกิดอารมณ์ที่มั่นคงกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน และตระหนักถึงการมี
คุณค่าในตนเอง  ซึ่งจะมีผลต่อการมีภาวะสุขภาพและพฤติกรรมทางด้านสุขภาพในทางที่ดี แต่แหล่ง
สนับสนุนทางสังคมก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นกัน เช่น เพ่ือนฝูงหรือคนใน
ครอบครัว  ชักชวนให้ด่ืมเหล้า สูบบุหร่ี  แต่ถ้าการสนับสนุนในลักษณะน้ีเกิดข้ึนไม่นาน และไม่
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน  มีความแตกต่างกับลักษณะส่วนบุคคลก็จะทําให้บุคคลเลือกได้ว่าจะ
เลือกพฤติกรรมทางบวกหรือลบ 

 (2)  แรงสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวกันชนหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภาวะ
เครียด (buffering effect model) โดยจะป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ เน่ืองจากความเครียดเกิดจากความรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า หมดหนทางแก้ไขปัญหา สูญเสีย
ความภาคภูมิใจในตนเอง และไม่สมารถเผชิญเหตุการณ์น้ันได้  

  -  เป็นตัวเปลี่ยนแปลงการแก้ไขการตอบสนองของบุคคล เมื่อต้องเผชิญความ 
เครียด บุคคลสามารถประเมินได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนรุนแรงหรือไม่  บุคคลรู้สึกว่าไม่ว่าเหตุการณ์ใด
เกิดขึ้น จะมีผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ หรือช่วยบรรเทาความเครียดให้น้อยลงได้ 

  -  เป็นกระบวนการรับรู้ต่อเหตุการณ์ด้วยการประเมินทางความคิด ลดหรือ
กําจัดความเครียดได้ เพราะรู้สึกว่ามีคนเข้าใจ คอยช่วยเหลือ มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแล
ตนเองด้านสุขภาพ การได้รับข้อมูลจะทําให้บุคคลมีการรับรู้เก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
เข้าใจในเหตุการณ์ได้ดีย่ิงขึ้น ควบคุมสถานการณ์ได้  รวมท้ังการที่บุคคลรับรู้ว่าตนเป็นที่รักของผู้อ่ืน
จะทําให้บุคคลน้ันมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม เช่น มีการออกกําลังกาย การ
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รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ และเมื่อเผชิญว่าเครียดหรือเจ็บป่วยรุนแรง แรงสนับสนุนน้ีทําให้รู้สึก
มีคุณค่าในตนเอง43 

 กระบวนการจัดกิจกรรมสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
ทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพ และจากการจัดกิจกรรมการอบรมท่ีทําให้เกิดพลัง
อํานาจ (Empowerment)44 การสนับสนุนทางสังคม และเครือข่ายทางสังคม มีผลทางบวกต่อ
สุขภาพกาย ใจ และสังคมของบุคคล  ตามแบบจําลองน้ีเครือข่ายทางสังคม และการสนับสนุนทาง
สังคม เป็นจุดเริ่มต้นหรือผู้ริเ ร่ิมให้เกิดโยงใยสาเหตุไปสู่ผลลัพธ์ทางสุขภาพ ในความเป็นจริง
ความสัมพันธ์น้ีอาจพบได้ในทางกลับกัน เป็นลักษณะสองทาง เช่น สภาวะทางสุขภาพ ทําให้บุคคล
สามารถรักษา หรือใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทางสังคมได้  ตัวอย่างเช่น เครือข่ายทางสังคมและการ
สนับสนุนทางสังคม ช่วยให้บุคคลสามารถติดต่อรู้จักคนอ่ืนมากขึ้น หรือได้รับข้อมูลมากขึ้น ที่จะ
นํามาใช้ในการระบุ และแก้ไขปัญหา หากการสนับสนุนน้ันช่วยลดความไม่แน่นอนหรือช่วยทําให้
เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้ ก็จะทําให้บุคคลรู้สึกว่าสามารถควบคุมเหตุการณ์ หรือจัดการชีวิตได้ดีขึ้น  

 การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนการสนับสนุน
ทางสังคม อาจทําให้เพ่ิมความสามารถของชุมชนในการรวบรวมทรัพยากร และการแก้ไขปัญหา ช่วย
ลดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากมีเครือข่ายทางสังคม และการสนับสนุนทาง
สังคม จะสามารถจัดการกับปัญหาไม่ให้มีผลต่อสุขภาพได้ เช่น เมื่อบุคคลเผชิญกับเหตุการณ์ที่สําคัญ
ในชีวิต เช่น ตกงาน หรือมีลูก ผลของเครือข่ายทางสังคม และการสนับสนุนทางสังคม ที่อาจมีต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ ทั้งในแง่การปฏิบัติตามแผนการรักษา การแสวงหาความช่วยเหลือ หรือการฟ้ืน
หายจากความเจ็บป่วย 

2.2.4  แนวคิดการเสริมสร้างพลังอํานาจในผู้ป่วยกลุ่มโรคเร้ือรัง 
ในแนวคิดการเสริมสร้างพลังอํานาจในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ทางการพยาบาลได้พยายามทํา

ให้ผู้ป่วยมีความสามารถที่จะดูแลตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุ
ความมีสุขภาพดีถึงแม้จะมีข้อจํากัดทางด้านร่างกาย ด้วยการพัฒนายุทธวิธีที่หลากหลาย45 การ
เสริมสร้างพลังอํานาจ (Empowerment) เป็นกระบวนการเพ่ิมความสามารถเพ่ือให้บุคคลสามารถ

                                                 
43รศ.ดร.จริยวัตร  คมพยัคฆ์ และ ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย, การพยาบาลอนามัยชุมชน, อ้างแล้ว, 

หน้า 96-98. 
44Heaney & Israel, 2008 อ้างถึงใน ประกาย จิโรจน์กุล, แนวคิด ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและ

การนํามาใช้ ในโครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, (กรุงเทพมหานคร : Tanapress, 2554), หน้า 86. 
45ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี, เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเพ่ือส่งเสริมการจัดการ

สุขภาพตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล, วันท่ี 26 มีนาคม 2562, หน้า 2. 
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ควบคุมความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมของตนเอง46 ปรัชญาของการเสริมสร้างพลังอํานาจในการดูแล
ผู้ป่วย อยู่บนหลักการ 2 ประการ คือ 1) แนวคิดเช่ือว่าผู้ป่วยมีหน้าที่สําคัญในการตัดสินใจเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาลและสุขภาพของตนเอง 2) ปรัชญาการเสริมสร้างพลังอํานาจเช่ือว่า ผู้ป่วยเป็นเป็นผู้
มีประสบการณ์อย่างต่อเน่ืองยาวนานทั้งความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นและการรักษาความเจ็บป่วยของ
ตนเอง ดังน้ัน จึงมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะเป็นบุคคลแรกที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลของตนเอง ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่สุขภาพจะเข้ามามีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจน้ีด้วย
ก็ตาม แต่การประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู้ป่วยก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมและหน้าที่ของผู้ป่วย
เอง47 นอกจากน้ันในมุมมองของการเสริมพลังอํานาจ เป้าหมายประการแรกของเจ้าหน้าที่สุขภาพ คือ 
การเตรียมผู้ป่วยให้สามารถสร้างทางเลือกเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง48 ซึ่งจะยกตัวอย่าง
รูปแบบแหล่งพลังอํานาจของผู้ป่วยตามแนวคิดของมิลเลอร์ 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 แสดงรูปแบบแหล่งของอํานาจ (Power Resources Model)49 
 
 
                                                 

46Berger, Anderson-Harper and Kavookjian, 2000, p. 2 อ้างถึงใน นิตย์ ทัศนิยม และสมพนธ์ 
ทัศนิยม, การสร้างเสริมสุขภาพ : การสร้างพลังอํานาจ, อ้างแล้ว, หน้า 3. 

47Feste, 1992, pp. 922-925; Gibson, 1991, pp. 354-361 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 3. 
48Feste, 1992, pp. 922-925 อ้างถึงใน ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี, เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร

การพยาบาลเพ่ือส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล, วันท่ี 26 มีนาคม 2562, อ้างแล้ว, หน้า 3. 
49Miller,1992, pp. 9-14. อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 6. 

พลังอํานาจ 

ความเข้มแข็งทางกายภาพ  
(Physical strength) 

ความเข้มแข็งทางจิตและ
การสนับสนุนทางสังคม 

(Psychological stamina 
and social support) 

อัตมโนทัศน์เชิงบวก 
(Positive self-concept) 

พลังงาน 
 (Energy) 

ความรู้และการรับรู้ด้วย
ปัญญา (Knowledge 

and insight) 

แรงจูงใจ 
 (Motivation) 

ระบบความเชื่อ 
(Belief system) 
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แหล่งพลังอํานาจของผู้ป่วยตามแนวคิดของมิลเลอร์ ประกอบด้วย  
1. ความเข้มแข็งทางกายภาพ (Physical strength) ความสามารถของบุคคลที่จะทํา

หน้าที่ได้อย่างเต็มตามศักยภาพทางกายและเต็มตามพลังสะสมทางกายภาพ (Physical reserve) เมื่อ
ระบบของร่างกายเกิดการเจ็บป่วย พลังอํานาจการกระทําใด ๆ ของบุคคลก็จะลดลง 

2. ความเข้มแข็งทางจิตและการสนับสนุนทางสังคม  (Psychological stamina and 
social support) ความเข้มแข็งทางจิต หมายถึง ความยืดหยุ่นที่ปรากฏในบุคคลอันเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละบุคคล ปัญหาของผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังต้องการการช่วยเหลือในการดํารงไว้ซึ่งความคิด
ทางด้านบวก การป้องกันความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และความรู้สึกหมดหวังที่อาจเกิดขึ้น  

การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สัมพันธภาพในการมีปฏิสัมพันธ์ การบูรณาการทางสังคม 
โอกาสสําหรับการดูแล ความเชื่อมั่นในคุณค่า บุคคลที่ให้การดูแล นอกจากน้ันยังรวมถึงชนิดของการ
สนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การช่วยเหลือที่สัมผัสจับต้องได้ (Tangible support) เช่น การสนับสนุน
ทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือสําหรับช่วยเหลือในกิจวัตรประจําวัน การสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotional 
support) และการสนับสนุนทางข้อมูล (Informational support) 

3. อัตมโนทัศน์เชิงบวก (Positive self-concept) การเจ็บป่วยเร้ือรังส่งผลกระทบต่ออัตมโน-
ทัศน์ในตน การสร้างอัตมโนทัศน์ในตนขึ้นมาใหม่เป็นการปรับตัวในระยะเจ็บป่วย คือ การบูรณาการการ
รับรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับร่างกายไปสู่อัตมโนทัศน์เก่ียวกับตนในทางบวก 

4. พลังงาน (Energy) พลังงาน คือ ความสามารถของระบบร่างกายสําหรับการทํางานตาม
ศักยภาพที่ควรจะเป็นของแต่ละบุคคล  

5. ความรู้และการรับรู้ด้วยปัญญา (Knowledge and insight) ความรู้และการับรู้ด้วย
ปัญญาเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อตน ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงการควบคุมมากข้ึนและช่วยบรรเทา
ความวิตกกังวลจากความไม่แน่นอน 

6. แรงจูงใจ (Motivation) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แรงจูงใจมีความสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพ 
ส่งเสริมบทบาททางสังคมและการทํางาน และพัฒนาความเช่ือมั่นในตนที่จะกล้าเสี่ยง แรงจูงใจมีส่วน
ช่วยในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และการมีส่วนร่วมในการรักษา 

7. ระบบความเช่ือ (Belief system) ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังมีความต้องการท่ีจะหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทรมานและแสวงหาท่ียึดเหน่ียวจิตใจ เสนอว่าถ้าผู้ป่วยมีความเช่ืออย่างแรงกล้าต่อผู้ดูแลจะ
ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับปัญหาได้ แฟรงค์ (Miller. 1992, p. 14 citing Frank,1975) อธิบาย
ว่า ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อการรักษามีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการรักษา 

สรุป แนวคิดการเสริมสร้างพลังอํานาจ หมายถึง “การเพ่ิมความสามารถและส่งเสริมให้
ผู้ป่วยมีโอกาสในการกําหนดแนวทางการดูแลและควบคุมสุขภาพของตนเองในฐานะหุ้นส่วนของ
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ระบบบริการสุขภาพ” เป้าหมายของการเสริมสร้างพลังอํานาจคือการปรับกลยุทธ์ที่ดีเพ่ือให้เกิดการ
เพ่ิมและส่งเสริมความสามารถของผู้ป่วย50 

กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจในผู้ป่วยกลุ่มโรคเร้ือรัง 
กระบวนการในการเสริมสร้างพลังอํานาจสําหรับการปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยกลุ่มโรค

เร้ือรังประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 6 ขั้นตอน ได้แก่    
1. การสร้างความร่วมมือ 
2. การค้นหาสภาพการณ์จริงของผู้ป่วย 
3. การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
4. การสนับสนุนเอ้ืออํานวยข้อมูล ความรู้ ทักษะและแหล่งทรัพยากร 
5. การดําเนินการด้วยตนเอง 
6. การปรับเปลี่ยนความคิดและการคงไว้ซึ่งความสามารถในการจัดการกับความเจ็บป่วย51 
กระบวนการดังกล่าวน้ีมีความคล้ายกันกับกระบวนการเสริมพลัง (Revitalization process) 

ของ Anthony F.C. Wallace (1970) โดยมีกระบวนการ ดังน้ี 
1) การสร้างกฎระเบียบขึ้นมาใหม่ (Maze way reformulation) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติตามทําได้

ง่าย ไม่อึดอัด เคร่งครัดจนเกินไป 
2) การสื่อสาร (Communication) กระบวนการเสริมพลังโดยการใช้สื่อที่หลากหลาย

รูปแบบที่ทันสมัย และต้องเหมาะ ตรงใจ กับทุกเพศทุกวัยอย่างรวดเร็วและในวงกว้าง ใช้ภาษาที่
เข้าใจได้ง่าย ถือเป็นหัวข้อหลักในการให้ผู้รับสารเข้าใจ 

3) มีการจัดต้ังองค์การ (Organization) มีการจัดต้ังและมอบหมายหน้าที่ ให้บุคคล
รับผิดชอบตามความสามารถของตน โดยมีระบบ ระเบียบ ขั้นตอนดําเนินงาน และการประเมินผล
ลัพธ์ของงานปรับปรุงและพัฒนาหลังปฏิบัติงาน 

4) มีการดัดแปลงแก้ไข (Adaptation) มีการดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงตนเอง เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก สบายใจแก่บุคคล ให้สอดคล้องกับยุคสมัย ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

5) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒนธรรม (Cultural transformation) ต้องทําให้บุคคลรู้ตัว
ว่าและตระหนักคิดว่า ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดเดิม โดยมีพฤติกรรมใหม่ ที่จะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นทั้ง
กายและใจ 

                                                 
50Funnell, et at., 1991; Hawkes, 1992; Gibson, 1991, 1995; Mackintosh, 1995; Rodwell. 

1995; Suk Bling, 1998. อ้างถึงใน ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี, เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล, วันท่ี 26 มีนาคม 2562, อ้างแล้ว, หน้า 3-27. 

51Funnell, et at. 1991; Hawkes. 1992; Gibson. 1991, 1995; Miller.1992; Mackintosh. 1995; 
Rodwell. 1995; Suk Bling. 1998, อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 30. 
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6) การเข้าสู่สภาพปกติ (Routinization) การผ่านกระบวนการต่าง ๆ มาแล้ว รู้สึกดีจน
อยากทําต่อเน่ืองเพ่ือคงสภาพไว้52 

2.2.5 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการดูแลตนเอง 
แนวคิดน้ีเป็นทฤษฎีทางการพยาบาลของโอเร็ม ซึ่งทฤษฎีน้ีประกอบด้วย 3 ทฤษฎีที่

เก่ียวข้องกัน คือ ทฤษฎีการดูแลตนเอง ทฤษฎีความพร่องในการดูแลตนเอง และทฤษฎีระบบการ
พยาบาล มีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Dorothea Orem’s Self-Care Theory) ทฤษฎี
น้ีมีเป้าประสงค์เพ่ือช่วยบุคคลสนองตอบต่อการดูแลตนเองทั้งหมด (Therapeutic Self Care Demands) 
ในระดับที่เพียงพอและต่อเน่ือง และช่วยเพ่ิมความสามารถของบุคคลในการดูแลตนเองรวมทั้งเผชิญ
กับผลที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โอเร็มอธิบายมโนมติหลักที่เก่ียวข้องไว้ ดังน้ี 

คน (Person) เป็นผู้มีเหตุผล สามารถที่จะเรียนรู้ วางแผนการกระทําเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการมีความต้องการพ้ืนฐาน  มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและมีความต้องการการดูแล ปรับหน้าที่
หรือป้องกันความผิดปกติที่จะมีผลต่อหน้าที่และพัฒนาการ แต่ในบางสภาวะหรือบางโอกาส  บุคคลมี
ข้อจํากัดในการดูแลตนเองหรือดูแลบุคคลที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 

สิ่งแวดล้อม (Environment) สิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยจูงใจให้บุคคลต้ังเป้าหมายที่เหมาะสม 
และปรับพฤติกรรมเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดสิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยพัฒนาความ 
สามารถและความต้องการการดูแลตนเอง ซึ่งคนกับสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

สุขภาพ (Health) เป็นภาวะที่มีความสมบูรณ์ไม่บกพร่อง คนที่มีสุขภาพดี คือคนที่มี
โครงสร้างที่สมบูรณ์และสามารถทําหน้าที่ของตนได้  การดูแลตนเองในระดับที่เพียงพอและต่อเน่ือง
เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อสุขภาพของบุคคลและความปกติสุขจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับรู้ พึงพอใจ ยินดีและมี
ความสุขกับภาวะที่ปรากฏอยู่ของตนเอง  ดังน้ี คนที่เจ็บป่วยก็สามารถรับรู้ถึงความปกติสุขได้ 

การพยาบาล (Nursing) เป็นบริการสุขภาพที่มีจุดเน้นที่ความสามารถและความต้องการ
การดูแลตนเองของบุคคล  การช่วยปฏิบัติกิจกรรมการดูแลแทนบุคคล และช่วยบุคคลให้สามารถดูแล
ตนเองได้อย่างต่อเน่ืองและเพียงพอเพ่ือรักษาไว้ซึ่งชีวิต สุขภาพ สวัสดิภาพ ตลอดจนการทําหน้าที่ได้
ตามศักยภาพ 

ทฤษฎีการดูแลตนเอง อธิบายความสามารถของบุคคลในการดูแลตนเองว่า  บุคคลที่อยู่ใน
วัยเจริญเติบโตหรือกําลังเติบโตจะปรับหน้าที่และพัฒนาการเพื่อการดูแลตนเองไปตามพลวัต โดย

                                                 
52กระบวนการเสริมพลัง, Muhammad Ilias sabbir, Theory of ‘Revitalization Movement’ by Anthony 

F. C. Wallace, pp. 4-10<https://www.academia.edu/839547/Theory of_Revitalization Movement 
by_Anthony_F.C. Wallace> (26 กรกฎาคม 2561). 
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ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ตามที่ได้เรียนรู้ถ่ายทอดกันมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนใน 3 ลักษณะ คือ 

1. การดูแลตนเองที่จําเป็นโดยทั่วไป  เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว ้ซึ่งสุขภาพและสวัสดิภาพของ
บุคคล  โดยปรับให้เหมาะสมกับระยะพัฒนาการ เช่น อาหาร การขับถ่าย การพักผ่อน การมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน การป้องกันอันตรายและการปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถ 

2. การดูแลตนเองที่จําเป็นตามพัฒนาการ เป็นการดูแลตนเองที่เกิดจากกระบวนการ
พัฒนาการของชีวิตเพ่ือช่วยให้บุคคลเข้าสู่ภาวะในวัยต่าง ๆ และเพ่ือป้องกันผลเสียที่อาจเกิดต่อ
พัฒนาการ เช่น การปรับตัวเมื่อมีการต้ังครรภ์ การย้ายงาน เป็นต้น 

3. การดูแลตนเองที่จําเป็นเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ เป็นการดูแลตนเองที่เกิดข้ึนเน่ืองจาก
ความพิการแต่กําเนิด โครงสร้างหรือหน้าที่ของร่างกายปกติ และจากการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา
ของแพทย์ 

2) ทฤษฎีความพร่องในการดูแลตนเอง (Theory of self care deficit) ทฤษฎีน้ี
อธิบายว่าความพร่องในการดูแลตนเอง เกิดจากความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างความสามารถ
ในการดูแลตนเองและความต้องการการดูแลตนเองทั้งหมด  ทําให้บุคคลต้งอการและสามารถได้รับ
ประโยชนืจากการพยาบาล  กล่าวคือ การที่บุคคลท่ีอยู่ในวัยเจริญเติบโตหรือเติบโตอย่างเต็มที่  ใช้
ความสามารถในการดูแลตนเองได้เพียงบางส่วนหรือไม่สามารถใช้ได้เลยหรือปริมาณและคุณภาพของ
ความสามารถที่มี ไม่อาจตอบสนองต่อความต้องการการดูแลตนเองทั้งหมด ทําให้ต้องการการ
พยาบาลเพ่ือช่วยเหลือดูแล 

ทฤษฎีอธิบายครอบครัวได้ว่า ครอบครัวเป็นหน่วยเง่ือนไขพ้ืนฐานที่บุคคลใช้เรียนรู้
วัฒนธรรมบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ  มีบทบาทในการสนับสนุนให้สมาชิกดูแลตนเองในฐานะที่
เป็นบริบท  อย่างไรก็ตามครอบครัวก็อยู่ในฐานะที่จะต้องดูแลตนเองด้วยโดย (1) การดูแลตนเองของ
ครอบครัวน้ันสัมพันธ์กับการสร้างเสริมสุขภาพหรือการป้องกันสุขภาพ (2) การดูแลตนเองเป็นตัว
สะท้อนค่านิยม ความเช่ือและพฤติกรรมของครอบครัว การดูแลตนเองของครอบครัวจึงเกิดจากการ
ผสมผสานประสบการณ์ทางสังคมและประสบการณ์ด้านการรู้คิดของสมาชิกที่เรียนรู้และสื่อสารกับ
สมาชิกอ่ืน ซึ่งแต่ละครอบครัวจะมีสิ่งเหล่าน้ี เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง (3) การดูแลตนเองของ
ครอบครัวถูกกําหนดหรือเกิดขึ้นจากความสามารถของสมาชิกแต่ละคน ดังน้ัน การให้ความสําคัญกับ
บุคคลหรือภาพรวมก็สามารถนํามาเป็นจุดเร่ิมและใช้หล่อหลอมเพ่ือเสริมสร้างการดูแลตนเองได้ 

3) ทฤษฎีระบบการพยาบาล (Theory of Nursing System) ทฤษฎีน้ีอธิบายถึงการ
ช่วยเหลือของพยาบาลที่สัมพันธ์กับความพร่องในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโดยการกระทําต่าง ๆ และ
การกระทําเหล่าน้ีจะประกอบขึ้นเป็นระบบการพยาบาล (Nursing action system) การท่ีพยาบาล
ใช้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ เรียกว่าความสามารถทางการพยาบาล 
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(Nursing agency) ซึ่งพยาบาลต้องค้นหาความบกพร่องในการดูแลตนเองโดยเปรียบเทียบความ 
สามารถในการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการกับความตองการการดูแลตนเองท้ังหมด (Therapeutic self 
care demand)  

การขยายการใช้ทฤษฎีไปสู่ครอบครัวตามแนวคิดของโอเร็มมี 2 ลักษณะ คือ การพยาบาล
ครอบครัวในฐานะที่เป็นหน่วยที่ต้องรับผิดชอบดูแลบุคคลที่ต้องการการพ่ึงพา มีเป้าประสงค์การ
พยาบาลเพ่ือความผาสุกของสมาชิกครอบครัว เป็นรายบุคคลและการพยาบาลครอบครัวในฐานะ
หน่วยรวม ซึ่งพยาบาลจะต้องปฏิบัติโดยตรงต่อสมาชิกครอบครัวที่ต้องการการพ่ึงพา และโดยอ้อม
ผ่านผู้รับผิดชอบที่ดูแลบุคคลผู้ต้องการการพ่ึงพา 
 
ตารางที่ 2.6 แสดงมุมมองต่อครอบครัวและบทบาทพยาบาลภายใต้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม 

 

แนวคิด/ทฤษฎี 
การพยาบาล 

มุมมองต่อครอบครัว บทบาทพยาบาล 

ทฤษฎีการดูแลตนเองของ
โอเร็ม 

- หน่วยพ้ืนฐานที่บุคคลเรียนรู้
วัฒนธรรมบทบาทและหน้าที่ 

- สมาชิกเป็น Self-Care Agent 
ที่ต้องดูแลตนเอง 

- ปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารและ
วัฒนธรรมของสมาชิกทําให้เกิด
การดูแลตนเอง 

- ดูแลโดยตรงต่อสมาชิก
รายบุคคลผู้ต้องการการพ่ึงพา 

- สนับสนุนผู้รับผิดชอบดูแล
บุคคลผู้ต้องการการพ่ึงพา 

 
จากการทบทวนภาวะโรคของผู้ป่วยโรคเบาหวานและเทคนิคการเสริมพลังดังข้างต้นแล้ว    

พบว่า การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีการเสริมพลังที่ผสมผสานกัน 
โดยหลักใหญ่เป็นรูปแบบของทฤษฎีทางการพยาบาลของโอเร็มที่บอกว่า คนหรือบุคคลเป็นผู้มีเหตุผล 
สามารถที่จะเรียนรู้ วางแผนการดูแลตนเอง เพ่ีอได้รับความต้องการพ้ืนฐาน มีการพัฒนา และ
ต้องการการดูแล โดยบุคคลสามารถดูแลตนเองได้ แต่ในขณะเป็นผู้ป่วยถือว่ามีเป็นทฤษฎีพร่องการ
ดูแลตนเอง โดยเมื่อเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้ว จะเกิดเป็นความพร่องในการดูแลตนเองทั้งหมดไป มี
ข้อจํากัดเพ่ิมขึ้น สิ่งแวดล้อมที่ดีจะทําให้ช่วยพัฒนาความสามารถในการดูแลตนของเขาเพ่ิมข้ึน โดย
ถือว่าครอบครัวและเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลเป็นบทบาทสําคัญในการสนับสนุนให้ดูแลตนเองได้ดี
ขึ้นโดยเฉพาะผู้วิจัยเป็นพยาบาลที่ทํางานสร้างเสริมสุขภาพต้องให้ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจ ให้
สนับสนุนทางสังคมครบทั้ง 4 ด้านคือ อารมณ์ สิ่งจับต้องได้ ข่าวสาร และโดยเฉพาะด้านศักด์ิศรี การ
ทําให้เกิดเทคนิคการเสริมพลังสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยต้องได้รับข้อมูลเพ่ิมขึ้นหลากหลาย
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ทางเลือก เพ่ือมีอํานาจในการตัดสินใจด้วยแนวทางของตนเองและทั้งน้ีทําให้ผู้ป่วยเข้าสู่ขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งระยะพฤติกรรมเร่ิมแรกเป็นสิ่งสําคัญให้พร้อมหรือเร่ิมที่จะเปลี่ยนแปลง 
และเมื่อลงมือปฏิบัติ เข้าสู่คงไว้สู่การดูแลตนเองต่อเนื่องที่ระยะเวลา 6 เดือน บุคลากรทางการ
พยาบาลและครอบครัวต้องไม่ให้เข้าสู่การถอยกลับ  ซึ่งรูปแบบที่ช่วยเสริมแรงภายในของผู้ป่วย
สามารถเป็นไปตามโมเดลการสร้างพลังอํานาจของเฟรยเร่ ที่มีการสร้างความตระหนัก ให้เกิดการ
สะท้อนคิด และเกิดการปฏิบัติ โดยมีกระบวนการกลุ่มสนทนา หรือกิจกรรมกลุ่มที่ดําเนินการด้วยกัน
เป็นแรงสนับสนุนทางสังคมของชุมชน หรือการสะท้อนคิดด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองในกรณีไม่สามารถ
เข้ารวมกลุ่มในภาวะสังคมเมืองหรือการขาดสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน ส่งผลทํา
ให้เกิดการตระหนักแล้วปฏิบัติ วนเวียนกันไปอย่างต่อเน่ืองได้ 

2.2.6 สรุปประเด็นเก่ียวกับการดูแลตนเองและการเสริมพลังของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคที่มีความผิดปกติของการควบคุมระดับนํ้าตาลในกระแส

เลือดให้อยู่ในระดับที่ปกติ การเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง  ๆ ในร่างกายหลายระบบนํามาสู่การ
เพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าตาลอย่างช้า ๆ จนเข้าสู่ระดับนํ้าตาลที่เข้าได้กับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน ซึ่งโรคน้ี
ต้องการดูแลและบริหารจัดการตนเองตลอดชีวิต  เป้าหมายการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
คือการควบคุมค่าระดับนํ้าตาลในเลือดในเกณฑ์คือ 90-130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือไม่เกิน 130 
มิลลิกรัม/เดซิลิตร(ค่านํ้าตาลในเลือดตํ่าเกินไปไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ และไม่นับเป็นเกณฑ์ที่อยู่นอกการ
วิจัย คือ Hypoglycemia) โดยการดูแลตนเองที่สําคัญประกอบด้วย การควบคุมอาหาร การออก
กําลังกาย การจัดการความเครียด การใช้ยา การดูแลสุขภาพร่างกายและเท้า และการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน  การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นกับผู้ป่วยเองเป็นสําคัญ ร่วมกับการดูแล
ของครอบครัว/ญาติ และทีมการรักษาพยาบาล 

การเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นกระบวนการเพิ่มความสามารถ
เพ่ือให้บุคคลสามารถควบคุมความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมของตนเอง  มีหลักการ 2 ประการ คือ     
1) แนวคิดเช่ือว่าผู้ป่วยมีหน้าที่สําคัญในการตัดสินใจเก่ียวกับการรักษาพยาบาลและสุขภาพของ
ตนเอง 2) แนวคิดที่เช่ือว่าผู้ป่วยเป็นเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างต่อเน่ืองยาวนานทั้งความเจ็บป่วยและ
การรักษาความเจ็บป่วยของตนเอง ผู้ป่วยมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลของ
ตนเอง  

ดังน้ัน สรุปการศึกษาการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานตามเทคนิคการเสริมพลัง
พบว่า มีหลายรูปแบบและวิธีการ ซึ่งในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยปรับมาจากรูปแบบของข้ันตอนการเสริมพลัง
สําหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรังของ Miller 1992 และ Anthony F.C. Wallace 1970 โดยนําการเสริมพลัง
ทั้งสองรูปแบบมาผสมผสานกัน ซึ่งผู้เก่ียข้อง ได้แก่ ผู้ป่วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ และบุคคลแวดล้อม
ผู้ป่วย กระบวนการเสริมพลังสรุปเป็น 6 ขั้นตอน ตามภาพดังน้ี   
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ภาพที่ 2.4 แสดงสรุปกระบวนการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 
ตามภาพสรุปดังข้างต้นน้ี จะพบว่าการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

แบ่งเป็น 6 ด้าน และมีผู้เก่ียวข้องสําคัญแต่ละด้าน คือ 
1) ความร่วมมือ (partnership) ต้องมีการสร้างสัมพันธภาพ (relationship) ที่ดี โดย

ผู้ป่วย ทีม และบุคคลแวดล้อม 
2) ความจริงของโรค (present signs) โดยทีมและผู้ป่วย 
3) การคิดอย่างไตร่ตรอง (reflective & critical thinking) โดยผู้ป่วย 
4) การสนับสนุน (support) โดยทีมและบุคคลแวดล้อม 
5) การกระทําด้วยตนเอง (self action) โดยผู้ป่วย 
6) การปรับเปลี่ยนและคงไว้ (change & persist) โดยผู้ป่วย ทีม และบุคคลแวดล้อม 
ดังน้ัน ทีมมีหน้าที่หลักในการสนับสนุน สร้างสัมพันธภาพให้ผู้ป่วยรู้ความจริงของโรค มี

ความคิดรู้ผลและสร้างความย่ังยืนในการดูแลตน  ผู้ป่วยเกี่ยวข้องในทุกเรื่องที่สําคัญเฉพาะตน คือ 
ต้องมีความคิดอย่างไตร่ตรองและรับปฏิบัติดําเนินการดูแลตนเอง บุคคลแวดล้อมมีหน้าที่ร่วมมือกันมี
สัมพันธภาพที่ดีตลอดกับผู้ป่วยและทีมและทําให้ผู้ป่วยมีความคิดรู้ผล เพ่ือการปรับเปลี่ยนความคิด 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคงไว้เพ่ือความย่ังยืน 



58 
 

2.3  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลตนเองของผู้ป่วย 
       

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับการดูแลตนเองของผู้ป่วย  มีดังต่อไปนี้ 
2.3.1 หลักพุทธธรรมโดยทั่วไปท่ีเก่ียวข้องกับโรคหรือการเจ็บป่วย   

หลักพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าโดยทั่วไปท่ีเก่ียวข้องกับการเจ็บป่วย ที่มีอยู่ใน โรค
สูตรว่าด้วยโรค คือ โรค 2 อย่าง ดังน้ี 
   1)  โรคทางกาย หมายถึง ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับร่างกาย 
        2)  โรคทางใจ หมายถึงโรคที่เกิดทางใจ  

 2.3.1.1 ความหมายของคําว่า “โรค” 
 “โรค” ในทางพระพุทธศาสนามาจากรากศัพท์บาลีว่า “รุช” แปลว่า เสียดแทง มี

ความหมายว่า สิ่งที่เสียดแทงให้เจ็บปวด คําศัพท์ที่มีความหมายว่า เจ็บป่วยหรือดรค มีกล่าวไว้อีก
หลายคําเรียกต่าง ๆ กันไป ได้แก่ “โรคาพาธ”หมายถึง ความเจ็บไข้ที่เกิดจากเช้ือโรค “อาพาธ” 
หมายถึง ความเจ็บป่วย “พยาธิ”หมายถึง ความเจ็บป่วย “อามัย”หมายถึง ความไม่สบายตรงข้ามกับ 
อนามัย คือ ความสบาย  

 ทั้ง 2 โรคน้ี ทั้งโรคทางกายและโรคทางใจ พระพุทธองค์ตรัสว่า สัตว์ผู้อ้างว่า ตนเอง
ไม่มีโรคทางกายตลอดระยะเวลา 1 ปีบ้าง 2 ปีบ้าง 3 ปีบ้าง 4 ปีบ้าง 5 ปีบ้าง 10 ปีบ้าง 20 ปีบ้าง 30 ปี
บ้าง 40 ปีบ้าง 50 ปีบ้าง แม้ย่ิงกว่า 100 ปีบ้าง ยังพอมีอยู่ แต่สัตว์ ผู้กล่าวอ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางใจ 
ตลอดเวลาแม้ครู่เดียว หาได้โดยยาก ยกเว้นท่านผู้หมดกิเลสแล้ว53 หมายถึง “คนที่ไม่มีโรคทางกาย
เป็นเวลานาน ๆ ก็ยังพอหาได้ แต่คนที่ไม่มีโรคทางใจ แม้เพียงช่ัวขณะน้ันหาได้ยากเต็มที จะมีก็แต่
พระอรหันต์เท่าน้ันที่ไม่มีโรคทางใจ” โดยนัยน้ี พระพุทธองค์ให้ความสําคัญกับโรคทางใจมากกว่าโรค
ทางกาย ในแง่จุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนา สุขภาพกายเป็นเพียงบันไดให้เราไต่ไปสู่จุดหมาย 
ไม่ใช่เป็นจุดหมายปลายทางแต่อย่างใด เพราะในที่สุดแล้วมนุษย์ควรจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยการมี
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ ส่วนสุขภาพกายเป็นพ้ืนฐานที่จะช่วยให้เราเข้าถึงชีวิตที่ดีงามขึ้นไป ไม่ใช่
จุดหมายสูงสุดในพุทธศาสนา 

 2.3.1.2 การจัดการสุขภาพในสมัยพุทธกาล 
 การจัดการสุขภาพในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงมีพระอัจฉริยภาพด้าน

การแพทย์การสาธารณสุขอันล้ําเลศและทรงมีพระเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทรในการดูแลสุขภาพของ
สงฆ์สาวกและประชาชนท่ัวไป ทรงจัดบริการรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสภาพ
หลังการป่วยไข้ ทรงสั่งการรักษาพยาบาลด้วยพระองค์เอง แม้กระทั่งทรงอาบนํ้าให้ภิกษุที่ป่วยไข้ ทรง
                                                 

53อุทัย สุดสุข, สาธารณสุขในพระไตรปิฎก, พิมพ์คร้ังท่ี 2, (นนทบุรี : เทพประทานการพิมพ์, 2554), 
หน้า 119. 
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สอนให้ภิกษุเป็นภิกษุพยาบาลทําการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือภิกษุอาพาธและประชาชน ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการสาธารณสุขสุขมูลฐาน ทรงอนุญาตยาสมุนไพรนานาชนิดและอาหารเป็นยา 
ทรงสั่งใช้วิธีการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพหลายวิธีแบบอายุรเวท ซึ่งสอดคล้องกับการรักษาแบบ
เวชกรรมหรือแพทย์แผนโบราณของไทย ทรงอนุญาตการผ่าฝีและการผ่าตัดเน้ืองอกด้วยเกลือและทรง
สั่งการรักษาพยาบาลด้วยวิธีอ่ืน ๆ อีกมาก จึงทรงทําให้พระพุทธองค์ทรงได้รับการถวายพระนามว่า
เป็นหมอหรือแพทย์54 พระพุทธองค์ทรงรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้แบบองค์รวม กล่าวคือ การดูแลคนไข้ 
ทั้งความเจ็บไข้ทางกายและขณะเดียวกันก็เยียวยาเข้าด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา และด้านความเป็นอยู่
ทางสังคมผสมผสานเช่ือมโยงกันอย่างต่อเน่ืองและพระพุทธองค์ได้ทรงให้บริการรักษาพยาบาลด้วย
ความเมตตาและกรุณาธรรมในพระหฤทัย เปรียบเสมือนเป็นการให้บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์55    

 “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” หลักคําสอนในทางพุทธศาสนาที่จริงไม่ได้พูด
ถึงความไม่มีโรคในความหมายถึงการมีสุขภาพดี  ความหมายท่ีแท้จริงของความไม่มีโรคน้ัน หมายถึง 
“นิพพาน” คือเป็นสภาวะสมบูรณ์สูงสุด  ขณะที่การมีสุขภาพดีในทัศนะพุทธศาสนาโดยทั่วไป
หมายถึงความมีโรคน้อยต่างหาก เน่ืองจากพุทธศาสนามองว่าความเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะ
มนุษย์เราประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นอนิจลักษณะ คือ เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง เป็น
อนิจจัง หลักสําคัญจึงอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรให้สมบูรณ์ดี และในยามที่เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
ขึ้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปทุกข์ใจ เรามีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขบําบัดรักษาและบริหารชีวิตให้ดี ถ้า
หลีกเลี่ยงโรคได้ก็หลีกเลี่ยง ถ้ามันเกิดขึ้นก็รักษาไป ทําให้ได้ผลดี แต่อย่าไปทุกข์กระวนกระวายกับ
โรคภัยไข้เจ็บน้ัน ในสมัยพุทธกาล การจัดการสุขภาพโดยเฉพาะในหมู่พระภิกษุสงฆ์ เน้นไปที่การ
จัดการทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ เพราะกายและใจนั้นสัมพันธ์กัน เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เมื่อ
กายสงบ ย่อมได้รับความสุข และเมื่อมีความสุข จิตย่อมต้ังมั่น ในทางกลับกันถ้าจิตใจไร้ปีติ กายก็ย่อม
ไม่สงบ เมื่อกายไม่สงบ จะหาความสุขและสมาธิได้อย่างไรกัน ดังจะเห็นได้จากการบําเพ็ญทุกรกิริยา
ของพระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้ ทรงทรมานพระวรกายนานาวิธี มีการกลั้นลมหายใจและอดอาหาร จน
ทําให้กายไม่สงบ เครียด ระส่ําระสาย หาความสุขไม่ได้ จิตก็ไม่เป็นสมาธิ ฟุ้งซ่าน จนพระองค์ต้องหัน
มาเดินทางสายกลาง การจัดการสุขภาพในความหมายน้ีย่อมต้องสมดุลกันทั้งกายและใจ โรคทางใจมี
ผลต่อสุขภาพทางกายได้ เช่น ภาวะซึมเศร้าที่เป็นอย่างเรื้อรังส่งผลให้ระบบประสาทระบบสู้ทํางาน
มากกว่าปกติ สารที่หลั่งจากระบบประสาทส่งผลให้ภูมิคุ้มกันและต่อมไร้ท่อผิดปกติ นํ้าตาลขึ้นสูง 
ไขมันผิดปกติ เกิดการอักเสบและคราบไขมันไปสะสมบนผนังหลอดเลือด ความดันสูงขึ้น เกิดการปริ
แตกของคราบไขมันที่พอกพูนสะสมในหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง เกิดลิ่มเลือดโตขึ้น ๆ จนไป
                                                 

54ม.อุ. 14/77/72. 
55อุทัย สุดสุข, สาธารณสุขในพระไตรปิฎก, อ้างแล้ว, หน้า 140. 
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อุดตันหลอดเลือดเกิดอัมพาต56กล้ามเน้ือหัวใจตามมาได้ ในคัมภีร์พระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าความเจ็บไข้
ได้ป่วยของพระภิกษุน้ันมีทั้งระดับธรรมดา ระดับปานกลาง กระทั่งระดับรุนแรง ส่วนการดูแลรักษามี
ด้วยกันหลายวิธี ทั้งโดยวิธีทางการแพทย์ โดยธรรมะ และโดยการป้องกันการเกิดโรคด้วยข้อปฏิบัติ
สุขอนามัย 

 2.3.1.3 การดูแลรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ หมายถึง การรักษาด้วยยา บางคร้ัง
อาศัยพระภิกษุดูแลกันเอง บางคร้ังพระพุทธเจ้าก็ลงมาดูแลด้วยพระองค์เอง และบางคร้ังก็อาศัยหมอ
ชาวบ้านมาช่วยดูแล ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเวลาน้ัน พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุเป็นผู้
รักษาพยาบาลภิกษุอาพาธโรค 5 ชนิด คือ โรคเร้ือน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ โรคลมบ้าหมู57 ใน
สมัยพุทธกาลจากพระสูตรช่ือโรคที่ตรงกับโรคในปัจจุบัน มีโรคเบาหวาน (มธุเมโห มธุ แปลว่า หวาน 
นํ้ามูตร แปลว่า ปัสสาวะ) รวมอยู่ด้วย58 ยาที่ใช้ส่วนมากเป็นยาพื้นบ้าน ในเภสัชชขันธกะ พระวินัยปิฏก 
เล่มที่ 5 ได้พรรณนาถึงยาชนิดต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ในสมัยน้ัน เช่น ชนิดที่เป็นรากไม้ ได้แก่ ขมิ้น ขิงสด 
ว่านนํ้า ว่านเปราะ อุตพิต ข่า แฝก แห้วหมู เหง้าบัว  รากบัว เป็นต้น นํ้าฝาดท่ีเป็นยา  ได้แก่ นํ้าฝาด
สะเดา นํ้าฝาดโมกมัน นํ้าฝาดขี้กา นํ้าฝาดบอระเพ็ด นํ้าฝาด กระถินพิมาน เป็นต้น ยาชนิดที่ใช้ใบ 
ได้แก่ ใบสะเดา ใบโมกมัน ใบข้ีกา ใบแมงลัก ใบฝ้าย เป็นต้น ยาชนิดที่ใช้ผล ได้แก่ ลูกพิลังคะ ดีปลี 
พริก สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม ผลโกศ เป็นต้น ยาชนิดที่ใช้ยางไม้ ได้แก่ หิงคุ ยางเค่ียวจาก
หิงคุ ยางเค่ียวจากเปลือกหิงคุ ยางจากยอดตันตกะ ยางจากใบตันตกะ ยางจากการเคี่ยวก้านตันตกะ 
กํายาน เป็นต้น นอกจากยาที่ได้จากธรรมชาติแล้ว ยังมียาที่ได้จากคน สัตว์ เช่น การใช้สมอดองนํ้า
ปัสสาวะโค หรือนํ้าปัสสาวะคน การใช้อุจจาระของคนผสมเป็นตัวยาแก้พิษ ซึ่งยังปรากฏหลักฐานว่า 
ในสมัยพุทธกาลน้ันรู้จักวิธีการผ่าตัดแล้ว โดยได้พรรณนาถึงการผ่าตัดไว้คร่าว ๆ  

 2.3.1.4 การดูแลรักษาด้วยธรรมะ ในพระไตรปิฎกจะพบว่ามีการใช้ 2 วิธีด้วยกัน
คือ ใช้สวดให้คนป่วยฟัง และคนป่วยนําหลักธรรมมาปฏิบัติเพ่ือระงับความเจ็บไข้ การสวดพระปริตร 
หมายถึง การใช้บทสวดต่าง ๆ สาธยายให้คนป่วยฟัง การฟังสาธยายธรรม ทําให้กายผ่อนคลายไม่
เครียดได้ เมื่อกายผ่อนคลายไม่เครียด จิตก็ต้ังมั่นไม่หว่ันไหว สามารถใช้ปัญญาพิจารณาเข้าถึงความ
จริงแห่งชีวิต และทําจิตให้มีสุขภาพสมบูรณ์เต็มที่ กายท่ีเครียดจากความเจ็บไข้ก็จะผ่อนคลาย ปรับ
เข้าสู่สภาพปกติได้ง่าย กรณีดังกล่าวน้ี พบทั้งกรณีการสวดให้ฆราวาสญาติโยมฟัง การสวดให้
พระภิกษุด้วยกันฟัง รวมกระทั่งการสวดให้พระพุทธเจ้าฟัง การสวดในลักษณะดังกล่าว ส่งผลหลาย

                                                 
56พระพุทธเจ้าสอน “ความมีโรคน้อย”, ตอนท่ี 9 โรคทางใจ, สมเกียรติ  แสงวัฒนาโรจน์, www.thai 

Consulate.jp pdf> (10 ธันวาคม 2560), หน้า 38. 
57อุทัย สุดสุข, สาธารณสุขในพระไตรปิฎก, อ้างแล้ว, หน้า 152. 
58พระพุทธเจ้าสอน “ความมีโรคน้อย”, ตอนท่ี 7 โรคทางกาย, สมเกียรติ  แสงวัฒนาโรจน์, www.thai 

Consulate.jp pdf>,อ้างแล้ว, หน้า 39. 
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ลักษณะ เช่น ในรายที่อาการหนัก ไม่ไหว ไม่รอดแล้ว ก็ถือเป็นการช่วยประคองจิตให้อยู่ในฐานะท่ี
ควร ที่เหมาะสม อย่างน้อยก็พอจะประกันได้ว่า หากตายไปในสภาพจิตแบบน้ี ไม่ไปสู่ทุคติแน่นอน 
ข้อน้ีได้กลายมาเป็นแบบแผนสําหรับการปฏิบัติของชาวพุทธในปัจจุบัน ในกรณีญาติพ่ีน้องพิจารณา
แล้วเห็นว่า ผู้ป่วยไม่รอดแล้วก็จะนิยมนิมนต์พระมาสวด ในรายที่เป็นพระสงฆ์สาวก ท่านได้รับการฝึก
จิตมาดีแล้ว มีพลังจิตสูง การสวดพระปริตรจะส่งผลให้หายจากอาการป่วยไข้ได้ การรักษาโรคด้วย
การสวดพระปริตรให้ฟังจึงพบเห็นได้บ่อยทั้งในคัมภีร์พระไตรปิฎก และคัมภีร์อรรถกถา ส่วนการนํา
หลักธรรมมาปฏิบัติเพ่ือระงับความเจ็บป่วย เช่น อิทธิบาท 4 อันมี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา มี
อานุภาพตรงที่ทําให้เราได้เรียนรู้ชีวิตจากความเจ็บไข้ เรียนรู้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดข้ึนกับตนและหา
หนทางเยียวยาแก้ไขเพ่ือระงับความเจ็บปวดให้บรรเทาเบาบางไป เมื่อมีอิทธิบาท 4 เราก็จะมีความ
หนักแน่น อดทน สืบค้นหาเหตุแห่งความเจ็บไข้ ทําให้เราได้เรียนรู้โรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดกับตน จนเข้าใจ
โรคและวิธีการเยียวยารักษาได้ แต่ที่เน้นเป็นการเฉพาะจะอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรและอานาปานสติ
สูตร ได้พูดถึงการเจริญสติและการทําสมาธิด้วยการกําหนดลมหายใจเข้าออก ทั้ง 2 พระสูตรน้ี นับว่า
เป็นยอดของการทํากายและใจให้สงบผ่อนคลายไม่เครียด โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่ประสบกับโรคภัยไข้
เจ็บต่าง ๆ ทางกายและใจ การเจริญสติทุกขณะที่เคลื่อนไหวและการทําสมาธิ ย่อมช่วยให้จิตต้ังมั่น 
สงบ ผ่อนคลาย เมื่อกายผ่อนคลาย อวัยวะต่าง ๆ ก็จะทํางานปกติมีดุลยภาพ ร่างกายก็สามารถ
ซ่อมแซม ทําลาย และต่อต้านโรคท่ีคุกคามเราได้   

 ตัวอย่างของการหายจากโรค คือ อาพาธสูตร59 บางทีก็นิยมเรียกกันว่า คิริมานนท
สูตร60 เน่ืองจากเป็นพระสูตรที่แสดงแก่พระอานนท์ เพ่ือให้ท่านนําไปแสดงแก่พระคิริมานนท์ที่กําลัง
อาพาธทนทุกข์ทรมานอยู่  เป็นพระสูตรที่แสดงสัญญา10 ที่มีอานิสงส์ทําให้หายจากการอาพาธ
เจ็บป่วย, สงบระงับความเจ็บป่วย  เป็นฐานะที่จะมีได้ คือเกิดขึ้นได้,  การเจริญในสัญญา 10 ก็คือการ
เจริญวิปัสสนาอันดีงามย่ิงอย่างหน่ึงน่ันเอง อันยังให้จิตสงบระงับไม่ฟุ้งซ่านเสียจนเร่าร้อนเผาลนจนย่ิง
เจ็บป่วยย่ิงอีก และยังให้เกิดนิพพิทาญาณ ซึ่งยังให้เกิดอานิสงส์ในทางสงบระงับโรคภัยไข้เจ็บได้ดีย่ิง  
อาพาธสูตร มีดังน้ี  

 สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยน้ันแล ท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ครั้ง
น้ันแล ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง ณ 
ที่ควรส่วนข้างหน่ึง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระคิริมา
นนท์อาพาธ ได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์
เสด็จเย่ียมท่าน พระคิริมานนท์ยังที่อยู่เถิด พระเจ้าข้า ฯ 
                                                 

59องฺ.เอกาทสก. 25/60/111. 
60องฺ.เอกาทสก. 25/60/128. 
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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา 10 
ประการแก่คิริมานันทภิกษุไซร้ ข้อที่อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟัง
สัญญา 10 ประการน้ัน เป็นฐานะที่จะมีได้ 

 สัญญา 10 ประการเป็นไฉน คือ 
อนิจจสัญญา 1       อนัตตสัญญา 1    
อสุภสัญญา 1         อาทีนวสัญญา 1    
ปหานสัญญา 1       วิราคสัญญา 1    
นิโรธสัญญา 1        สัพพโลเก อนภิรตสัญญา 1    
สัพพสังขาเรสุ อนิฏฐสัญญา 1     อานาปานัสสติ 1 ฯ 

       ดูกรอานนท์ ก็อนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี อยู่ในป่าก็ดี อยู่
ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี  ย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า  

 รูปไม่เที่ยง  เวทนาไม่เที่ยง  สัญญาไม่เที่ยง  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง  วิญญาณไม่
เที่ยง  ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ 5 เหล่าน้ี ด้วยประการอย่างน้ี 

 ดูกรอานนท์ น้ีเรียกว่าอนิจจสัญญา ฯ  ดูกรอานนท์ ก็อนัตตสัญญาเป็นไฉน ดูกร
อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี  ย่อมพิจารณาเห็น
ดังน้ีว่า  จักษุเป็นอนัตตา รูปเป็นอนัตตา  หูเป็นอนัตตา เสียงเป็นอนัตตา  จมูกเป็นอนัตตา กลิ่นเป็น
อนัตตา, ลิ้นเป็นอนัตตา รสเป็นอนัตตา กายเป็นอนัตตา โผฏฐัพพะเป็นอนัตตา ใจเป็นอนัตตา ธรรมารมณ์
เป็นอนัตตา  ย่อมพิจารณาเห็น โดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายทั้งภายในและภายนอก 6 
ประการเหล่าน้ี ด้วยประการอย่างน้ี 

 ดูกรอานนท์ น้ีเรียกว่า อนัตตสัญญา ฯ ดูกรอานนท์ ก็อสุภสัญญาเป็นไฉน ดูกร
อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมพิจารณาเห็นกายน้ีน่ันแลเบ้ืองบนแต่พ้ืนเท้าขึ้นไป  เบ้ืองตํ่าแต่ปลาย
ผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ  เต็มด้วยของไม่สะอาด มีประการต่าง ๆ ว่าในกายน้ีมีผมขน เล็บ ฟัน  
หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก  เย่ือในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ 
อาหารเก่า (มันสมอง) (ทั้ง 20 น้ีจัดเป็นปฐวีธาตุหรือธาตุดินน่ันเอง) ดี เสลด นํ้าเหลือง เลือด เหง่ือ 
มันข้น นํ้าตา  เปลวมัน  นํ้าลาย  นํ้ามูก  ไขข้อ มูตร (ทั้ง 12 จัดเป็นอาโปธาตุหรือธาตุนํ้าด้วยเช่นกัน) 
ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายน้ี ด้วยประการดังน้ี   

 ดูกรอานนท์ น้ีเรียกว่าอสุภสัญญา ฯ ดูกรอานนท์ ก็อาทีนวสัญญาเป็นไฉน ดูกร
อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี  ย่อมพิจารณาเห็น
ดังน้ีว่า 

 กาย (พึงเข้าใจด้วยว่า ทุกบุคคล เขา เรา ไม่มียกเว้นใดๆทั้งสิ้น) น้ี มีทุกข์มาก มีโทษ
มาก เพราะฉะน้ันอาพาธต่าง ๆ จึง (อาจ) เกิดข้ึน (กับทุกบุคคลได้) ในกายนี้ คือ โรคตา โรคหู โรค
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จมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคศีรษะ โรคที่ใบหู โรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรคหืด โรคไข้หวัด โรคไข้พิษ โรค
ไข้เซื่องซึม โรคในท้อง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝี โรคกลาก โรค
มองคร่อ โรคลมบ้าหมู โรคหิดเป่ือย โรคหิดด้าน โรคคุดทะราด หูด โรคละออง บวม โรคอาเจียน
โลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง 

 อาพาธมี ดี เ ป็นสมุฏฐาน   อาพาธมี เสมหะเป็นสมุฏฐาน   อาพาธมีลมเป็น
สมุฏฐาน  อาพาธมีไข้สันนิบาต  อาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวน  อาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่
สม่ําเสมอ  อาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกําลัง  อาพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรม ความ
หนาว  ความร้อน  ความหิว  ความกระหาย  ปวดอุจจาระ  ปวดปัสสาวะ (กายย่อมอาจมีโรคภัย ที่
เป็นทุกข์และโทษอันเป็นธรรมหรือธรรมชาติของกาย   และย่อมต้องเกิดความรู้สึกรับรู้ในทุกข์ต่าง ๆ 
(ทุกขเวทนา)เป็นธรรมดาจากการผัสสะ  ดังเช่นเมื่อมีการกระทบใน เย็น ร้อน อ่อน แข็ง กล่าวคือย่อม
เกิดทุกขเวทนาอันเป็นทุกข์ธรรมชาติหรือเป็นไปตามธรรมหรือธรรมชาติของกายเป็นธรรมดานั่นเอง) 
ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายน้ี ด้วยประการดังน้ี    

 ดูกรอานนท์ น้ีเรียกว่าอาทีนวสัญญา ฯ ดูกรอานนท์ ก็ปหานสัญญาเป็นไฉน  
 ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมไม่ยินดี  ย่อมละ  ย่อมบรรเทา  ย่อมทําให้

หมดสิ้นไป  ย่อมทําให้ถึงความไม่มี  ซึ่งกามวิตกอันเกิดข้ึนแล้ว ย่อมไม่ยินดี  ย่อมละ  ย่อม
บรรเทา  ย่อมทําให้หมดสิ้นไป  ย่อมทําให้ถึงความไม่มี  ซึ่งพยาบาทวิตกอันเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่
ยินดี  ย่อมละ  ย่อมบรรเทา  ย่อมทําให้หมดสิ้นไป  ย่อมให้ถึงความไม่มี  ซึ่งวิหิงสาวิตกอันเกิดข้ึนแล้ว 
ย่อมไม่ยินดี  ย่อมละ  ย่อมบรรเทา  ย่อมทําให้หมดสิ้นไป  ย่อมให้ถึงความไม่มี  ซึ่งอกุศลธรรม
ทั้งหลายอันช่ัวช้า อันเกิดขึ้นแล้ว 

 ดูกรอานนท์ น้ีเรียกว่าปหานสัญญา ฯ ดูกรอานนท์ ก็วิราคสัญญาเป็นไฉน ดูกร
อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี  ย่อมพิจารณาเห็น
ดังน้ีว่า 

ธรรมชาติน่ันสงบ  ธรรมชาติน่ันประณีต คือ ธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง 
ธรรมเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา 
ธรรมเป็นที่(ทําให้)สํารอกกิเลส ธรรมชาติเป็นท่ีดับกิเลสและกองทุกข์ 

 
 ดูกรอานนท์ น้ีเรียกว่าวิราคสัญญา ฯ ดูกรอานนท์ นิโรธสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ 

ภิกษุในธรรมวินัยน้ี อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี  ย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า 
ธรรมชาติน่ันสงบ  ธรรมชาติน่ันประณีต  คือ ธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง 
ธรรมเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา 
ธรรมเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ ธรรมชาติเป็นท่ีดับกิเลสและกองทุกข์ 
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 ดูกรอานนท์ น้ีเรียกว่านิโรธสัญญา ฯ ดูกรอานนท์ สัพพโลเก อนภิรตสัญญาเป็นไฉน 
ดูกรอานนท์ ภิกษุใน ธรรมวินัยน้ี ละอุบาย และอุปาทานในโลก อันเป็นเหตุต้ังมั่น ถือมั่น และเป็น
อนุสัยแห่งจิต  ย่อมงดเว้น ไม่ถือมั่น    

 ดูกรอานนท์ น้ีเรียกว่าสัพพโลเก อนภิรตสัญญา ฯ ดูกรอานนท์ สัพพสังขาเรสุ 
อนิฏฐสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุ ในธรรมวินัยน้ี ย่อมอึดอัด ย่อมระอา ย่อมเกลียดชังแต่สังขาร
ทั้งปวง (เพราะพิจารณาแล้ว รู้เห็นในความจริงของสังขารทั้งปวง ทั้งสังขารกายดังข้างต้น ดังสังขารท้ัง
ปวงในไตรลักษณ์) (ฝ่ายสังขารร่างกายน้ัน ก็ล้วนต้องดูแลรักษา ต้องหาอาหารต้องหมั่นเติมให้เต็มให้
อ่ิมทุกเมื่อเช่ือวัน เป็นภาระเวร, เป็นภาระกรรมที่ต้องคอยดูแลต้องรักษาไปตลอดกาลนานจนสิ้นกา
ละทางหน่ึงพึงเข้าทางปาก อีกทางหน่ึงพึงขับถ่ายออกมาก็แสนปฏิกูลเหลือกําลัง เป็นอาทีนวะคือเป็น
ทุกข์เป็นโทษของสังขารกายที่ย่อมต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ จึงมีการเจ็บป่วยอาพาธเป็นธรรมดา มีแก่
เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา เมื่อพิจารณาจึงย่อมอึดอัด ย่อมระอา ย่อมเกลียดชัง ย่อมหน่าย
จึงคลายกําหนัดในสังขารต่าง ๆ เมื่อรู้ความจริงดังนี้ เสมอ ๆ เนือง ๆ เป็นอเนกฯลฯ.) 

 ดูกรอานนท์ น้ีเรียกว่าสัพพสังขาเรสุ อนิฏฐสัญญา ฯ ดูกรอานนท์ อานาปานัสสติ
เป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุใน ธรรมวินัยน้ี อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี  น่ังคู้
บัลลังก์  ต้ังกายให้ตรง  ดํารงสติไว้เฉพาะหน้า,  

 เธอเป็นผู้มีสติหายใจออก เป็นผู้มีสติหายใจเข้า,(พึงระลึกเข้าใจด้วยว่า เป็นการดํารง
อยู่กับสติ เพ่ือมิให้ดําริพล่าน  มิได้มีเจตนาเอาลมหายใจเป็นอารมณ์หรือวิตกเพ่ือกระทําฌานหรือ
สมาธิเป็นสําคัญแต่อย่างใดเพียงแต่บางคร้ังสติอาจขาด จึงอาจเล่ือนไหลไปสู่ฌานสมาธิบ้างเป็นเป็น
ครั้งคราว ก็เป็นเร่ืองปกติธรรมดา)  

 เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่า หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่า หายใจ
เข้ายาว, 

 เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่า หายใจออกสั้น หรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่า หายใจเข้าสั้น,  
 ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้กําหนดรู้กายทั้งปวง(ลมหายใจ) หายใจออก  
 ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้กําหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้า,  
 ย่อมศึกษาว่า จักระงับกายสังขาร (ลมหายใจ) หายใจออก  
 ย่อมศึกษาว่า จักระงับกายสังขาร หายใจเข้า,  
 ย่อมศึกษาว่า จักกําหนดรู้ปีติ หายใจออก  
 ย่อมศึกษาว่า จักกําหนดรู้ปีติ หายใจเข้า,  
 ย่อมศึกษาว่า จักกําหนดรู้จิตตสังขาร (เวทนา) หายใจออก   
 ย่อมศึกษาว่า จักกําหนดรู้จิตตสังขาร หายใจเข้า  
 ย่อมศึกษาว่า จักระงับจิตตสังขาร หายใจออก  
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 ย่อมศึกษาว่า จักระงับจิตตสังขาร หายใจเข้า, 
 ย่อมศึกษาว่า จักกําหนดรู้จิต หายใจออก  
 ย่อมศึกษาว่า จักกําหนดรู้จิต หายใจเข้า, 
 ย่อมศึกษาว่า จักยังจิตให้บันเทิง หายใจออก  
 ย่อมศึกษาว่า จักยังจิตให้บันเทิง หายใจเข้า,   
 ย่อมศึกษาว่า จักต้ังจิตให้มั่น หายใจออก  
 ย่อมศึกษาว่า จักต้ังจิตให้มั่น หายใจเข้า,   
 ย่อมศึกษาว่า จักเปลื้องจิต หายใจออก  
 ย่อมศึกษาว่า จักเปลื้องจิต หายใจเข้า, 
 ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง หายใจออก  
 ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง หายใจเข้า,  
 ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัด หายใจออก  
 ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัด หายใจเข้า, 
 ย่อมศึกษาว่า จักเป็น ผู้พิจารณาเห็นโดยความดับสนิท หายใจออก 
 ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็น โดยความดับสนิท หายใจเข้า,  
 ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืน หายใจออก   
 ย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืน หายใจเข้า 
 ดูกรอานนท์ น้ีเรียกว่าอานาปานสติ ฯ  
 ดูกรอานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้ว กล่าวสัญญา 10 ประการน้ีแก่ คิริมานนทภิกษุ

ไซร้ ข้อที่อาพาธของคิริมานนทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา10ประการน้ี เป็น
ฐานะที่จะมีได้ ฯ 

       ลําดับน้ันแล ท่านพระอานนท์ได้เรียนสัญญา 10 ประการน้ีในสํานักของ พระผู้มี
พระภาคแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระคิริมานนท์ยังที่อยู่ ครั้นแล้วได้กล่าว สัญญา 10 ประการแก่ท่าน
พระคิริมานนท์  ครั้งน้ันแล อาพาธน้ันของท่านพระคิริมานนท์สงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา 
10 ประการน้ี  ท่านพระคิริมานนท์หายจากอาพาธน้ัน ก็แลอาพาธน้ันเป็นโรคอัน ท่านพระคิริมานนท์
ละได้แล้ว ด้วยประการน้ันแลฯ 

 สัญญา 1061  (ความกําหนดหมาย, แนวความคิดความเข้าใจ สําหรับใช้กําหนด
พิจารณาในการเจริญกรรมฐาน) 

 1. อนิจจสัญญา (กําหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร)  
 2. อนัตตสัญญา (กําหนดหมายความไม่งามแห่งกาย) 

                                                 
61องฺ.ทสก. 24/56/123. 
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 3. อสุภสัญญา (กําหนดหมายความไม่งามแห่งกาย) 
 4. อาทีนวสัญญา (กําหนดหมายโทษทุกข์ของกายอันมีความเจ็บไข้ต่าง ๆ)  
 5. ปหานสัญญา (กําหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต) 
 6. วิราคสัญญา (กําหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต)  
 7. นิโรธสัญญา (กําหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต)  
 8. สัพพโลเก อนภิรตสัญญา (กําหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง)  
 9. สัพพสังขาเรสุ อนิฏฐสัญญา (กําหนดหมายความไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวง)  
 10. อานาปานสติ (สติกําหนดลมหายใจเข้าออก) 62 
 ทั้งน้ี ตัวอย่างของพระคิริมานนท์ได้นําสัญญา ทั้ง 9 ข้อมาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการ

พาตัวเองเข้าสู่การใช้สติพิจารณาตามแนวทางอานาปานสติ หรือจะกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ สัญญา 9 ข้อ
แรกนั้น จัดได้ว่าเป็นทั้งอารมณ์กรรมฐานและเป้าหมายสําคัญในการพาท่านเข้าสู่การปฏิบัติกรรมฐาน
ตามกรอบของอานาปานสติ หนทางเดียวที่จะทําให้เข้าใจว่า ขันธ์ 5 อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ได้อย่าง
ชัดเจน คือ การปฏิบัติ ฉะนั้น อานาปานสติจึงได้รับการจัดวางให้พระคิริมานนท์ได้ใช้เป็นเคร่ืองมือ
พัฒนาจิตใจของตนเอง จนทําให้เข้าใจความจริงและหายจากโรคภัยดังกล่าว ด้วยเหตุน้ี การกําหนด
สัญญาจึงเป็นหลักปฏิบัติที่สําคัญที่ผู้ที่เจ็บป่วยจะได้ใช้เป็นหลักในการพิจารณาความจริงของสังขาร 

 นอกจากน้ัน ยังมีตัวอย่างของการหายจากอาการประชวรของพระพุทธเจ้า พระ
มหากัสสปะและพระมหาโมคคัลลานะก็หายจากอาการอาพาธ เพราะได้ฟังโพชฌงค์ 7 ที่หายได้น่ามา
จากปีติในธรรม ในโพชฌงค์มีปีติสัมโพชฌงค์อยู่  เมื่อจิตเบิกบานผ่องใส ก็จะมีความอ่ิมเอิบซึ่งเรียกว่า 
ปีติ เมื่อปีติเกิดขึ้นในจิตก็จะแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับความอ่ิมเอิบซาบซ่าน ก็จะไปชําระ
ความป่วยเจ็บ ให้บรรเทาเบาบางหรือหายป่วยได้63   

 ทั้งน้ี โพชฌงค์ 7 หมายถึง ธรรมที่ เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ (enlightenment 
factors) 
        1.  สติ (ความระลึกได้ สํานึกพร้อมอยู่ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่กับเรื่อง — mindfulness) 
        2.  ธัมมวิจยะ (ความเฟ้นธรรม, ความสอดส่องสืบค้นธรรม — truth-investigation) 
        3.  วิริยะ (ความเพียร — effort; energy) 

        4.  ปีติ (ความอ่ิมใจ — zest) 
        5. ปัสสัทธิ (ความสงบกายสงบใจ — tranquility; calmness) 
        6. สมาธิ (ความมีใจต้ังมั่น จิตแน่วในอารมณ์ — concentration) 

                                                 
62 ที.ปา. 11/473/340, องฺ.ทสก. 24/60/116. 
63พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), รศ.ดร. พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่, พิมพ์คร้ังท่ี 3, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), หน้า 226. 
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        7. อุเบกขา (ความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นตามเป็นจริง — equanimity) 
        แต่ละข้อเรียกเต็มมีสัมโพชฌงค์ต่อท้าย เช่นเป็น สติสัมโพชฌงค์ เป็นต้น64 
 ตัวอย่างดังน้ี ในสมัยพุทธกาล พระมหากัสสปะไม่สบายอาพาธหนัก พระพุทธเจ้าได้

เสด็จไปเย่ียมท่านทรงสอบถามถึงอาการเจ็บป่วยว่า 
 “กัสสปะ เธอพออดทนได้หรือ พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนาคลายลง 

ไม่กําเริบขึ้นหรือ” 
 พระมหากัสสปะกราบทูลว่า “ข้าพระองค์อดทนไม่ได้ ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ 

ทุกขเวทนากําเริบหนัก ยังไม่คลายลง ไม่ปรากฏความทุเลา” 
 พระองค์ได้ทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ว่า “กัสสปะ โพชฌงค์ 7 เหล่าน้ี เรากล่าวไว้ชอบ

แล้ว อันบุคคลเจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน” 
 เมื่อทรงแสดงโพชฌงค์จบลง พระมหากัสสปะปลื้มใจ ช่ืนชมภาษิตกราบทูลว่า “ข้า

แต่พระผู้มีพระภาคโพชฌงค์ดีนัก” ก็หายจากอาการอาพาธน้ัน 
 ต่อมาพระมหาโมคัลลานะไม่สบายอาพาธหนัก พระพุทธองค์ได้เสด็จไปเย่ียมถึงที่อยู่

ของท่าน ทรงสอบถามอาการว่า “โมคัลลานะ เธอพออดทนได้หรือ พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ 
ทุกขเวทนาคลายลง ไม่กําเริบขึ้นหรือ” 

 พระมหาโมคัลลานะกราบทูลถึงอาการอาพาธว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์
อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ ทุกขเวทนากําเริบหนัก ยังไม่คลายลง ไม่ปรากฏความทุเลา” 

 พระองค์ได้ทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ว่า “โมคัลลานะ โพชฌงค์ 7 เหล่าน้ี เรากล่าวไว้
ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือ
นิพพาน” 

 เมื่อทรงแสดงโพชฌงค์จบลง พระมหามหาโมคัลลานะปลื้มใจ ช่ืนชมภาษิตกราบทูล
ว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค โพชฌงค์ดีนัก” ก็หายจากอาการอาพาธน้ัน 

 มีคราวหน่ึง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประชวร ทรงรับสั่งให้พระจุนทะแสดงโพชฌงค์ 7 
ให้พระองค์สดับ เมื่อพระจุนทะแสดงโพชฌงค์จบลง ก็หายจากอาการประชวร 

 การฟังช่วยให้ตรึกธรรมได้ง่ายขึ้น พระพุทธเจ้า พระมหากัสสปะ พระมหาโมคัลลานะ 
ท่านเป็นพระอรหันต์ มีความเข้าใจในธรรม การนําธรรมมาแสดงให้ท่านฟังจึงเกิดความซาบซึ้งในธรรม 
จิตที่มีความเข้าใจในธรรมซาบซึ้งในธรรม เป็นตัวปีติ การตรึกตรองในธรรมขึ้นเองกับการที่ฟังผู้อ่ืน
แสดงให้ฟัง  หากกําลังป่วยอยู่ ให้นึกตรึกตรองอยู่คงลําบากกว่าการฟัง ซึ่งทําความสบายให้มากกว่า 

 ทั้งน้ี ความลึกแห่งธรรม ปุถุชนหย่ังรู้ได้ยาก พระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของแห่งธรรม
อยู่แล้ว จะตรึกตรองในธรรมยังไงก็ได้ แต่ทรงให้พระสาวกแสดงให้ฟัง พระองค์ไมต้องตรึกตรองอะไร
                                                 

64ที.ปา. 11/327-464/264-310, อภิ.วิ. 35/542/306. 
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เพียงสดับตามก็เกิดความซาบซึ้ง แจ่มแจ้ง เกิดปีติ อ่ิมเอิบใจ ซาบซ่าน ทําให้พระอาการประชวร
หายไป  แตถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เข้าถึงธรรม ย่อมไม่แจ่มแจ้ง ฟังอย่างไรก็ไม่แจ่มแจ้ง ไม่ซาบซึ้ง จึง
ไม่เกิดปีติ  

 เหมือนทะเล ที่ไม่มีใครจะเอาไม้ไปหย่ังรู้ความลึกได้  
 ไม้ยาวก็หย่ังว่าทะเลลึก แต่ถ้ามีไม้ยาวกว่าก็ยังหย่ังลงไปได้ลึกกว่า แต่ก็ยังหย่ังไปไม่

ถึงก้นทะเล 
 ความลึกซึ้งของธรรมมีมาก แล้วแต่ว่าใครจะหย่ังได้แค่ไหน65 
 2.3.1.5 การป้องกันการเกิดโรคด้วยข้อปฏิบัติสุขอนามัย จะเป็นธรรมเพ่ือส่งเสริม

ความเป็นมนุษย์ ธรรมเพ่ือดําเนินชีวิตให้งอกงาม ธรรมเพื่อส่งเสริมชีวิตที่ดีร่วมกัน ธรรมเพ่ือชีวิต
ครอบครัว ธรรมเพ่ือความสัมพันธ์ในสังคม ธรรมเพ่ือความอยู่ดีทางเศรษฐกิจ และธรรมสําหรับภิกษุ
สงฆ์ฯลฯ พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้มากมายหลายแห่งด้วยกัน รวมทั้งวัตรปฏิบัติที่พูดถึงมารยาท ความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของภิกษุสงฆ์ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ เรื่อง
การล้างบาตร การขบฉัน ฯลฯ ล้วนแสดงให้เห็นถึงสุขอนามัยที่พระพุทธองค์ตรัสสอนภิกษุมา เช่น 
วัตรปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 1 ใน 14 ข้อ ที่พระสงฆ์ต้องถือปฏิบัติขณะพํานักอยู่ที่ใดที่หน่ึง ซึ่งจัดว่า
เป็นสุขอนามัยขั้นพ้ืนฐานสําคัญของพระสงฆ์นอกจากหลักธรรมที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือป้องกันโรคภัย
ไข้เจ็บอันเน่ืองมาจากความสกปรกรกรุงรังของเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ในที่อยู่อาศัย โดยนัยน้ีก็จะเห็น
ว่าพระพุทธองค์น้ันนับเป็นยอดในการรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ และเครื่องใช้ไม้สอย    
ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ใช่สะอาดแต่จิตใจแต่ฝ่ายเดียว ต้องสะอาดด้านในและด้านนอกด้วย66 

        หลักธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเจ็บป่วย พบว่า หลักธรรมเป็นที่คุณสมบัติของสัตบุรุษ 
คือ หลักสัปปุริสธรรม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความครอบคลุมเพียงพอ เหมาะสมที่จะนํามาใช้สําหรับการ
เสริมพลังผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีการจัดการการดูแลตนเองได้อย่างต่อเน่ือง  จึงเป็นรายละเอียดต่อไป 

2.3.2 หลักสัปปุริสธรรมต่อการดูแลตนเองเม่ือเจ็บป่วย    
 หลักสัปปุริสธรรมท่ีสามารถนํามาใช้เป็นหลักสําหรับการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยและ

หลักให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง โดยมีรายละเอียดตามลําดับ ดังน้ี 
 2.3.2.1 ความหมายของหลกัสัปปุรสิธรรม 
 คําว่า “สัปปุริสะ”เป็นภาษาบาลี  ซึ่งในภาษาสันสกฤตใช้คําว่า สัตปุรุษะ  ภาษาไทย

เป็นคําว่า สัตบุรุษ แปลว่า คนดี คนสงบ หมายความว่า เป็นคนดีรอบด้าน และเป็นคนที่สงบจาก

                                                 
65พระภาวนาเขมคุณ, โพชฌงค์ 7 ธรรมะรักษาโรค, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เลี่ยงเชียง, 2561), หน้า 

6-10. 
66การจัดการสุขภาพในสมัยพุทธกาล, ออนไลน์, <https://www.hfocus.org/content/2015/ 

02/9195>, (6 มกราคม 2559). 
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ความช่ัว ไม่ยอมทําความช่ัว สัปบุรุษ หมายถึง คนดีมีคุณธรรมที่เกิดมาในโลกน้ีพร้อมที่จะทําตนให้
เป็นประโยชน์ เก้ือกูล และความสุขแก่มหาชน มีสมณพราหมณ์ เป็นต้น67 

 2.3.2.2 ความเป็นมาของหลักสัปปุริสธรรมในพระไตรปิฎก 
 หลักสัปปุริสธรรม 7 มีข้อมูลปรากฏและขยายความในพระไตรปิฎก ดังต่อไปนี้ 
 ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ในสังคีติ

สูตร สังคีติหมวด 7 มีสัปปุริสธรรม 768 กล่าวว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี  
 1. ธัมมัญญู เป็นผู้รู้จักเหตุ 
 2. อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล        
 3. อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน        
 4. มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ 
 5. กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาลเวลา        
 6. ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักบริษัท  
 7. ปุคคลัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล 
 ซึ่งอรรถกถาสังคีติสูตร ว่าด้วยธรรมหมวด 7 ว่าธรรมของสัตบุรุษ ช่ือว่า สัปปุริส

ธรรม ชนใดรู้ธรรมมีสุตตะและเคยยะเป็นต้น เพราะเหตุน้ัน ชนน้ันช่ือว่า ผู้รู้จักเหตุ ชนใดรู้อรรถแห่ง
ภาษิตน้ัน ๆ น่ันแล เพราะเหตุน้ัน ชนน้ันช่ือว่า ผู้รู้จักผล ชนใดรู้จักตนอย่างน้ีว่า เราเป็นผู้มีประมาณ
เท่าน้ี ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา เพราะเหตุน้ัน ชนน้ันช่ือว่า ผู้รู้จักตน ชนใดรู้จักประมาณในการรับและ
การบริโภค เพราะเหตุน้ัน ชนน้ันช่ือว่า ผู้รู้จักประมาณ ชนใดรู้จักกาลอย่างน้ีว่า น้ีเป็นเวลาแสดง น้ี
เป็นเวลาไต่ถาม น้ีเป็นเวลาบําเพ็ญเพียร เพราะเหตุน้ัน ชนน้ันช่ือว่า ผู้รู้จักกาลเวลา ในเรื่องกาลเวลา
น้ี  เวลาแสดงมี 5 ปี เวลาไต่ถามมี 10 ปี. น้ีกําหนดไว้อย่างน้อย (ขยายขึ้นไป). เวลาแสดงมี 10 ปี 
เวลาไต่ถามมี 20 ปี มากกว่าน้ีพึงขยายเวลาเอง. ชนใดรู้จักบริษัท 8 เพราะเหตุน้ัน ชนน้ัน ช่ือว่า ผู้รู้
จักบริษัท ชนใดรู้จักบุคคลที่ควรคบหรือไม่ควรคบ เพราะเหตุน้ัน ชนน้ันช่ือว่า ผู้รู้จักบุคคล  

 พระสุตตันตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ทสุตรสูตร69 ว่าด้วยหมวดธรรมอันย่ิงขึ้นไป
ถึงสิบ กล่าวว่า ธรรม 7 อย่างแทงตลอดได้ยากเป็นไฉน ได้แก่ สัปปุริสธรรม 7 คือ ผู้มีอายุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  

 1. ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ 
 2. อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล        
 3. อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน        

                                                 
67องฺ.อฏฐก. 23/127/189. 
68ที.ป. 16/331/221. 
69ที.ปา. 16/439/408. 
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 4. มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ 
 5. กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาลเวลา        
 6. ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักบริษัท  
 7. ปุคคลัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล 
 เป็นธรรม 7 อย่างที่แทงตลอดได้ยาก7 หัวข้อดังกล่าวข้างต้นน้ี เป็นหลักปฏิบัติที่

ครอบคลุมสําหรับผู้ป่วยใช้ยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยในหลักธรรมถือว่าเป็นหลักของสัตบุรุษ จาก
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม สัปปุริสธรรม 770  หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมที่ทํา
ให้เป็นสัตบุรุษ, คุณสมบัติของคนดี, ธรรมของผู้ดี — qualities of a good man; virtues of a 
gentleman) 

 1.  ธัมมัญญุตา (ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ 
รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะทําให้เกิดผล เช่น ภิกษุรู้ว่า
หลักธรรมข้อนั้น ๆ คืออะไร มีอะไรบ้าง พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่าหลักการปกครองตามราช
ประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าจะต้องกระทําเหตุอันน้ี ๆ หรือกระทําตามหลักการข้อน้ี ๆ จึงจะ
ให้เกิดผลที่ต้องการอันน้ัน ๆ เป็นต้น — knowing the law; knowing the cause) 

 2.  อัตถัญญุตา (ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้
ความมุ่งหมาย   รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลท่ีจะเกิดข้ึนสืบเน่ืองจากการกระทําหรือความเป็นไป
ตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อน้ัน ๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักน้ัน ๆ มีความมุ่งหมาย
อย่างไร กําหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตนกระทําอยู่มีความมุ่งหมาย
อย่างไร เมื่อทําไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้างดังน้ีเป็นต้น — knowing the meaning; knowing the 
purpose; knowing the consequence) 

 3.  อัตตัญญุตา (ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เราน้ัน ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดน้ี เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้
ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป — knowing oneself) 

 4.  มัตตัญญุตา (ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการ
รับและบริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จักประมาณใน
การลงทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี เป็นต้น — moderation; knowing how to be temperate) 

 5.  กาลัญญุตา (ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้อง
ใช้ในการประกอบกิจ กระทําหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้
เหมาะเวลา เป็นต้น — knowing the proper time; knowing how to choose and keep time) 
                                                 

70พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี 13,  
(กรุงเทพมหานคร : สํานักผลิธัมม์, 2558), หน้า 287. 
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 6.  ปริสัญญุตา (ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะ
ประพฤติต่อชุมชนนั้น ๆ ว่า ชุมชนน้ีเมื่อเข้าไปหา จะต้องทํากิริยาอย่างน้ี จะต้องพูดอย่างน้ี ชุมชนน้ี
ควรสงเคราะห์อย่างน้ี เป็นต้น — knowing the assembly; knowing the society) 

 7.  ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา (ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่ง
บุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ย่ิงหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะ
ปฏิบัติต่อบุคคลน้ัน ๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้จะตําหนิ ยกย่อง และแนะนําสั่งสอนอย่างไร 
เป็นต้น  — knowing the individual; knowing the different individuals) 

 ภิกษุผู้ประกอบด้วยสัปปุริสธรรม 7 ข้อน้ี ช่ือว่า เป็นผู้ประกอบด้วยสังฆคุณครบ 9 
แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดิ ก็ทรงประกอบด้วยธรรมเหล่าน้ี71 แสดงไว้
เฉพาะข้อหลัก 5 ข้อ คือ ข้อ 1-2-4-5-6 จึงทรงยังธรรมจักรและอาณาจักรให้เป็นไปด้วยดี. 

 จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี72 ในอรรถกถา
จิตตุปปาทกัณฑ์ อธิบายบท ภาชนีย์กามาวจรกุศล  ว่าด้วยสมยศัพท์ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นมุนี 
ทรงแสดงจิตในสมัย เพ่ือกําหนดสมัยด้วยจิตแสดงธรรมท้ังหลายในสมัยน้ัน กล่าวถึง ความพร้อม
เพรียงแห่งปัจจัยทั้งหลายท่ีดํารงอยุ่ด้วยความเป็นเหตุ อันยังผลท่ัวไปให้สําเร็จน้ัน บัณฑิตพึงทราบว่า
เป็นความพร้อมเพรียงในที่น้ี จักรหรือการถึงพร้อม 4 คือ  

 ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยู่ในประเทศที่สมควร)  
 สัปปุริสูปนิสสยะ (การคบสัตบุรุษ)  
 อัตตสัมมาปณิธิ(การต้ังตนไว้ชอบ)  
 ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู้มีบุญทําไว้ก่อน) 
 ความพร้อมเพรียงย่อมมุ่งถึงสิ่งที่อาศัยกันและกัน การยังผลทั่วไปให้สําเร็จ 

เพราะฉะน้ันท่านจึงแสดงอรรถน้ีว่า ผู้สร้างคนเดียวย่อมไม่มี ซึ่งปฏิเสธคําว่า สุขและทุกข์อันตนทําเอง 
โดยแสดงถึงความท่ีไม่มีผู้กระทําใด ๆ เพียงคนเดียว 

 จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์73 
ในอนุปทวรรค สัปปุริสสูตร ว่าด้วยธรรมะของคนดี ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างน้ี  สมัยหน่ึงพระผู้มี
พระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี. สมัยน้ันแล 
พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่า ภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตจัก
แสดงสัปปุริสธรรมและอสัปปุริสะรรมแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้น จงใส่ใจให้ดี เราจัก
กล่าว (ต่อไป). ภิกษุเหล่าน้ัน ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พร้อมแล้วพระเจ้าข้า.  

                                                 
71องฺ.ปญฺจก. 22/131/166. 
72อภิ.สํ 75/16/212. 
73ม.อุ. 22/178/220. 



72 
 

ยกตัวอย่างข้อแรก ในสัปปุริสธรรม....ว่า ภิกษุทั้งหลาย ส่วนสัตบุรุษแลพิจารณาเห็นอย่าง
น้ีว่า ธรรมคือโลภะ ธรรมคือโทสะ หรือธรรมคือโมหะ ย่อมไม่ถึงความเสื่อมสิ้นไป เพราะความเป็น
ผู้มีสกุลสูงเลย  ถึงแม้ผู้ที่ไม่ได้ออกบวชจากตระกูลสูง เธอก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติ
ชอบ ประพฤติตามธรรม คนทั้งหลายก็จะบูชาสรรเสริญเธอในที่น้ัน ๆ. สัตบุรุษน้ันกระทําข้อปฏิบัติให้
เป็นไปในภายใน (เป็นส่วนตัว) เท่าน้ัน ไม่ยกตนข่มผู้อ่ืนเพระความเป็นผู้มีสกุลสูงน้ัน. ภิกษุทั้งหลายน้ี
แลคือ สัปปุริสธรรม 

ข้อแรก คือ กล่าวถึง ในการออกบวชคือการทําให้โลภะ โทสะ โมหะสิ้นไปหรือทั่วไปคือการ
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม ไม่ยกตนข่มผู้อ่ืนหรือ...ไม่ใช่เพราะจากการเป็นผู้มีสกุลสูง  

ข้อ 2 ในการออกบวชคือการทําให้โลภะ โทสะ โมหะสิ้นไป หรือทั่วไปคือการปฏิบัติชอบ 
ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน...ไม่ใช่เพราะความเป็นผู้มีโภคะโอฬาร (ตระกูลใหญ่ ตระกูลมี
โภคะมาก) 

ข้อ 3  ในการออกบวชคือการทําให้โลภะ โทสะ โมหะสิ้นไป หรือทั่วไปคือการปฏิบัติชอบ 
ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน...ไม่ใช่เพราะความเป็นคนเด่น 

ข้อ 4  ในการออกบวชคือการทําให้โลภะ โทสะ โมหะสิ้นไป หรือทั่วไปคือการปฏิบัติชอบ 
ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน...ไม่ใช่เพราะการได้ (ได้แก่ ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิ
ลานปัจจัยเภสัชบริขาร) 

ข้อ 5 ในการออกบวชคือการทําให้โลภะ โทสะ โมหะสิ้นไป หรือทั่วไปคือการปฏิบัติชอบ 
ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน...ไม่ใช่เพราะความเป็นพหูสูต 

ข้อ 6  ในการออกบวชคือการทําให้โลภะ โทสะ โมหะสิ้นไป หรือทั่วไปคือการปฏิบัติชอบ 
ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน...ไม่ใช่เพราะความเป็นพระวินัยธร 

ข้อ 7  ในการออกบวชคือการทําให้โลภะ โทสะ โมหะสิ้นไป หรือทั่วไปคือการปฏิบัติชอบ 
ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน...ไม่ใช่เพราะความเป็นพระธรรมกถึก 

ข้อ 8  ในการออกบวชคือการทําให้โลภะ โทสะ โมหะสิ้นไป หรือทั่วไปคือการปฏิบัติชอบ 
ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน...ไม่ใช่เพราะความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร 

ข้อ 9  ในการออกบวชคือการทําให้โลภะ โทสะ โมหะสิ้นไป หรือทั่วไปคือการปฏิบัติชอบ 
ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน...ไม่ใช่เพราะความเป็นผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร 

ข้อ 10  ในการออกบวชคือการทําให้โลภะ โทสะ โมหะสิ้นไป หรือทั่วไปคือการปฏิบัติชอบ 
ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน...ไม่ใช่เพราะความเป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร 

ข้อ 11  ในการออกบวชคือการทําให้โลภะ โทสะ โมหะสิ้นไป หรือทั่วไปคือการปฏิบัติชอบ 
ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน...ไม่ใช่เพราะความเป็นผู้อยู่โคนไม้ 
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ข้อ 12  ในการออกบวชคือการทําให้โลภะ โทสะ โมหะสิ้นไป หรือทั่วไปคือการปฏิบัติชอบ 
ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน...ไม่ใช่เพราะความเป็นผู้อยู่ป่าช้า เป็นผู้อยู่กลางแจ้ง เป็นผู้ถือ
เนสัชิกธุดงค์(การไม่นอน) เป็นผู้ถือยถาสันถติกธุดงค์(การถืออยู่ในเสนาสนะแล้วแต่เขาจัดให้) เป็นผู้
ถือเอกาสนิกังคธุดงค์ (การฉันเวลาเดียว)เป็นวัตร 

ข้อ 13  ในปฐมฌาณ ให้มีปฏิปทาไม่มีตัณหา 
ข้อ 14  ในทุติยฌาณ ให้มีความผ่องใสแห่งใจ 
ข้อ 15  ข้อ 16 ข้อ 17  มีความลึกซึ้งเกินไป ไม่ขอนํามาอธิบาย 

อรรถกถาสัปปุริสธรรมสูตรที ่3 อธิบายว่า สัปปุรสิธรรม เป็นธรรมของสตับุรุษท้ังหลาย เหมือนเป็น
ผู้ฉลาดในทาง ทั้งหลายนัน่เอง 

ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวก
นิบาต74  ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต กล่าวถึง  

สัปปุริสสูตร ว่าด้วยผู้ได้รับประโยชน์สุขจากสัปบุรุษ กล่าวถึง สัปบุรุษผู้มีปัญญาอยู่ครอง
เรือน ผู้ไม่เกียจคร้าน ทั้งกลางคืนกลางวัน บําเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก ในช้ันต้นระลึก
ถึงอุปการะที่มารดาบิดาทําไดว้ก่อน ย่อมบูชามารดาบิดาโดยชอบธรรม  สัปบุรุษผู้มีศรัทธาต้ังมั่นแล้ว  
มีศีลอันเป็นที่รัก  ทราบธรรมแล้ว ย่อมบูชาบรรพชิตผู้ไม่ครองเรือน ผู้ไม่มีบาป ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ 
สัปบุรุษน้ันเป็นผู้เกือกูลต่อพระราชา ต่อเทวดา ต่อญาติและสหายทั้งหลาย  เป็นผู้เกือกูลแก่คนทั้งปวง  
สัปบุรุษน้ันต้ังมั่นดีแล้วในสัทธรรม  กําจัดมลทินคือความตระหน่ีได้แล้ว  ย่อมประสบโลกอันเกษม 

อรรถกถาสัปปุริสสูตรที่ 8 กล่าวตอนหนึ่งว่า สัปบุรุษผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือน บําเพ็ญตน
เพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก ได้แก่ บุคคลผู้มีปัญญา เม่ืออยู่ครองเรือน ย่อมเป็นประโยชน์แก่
ชนหมู่มากจริง ๆ  

นอกจากน้ัน ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก75 ใน
สรภังคชาดก ว่าด้วยสรภังคดาบสเฉลยปัญหา  กล่าวในเรื่องสัตบุรุษ ดังน้ี 

สรภังคดาบสทูลว่า บุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วจึงจะไม่เศร้าโศกในกาลไหน ๆ ฤาษีทั้งหลาย
ย่อมสรรเสริญการละความลบหลู่ บุคคลควรอดทนคําหยาบที่ชนทั้งปวงกล่าว สัตบุรุษทั้งกลายกล่าว
ความอดทนน้ีว่าสูงสุด.  

ท้าวสักกเทวราชตรัสว่า บุคคลอาจจะอดทนถ้อยคําของคนทั้’สองจําพวกได้ คือคนที่เสมอ
กัน 1 คนที่ประเสริฐกว่าตน 1 จะอดทนถ้อยคําของคนเลวกว่าได้อย่างไรหนอ ข้าแต่ท่านโกณฑัญญะ 
ขอท่านได้โปรดบอกความข้อน้ีแก่โยมเถิด.  

                                                 
74องฺ.สตฺตก.อ. 37/128/406. 
75ขุ.ธ.อ. 61/2458-2470/586. 
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สรภังคดาบสทูลว่า บุคคลพึงอดทนถ้อยคําของคนผู้ประเสริฐกว่าได้เพราะความกลัว พึง
อดทนถ้อยคําของคนที่เสมอกันได้เพราะแข่งขันเป็นเหตุ ส่วนผู้ใดในโลกน้ี พึงอดทนถ้อยคําของคนที่
เลวกว่าได้ สัตบุรุษท้ังหลายกล่าวความอดทนนั้นว่าสูงสุด.  

 สรภังคดาบสทูลว่า บุคคลใดแลเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที มีปัญญา มีกัลยาณมิตร และมี
ความภักดีมั่นคง ช่วยทํากิจของมิตรผู้ตกยากโดยเต็มใจ บัณฑิตเรียกบุคคลเช่นนั้นว่า สัตบุรุษ. 

 สรภังคดาบสทูลว่า บุคคลควรคบหา ท่านผู้รู้ทั้งหลาย ละเอียดลออ เป็นพหูสูต ควรเป็น
นักเรียน นักสอบถาม พึงต้ังใจฟังคําสุภาษิตโดยเคารพ นรชน ทําอย่างนี้จึงเป็นผู้มีปัญญา. 

อรรถกถาสรภังคชาดกที่ 2 กล่าวถึง ธรรมของสัตบุรุษ (สตญฺจ ธมฺมํ) ได้แก่ สัปปริสธรรม. 
และกล่าวถึง อีก 3 คํา คือ ศีล (สีลํ) ได้แก่ อาจารศีล. คําว่า สิริ (สิริ) ได้แก่ อิสริยยศ. คําว่า ปัญญา 
(ปญฺญํ) โดยท้าวสักกะตรัสถามว่า “ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมกล่าวถึงบรรดาธรรม 4 ประการเหล่าน้ี 
อย่างนี้ว่า อย่างไหนประเสริฐกว่ากัน” พระมหาสัตว์ทูลว่า “ท้าวสักกะ ในธรรมทั้ง 4  อย่างเหล่าน้ี  
ช่ือว่าปัญญาน้ีน้ัน คนลาดทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวว่าประเสริฐสุด เหมือนดวงดาว
แวดล้อมดวงจันทร์  ดวงจันทร์น่ันแหล่ะสูงสุดกว่าดวงดาวเหล่าน้ัน  ฉันใด ธรรมแม้ทั้ง 3 เหล่าน้ี คือ
ศีล สิริ และธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย ก็ฉันน้ัน” หมายถึง ย่อมเป็นไปตามบุคคลผู้มีปัญญาเท่าน้ัน  
กล่าวว่า “บุคคลใดสมาคมคบหาน่ังใกล้ซึ่งบุคคล ผู้รู้ทั้งหลาย หรือบัณฑิตผู้ถึงซึ่งความเจริญด้วย
ความรู้ บุคคลผู้กระทําอย่างน้ี น้ีย่อมเป็นผู้มีปัญญา” 

จากสรภังคชาดกข้างต้นน้ี แม้ตนเองไม่สามารถเป็นสัตบุรุษได้ แต่ก็ควรกระทําให้ได้มาก
ที่สุด หรือคบสัตบุรุษ จึงถือเป็นผู้มีปัญญา ได้รับประโยชน์มาสู่ตนได้ และในคุณสมบัติของสัตบุรุษ 
เป็นพหูสูตคือผู้รู้ มีความเป็นกัลยาณมิตร มีความอดทนเป็นท่ีสุด ในที่ยกขึ้นมานี้แม้เป็นคนตํ่ากว่า
ที่ไม่ต้องเกรงกลัว ก็จะยังอดทนได้ที่ถือว่าเป็นการอดทนสูงสุด ทั้งยังละความโกรธได้อีกด้วย ซึ่ง
เป็นข้อหนึ่งของกัลยาณมิตรท่ีดี ที่เราควรคบไว้ด้วย หากใครยังไม่มีคุณสมบัติของสัตบุรุษอย่าง
แท้จริงแล้ว ทําให้เกิดมีปัญญา ซึ่งถือว่าดีที่สุด ประเสริฐที่สุดตามอรรถกถาแปลน้ีด้วย 

ในเรื่องของการรู้ตน มีสติและสัตบุรุษ ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิฎก 
ขุททกนิกาย มหานิทเทส  ในอรรถกถาอัฏฐกวรรค กามสุตตนิทเทสที่ 176 กล่าวถึงคําว่า เป็นผู้มีสติ 
มีความว่า...เม่ือเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในกาย ชื่อว่าเป็นผู้มีสติ (สโตติ กาเย กายา
นุปสฺสนาสติปฏฺฐานํ ภาเวนฺโต สโต)จนถึงคําสุดท้ายว่า พึงเว้นกามโดยการตัดขาดอย่างนี้ (เอวํ 
สมุจฺเฉทโต กาเม ปริวชฺเชยฺย) มีเน้ือความตามที่ได้กล่าวแล้วน้ันแล. 

อีกอย่างหน่ึง คําว่า เป็นผู้มีสติ เพราะเป็นผู้ระลึกได้ (สตตฺตา สโต) ความว่า ช่ือว่าเป็นผู้มี
สติเพราะเป็นผู้ระลึกได้ ด้วยความเป็นผู้ข้องอยู่ในวัตถุ 3 หรือด้วยความเป็นผู้สามารถเพ่ือจะก้าวล่วง
กิเลส 3. คําว่า เพราะเป็นผู้สงบ (สนฺตตฺตา) ความว่า ช่ือว่าเป็นผู้มีสติ ด้วยการยังกิเลสและอุปกิเลส
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ให้สลายไปแล้วดํารงอยู่ และเพราะเปลื้องจากอารมณ์แล้วสงบ. คําว่าเ เพราะเป็นผู้ระงับ (สมิตตฺตา) 
ความว่า ช่ือว่าเป็นผู้มีสติ เพราะเป็นผู้สงบระงับจากบุญที่ให้ผลอันน่าปรารถนาและจากบาปท่ีให้ผลไม่
น่าปรารถนา. คําว่า เพราะเป็นผูป้ระกอบด้วยธรรมของสัตบรุุษ (สนฺตธมฺมสมนฺนาคตตฺตา) ความว่า
ช่ือว่าเป็นผู้มีสติ เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษ โดยเสพสัปปุริสธรรมและคบกับพระ
อริยบุคคลมีพระพุทธเจ้า เป็นต้น. 

จากข้อความในพระไตรปิฎกข้างต้นนี้ ได้กล่าวการเป็นผู้มีสติ ที่ทําให้พึงเว้นจากกามได้
โดยเด็ดขาด ในที่นี้อาจอธิบายเรื่องกาม กามกิเลสต่าง ๆ ที่รวมถึงการมีสติที่จะละความติดใจ
พอใจในรสชาดอาหารหวานได้โดยเด็ดขาด และการเป็นผู้มีสติ จะเป็นสัตบุรุษ คือมีปัญญา ซึ่ง
เป็นผู้คุณสมบัติของสัปปุริสธรรมเองและการคบกัลยาณมิตรที่เป็นบัณฑิต   

ในเรื่องของการคบคน การรู้จักเลือกคบบุคคล ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิฏก 
ขุททกนิกาย เปตวัตถุ ในอรรถกถาอุพพรีวรรค อังกุรเปตวัตถุ77 ซึ่งเป็นเร่ือง พระศาสดาเมื่อประทับ
อยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภอังกุรเปรต จึงตรัสพระคาถาน้ี กล่าวถึง เจ้าอังกุระผู้ประกอบการค้า 
บําเพ็ญมหาทานเป็นนิตยกาล เคยช่วยเหลือทาสผู้หน่ึง คร้ังหน่ึงเจ้าอังกุระได้บรรทุกสินค้าด้วยเกวียน 
500 เล่ม และพราหมณ์คนหน่ึงบรรทุกสินค้าด้วยเกวียน 500 เล่ม รวมเป็น 1,000 เล่ม เดินทางไป
หลายวัน พากันหลงทาง จนหมดหญ้า นํ้า และอาหาร  ภุมมเทพ(เป็นเปรตผู้มีฤทธ์ิมากตนหน่ึง) ที่ต้น
ไทรต้นหน่ึงในมรุภูมิ(ทะเลทราย)(ผู้ที่เคยเป็นทาสและเคยได้รับของเจ้าอังกุระมาก่อน) มือขวาของเขา
ได้ให้สิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่าง จึงทําให้ทุกคนอ่ิมหนําด้วยนํ้าด่ืมและสิ่งอ่ืน ๆ ตามทุกคนปรารถนา หลังจาก
น้ันพราหมณ์แนะนําเจ้าอังกุระว่า ให้จับเทพบุตรจับมัดแขนแล้วเอาไปด้วย ทําตามนี้ แล้วก็เราจะได้
ทุกอย่าง  เจ้าอังกุระเป็นผู้ต้ังอยู่ในสัปปุริสธรรม เม่ือจะปฏิเสธคํา จึงกล่าวคาถานี้ว่าบุคคลอาศัย
นั่งนอนท่ีร่มเงาของต้นไม้ใด  ไม่ควรหักรานก่ิงของต้นไม้นั้น  เพราะการประทุษร้ายมิตรเป็นความ
เลวทราม  

สรุปว่า การทําทาน การเป็นมิตรต้องพอเหมาะ การทําดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ได้บุญ การ
อกตัญญูย่อมทําให้ไม่เจริญ และให้เห็นถึงการเป็นมิตรที่ดี ไม่ทําร้ายมิตร ไม่ทําการเนรคุณต่อผู้ที่มี
พระคุณ ด้วยการทําร้ายผู้เป็นมิตร 

ในส่วนข้อมูลข้างต้น ที่ยกตัวอย่างจากพระไตรปิฎก เน้นในเรื่องของการเป็นสัตบุรุษ การมี
คุณสมบัติของสัตบุรุษ คือการมีสัปปุริสธรรม 7 มีหลักธรรมและแนวคิดที่เกี่ยวข้องสนับสนุนหลักสัปปุ
ริสธรรมในแต่ละหัวข้อเป็นรายละเอียดต่อไป 
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2.3.3 หลักธรรมที่เก่ียวข้องสนับสนุนหลักสัปปุริสธรรม 
หลักสัปปุริสธรรม 7 ได้แก่ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักบริษัท/

ชุมชน รู้จักบุคคล/ความแตกต่างแห่งบุคคลน้ี  มีหลักธรรมและแนวคิดที่เก่ียวข้องและสนับสนุนต่อ
การนําไปใช้ดําเนินการเสริมพลังสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ มีรายละเอียด ดังน้ี  
 
ตารางที่ 2.7 แสดงหลักธรรมที่เก่ียวข้องสนับสนุนหลักสัปปุริสธรรมเพื่อเสริมพลังการการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 

ที่ หัวข้อสัปปุรสิธรรม หลักธรรมที่เก่ียวข้องสนับสนุน 

1. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ  กฏปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ 4 

ปัญจอภิณหปัจจเวกขณะ                      
ไตรลักษณ ์ การปล่อยวาง 

2. อัตถัญญุตา คือ ความรู้จักผล 

3. อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน นาถกรณธรรม 

สติ พละ อิทธิบาท 4 มัชฌิมาปฏิปทา 
4. มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ โภชเนมัตตัญญุตา สัปปายะ  

โภชนวรรค 30 

5. กาลัญญุตา คือ ความรู้จักกาล   กาลัญญู 
6. ปริสัญญุตา คือ ความรู้จักบริษัท สังคหวัตถุ 4 

7. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ 
ความรู้จักบุคคล 

กัลยาณมิตตตา 

 
โดยมีรายละเอียด คือ 
1) ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุหรือการรู้จักธรรม และ 2) อัตถัญญุตา คือ 

ความรู้จักผล การรู้เหตุและรู้ผลน้ี มีหลักสนับสนุนที่เกี่ยวเน่ืองกันในหลักของเหตุปัจจัย หรือหลัก
ความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเป็นหลักของเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยซึ่งกันและกัน ที่เรียกว่า “กฎปฏิจจสมุปบาท” 
ซึ่งพระพุทธองค์กล่าวถึงหลักทั่วไปของความสัมพันธ์ไว้ว่า 

อิมสฺมํ สติ อิทฺ โหติ                  เมื่อสิ่งน้ีมี สิ่งน้ีจึงมี 
อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ      เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน สิ่งน้ีจึงเกิดขึ้น 
อิมสฺสม ํอสติ อิทํ น โหติ          เมื่อสิ่งน้ีไม่มี สิง่น้ีก็ไม่มี 
อิมสฺส นโรชา อิทํ นิรุชฌติ78       เพราะสิ่งน้ีดับไป สิ่งน้ีก็ดับ79  
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“เมื่อสิ่งน้ีมี สิ่งน้ีจึงมี เพราะส่ิงน้ีเกิดข้ึน สิ่งน้ีจึงเกิดข้ึน เมื่อสิ่งน้ีไม่มี สิ่งน้ีก็ไม่มี เพราะสิ่งน้ี
ดับไป สิ่งน้ีจึงดับ (ด้วย)” น่ีเป็นหลักความจริงพ้ืนฐาน ว่าสิ่งหน่ึงสิ่งใดจะเกิดข้ึนมาลอย ๆ ไม่ได้ หรือ
ในชีวิตประจําวันของเรา ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราจะเป็นปัญหาลอย ๆ ไม่ได้ จะต้องมีเหตุปัจจัยหลาย
เหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมา หากเราต้องการแก้ไขปัญหาก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยในการแก้ไขหลายเหตุ
ปัจจัย ไม่ใช่มีเพียงปัจจัยเดียวหรือมีเพียงหนทางเดียวในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 

คําว่า “เหตุปัจจัย” พุทธศาสนาถือว่า สิ่งที่ทําให้ผลเกิดข้ึนไม่ใช่เหตุอย่างเดียว ต้องมีปัจจัย
ต่าง ๆ ด้วยเมื่อมีปัจจัยหลายปัจจัยผลก็เกิดข้ึน ตัวอย่างเช่น เราปลูกมะม่วง ต้นมะม่วงงอกงามขึ้นมา
ต้นมะม่วงถือว่าเป็นผลที่เกิดขึ้น ดังน้ัน ต้นมะม่วงจะเกิดขึ้นเป็นต้นที่สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัย
หลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นต้นมะม่วงได้ เหตุปัจจัยเหล่าน้ันได้แก่ เม็ดมะม่วง ดิน นํ้า ออกซิเจน 
แสงแดด อุณหภูมิที่พอเหมาะ ปุ๋ย เพราะการนําไปฝังในดินที่มีปุ๋ยพอเหมาะ มีแสงแดดส่องถึง หมั่นรด
นํ้า สภาพเดิมที่เคยเป็นเพียงเม็ดมะม่วง ก็จะแตกออกเป็นลําต้น กิ่ง ใบ และให้ผลในเวลาต่อมา ผล
มะม่วงเป็นสภาพธรรมที่มาจากการทํางานร่วมกันของปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ผลมะม่วงจะเกิดขึ้นเอง
ลอย ๆ ไม่ได้ หรือเกิดขึ้นเพราะการบังคับโดยไม่ให้ปัจจัยเลยก็ไม่ได้ และในทางตรงข้ามถ้ามีเหตุ คือ 
เม็ดมะม่วง และมีปัจจัยพอเพียงทั้งดิน นํ้า ปุ๋ย แสงแดด จะห้ามไม่ให้เม็ดมะม่วงแตกดอกออกผลก็
ไม่ได้เช่นกัน แต่ถ้าปล่อยเม็ดมะม่วงทิ้งไว้ก็จะแห้งและตายไปในที่สุดได้เช่นกัน80 หรือตัวอย่าง
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย เช่น ปัญหาการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการเรียน
ของนักเรียน มีเหตุปัจจัยหลายเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนอ่อน เช่น ปัจจัยจากครูผู้สอน ปัจจัยจาก
หลักสูตร ปัจจัยจากกระบวนการเรียนการสอน ปัจจัยจากการวัดผลประเมินผล ปัจจัยจากตัวของ
นักเรียนเอง เป็นต้น 

ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย หรือหลักปฏิจจสมุปบาท แสดงให้เห็นอาการของส่ิงทั้งหลาย
สัมพันธ์เน่ืองอาศัยเป็นเหตุปัจจัยต่อกันอย่างเป็นกระแส ในภาวะที่เป็นกระแสน้ี ขยายความหมาย
ออกไปให้เห็นแง่ต่าง ๆ ได้คือ 

-  สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองอาศัยเป็นปัจจัยแก่กัน  
-  สิ่งทั้งหลายมีอยู่โดยความสัมพันธ์กัน 
-  สิ่งทั้งหลายมีอยู่ด้วยอาศัยปัจจัย 
-  สิ่งทั้งหลายไม่มีความคงที่อยู่อย่างเดิมแม้แต่ขณะเดียว (มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ไม่อยู่น่ิง) 
- สิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่โดยตัวของมันเอง คือ ไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมัน 

                                                 
80เหตุ - ปัจจัย : ระเบียบแห่งชีวิต, http://www.abhidhamonline.org/thesis/paccaya.html, 

(4 สิงหาคม 2561). 
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- สิ่งทั้งหลายไม่มีมูลการณ์ หรือต้นกําเนิดเดิมสุด แต่มีความสัมพันธ์แบบวัฏจักร หมุนวน
จนไม่ทราบว่าอะไรเป็นต้นกําเนิดที่แท้จริง 

หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธศาสนาที่เน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย 
ได้แก่  ปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจ 4 ซึ่งปฏิจจสมุปบาท คือ การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยซึ่งกันและกัน
เกิดขึ้น เป็นกฎธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ การที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบกฎนี้น่ีเอง พระองค์จึง
ได้ช่ือว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กฏปฏิจจสมุปบาท เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า กฏอิทัปปัจจยตา ซึ่งก็คือ กฎ
แห่งความเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันน่ันเอง81  ดังน้ัน สร้างเหตุไว้อย่างไรก็ก่อให้เกิดผลอย่างน้ัน   

ส่วนอริยสัจ น้ันมี 4 อย่าง คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อริยสัจขึ้นต้นด้วยทุกข์ ซึ่งพูดถึงผล
ก่อนเหตุ ข้อน้ีเป็นไปตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ และทรงแสดงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
ศาสนาแห่งเหตุผล การตรัสรู้เป็นความจริงที่มีอยู่แล้วในโลก  อริยะ แปลว่า “ประเสริฐ” สัจจะ 
แปลว่า “ความจริง” อริยสัจ จึงแปลว่า “ความจริงที่ประเสริฐ” ได้แก่  

ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ เราเกิดมาก็มีทุกข์ เป็นทุกข์ที่เห็นได้ชัด ไม่มีใคร
ปฏิเสธ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์” สมุทัย เหตุเกิดทุกข์ คือ ตัณหา การค้นหา
ความทุกข์ต้องค้นหาต้นตอหรือสาเหตุจึงจะพบความจริง ตัวอย่างของการเกิดทุกข์ เช่น การฝึก
กรรมฐานบางคร้ังที่คนเรามีอาการปวดมาก ๆ จนแทบทนไม่ได้ เมื่อลองหาสาเหตุของความทุกข์ 
สุดท้ายเพราะการเกิดมาอย่างเดียวจึงเป็นทุกข์ นิโรธ ความดับทุกข์ เมื่อเราดับตัณหาหมดแล้ว ทุกข์ก็ดับ  
มรรค ทางที่ดับทุกข์คือดับตัณหา คือมรรคแปด ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งถ้าเดินไปตามทางน้ี ทุกข์
ก็ดับได้จริง  อริยสัจ 4 มีเหตุกับผลเท่าน้ัน แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงผลก่อน ขึ้นต้นด้วผลคือ ทุกข์ 
แล้วจึงถึงเหตุเกิดทุกข์ แล้วแสดงนิโรธความดับทุกข์ก่อน จึงทรงแสดงมรรค ข้อปฏิบัติเพ่ือแก้ทุกข์ ที่
ทรงแสดงผลก่อนเพราะจะทรงแสดงธรรมจากส่ิงที่เห็นชัดกว่า สิ่งใดที่เป็นรูปธรรมและเห็นชัดกว่าก็
ทรงแสดงก่อน เช่นเดียวกับนิโรธกับมรรค ทรงแสดงนิโรธก่อนมรรค เพราะโดยธรรมชาติ คนอยาก
ได้ผลก่อน เช่น บอกว่า ท่านได้เงินล้านแล้วจะมีความสุข คนก็อยากได้ผลเงินล้านก่อน แต่ก็ต้องสร้าง
เหตุเพ่ือให้ได้เงินล้าน เพราะฉะน้ันพอบอกว่าพระนิพพานเป็นสุข ทําให้พ้นทุกข์ คนก็อยากได้นิพพาน 
เมื่ออยากได้ ก็ต้องหาสาเหตุเพ่ือสําเร็จพระนิพพาน จึงทรงแสดงนิโรธก่อนมรรค  อริยสัจแท้จริงคือ 
ทฤษฎีของปัญหา เหตุเกิดปัญหา การดับปัญหา และวิธีการดับปัญหานั่นเอง อริยสัจเป็นดังน้ีเองจึง
เป็นกฎที่เก่ียวเนื่องกับเร่ืองผลและเหตุ 

นอกจากน้ัน ยังมีกฏของธรรมชาติที่มีการพลัดพราก จากกฏอิทัปปัจจยตาที่เป็นเหตุผล
เน่ืองกันมา  การพลัดพรากเป็นกฎธรรมชาติ ไม่มีใครท่ีจะเป็นสุขล้วน ๆ มันก็ต้องทุกข์ด้วยกันทั้งน้ัน 
มากหรือน้อย โดยต้องยอมรับความจริงของชีวิต โดยพิจารณาความจริง  5 อย่าง คือ 
                                                 

81พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา, < https://sites.google.com 
/site/petesweetty/content2>, (4 สิงหาคม 2561). 
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1) เรามีความแก่เป็นธรรมดา ล่วงความแก่ไปไม่ได้ 
2) เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ 
3) เรามีความตายเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ 
4) เราจําต้องพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งของทีเ่รารักเราชอบใจทั้งสิ้น 
5) เรามีกรรมเป็นของของตน เราทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 
ธรรมะ 5 ประการน้ี เรียกว่า ปัญจอภิณหปัจจเวกขณะ เราต้องพิจารณาทุกวัน ไม่ใช่วัน

เดียวจะหายทุกข์ ทุกคนต้องพบความจริง 5 ประการ เพียงแต่ใครจะพบก่อนหรือหลัง มากหรือน้อย
เท้าน้ัน เหมือนกับการกินยา เมื่อเราป่วยเราไปหาแพทย์ แพทย์บอกให้กินยาตามกําหนด แล้วเรากิน
ยาเพียงคร้ังเดียว โรคมันก็ไม่หาย ความจริง 5 อย่างน้ีเหมือนกัน ให้พิจารณาทุกวัน จิตจึงจะเกิดความ
เข้มแข็งข้ึน  หมวดธรรมะหมวดสูงข้ึน คือ ให้พิจารณาความจริงของชีวิตในทางพระไตรลักษณ์ โดยให้
พิจารณา “สิ่งทั้งหลายในโลกน้ีล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” การท่ีเราทุกข์มากเพราะเรายึดมั่นถือ
มั่นยึดมั่นมากก็ทุกข์มาก ปล่อยวางมากก็สุขขึ้น เมื่อเราเกิดเราไม่ได้เอาอะไรมาด้วย เมื่อเราตาย เราก็
นําอะไรไปไม่ได้ ไม่ว่าญาติพ่ีน้อง ทรัพย์สมบัติ น่ันคือหลักความจริงที่เรียกว่าอนัตตา วิธีแก้ทุกข์ตาม
หลักพระพุทธศาสนา  เราต้องนําเขาเข้าสู่จุดไหนก่อน แล้วแต่เราพิจารณา ถ้าเขาทําตามเรา ทุกข์เขา
จะน้อยลง ถ้าไม่ทําตาม เราก็ช่วยเขาไม่ได้ เหมือนหมอให้ยามาแล้ว คนไข้เก็บยาไว้เฉย ๆ หรือทิ้งเสีย 
คําสอนในพระพุทธศาสนาก็เช่นกัน พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การปฏิบัติเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลาย เรา
ตถาคตเป็นเพียงผู้ช้ีทางเท่าน้ัน” การแก้ทุกข์ต้องให้เหมาะกับโรคและบุคคล จะใช้ทาน ศีล หรือสมาธิ 
ก็ไม่หาย ต้องใช้ปัญญาเท่าน้ัน82  

3) อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้พ่ึงตนเอง ไม่หวัง
พ่ึงผู้อ่ืน ไม่หวังพ่ึงพระ ไม่หวังพ่ึงโชคชะตาหรือสิ่งภายนอกอ่ืนใด ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 

ตตา หิ อัตตะโน นาโถ 
ตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน 
โก หิ นาโถ ปะโร สิยา 
คนอ่ืนใครเล่าจะเป็นที่พ่ึงได้ 

ตามความจริง คนเราอาจจะพ่ึงคนอ่ืนได้บ้างเป็นคร้ังคราว แต่ไม่อาจพ่ึงตลอดไป เช่น วัย
เด็กต้องพ่ึงพ่อแม่ โตขึ้นต้องพ่ึงครูอาจารย์หรือญาติมิตร ย่ิงเก่ียวกับการศึกษาเล่าเรียน การสร้าง
ความรู้ ความสามารถ และความประพฤติแล้ว ต้องสร้างด้วยตนเอง แม้การยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึง 
พระองค์ก็ตรีสให้พ่ึงพระธรรม พระองค์เป็นเพียงผู้บอกทาง  พระธรรมที่เก่ียวกับการสร้างที่พ่ึงแห่งตน
น้ี เรียกว่า นาถกรณธรรม คือสูตรว่าด้วยหลักธรรมที่สร้างที่พ่ึงแก่ตนเอง โดยตรัสไว้ตอนต้นพระสูตรว่า 
                                                 

82พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), ทางแห่งความสุข, พิมพ์คร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
ชวนพิมพ์ 50 จํากัด, 2553), หน้า 155-171. 
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พ่ึง อย่าอยู่อย่างไม่มีที่พ่ึงเลย เพราะว่าผู้ไม่มีที่พ่ึง
ย่อมอยู่เป็นทุกข์  ในที่น้ีจึงใช้หลักธรรมสนับสนุนการรู้ตนน้ีต่อไป มีรายละเอียด ดังน้ี 

นาถกรณธรรม  คือ ธรรมทีส่ร้างที่พ่ึงแก่ตน 10 ประการ คือ 
1) ศีล การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย 
2) พาหุสัจจะ การได้ศึกษาเล่าเรียนมาก 
3) กัลยาณมิตตตา การเป็นผู้มีเพ่ือนดี 
4) โสวจัสสตา การเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย 
5) กิงกรณีเยสุ ทักขตา ความเป็นผู้ขยัน หรือความเป็นผู้สามารถในการช่วยเหลือธุระของผู้อ่ืน 
6) ธัมมกามตา ความเป็นผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรม 
7) วิริยะ ความเพียรในการละช่ัว 
8) สันโดษ ความพอใจด้วยของของตน 
9) สติ ความระลกึได้ 
10) ปัญญา ความรอบรู้ 
ตามคํากล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน การประพฤติตนในการดูแลตนเอง

ให้ต่อเน่ือง เป็นไปตามที่พระพุทธองค์ตรัส คือต้องพ่ึงตนเองเป็นสําคัญ โดยสัปปุริสธรรมได้มีข้อของ
การรู้ตนหรืออัตตัญญุตา และหลักนาถกรณธรรม 10 ข้อ ขยายความเพ่ิมเติมมีความเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังน้ี คือ 

1. ศีล สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย ในพระพุทธศาสนา
มีหลายประเภท เช่น ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 ศีลทุกประเภทย่อมนําความสงบสุข ความร่มเย็นมา
ให้แก่ผู้ปฏิบัติทั้งสิ้น ศีลยิ่งมากก็ย่ิงมีผลมาก ศีลมีผลมากกว่าทาน และเป็นตัวกําจัดกิเลสสอย่างหยาบ 
คือ วีติกกกมกิเลสโดยตรง ซึ่งอานิสงค์ของศีลมีมาก โดยย่อ 3 ประการ คือ 

(1) ทําให้ไปเกิดในสุคติ หรือสถานที่ดีมีความสขุ 
(2) ทําให้ได้โภคทรัพย์ 
(3) ทําให้ดับทุกข์ความเดือดร้อน เข้าสู่พระนิพพานได้ 

ดังน้ัน คนฉลาดจึงนิยมรักษาศีล บัณฑิตหรือคนดีทั้งหลายนั้นย่อมมีศีลเป็นที่รัก อย่างน้อย
ก็ศีล 5 เพราะศีลเป็นที่พ่ึงอย่างประเสริฐอย่างหน่ึง ผู้ใดรักษาศีล ผู้น้ันช่ือว่าสร้างที่พ่ึงแห่งตน ซึ่งใน
การวิจัยน้ียกตัวอย่างการรักษาศีลเบ้ืองต้นสําหรับบุคคลทั่วไป ได้แก่ ศีล 5 ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่
ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ/ส่อเสียด/คําหยาบ ไม่ด่ืมนํ้าเมา จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้ป่วยประพฤติตนได้
ดังน้ี จะมีความสุขได้ เพราะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อตนเอง โดยเฉพาะข้อสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ป่วยถ้ามี
การด่ืมเหล้า ทําให้เกิดค่าระดับนํ้าตาลในเลือดสูง จึงต้องงดเด็ดขาด  ศีลจึงถือเป็นการปฏิบัติเบ้ืองต้น
ที่สําคัญของการรู้ตน  
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2. พาหุสัจจะ การได้ศึกษาเล่าเรียนมาก เป็นผู้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ มาก ซึ่งมีความสําคัญ
ต่อชีวิตมาก เพราะก่อให้เกิดความรู้ ความสามารถในการท่ีจะหาความสุข ความเจริญและในการ
ป้องกันความทุกข์ความเสื่อมสําหรับตนเองและผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในปัจจุบันมีสื่อประเภท
ต่าง ๆ รวมทั้งการแพทย์ทางเลือก การบอกเล่าจากญาติมิตร การโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือขายสินค้าโดย
มุ่งหวังกําไรแต่อย่างเดียว ซึ่งนอกจากไม่เกิดประโยชน์ ยังเป็นโทษต่อร่างกาย ผู้ขายสินค้าที่มุ่งให้
ความหวังต่อการหายจากโรค ตัวอย่างสูตรการรักษาสําหรับโรคเบาหวานมีมากมายที่ต้องไตร่ตรองให้
เหมาะสม  การรู้ตนสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในข้อน้ี โดยเฉพาะผู้อยู่ในเขตเมือง เวลาน้อย ต้อง
ทํางานหนัก รายได้น้อย หรือแม้แต่รายได้มากแต่เช่ือถือศรัทธาง่าย ๆ โดยไม่คิดให้รอบคอบ  
หลักธรรมข้อน้ีอาจประกอบไปด้วยหลักกาลามสูตร 10 ได้แก่ การไม่เช่ืออย่างงมงาย ไม่เช่ือโดยบอก
ต่อกันมาฯ และต้องมีโยนิโสมนสิการ การคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ในส่วนของพาหุสัจจะ เน่ืองจาก
การได้รับความรู้ คําแนะนําจากทีมสุขภาพอาจไม่เพียงพอ การค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับโรคของ
ตน จึงเป็นความหมายน้ี เพ่ือให้ผู้ป่วยปฏิบัติการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อเน่ืองต่อไปในแต่ละ
ยุคในปัจจุบัน ความรู้ที่สมบูรณ์ของคนคงแก่เรียนหรือผู้มพาหุสัจจะ มีลักษณะ ดังน้ี 

(1) รู้ลึก คือ รู้สาวไปหาเหตุในอดีตได้ลึกซึ้ง ถึงความเป็นมาของสิ่งน้ัน ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น การรู้เหตุ สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานน้ีเอง 

(2) รู้รอบ คือ รู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวได้ทั่ว ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องรู้โรคของตน เรียนรู้
สิ่งแวดล้อม เพ่ือวางแผนว่าจะเกิดเป็นผลดีต่อตนได้อย่างไร 

(3) รู้กว้าง คือ รู้สิ่งรอบตัว แต่ขยายกว้างออกไปแต่ละอย่างก็รู้อย่างละเอียด รู้ถึงความ
เกี่ยวพันของสิ่งน้ัน ๆ กับสิ่งน้ัน ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น เรื่องการรับประทานอาหารสําหรับโรคเบาหวาน  
ต้องรู้ละเอียดขึ้นว่า ไม่เพียงแต่อาหารประเภทข้าว หรือนํ้าตาลเท่าน้ัน ที่ต้องนับค่าเป็นคาร์โบไฮเดรต
หรือทําให้เกิดค่าระดับนํ้าตาลสูงได้ เช่น ผลไม้  ผักประเภทหัว; เผือก มันฯลฯ  

(4) รู้ไกล คือ มองการณ์ไกล รู้ถึงผลที่ตามมา หรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอนาคตได้อย่าง
ถูกต้อง  เทียบได้กับการรู้เหตุและรู้ผลในสัปปุริสธรรม เช่น การด่ืมนํ้าอัดลมบ่อย ๆ ทําให้ค่าระดับ
นํ้าตาลควบคุมไม่ได้ มีผลเป็นภาวะแทรกซ้อนต่อหลอดเลือดเล็กทางตา เป็นต้น 

การเป็นผู้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ใส่ตนสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานสําคัญมาก เพราะ
ถือว่าเป็นการรู้ตน ทบทวนตนอยู่เสมอ เป็นท่ีพ่ึงสําหรับตนเอง 

3. กัลยาณมิตตตา การเป็นผู้มีเพ่ือนดี ย่อมนําให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้ดีขึ้น พระพุทธเจ้าทรง
สรรเสริญความมีกัลยาณมิตรไว้มาก โดยตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออาทิตย์จะอุทัยข้ึน ย่อมมีแสง
อรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิต ฉันใด ความมีกัลยาณมิตรเป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตแห่งการมีอริยมรรคมี
องค์ 8 แก่ภิกษุ ฉันน้ัน” ซึ่งการเป็นผู้มีเพ่ือนดี ขอขยายความเพ่ิมเติมในส่วนของการรู้บุคคลต่อไป 
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4. โสวจัสสตา การเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย  ความเป็นผู้ว่าง่ายน้ี เป็นธรรมฝ่ายเดียวกับการ
อ่อนน้อมถ่อมตน ตรงข้ามกับความว่ายากสอนยาก ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย ไม่ต้องเสียอะไรเลย มี
แต่ทางได้อย่างเดียว เช่น ย่อมได้ความรักความเอ็นดูจากคนท้ังหลาย เป็นต้น ข้อน้ีถือว่าเป็นมงคล
ชีวิตด้วย และเมื่อเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน การรับฟังคําแนะนําและการปฏิบัติตามโดยดี ย่อมได้รับ
ผลดี  ผู้ป่วยมีแต่ทางได้ เช่นการควบคุมระดับนํ้าตาลได้ ผู้แนะนําอยากท่ีจะแนะนําร่วมมือกันเพ่ือ
ควบคุมโรคได้ 

5. กิงกรณีเยสุ ทักขตา ความเป็นผู้ขยัน หรือความเป็นผู้สามารถในการช่วยเหลือธุระของ
ผู้อ่ืน ธรรมะข้อน้ีสอนให้เป็นคนจิตใจกว้าง เป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดข้ึนและเป็นการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นเหตุให้เห็นอกเห็นใจกัน ในกรณีการพบปะในกิจกรรมกลุ่ม ต้องมีการบอกเล่า
ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้อ่ืน  ในขณะเดียวกับที่ช่วยผู้อ่ืน ผู้ป่วยสามารถแตกยอดความรู้ความเข้าใจของ
ตนเองไปด้วย เพราะการช่วยธุระแลกเปลี่ยนให้ผู้อ่ืน เท่ากับเป็นการช่วยเหลือตนเองด้วย เพราะเมื่อ
เราช่วยเขา ในที่สุดเขาก็ช่วยเรานั่นเอง  เหมือนการร่วมออกกําลังกาย คือการได้กําลัง การให้ก็คือการ
ได้ เพราะผู้ให้ย่อมได้รับการให้ตอบ เช่นเดียวกับการไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ น้ีคือกฎแห่งกรรมที่
สามารถพิสูจน์ได้ในชาติปัจจุบัน 

6.  ธัมมกามตา ความเป็นผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรม ก็คือ อยากทําความดี เป็นการทําไปเพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เมื่อชอบที่จะปฏิบัติแล้ว ก็ย่อมทําด้วยความต้ังใจและเพลิดเพลิน เช่น การ
อยากปฏิบัติต่อเน่ืองในการดูแลตนเอง จากข้อที่ผ่านมาถ้าต้ังใจศึกษา ว่าง่ายสอนง่ายในการดูแล
ตนเอง อยากที่จะทําให้เกิดผลดี เป็นการรู้ตนเกิดที่พ่ึงสําหรับตนได้อย่างดี ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 
“ธัมมะกาโม ภะวัง โหติ ผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญ” และผู้ชังธรรม เกลียดธรรม ไม่อยากทําดี เป็นผู้เสื่อม 
ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “ธัมมะเทสสี ปราภะโว ผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อม” คนที่อยากทําดี ทําความ
เจริญแก่ตน ย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้าด้วยการกระทําของตน ผู้ป่วยจึงควรรู้ตนและมีธรรมะข้อน้ี
เพ่ือการดูแลตนที่ต่อเน่ือง 

7. วิริยะ ความเพียรในการละช่ัว ประพฤติดี ความเพียรทุกชนิด ได้แก่ ความเพียรในทาง
โลก เพียรประกอบการงาน การทําหน้าที่ หรือความเพียรในทางธรรม คือ เพียรละช่ัว ประพฤติดี 
และเพียรทําใจของตนให้สะอาด  ความเพียรต้องอาศัยขันติ คือความอดทนเป็นตัวหนุนทั้งสิ้น จึงจะ
ประสบความสําเร็จ ข้อน้ีเปรียบได้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เพียรในการดูแลตนเอง บางคนเพ่ิงพบว่า
เป็นเบาหวาน มีค่าระดับนํ้าตาลในเลือดสูง แต่พยายามดูแลตนเองตามคําแนะนํา ทําให้ควบคุมโรคได้ 
และต้องอดทนที่จะทําต่อเน่ือง อดทนอดกลั้นต่อการรับประทานของที่เคยชอบ หรืออดทนที่จะออก
กําลังกาย หรืออดทนที่จะค้นคว้าหาข้อมูล หาแหล่งอาหารที่ดีใส่ตน เป็นต้น ธรรมะข้อน้ีจึงจําเป็นต่อ
ตนอย่างมาก 
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8. สันโดษ ความพอใจด้วยของของตน เป็นมงคลข้อหน่ึงในมงคล 38 ประการ สันโดษมี 3 
ประการ คือ 

(1) ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามมีตามได้ ยินดีต่อของที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ใน
ที่น้ี เมื่อเรามีกําลังทรัพย์น้อย ควรจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของตน 

(2) ยถาพลสันโดษ ยินดีตามกําลัง ทําให้เหมาะสมตามกําลัง เช่น กําลังกาย อยากออก
กําลังกาย ต้องรู้ตนมีสภาพอย่างไร  กําลังความสามารถ อยากรับประทานผัก ก็วางแผนจัดหาแถว
สถานที่ใกล้บ้านหรือที่สะดวกต่อตนฯ 

(3) ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร หมายถึงยินดีด้วยของที่เหมาะสมแก่เพศ ภาวะ 
และฐานะของตน หากมีความเหมาะสมต่อตน ต่อโรคของตน เราสามารถมีวาระโอกาสพิเศษที่เหมาะ
แก่ตนได้ ที่ไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพนัก 

รวมแล้วคือ ความสันโดษ สามารถทําจิตใจให้เบิกบาน คลายความเคร่งเครียด ทําให้ย้ิม
แย้มแจ่มใส ไม่ว่าจะจนหรือรวยด้วย โดยจะต้องไม่เป็นคนจน 3 ประเภท คือ จนเพราะไม่มี จนเพราะ
ไม่พอ และจนใจ คือ จนแบบไม่รู้จะแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองอย่างไรบ้าง  คนมีสันโดษต้องปลื้มใจ
พอใจด้วยของของตน จึงเป็นการเกิดที่พ่ึงแก่ตนต่อไป 

9. สติ ความระลึกได้ เป็นธรรมที่มีความสําคัญมากต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และต่อการ
ประพฤติธรรมในทุกระดับ ดังพระบาลีที่ว่า “สะติ สัพพัตตถะ ปัตถิยา แปลว่า สติจําต้องปรารถนาใช้
ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ” 

10. ปัญญา ความรอบรู้  ปัญญาในทางพระพุทธศาสนามี 3 ชนิด คือ  
(1) สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง หรือการศึกษาเล่าเรียน 
(2) จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการค้นคิด วิจัยหาเหตุผล 
(3) ภาวนามยปัญญา ปํญญาเกิดจากการฝึกอบรม เรียกว่า วิปัสสนาปัญญา 

พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายในปัญญาข้อสุดท้าย สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเบ้ืองต้นอย่าง
น้อยให้เกิดปัญญาจากการฟัง และค้นคิดหาเหตุผล เพ่ือให้เกิดผลดีต่อตน ส่วนข้อสุดท้ายขึ้นอยู่กับการ
ฝึกปฏิบัติขั้นสูงในแต่ละบุคคล  คนมีปัญญาทุกระดับสามารถพาตัวรอดปลอดภัย ทั้งสามารถ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ สามารถนําตนเองไปสู่ความสิ้นทุกข์ในที่สุดด้วย 

คุณค่าแห่งการปฏิบัติ 
นาถกรณธรรม คือธรรมที่ทําที่พ่ึงแก่ตนน้ี ถ้าแยกออกมาในเชิงคุณค่าของการปฏิบัติแล้ว 

ย่อมทําให้ผู้ปฏิบัติได้รับคุณค่า 4 ประการ คือ 
1) มีความประพฤติดี 
2) มีความรู้ดี 
3) มีความสามารถดี 
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4) มีใจสูง 
หลักธรรมน้ีย่อลงได้ 4 กลุ่ม คือ 
1) ธรรมที่ทําให้มีความประพฤติดีโดยตรง คือ ศีล โดยมีความเป็นผู้ว่าง่าย เป็นตัวหนุน 
2) ธรรมที่ทําให้มีความรู้ดีโดยตรง คือ พาหุสัจจะ โดยมีปัญญาเป็นตัวหนุน 
3) ธรรมที่ทําให้มีความสามารถดีโดยตรง คือ ความขยัน และความสามารถในการ

ช่วยเหลือกิจธุระของผู้อ่ืน โดยมีสติเป็นตัวหนุน 
4) ธรรมที่ทําให้มีใจสูงโดยตรง คือ ธัมมกามตา โดยมีกัลยาณมิตร วิริยะ และความสันโดษ

เป็นตัวหนุน 
หลักนาถกรณธรรมน้ี กล่าวเฉพาะที่พ่ึงทางกาย ไม่ได้พูดถึงที่พ่ึงทางใจ  ซึ่งในส่วนของที่พ่ึง

ทางใจสําหรับตนน้ัน บุคคลต้องมีที่พ่ึงเพ่ือเป็นเครื่องยึดเหน่ียวทางจิตใจ เพราะถ้าไม่มี ถือว่าขาด
หลักธรรมในการคุ้มครองใจน้ันเอง เช่น ถูกไฟ คือ ราคะ โทสะ หรือโมหะ เผา หรือเมื่อร่างกายถูกเผา
ด้วยเพลังทุกข์ คือ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ก็ย่อมมีทุกข์หนักขึ้น เมื่อมีทุกข์หนัก
เข้าก็หาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย หรือทําร้ายคนอ่ืน ดังน้ัน พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า  

ท่านทั้งหลาย จงอยู่อย่างมีที่พ่ึง 
อย่าอยู่อย่างไม่มีที่พ่ึงเลย 
เพราะผู้ไม่มีทีพ่ึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ 

 
หลักธรรมน้ีเหมาะสําหรับเป็นหลักในการรู้ตน เป็นหลักในการดําเนินชีวิต ที่สอนอย่าง

ตรงไปตรงมา ให้เช่ือมั่นในตัวเอง พ่ึงตนเอง ภูมิใจในตนเองและทําตนให้ประเสริฐข้ึน โดยไม่หวังพ่ึง
ผู้อ่ืนเป็นหลัก ทําให้ตนเกิดความสุข ความเจริญต่อไป83 

นอกจากน้ัน ถ้าแยกย่อยในส่วนของการรู้ตน  เป็นส่วนของความประพฤติเพ่ือให้มีธรรมะ
ในการสนับสนุนการดูแลตนเอง ตามลําดับขั้น ยังมีหลักธรรมอ่ืน ได้แก่ 

สติ พละ อิทธิบาท 4 หลักธรรมทั้ง 3 บทน้ีเน้นในส่วนของความรู้ตัว และการสร้างความ
เพียรเพ่ือให้เกิดผลสําเร็จ  เพราะผู้ป่วยโรคเบาหวาน เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้อง
รู้จักทบทวนตนเอง มีความรู้ตัว เช่นการดูแลตนเองให้พอเหมาะพอดีในการรับประทาน ต้องมีสติใน
การควบคุมกํากับ มีพละเป็นหลักด้านจิตใจ และอิทธิบาทในความมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การรู้ตนทั้งสิ้น มีรายละเอียด ดังน้ี 

                                                 
83พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), การพ่ึงตนเอง, พิมพ์คร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ชวน

พิมพ์ 50 จํากัด, 2553), หน้า 2-33.  
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สติ คือ ความระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอ การคุมใจกํากับจิต หรือคุมจิตไว้กับสิ่งที่
เก่ียวข้อง จําการที่ทําและคําพูดที่แล้วแม้นานได้ ก่อนคิด ก่อนพูด ก่อนทํา ใช้สติกํากับทุกเมื่อจึงไม่
พลั้งพลาดได้ ถ้ามีสติควบคุมแล้วจะคิดแต่สิ่งที่ดี จะพูดก็พูดแต่สิ่งที่ดี จะทําก็ทําแต่สิ่งที่ดี 

ธรรมที่ปฏิปักข์ต่อสติ คือ ปมาทะ ความเลินเล่อ เผลอตัว ปมาทะ แก้ได้โดยอัปปมาทะ 
ความไม่ประมาท ดังน้ี 

สติ กล่าวตามแนวปฏิบัติมีอยู่ 3 ประการ คือ 
1) สติขั้นตํ่า ได้แก่ สติของบุคคลธรรมดาสามัญซึ่งมีอยู่กันทุก ๆ คน เช่น จะขับรถก็ต้องมี

สติ จะเขียนหนังสือก็ต้องมีสติ จะลุก จะยืน เดิน น่ัง นอน ด่ืม หรือพูด ก็ต้องมีสติด้วยกันทั้งน้ัน 
ต่างกันว่าใครจะมีมากน้อยต่างกัน ถ้าใครขาดสติก็ทําอะไรผิด ๆ พลาด ๆ ลืมโน่นลืมน่ีบ่อย 

2) สติขั้นกลาง ได้แก่ สติของผู้บําเพ็ญมหากุศล เช่น ทําทาน รักษาศีล ฟังธรรม ปฏิบัติ
ธรรม คือ เจริญสมถกรรมฐาน เป็นต้น 

3) สติขั้นสูง ได้แก่ สติของนักปฏิบัติธรรมผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนได้บรรลุมรรคผล 
นิพพาน ตามแนวทางแห่งมหาสติปัฏฐาน 

ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน การมีสติเน้นสติขั้นตํ่าอย่างน้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ดังที่กล่าวว่า 
“สติมโต สุเว เสยฺโย คนมีสติเป็นผู้ประเสริฐทุกวัน ซึ่งหมายความว่า ชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคล
ต้องใช้สติเป็นประจํา ทั้งน้ัน การงานน้ัน ๆ จะดําเนินไปได้โดยเรียบร้อยและได้ผลสมความต้ังใจ” ทําให้
เมื่อต้ังใจดูแลตนเอง การมีสติช่วยกํากับให้เป็นไปโดยเรียบร้อยได้  หรือประโยชน์ขั้นที่ทําให้เกิดผลดี
ไม่ตกบกพร่อง คือ “สติมโต สทา ภทฺทํ คนมีสติมีความเจริญทุกเมื่อ หมายความว่า ถ้ามีสติแล้วจะทํา
อะไร ๆ ก็ไม่พลาด เช่น ดูหนังสือ เรียนหนังสือก็จําได้ง่าย จะทํางาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญ
กรรมฐาน ก็ได้ผลดี เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ขาดตกบกพร่อง” หรือทําให้คนไม่ประมาท ดังที่ว่า“สติ 
โลกสฺมิ ชาคโร สติปลุกคนให้ต่ืนอยู่ในโลก ไม่ให้คนหลับ ไม่ให้คนประมาท”84 

พละ 5  หมายถึง ธรรมอันเป็นกําลัง (power) 
1) สัทธา (ความเช่ือ — confidence) 
2) วิริยะ (ความเพียร — energy; effort) 
3) สติ (ความระลึกได้ — mindfulness) 
4) สมาธิ (ความต้ังจิตมั่น — concentration) 
5) ปัญญา (ความรู้ทั่วชัด — wisdom; understanding)85 
ธรรม 5 อย่างน้ี เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อินทรีย์ 5 (ธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน — 

controlling faculty) ที่เรียกว่า อินทรีย์ เพราะความหมายว่า เป็นใหญ่ในการกระทําหน้าที่แต่ละ
                                                 

84ดร.อุทัย สุขสุด, สาธารณสุขในพระไตรปิฎก : บูรณาการสู่สุขภาพดี ชีวีมีสุข, อ้างแล้ว, หน้า 464-466. 
85พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 228. 



86 
 

อย่าง ๆ ของตน คือเป็นเจ้าการ ในการครอบงําเสียซึ่งความไร้ศรัทธา ความเกียจคร้าน ความประมาท 
ความฟุ้งซ่าน และความหลงตามลําดับ ที่เรียกว่า พละ เพราะความหมายว่า เป็นพลังทําให้เกิดความ
มั่นคง ซึ่งความไร้ศรัทธาเป็นต้น แต่ละอย่าง จะเข้าครอบงําไม่ได้ พละหมวดนี้เป็นหลักปฏิบัติทาง
จิตใจ ให้ถึงความหลุดพ้นโดยตรง สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน พละเป็นหลักธรรมท่ีทําให้ดูแลต่อเน่ือง 
ไม่ถดถอย ไม่เกียจคร้าน องค์ประกอบทั้ง 5 เกี่ยวกับพลังใจต่อตนท้ังสิ้น 

อิทธิบาท 4  หมายถึง คุณเครื่องให้ถึงความสําเร็จ, คุณธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จแห่งผลท่ี
มุ่งหมาย  (path of accomplishment; basis for success)86 

1) ฉันทะ (ความพอใจ คือ ความต้องการท่ีจะทํา ใฝ่ใจรักจะทําสิ่งน้ันอยู่เสมอ และ
ปรารถนาจะทําให้ ได้ผลดีย่ิงๆ ขึ้นไป - will; aspiration) 

2) วิริยะ (ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งน้ันด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอา
ธุระไม่ท้อถอย - energy; effort; exertion)          

3) จิตตะ (ความคิด คือ ต้ังจิตรับรู้ในสิ่งที่ทําและสิ่งน้ันด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อย
ใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป - thoughtfulness; active thought) 

4) วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหา
เหตุผลและตรวจสอบข้อย่ิงหย่อนในสิ่งที่ทําน้ัน มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น 
- investigation; examination; reasoning; testing)87 

มัชฌิมาปฏิปทา มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง ในศาสนาพุทธ หมายถึง การไม่ยึดถือ
สุดทาง ทั้ง 2 ได้แก่ อัตตกิลมถานุโยค คือ การประกอบตนเองให้ลําบากเกินไป กามสุขัลลิกานุโยค คือ 
การพัวพันในกามในความสบาย พระพุทธเจ้าทรงกําหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้ชัดเจน คือ ทุกขนิโรธ
คามีนิปฏิปทา คือ ปฏิปทาที่นําไปสู่ความดับแห่งทุกข์, ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ อริย
อัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง มรรคมีองค์ 8 น้ี สรุป
ลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  มัชฌิมาปฏิปทาหมายถึงการปฏิบัติสายกลาง ซึ่งเป็นหลัก
จริยธรรมย่อมต้องคู่กับหลักสัจจธรรมอันเป็นสายกลางเช่นกัน โดยที่หลักสัจจธรรมอันเป็นสายกลางน้ี
เรียกว่ามัชเฌนธรรม หรือหลักทฤษฎีที่ว่าด้วยความสมดุล  มัชฌิมาปฏิปทา เป็นทางสายกลาง ในทาง
ปฏิบัติที่ไม่สุดโต่งไปในทางอุดมการณ์ใดอุดมการณ์หน่ึงเกินไป มุ่งเน้นใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา มักไม่
ยืดถือหลักการอย่างงมงาย 

มัชฌิมาปฏิปทาในทางจิตวิญญาณหมายถึงสติ  สติเป็นความสมดุลทางจิตอย่างหน่ึง คือ
สมดุลระหว่างศรัทธาและปัญญา สติจะอยู่ตรงกลางระหว่างอารมณ์และเหตุผล ถ้าความคิดเปรียบเป็น
นํ้าไหล สมาธิ เปรียบเป็นนํ้าน่ิ ง สติจะเป็นนํ้าไหลน่ิง สติ เป็นทางสายกลางทางจิตวิญญาณ 
                                                 

86เรื่องเดียวกัน, หน้า 213. 
87ที.ปา. 11/231/233, อภิ.วิ. 35/505/292. 
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มัชฌิมาปฏิปทา เป็นทางสายกลาง หมายถึง ความสมดุล ความเหมาะสม ความเสมอ ความพอดี ซึ่ง
เป็นความประสานสอดคล้องกันระหว่างข้อปฏิบัติปลีกย่อยต่าง ๆ ที่มาประชุมกันร่วมกันทํางาน ข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาจะต้องมีสมตาคือความสมดุล ซึ่งเป็นความพอดีชนิดหน่ึง เป็นช่ือ
เรียกสติอีกอย่างหน่ึง เช่นความสมดุลระหว่างวิริยะกับสมาธิ และความพอดีระหว่างศรัทธากับปัญญา 
โดยมีสติเป็นเคร่ืองควบคุม 

มัชฌิมาปฏิปทา ใช้ในความหมายอีกอย่างหน่ึงว่า มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ หรือ
รู้จักพอดีในการปฏิบัติต่าง ๆ โดยทั่วไป หรือรู้จักพอดีที่เป็นหลักกลาง ๆ เช่น จะรับประทานอาหารก็
ต้องมีความรู้จักประมาณ รู้จักพอดีในอาหาร ถ้ารับประทานอาหารไม่พอดีก็เกิดโทษแก่ร่างกาย 
แทนท่ีจะได้สุขภาพ แทนที่จะได้กําลัง ก็อาจจะเสียสุขภาพ และอาจจะทอนกําลังทําให้อ่อนแอลงไป 
หรือเกิดโรค เพราะฉะนั้นการให้มีความรู้จักประมาณในการบริโภค เรียกว่า โภชเนมัตตัญญุตา ทาง
แห่งปัญญา เร่ิมด้วยปัญญา ดําเนินด้วยปัญญา นําไปสู่ปัญญา ให้พอดีที่จะถึงจุดหมาย คือ ความดับ
กิเลสและความทุกข์ หรือความหลุดพ้น ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น สัมมาสมาธิเป็น
ที่สุด88 

4) มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ ข้อสําคัญในการรู้ประมาณสําหรับผู้ป่วยโรค 
เบาหวาน คือเร่ืองการรับประทานอาหารให้พอเหมาะพอดีต่อโรค หลักธรรมสนับสนุนที่สําคัญ ได้แก่ 
โภชเนมัตตัญ ญุตา 

โภชเนมัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร รู้จักประมาณในการกิน 
การกินเพ่ือหล่อเลี้ยงร่างกายให้ชีวิตเป็นอยู่โดยผาสุข มิใช่เพ่ือสนุกสนานมัวเมา การรู้จักประมาณใน
โภชนะ  เธอทั้งหลายควรสําเหนียกอย่างน้ีว่า “เราทั้งหลายจักรู้จักประมาณในโภชนะ จักพิจารณา
โดยแยบคายแล้วกลืนกินอาหาร ไม่ใช่เพ่ือเล่น ไม่ใช่เพ่ือมัวเมา ไม่ใช่เพ่ือประดับ ไม่ใช่เพ่ือตกแต่ง แต่
เพียงเพ่ือกายน้ีดํารงอยู่ได้ เพ่ือให้ชีวิตินทรีย์เป็นไป เพ่ือบําบัดความหิว เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ 
โดยอุบายน้ี เราจักกําจัดเวทนาเก่าเสียได้และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดข้ึน ความดํารงอยู่แห่งชีวิต ความ
ไม่มีโทษ และการอยู่โดยผาสุกจักมีแก่เรา”89 บางทีเธอท้ังหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่า “เราทั้งหลาย
เป็นผู้มีหิโอตตัปปะแล้ว มีกายสมาจารบริสุทธ์ิ วจีสมาจารบริสุทธ์ิ มโนสมาจารบริสุทธ์ิ อาชีวะบริสุทธ์ิ 
เป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย และจักรู้จักประมาณในโภชนะ พอละด้วยกิจเพียงเท่าน้ี 
เราทั้งหลายทํากิจเสร็จแล้ว ด้วยกิจเพียงเท่าน้ี ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุ
แล้ว โดยลําดับกิจอะไร ๆ ที่ควรทําให้ย่ิงขึ้นไปมิได้มีอีก” เธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียง
เท่าน้ัน เราขอบอกเธอทั้งหลาย ขอเตือนเธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรทําให้ย่ิงข้ึนไปยังมีอยู่ ประโยชน์
จากความเป็นสมณะที่เธอท้ังหลายปรารถนา อย่าได้เสื่อมไปเลย เก่ียวกับการรู้จักประมาณในการ

                                                 
 

89สํ.นิ.อ. 26/286. 
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รับประทานอาหาร ย่อมเกิดผลดีต่อสุขภาพ ได้แก่ โทณปากสูตร90 ว่าด้วยการหุงข้าวสารทะนานหน่ึง 
เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี สมัยน้ัน พระเจ้าปเสนทโกศลเสวยพระกระยาหารที่หุงด้วยข้าวสารทะนาน
หน่ึงทรงอึดอัด เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับน่ัง ณ ที่
สมควร  ครั้งน้ัน พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลเสวยแล้วทรงอึดอัด จึงได้ตรัส
คาถาน้ีในเวลาน้ันว่า  

 มนุษย์ผู้มสีติอยู่ทุกเมื่อ 
 รู้จักประมาณในโภชนะที่ได้แล้ว 
 ย่อมมีเวทนาเบาบาง 
 เขาย่อมแก่ช้า อายุย่ังยืน91 

  
ครั้งน้ัน พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงดํารงอยู่ได้โดยเสวยพระกระยาหารทะนานหน่ึงเป็นอย่าง

มากเร่ือยมา เน่ืองจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสให้พระเจ้าปเสนทิโกศลดูแลสุขภาพเพ่ือไม่ให้เป็นโรคอ้วน 
โดยการนับเมล็ดข้าวก่อนเสวยทุกครั้ง ซึ่งต่อมาพระเจ้าปเสนทิโกศลมีพระวรกายกระปร้ีกระเปร่า ทรง
ลูบพระวรกายด้วยฝ่าพระหัตถ์ ทรงเปล่งอุทานน้ีในเวลาน้ันว่า “พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันทรง
อนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสอง คือ ประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าอย่างแท้จริง” 
เช่นเดียวกับศีล 8 วิกาลโภชนา เวรมณี ให้เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือต้ังแต่เที่ยงแล้ว
ไป จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ และในพระวินัยปิฎก เล่มที่ 2 มหาวิภังค์ ภาค 2 โภชนวรรคสิกขาบทที่ 7 
เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย์ ห้ามภิกษุฉันอาหาร หรือของเคี้ยวในเวลาวิกาล92 

ในภัททาลิสูตร กล่าวถึงคุณแห่งการฉันอาหารมื้อเดียวด้วยว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราฉัน
อาหารในเวลาก่อนภัตครั้งเดียว เราเมื่อฉันอาหารในเวลาก่อนภัตครั้งเดียว ย่อมรู้สึกคุณคือความเป็นผู้
มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง กายเบา มีกําลัง และอยู่สําราญ ภิกษุทั้งหลายมาเถิดด้วยว่าเมื่อเธอ
ทั้งหลายฉันอาหารในเวลาก่อนภัตครั้งเดียว จักรู้สึกคุณคือความเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง กายเบา 
มีกําลัง และอยู่สําราญ”93 

ในพระวินัย 227 ข้อ ซึ่งข้อห้ามของพระภิกษุสงฆ์ ตามพระวินัยบัญญัติพระพุทธเจ้าทรง
กําหนดไม่ให้ละเมิดไว้เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสงฆ์ และเป็นหลักปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน ถ้ามี
การล่วงละเมิดเรียกว่าอาบัติ ในเรื่องอาหารถือเป็นการจัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมพอเพียง ข้อมูล
ที่ห้ามละเมิด ได้แก่ 1) เก็บบาทท่ีมี ใช้เกินความจําเป็นไว้เกิน 10 วัน 2) เก็บเภสัช 5 เนยใส เนยข้น 

                                                 
90สํ.ส. 15/124/145. 
91สํ.ส. 15/124/145-146. 
92วิ.ภิกฺขุนี. 2/508/455.  
93ม.ม. 20/160/305.  
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นํ้ามัน นํ้าผึ้ง นํ้าอ้อย ไว้เกิน 7 วัน 3) ห้ามรับบิณฑบาตเกิน 3 บาตร 4) ห้ามฉันอาหารในเวลาวิกาล 
5) ห้ามฉันอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน 

ดังจะเห็นว่า เรื่องอาหารมีตัวอย่างด้านความพอประมาณ ซึ่งสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทําให้ควบคุมค่าระดับนํ้าตาลในเลือดได้  ส่วนความพอประมาณยังมี
หลักธรรมที่เก่ียวข้องสนับสนุนอ่ืน ๆ ได้แก่ สัปปายะ 7 

สัปปายะ 7 หมายถึง  สิ่งที่สบาย สภาพเอ้ือ สิ่งที่เกื้อกูล สิ่งที่เอ้ือต่อการอยู่ดีและการที่จะ
พัฒนาชีวิต สิ่งที่เหมาะกัน อันเก้ือหนุนในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิต้ังมั่น ไม่เสื่อมถอย  
(suitable things; things favorable to mental development)94 หลักธรรมน้ี แสดงให้เห็นว่า
เป็นการสนับสนุน หลักการพอประมาณ ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติตนเพ่ือมีสุขภาพที่ดี แบบพอเหมาะพอดี 
โดยเป็นไปเพ่ือความเหมาะสมสําหรับผู้ป่วย 7 ประการดังน้ี 

1) อาวาสสัปปายะ (ที่อยู่อันเหมาะ เช่น ปลอดภัย ไม่พลุกพล่านจอแจ suitable abode) 
น้ีคือ หากผู้ป่วยมีที่อยู่อันเหมาะสม ไม่พลุกพล่านจอแจจนเกินไป ทําให้เกิดความสบายทั้งร่างกายและ
จิตใจโดยเฉพาะเมื่อเป็นความพร่องในด้านสุขภาพ หรือเริ่มเป็นผู้สูงอายุ ต้องได้รับการพักผ่อน การ
ดํารงตนในสถานที่สุขสบายพอเหมาะจึงช่วยสนับสนุนการดูแลตนเองได้ดี 

2) โคจรสัปปายะ (แหล่งอาหารอํานวย ที่เที่ยวบิณฑบาตท่ีเหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือ
ชุมชนท่ีมีอาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป  suitable resort) ในที่น้ี เข้าได้กับการรู้ชุมชน การ
อยู่ในแหล่งสิ่งแวดล้อมที่ดี  สามารถวางแผนการดําเนินชีวิต การจัดหาอาหารสําหรับตนได้ การ
เดินทางไม่เหน็ดเหน่ือยเกินไปนํามาซึ่งความพอดี ย่อมทําให้จัดการดูแลตนเองได้อย่างพอประมาณดี 

3) ภัสสสัปปายะ (การพูดคุยที่เหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ 10 และพูด
แต่พอประมาณ ข่าวสารและส่ือสารที่เอ้ือปัญญา suitable speech) สําหรับผู้ป่วยกรณีน้ี ทําให้
เกิดผลดีต่อสุขภาพหรือผลเสียต่อสุขภาพได้ ได้แก่ ทางบวก การพูดคุยรับข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
กลุ่มผู้ป่วยด้วยกัน เพ่ือนําไปดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น หรือทางลบ เช่น การพูดคุยชักชวนกันไปกินยา
สมุนไพรที่ขาดการรับรองการเช่ือถือได้จนขาดยาแผนปัจจุบัน เป็นอันตรายต่อตนเอง หรือแม้แต่การ
รับข่าวสารครึกโครมเกินทําให้เกิดความตระหนกตกใจ ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพกายใจ ก่อให้เกิด
ความเครียด เหล่าน้ี ถือว่าต้องทําให้เกิดความพอเหมาะพอดีตามหลักธรรมน้ีสําหรับผู้ป่วย        

4) ปุคคลสัปปายะ (บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น ไม่มีคนร้ายมีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิ
ปัญญา เป็นที่ปรึกษาเหมาะใจ suitable person) กรณีน้ี เข้าได้กับการรู้บุคคล การเลือกคบคนใน
หลักกัลยาณมิตร ทั้งที่เป็นผู้ป่วยโรคเดียวกัน เพ่ือนที่ทํางาน บุคคลในครอบครัว หรือทีมการ
รักษาพยาบาลเข้าได้กับข้อน้ี ซึ่งทําให้เป็นผลดีต่อสุขภาพ 

                                                 
94พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 286. 
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5) โภชนสัปปายะ (อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เก้ือกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก 
suitable food) ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารท่ีเหมาะกัน ได้แก่ อาหารท่ีไม่หวานจัด การ
เลือกอาหารให้เหมาะสมต่อโรค ทําให้ควบคุมโรคได้ดี  

6) อุตุสัปปายะ (ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะ เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อน
เกินไป เป็นต้น suitable climate) ทําให้การเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถือเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทาน
ตํ่าลง โดยเฉพาะกรณีเริ่มเป็นผู้สูงอายุ อาจเกิดไม่สบาย เป็นไข้ เป็นหวัดได้ง่าย จากสภาพแวดล้อมที่
ไม่เหมาะนี้ 

7) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที่เหมาะกัน เช่น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับน่ัง ตลอดจน
มีการเคลื่อนไหวที่พอดี มีอิริยาบถที่สมดุล suitable posture)95 การเป็นผู้ป่วยโรค เบาหวาน จําเป็นต้องมี
การออกกําลังกายที่พอเหมาะ ทําให้ร่างกายมีการนําพลังงานไปใช้ อินสุลินทํางานได้ดีขึ้น แต่ต้องไม่
มากจนเกินไป ไม่ต้องทนปวดเมื่อย หรือปวดหลัง เข่า ข้อมากเกินไป หรือเกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า 
น่ันถือว่าเกินความพอดี 

สัปปายะน้ีในมงคลที่ 4 ในมงคลชีวิต 38 ประการที่เรียกว่า ปฏิรูปเทศ เป็นการที่บุคคลอยู่
ในในถิ่น หรือสถานที่เหมาะที่ควร ซึ่งเป็นที่เราอยู่น้ันมีคนดี คนมีความสามารถ มีสิ่งแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้เรามีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ลักษณะประเทศหรือถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมดีส่งเสริมให้เกิด
ความเจริญในธรรม เป็นสัปปายะ4 ได้แก่ ถิ่นที่เหมาะสม 4 ประการ คือ ที่อยู่สบาย (อาวาสสัปปายะ) 
บุคคลสบาย (ปุคคลสัปปายะ) อาหารสบาย (อาหารสัปปายะ) และธรรมะสบาย (ธัมมสัปปายะ) ข้อ
สุดท้ายน้ี คือถิ่นที่มีการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ มีพระภิกษุ หรือฆราวาส ผู้รู้ธรรม เป็น
บัณฑิต สามารถให้การอบรมสังสอนศีลธรรมได้อย่างดี หรือถิ่นที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึง96   

5) กาลัญญุตา คือ ความรู้จักกาล   
คําว่า “กาล” แปลได้หลายนัย คือ เวลา ยุคสมัย ครั้ง ภาพผู้บ่ันทอน คือยังชีวิตสัตว์ให้สิ้น

ไป หรือ ภาพผู้ทําชีวิตของสัตว์ให้น้อยลงทุกวัน 
สําหรับคําว่า “กาลัญญู” ในที่น้ี หมายถึง การเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันสมควรในการทํากิจ 4 

ประการ คือ การเรียน การสอบถาม การประกอบความเพียร และการหลีกออกเร้น ดังใจความที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ 

ภิกษุเป็นกาลัญญู คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีรู้จักกาลว่า ‘น้ีเป็นกาลแห่งอุทเทส น้ีเป็นกาลแห่ง
ปริปุจฉา น้ีเป็นกาลบําเพ็ญเพียร น้ีเป็นกาลหลีกเร้น’ หากภิกษุไม่รู้จักกาลว่า ‘น้ีเป็นกาลแห่งอุทเทศ 
น้ีเป็นกาลแห่งปริปุจฉา น้ีเป็นกาลบําเพ็ญเพียร น้ีเป็นกาลหลีกเร้น’ 

                                                 
95เรื่องเดียวกัน. 
96พระธรรมวิสุทธิสุทธิกวี (พิจิตร ฐ ิติวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา(ฉบับรวมเล่ม), (กรุงเทพมหานคร : 

หจก.โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2558), หน้า 50-51. 
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เราไม่เรียกเธอว่าเป็นกาลัญญูในที่น้ี แต่เพราะภิกษุรู้จักกาลว่า ‘น้ีเป็นกาลแห่งอุทเทศน้ีเป็น
กาลแห่งปริปุจฉา น้ีเป็นกาลบําเพ็ญเพียร น้ีเป็นกาลหลีกเร้น’ ฉะน้ัน เราจึงเรียกเธอว่าเป็นกาลัญญู 
ภิกษุช่ือว่าเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญูกาลัญญู ด้วยประการฉะน้ี97 

สําหรับฆราวาสผู้ครองเรือน ก็ควรนําหลักการจากกาลัญญูมาใช้ในชีวิตประจําวัน โดย
หลักการบริหารเวลาในเบ้ืองต้นก็คงคล้าย ๆ กับของพระภิกษุเช่นกัน คือเริ่มจากการมองเห็นคุณค่า
ของเวลาที่มีว่าสําคัญ และต้องใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองให้ได้มากที่สุด 

เมื่อมีแนวคิดอย่างนี้ จะทําให้เวลาที่มีอยู่ถูกใช้ไปกับเร่ืองที่สําคัญที่สุดก่อนเสมอ เช่น 
เดียวกับหลักการบริหารเวลาในทางโลก ที่มักจะใช้วิธีแบ่งภารกิจการงานที่ต้องทําออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 

1. ภารกิจที่สําคัญ และต้องทําเร่งด่วน เช่น ภารกิจฉุกเฉินทั้งหลาย หรืองานเฉพาะหน้า
สําคัญที่จําเป็นต้องรีบทําอย่างเร่งด่วน เป็นต้น 

2. ภารกิจที่สําคัญ แต่ไม่เร่งด่วน เช่น งานในด้านการวางแผน หรือกําหนดนโยบายที่จะ
ส่งผลกระทบต่อชีวิต หน่วยงาน หรือองค์กรในระยะยาว เป็นต้น 

3. ภารกิจไม่สําคัญ แต่เร่งด่วน ได้แก่เร่ืองเล็กน้อยทั่ว ๆ ไป เช่น การรับโทรศัพท์ที่กําลังดัง 
เป็นต้น 

4. ภารกิจไม่สําคัญ และไม่เร่งด่วน เช่น การไปเที่ยว หรือการไปชมภาพยนตร์ ที่ไม่ได้มี
ผลดีต่อตนเอง เป็นต้น 

ในภารกิจเหล่าน้ัน หากจัดตามลําดับความสําคัญ คนในทางโลกคงให้ความสําคัญกับ
ภารกิจที่ 2 คือ “สําคัญ แต่ไม่เร่งด่วน” เป็นอันดับแรกส่วนภารกิจสําคัญและเร่งด่วนก็อยู่ในลําดับ
รองลงมา ทั้งน้ีเน่ืองจากว่า ภารกิจสําคัญที่ไม่เร่งด่วนน้ัน แม้จะยังไม่ส่งผลกระทบในระยะสั้นแต่อย่าง
ใด แต่ถ้าหากน่ิงนอนใจไม่รีบทําไว้ โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนและนโยบายก็จะส่งผลกระทบอย่าง
มากมายต่อความก้าวหน้าของงาน หรือต่อองค์กรน้ัน ๆ ในอนาคตสําหรับภารกิจสําคัญและเร่งด่วน
น้ัน แม้จะมีความสําคัญต้องรีบทําก็จริง แต่ก็มักส่งผลในระยะสั้น และนาน ๆ จึงจะมีให้ทําสักครั้งหน่ึง 

จากเหตุปัจจัยดังกล่าว แม้หลักการบริหารเวลาในทางโลก ก็ยังให้ทุ่มเวลาไปกับภารกิจ
สําคัญก่อนเช่นกัน ดังน้ันหากจะนํากาลัญูมาปรับใช้ให้เหมาะกับวิถีชีวิตของฆราวาสก็สามารถทําได้ไม่
ยาก โดยเร่ิมต้นจากการแบ่งกาลทั้ง 4 ออกเป็น 2 ภารกิจ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ 

1. การเรียนและการสอบถาม ก็คือ การศึกษาในด้านปริยัติ 
2. การประกอบความเพียรและการหลีกออกเร้น ก็คือ การศึกษาในด้านปฏิบัติ 
ในเมื่อฆราวาสก็ต้องบริหารเวลาเพ่ือการสร้างบารมี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของชีวิตเช่นกัน 

แต่การจะบรรลุเป้าหมายได้น้ัน คงต้องฝึกปฏิบัติด้วยวิธีที่เหมาะกับเพศภาวะของตนเองซึ่งในที่น้ีก็คือ 

                                                 
97องฺ.สตฺตก. 23/68/144. 
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การฝึกฝนตนเองผ่านการทําทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ดังน้ันจึงต้องฝึกบริหารเวลาไปเพ่ือ
ใช้ในการ 

1. ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ทาน ศีล และภาวนา อย่างจริงจัง 
2. นํามาฝึกปฏิบัติตามท่ีได้ศึกษามานั้น และหมั่นตอกย้ําซ้ําเดิมเร่ือยไป 
ด้วยวิธีน้ี ผู้เป็นฆราวาสก็ย่อมจะได้รับประโยชน์อันย่ิงใหญ่ คือการได้นําชีวิตของตนเองให้

เข้าใกล้กับเป้าหมายชีวิตอย่างแท้จริง 
ตัวอย่างการนําความรู้เร่ืองกาลัญญูไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันสําหรับบุคคลทั่วไป 
ฝึกแบ่งเวลาให้เป็น (เป็นหลัก) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญสุดในการบริหารเวลา ให้จัดกิจกรรม

กิจวัตรประจําวันให้ลงตัว ไล่ไปจนถึงประจําอาทิตย์ เดือน ปีสําหรับในช่วงที่มีเรื่องพิเศษ ๆ เข้ามาอาจ
ปรับให้สมดุลได้ แต่สุดท้ายชีวิตก็กลับมามีระเบียบเหมือนเดิม ชีวิตไม่สับสนอาจมีบ้างที่บางครั้งทําได้
เพียง 2-3 วัน ก็มีเหตุมาทําให้ชีวิตแต่ละวันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องไม่ปล่อยให้เลยตามเลย ต้องมี
กําลังใจที่เข้มแข็ง แม้มีเหตุให้เปลี่ยนแต่เราก็ต้องทําให้ชีวิตของเรากลับมามีระเบียบเหมือนเดิมได้ 
เป็นต้นว่า ตนมีหน้าที่การงานจะพึงทําหลายอย่างด้วยกันจะเป็นกิจการทางโลกหรือทางธรรมก็ตาม 
จะต้องแบ่งเวลาให้เหมาะแก่กิจที่จะต้องทําน้ัน ๆ การงานจึงจะดําเนินไปโดยเป็นระเบียบเรียบร้อยดี 
ไม่ยุ่งเหยิง ไม่คั่งค้าง 

ฝึกให้รู้กาล คือ รู้จักเวลา เช่น รู้ลําดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณ ความเหมาะของเวลาว่าเร่ือง
น้ีจะลงมือตอนไหน เวลาไหน จะทําอะไรอย่างไร จึงจะเหมาะ ดังจะเห็นว่าแม้แต่การพูดจาก็ต้องรู้จัก
กาลเวลา ตลอดจนรู้จักวางแผนงานในการใช้เวลา ซึ่งเป็นเร่ืองใหญ่ เช่น วางแผนว่าสังคมมีแนวโน้ม
จะเป็นอย่างน้ีในเวลาข้างหน้าเท่าน้ัน และเหตุการณ์ทํานองน้ีจะเกิดข้ึน เราจะวางแผนรับมือกับ
สถานการณ์น้ันอย่างไร 

ฝึกความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา หมายความว่า ความรู้จักกําหนดจดจําว่า กาลเวลาไหนควร
ปฏิบัติกรณียะอันใด แล้วปฏิบัติให้ตรงต่อเวลาน้ัน ไม่ช้าเกินควร ไม่ด่วนเกินกาล และรู้จักกรณียะ
บางอย่างบางคราว บางแห่ง ต้องทําให้เสร็จต่อเวลาก็ต้องรีบ จะชักช้าอยู่ไม่ได้ ถ้าช้าอยู่ก็จัดว่าไม่รู้จัก
กาลเวลา และอาจเสียประโยชน์ได้ หรือบางอย่างต้องทําหลังเวลาจึงจะดี ถ้ารีบทําเสียก่อนเวลาก็ไม่ดี 
จัดว่าไม่รู้จักกาลเหมือนกัน อน่ึง กาลเวลาที่ควรทํากิจน้ี แต่เอากิจอ่ืนมาทําหรือเวลาที่ควรทํากิจอ่ืน 
แต่เอากิจน้ีมาทํา อย่างนี้ก็ช่ือว่า ไม่รู้จักกาล เหมือนไก่บางตัวที่ขันไม่รู้จักเวลา ย่อมเสียหายและน่าติ
เตียนมาก คนดีย่อมไม่ทําอย่างน้ี เขารู้กาล ทําราชการได้ดี98 

 

                                                 
98“กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาล”, หนังสือ PD 008 พุทธธรรม 2, <https://kalyanamitra.org 

/th/article_detail.php?i=15426>  (4 สิงหาคม 2562). 
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6) ปริสัญญุตา คือ ความรู้จักบริษัท รู้จักชุมชน หลักธรรมที่เก่ียวข้องต่อชุมชน ได้แก่ 
สังคหวัตถุ 4 

สังคหวัตถุ 4 ธรรมเครื่องยึดเหน่ียว คือยึดเหน่ียวใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี
หลักการสงเคราะห์ - bases of sympathy; acts of doing favors; principles of service; virtues 
making for group integration and leadership ได้แก่ 

1. ทาน (การให้ คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้
ความรู้และแนะนําสั่งสอน - giving; generosity; charity) 

2. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดด่ืมนํ้าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ
กล่าวคําสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคําแสดง
ประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม - kindly speech; convincing 
speech) 

3. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการบําเพ็ญสาธารณ 
ประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม - useful conduct; rendering 
services; life of service; doing good) 

4. สมานัตตตา (ความมีตนเสมอ คือ ทําตนเสมอด้วยปลาย ปฏิบัติสม่ําเสมอกันในชน
ทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล 
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี - even and equal treatment; 
equality cons)99 

7) ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ ความรู้จักบุคคล ซึ่งหมายถึงการรู้จัก
บุคคล รู้ความแตกต่างของบุคคล รู้จักเลือกคบคน หลักธรรมที่สนับสนุน ได้แก่ กัลป์ยาณมิตตตา 

กัลยาณมิตรธรรม หรือกัลยาณมิตตตา คําว่า “กัลยาณมิตร” หมายถึง “มิตรผู้มีคุณอัน
บัณฑิตพึงนับ” เพ่ือนที่ดี  ในคุณสมบัติของคําว่า “เพ่ือน” หมายถึง ผู้ร่วมธุระร่วมกิจร่วมการหรือร่วม
อยู่ในหรือร่วมอยู่ในสภาพอย่างเดียวกัน, ผู้ชอบพอ รักใคร่คบหากัน ในทางธรรม เน้ือแท้ของความ
เป็นเพ่ือนอยู่ที่ความมีใจหวังดีปรารถนาดีต่อกัน กล่าวคือ เมตตาหรือไมตรี เพ่ือนที่มีคุณสมบัติเช่นน้ี 
ท่านเรียกว่า “มิตร”การคบเพ่ือนเป็นปัจจัยสําคัญย่ิงอย่างหน่ึงที่จะนําชีวิตไปสู่ความเสื่อมความพินาศ 
หรือสู่ความเจริญงอกงาม พึงหลีกเลี่ยงมิตรเทียมและเลือกคบหาคนที่เป็นมิตรแท้  

บุคคลที่ช่วยช้ีแนะแนวทาง ชักจูงตลอดจนแนะนําสั่งสอน ชักนําผู้อ่ืนให้ดําเนินชีวิตที่ดีงาม 
ให้ประสบผลดีและความสุข ให้เจริญก้าวหน้า ให้พัฒนาในธรรม แม้จะเป็นบุคคลเสมอกัน หรือมารดา
บิดาครูอาจารย์ ตลอดจนพระสงฆ์จนถึงพระพุทธเจ้า ก็นับว่าเป็นเพ่ือน แต่เป็นเพ่ือนที่ใจดี หรือเพ่ือน

                                                 
99องฺ.จตุกฺก. 21/256/373. 
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มีธรรม เรียกว่า “กัลยาณมิตร” แปลว่า “มิตรที่ดีงาม” กัลยาณมิตรมีคุณสมบัติที่เรียกว่า กัลยาณมิตร
ธรรม หรือธรรมของกัลยาณมิตร  

เรื่องของกัลยาณมิตรน้ัน พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในหลายลักษณะ ซึ่งมีข้อมูลอยู่ในหลายพระสูตร 
ดังจะยกตัวอย่างได้ ดังต่อไปนี้ 

ในพระสุตตันตปิฏก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต เทวตาวรรคที่ 4 ทุติยสขาสูตร ว่าด้วยองค์
แห่งเพ่ือนดี 7 ประการ โดยสรุปความแล้ว    องค์คุณของกัลยาณมิตร ที่เป็นคุณสมบัติของมิตรดีหรือ
มิตรแท้ คือ ผู้ที่เข้าไปคบหรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความดีงามและความเจริญ100 คือ           

1. ปิโย (น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม —
lovable; endearing) 

2. ครุ (น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงใจ 
และปลอดภัย — estimable; respectable; venerable) 

3. ภาวนีโย (น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้ง
เป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ทําให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ เป็นผู้
ที่ควรสรรเสริญ— adorable; cultured; emulable) 

4. วตฺตา จ (รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้
คําแนะนําว่ากล่าวตักเตือน  เป็นที่ปรึกษาที่ดี เป็นผู้ฉลาดพูด— being a counselor) 

5. วจนกฺขโม (อดทนต่อถ้อยคํา คือ พร้อมที่จะรับฟังคําปรึกษาซักถามคําเสนอแนะวิพากษ์ 
วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่  เบ่ือ ไม่ฉุนเฉียว — being a patient listener) 

6. คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา (แถลงเรื่องล้ําลึกได้ สามารถอธิบายเร่ืองยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ 
และให้เรียนรู้เร่ืองราวที่ลึกซึ้งย่ิงข้ึนไป พูดด้วยถ้อยคําที่ลึกซึ้ง— able to deliver deep discourses 
or to treat profound subjects) 

7.  โน จฏฺฐาเน นิโยชเย (ไม่ชักนําในอฐาน คือ ไม่แนะนําในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไป
ในทางเสื่อมเสียหรือไม่ชักนําไปทางที่ไม่ดี — never exhorting groundlessly; not leading or 
spurring on to a useless end) 

ส่วนในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต เทวตาวรรคที่ 4 ปฐมสขาสูตร101 ว่า
ด้วยองค์แห่งเพ่ือนดี คือการให้เลือกคบมิตรที่มีลักษณะ 7 ประการเพ่ิมเติมอีก คือ  

1. มิตรผู้ให้ของที่ให้ได้ยาก คือ มิตรที่ดีงามย่อมให้ของที่ดีงาม (ทุทฺททํ) สามารถสละ
สิ่งของที่มีค่าที่สละได้ยาก 

2. รับทํากิจที่ทําได้ยาก  คือ (ทุกฺกรํ กโรติ) ย่อมกระทํากิจกรรมที่กระทําไม่ได้ง่าย ๆ  
                                                 

100องฺ.สตฺตก. 37/34/75. 
101องฺ.สตฺตก.อ. 37/33/91. 
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3. อดทนถ้อยคําที่อดใจได้ยาก อดทนถ้อยคําหยาบคายแม้ยากที่อดใจไว้ได้ คือ (ทุกฺขมํ  
ขมติ)  ย่อมอดกลั้นได้อย่างมาก เพ่ือประโยชน์แก่สหาย 

4. บอกความลับของตนแก่เพ่ือน คือ (คุยฺหมสฺส อาวิกโรติ) ย่อมเปิดเผยความลับของตนแก่
เพ่ือน 

5. ปิดความลับของเพ่ือน  คือ (คุยฺหมสฺส  ปริคูหติ) ไม่บอกความลับของเพ่ือนแก่คนอ่ืน 
6. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ  คือ ไม่ทิ้งเพ่ือนในยามเสื่อมสิ้น   
7. เพ่ือนสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดูหมิ่น คือ (ขีเณน นาติมญฺญติ) ไม่กระทําการเหยียบยํ่าและ    

ดูหมิ่นในตัวสหายน้ัน102 
ส่วนในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านยกตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ครู อาจารย์ 

และท่านผู้เป็นพหูสูตรทรงปัญญา สามารถสั่งสอนแนะนํา เป็นที่ปรึกษาได้ แม้จะอ่อนวัยกว่า  ส่วนใน
ระบบการศึกษาอบรม ความมีกัลยาณมิตร มีความหมายครอบคลุมถึงตัวบุคคลผู้อบรมสั่งสอน เช่น 
พ่อแม่ ครู อาจารย์ เป็นต้น ซึ่งจะรวมทั้งคุณสมบัติของผู้สอน ทั้งหลักการ วิธีการ อุปกรณ์ อุบาย  
ต่าง ๆ ในการสอนและการจัดดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้การศึกษาอบรมได้ผลดี 

ทั้งน้ี จากธรรมสุภาษิต  ที่มาในอรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปัณฑิตวรรคที่ 6 
หรือหมวดบัณฑิต (ปัณฑิตวรรค) ได้ลิขิตไว้ ว่า 

    นิธีนํว  ปวตฺตารํ              ยํ  ปสฺเส   วชฺชทสฺสินํ 
   นิคคฺยฺหวาท ึ  เมธาวึ  ตาทิสํ  ปณฺฑิตํ  ภเชฯ                             

พึงเห็นผู้มีปัญญา  ผู้คอยช้ีความผิดให้  คอยว่ากล่าว  
เหมือนผู้บอกขมุทรัพย์ให้  พึงคบหาคนเช่นน้ัน103 

 
โดยที่มาของพุทธศาสน์สุภาษิตนี้  อันเน่ืองมาจากพระพุทธดํารัสตอบแก่ภิกษุทั้งหลาย 

เรื่องของพระราธเถระ ซึ่งเป็นผู้ว่าง่าย  ยอมรับโอวาทของพระสารีบุตรด้วยความเคารพ จนได้บรรลุ
อรหัตตผล  เปรียบกับการคบหาเลือกคบผู้มีปัญญา จะมีแต่ประโยชน์ ไม่มีข้อเสียหาย โดยคําว่า “การ
คบหา” หมายถึง การไปมาหาสู่เข้าเป็นพวกเดียวกัน การทํากิจกรรมร่วมกัน  การให้คําแนะนําสั่งสอน
เช่ือฟังกัน  มีความเป็นมิตรต่อกัน การคบหาน้ันถือว่าต้องรู้จักเลือกคบบุคคล เน่ืองจากมีผลที่ดีและไม่
ดีจากการคบหานั้น เมื่อบุคคลคบหาคนดี เพ่ือนที่ดี หรือรู้จักคบหารวมกลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรง
ปัญญา หรือมีบุคคลแวดล้อมที่อยู่ด้วยแต่ในทางที่ดี จะทําให้มีผู้แนะนําสั่งสอน มีที่ปรึกษา ช่วย
สนับสนุนชักจูง ช้ีช่องทาง เป็นแบบอย่าง  ช่วยด้านสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ทําให้เกิดการเก้ือหนุนให้
ดําเนินชีวิตก้าวหน้าไปด้วยดี เป็นไปได้ทั้งด้านการศึกษาอบรม ด้านการครองชีวิต ด้านการประกอบ
                                                 

102องฺ.สตฺตก.อ. 37/33/92. 
103ขุ.ธ. 25/16/1. 
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อาชีพ ตลอดจนด้านการประพฤติธรรม แต่หากมีการคบหาคนไม่ดี เพ่ือนไม่ดี แม้ทํางานเก่ง หาทรัพย์
ได้มาก แต่รักษาทรัพย์ไว้ไม่อยู่  เน่ืองจากเมื่อคบคนไม่ดีชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย ไม่มีใครช่วยป้องกัน 
และยังช่วยกันผลาญทรัพย์ให้หมดไปด้วย ตรงกันข้ามถ้าคบคนดีจะช่วยช้ีคุณโทษให้เห็น และชักจูงไป
ในทางที่ดีรักษาทรัพย์ไว้ได้ 

เปรียบได้กับเป็นเหมือนคบผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดี เมื่อทราบช่องทางที่เหมาะที่ควรและ
เกิดผลดีแล้ว  ย่อมบอกทางที่ดีกับผู้อ่ืนที่คบหาด้วย  ซึ่งตรงกับในสุภาษิตไทยได้กล่าวไว้ว่า  
  คบคนพาล  พาลพาไปหาผิด  คบบัณฑิต  บัณฑิตพาไปหาผล 
 
 น่ันคือ การคบมิตร บัณฑิตไม่ควรคบหาอสัตบุรุษ  ควรคบหาแต่สัตบุรุษเท่าน้ัน ตรงกับใน
มงคลสูตร “ปณฺฑิตาญฺจ  เสวนา” คือ การคบบัณฑิต เป็นอุดมมงคลข้อที่ 2  ในมงคล 38 ประการ  
ซึ่งเป็นข้อที่บุคคลควรประพฤติ  เพราะการที่คนเราเมื่อไม่คบคนพาลคนไม่ดี แต่ไม่คบบัณฑิตคนดี คือ
อยู่เฉย ๆ คนเดียว  ก็ไม่เกิดผลดีอะไร หรือเหมือนกับคนบางคนไม่ทําช่ัว แต่ความดีก็ไม่ทํา นอนอยู่
บ้านเฉย ๆ ชีวิตก็จะไม่ก้าวหน้า การที่คนเราจะก้าวหน้าไปได้  นอกจากไม่คบคนช่ัวที่จะทําให้เกิด
ตนเองเสื่อมเสียมัวหมองได้ ก็จําเป็นต้องคบคนดีด้วย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จึงจะเป็นมงคล 

  คนที่ควรคบหาตามภาษิตน้ี คือ คนที่มีปัญญา เป็นผู้คอยช้ีความผิดให้ หรือเรียกว่า “คนดี” 
ซึ่งในพระพุทธศาสนานั้น  เรียกว่า “บัณฑิต” บัณฑิต คือ ผู้ที่ดําเนินชีวิตด้วยปัญญา หรือเป็นผู้ที่
ประพฤติธรรม คนดีหรือบัณฑิตน้ี ถ้าใครได้คบแล้วท่านว่าได้ “กัลยาณมิตร” ลักษณะบุคคลที่ควรคบ
น้ี สรุปคือ ผู้ที่ทําดี พูดดี คิดดีน่ันเอง104   
 ในพระสูตรที่สนับสนุนว่าด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีและช่ัวเพ่ิมเติม ได้แก่ ความเป็นผู้มีมิตรดี 
คือ กัลยาณมิตตตา105  ส่วนความเป็นผู้มีมิตรช่ัว (ปาปมิตฺตตา) ในอรรถกถาสูตรที่ 10106 ความโดย
สรุปจะกล่าวถึงบุคคลที่เป็นมิตรช่ัว ไม่มีศรัทธา ไม่มีศีล มีการศึกษาน้อย มีความตระหนี่ มีปัญญา
ทราม คบบุคคลผู้ใดก็จะโน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่าน้ัน  ตัวอย่างของชาดกต่าง ๆ ที่แสดงความเป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน และการมีมิตรดี มิตรช่ัวที่ทําให้เกิดผลต่างกัน ได้แก่ 
 ในชาดกสันติคุมพชาดก เป็นเร่ืองของการมีมิตรที่ดี และไม่ดี โดยเป็นเร่ืองของนกแขกเต้า 
2 ตัว ที่เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมหมู่คนที่ดีและไม่ดี  โดยพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกนกแขกเต้าตัวพ่ี 
และมีน้องตัวหน่ึง อาศัยอยู่ป่าง้ิวใกล้ภูเขาลูกหน่ึง  ทั้งสองได้ถูกลมพายุพัดไปตัวพ่ีตกในหมู่อาศรม
ฤาษี  ตัวน้องตกอยู่ในหมู่โจร เมื่อพระราชาแห่งเมืองน้ันเสด็จไปประทับอยู่ใกล้บ้านหมู่โจร  นกแขก

                                                 
104พระธรรมวิสุทธิสุทธิกวี (พิจิตร  ฐิติวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา(ฉบับรวมเล่ม), อ้างแล้ว, 

หน้า 15-23. 
105องฺ.เอก. 32/72/121-122. 
106องฺ.เอก.อ. 32/71/141. 
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เต้าตัวน้องกล่าวด้วยถ้อยคําหยาบและให้หมู่โจรมาปล้นชิงทรัพย์ แต่เมื่อพระราชาเสด็จหนีไปถึง
อาศรมฤาษี นกแขกเต้าตัวพ่ีบินออกไปต้อนรับและถวายพระพร จนพระราชากล่าวสรรเสริญและเห็น
ว่าแตกต่างกัน นกตัวพ่ีช่ือปุปผกะที่เป็นพระโพธิสัตว์กล่าวแก่พระราชาว่า นกแขกเต้าทั้งสองตัวน้ีเป็น
พ่ีน้องกัน แต่เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมหมู่คนที่ต่างกันจึงทําให้มีนิสัยต่างกัน 
 ในมหาสุวราชชาดก ว่าด้วยนกแขกเต้าแสดงมิตรธรรม โดยสรุปแล้วเป็นเรื่องของพญานก
แขกเต้าที่แสดงคุณในมิตรธรรมต่อต้นมะเด่ือที่แห้งตาย โดยไม่ละทิ้งต้นมะเด่ือที่เคยกินผลหวานมา
ก่อนไปด้วยมีคํากล่าวต่อพญาหงส์ที่เป็นท้าวสักกเทวราชแปลงมาว่า “ข้าแต่พญาหงส์ เราละท้ิงต้นไม้
น้ีไปไม่ได้ เพราะความท่ีเรามีกตัญญูกตเวที” ดังได้กล่าวคาถา 2 คาถาว่า  
 ข้าแต่พญาหงส์ ชนเหล่าใดแลเป็นเพ่ือนร่วมสุขร่วมทุกข์จนตลอดชีวิต ย่อมไม่ละทิ้งเพ่ือน 
ผู้สิ้นทรัพย์หรือยังไม่สิ้นทรัพย์ ชนเหล่าน้ันย่อมนับว่าเป็นสัตบุรุษ ผู้ระลึกถึงธรรมของสัตบุรุษอยู่. 
 ข้าแต่พญาหงส์ เราก็เป็นผู้หน่ึงในบรรดาสัตบุรุษ ต้นไม้น้ีเป็นทั้งญาติเป็นทั้งเพ่ือนของเรา 
เราไม่อาจละทิ้งไปเพราะได้ทราบว่า ต้นไม้น้ีสิ้นผลแล้ว ดังน้ี 
 ซึ่งหมายถึง บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ละทิ้งเพ่ือนผู้ช่ือว่าสิ้นทรัพย์ เราเพราะสหายของตนสิ้น
โภคทรัพย์ ต้นไม้น้ี ช่ือว่าเป็นทั้งญาติของเรา เพราะว่าเป็นที่รักสนิทสนม ช่ือว่าเป็นทั้งเพ่ือนของเรา 
เพราะอยู่ป่าร่วมกับเรา. เราไม่อาจละไปเพียงเพ่ือหวังมีชีวิตอยู่107 และในจุลลสุวกชาดก ว่าด้วยพญา
นกแขกเต้าผู้รักษาไมตรี โดยไม่ละทิ้งต้นไม้ต้นมะเด่ือ สรุปความในอรรถกถาว่าแม้ว่าพญานกแขกเต้า
จะรู้ว่าต้นไม้ไม่มีผลก็ต้องรักษาไมตรีไว้ให้เหมือนดังแต่ก่อน ไม่ทําลายไมตรี เพราะผู้ทําลายไมตรีไม่ใช่
คนดี ไม่ช่ือว่าสัตบุรุษ การเห็นคุณเมื่อมีผลมะเด่ือให้กิน แต่เมื่อไม่มีผลก็ละทิ้งต้นไม้เสีย น่ันช่ือว่ามี
ปัญญาที่เห็นแก่ตัว เพ่ือประโยชน์ของตน ไม่คํานึงถึงผู้อ่ืน เป็นผู้ทําลายมิตรภาพให้ตกไป108  
 ในอลีนจิตตชาดก ว่าด้วยกัลยาณมิตร109 ซึ่งพระศาสดาได้ทรงปรารภแก่ภิกษุรูปหน่ึงที่
คลายความพียร ณ พระวิหารเชตวัน กล่าวความโดยสรุปถึงพญาช้างที่เป็นกัลยาณมิตรของพระโพธิ
สัตย์ ที่เป็นพระโอรสที่ยังเพ่ิงเกิด โดยเข้าล้อมจับพระเจ้ากรุงโกศลได้ และไม่ให้พระเจ้ากรุงโกศลที่มา
ทําศึกเพ่ือยึดเมืองนี้  ประมาทในพระโอรสที่เพ่ิงเกิด โดยหมายถึงกุลบุตรที่มีความสมบูรณ์ซึ่งนิสัย ได้
กัลยาณมิตรซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าก็ดี สาวก หรือพระปัจเจกพุทธเจ้า และเป็นภิกษุผู้ประคองความเพียร 
ก็จะเจริญในธรรมจนถึงพระนิพพาน  เปรียบกับภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยอันเป็นกัลยาณมิตรแล้ว 
เมื่อเจริญกุศลธรรม โดยไม่คลายความเพียรก็จะบรรลุอรหัตผลได้ 
            ถ้าดูหลักธรรมที่กล่าวว่าเป็นหลักธรรมอันอํานวยประโยชน์สุขขั้นต้น คือ ทิฏฐธัมมิกัตถสัง
วัตตนิกธรรม 4 ซึ่งเป็นธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน(virtues conductive to benefits in 

                                                 
107ขุ.สุ.อ. 59/1245/641-646. 
108องฺ.เอก. 32/72/446-447.  
109ขุ.ป.อ. 57/161/34. 
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the present; virtues leading to temporal welfare)  จะมีกัลยาณมิตตตา หรือความมีกัลยาณมิตร, 
ความมีเพ่ือนเป็นคนดี ไม่คบคนช่ัว  เป็นข้อ 3 ในธรรมหมวดน้ีด้วย โดยการคบคนดีเป็นมิตร คือ รู้จัก
กําหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนาสําเหนียกศึกษาเย่ียงอย่างท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ 
ปัญญา (good company; association with good people)  

 สําหรับผลข้ันสูงสุด ที่เป็นอานิสงค์ขั้นอรหัตตผลน้ันที่สามารถเป็นไปได้เช่นกัน  ในกัลยาณ
มิตตสูตรที่ 1110 และปฐมกัลยาณมิตตสูตร111 สรุปความว่าด้วยกัลยาณมิตรเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค 
คือ ความเป็นผู้มีมิตรดี เปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ 
แสงเงินแสงทอง ความเป็นผู้มีมิตรดี พึงหวังได้ว่า จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 ทั้งน้ี จะ
เปรียบเทียบได้กับเร่ืองที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในอดีต ความโดยย่อว่า ในสมัยหน่ึงพระอานนท์น่ัง
ขบคิดปัญหาแต่เพียงลําพัง ซึ่งคิดธรรมะได้ข้อหน่ึง  คือ  การได้กัลยาณมิตร ท่านว่าการได้เพ่ือนเป็น
คนดี  การคบคนดี  เช่น พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ  เท่ากับเป็นคร่ึงหน่ึงของการบวชทีเดียว  
หรือที่ท่านได้ใช้คําว่าเป็นคร่ึงหน่ึงของพรหมจรรย์  ท่านสงสัยจึงได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านคิด
อย่างน้ีถูกหรือเปล่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ไม่ใช่อย่างน้ัน  แท้ที่จริง การได้กัลยาณมิตรน้ันเป็นทั้งหมด
ของพรหมจรรย์  หมายความว่า  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ที่ภิกษุประพฤติอยู่น้ันจะเข้าถึงความสมบูรณ์ได้ 
เมื่อได้กัลยาณมิตร น่ันหมายความว่า การมีกัลยาณมิตรน้ีทําให้เข้าถึงผลขั้นสูงสุดคือ  พระนิพพานได้  
ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกัลยาณมิตรของภิกษุทั้งหลาย  ว่าการคบพระพุทธเจ้า การนับถือพระพุทธเจ้าน้ัน
เป็นยอดของกัลยาณมิตร  และแม้ว่าพระองค์จะไม่ทรงมีพระชนม์อยู่  ดังที่เช่นพระองค์เคยตรัสแก่
พระวักกลิว่า “ดูก่อนวักกลิ  ผู้ใดแลเห็นธรรม  ผู้น้ันช่ือว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา  ผู้น้ันช่ือว่าเห็นธรรม” 
น่ันคือ เราก็สามารถบรรลุผลได้ถึงขั้นสูงสุดได้    

การสรุปความจากกัลยาณมติรในตัวอย่างจากหลาย ๆ พระสูตรข้างต้นได้ว่า 
1. คุณสมบัติของกัลยาณมิตรโดยรวม คือ ลักษณะคนดี มีปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม   
2. บุคคลที่มลีักษณะของกัลยาณมิตร ที่เป็นผูเ้ป็นมิตรดี คอยแนะนําสั่งสอนที่ทําให้ประสบ

ความสําเร็จ มคีวามสุขในขั้นต้น จนถึงข้ันอรหัตผล โดยข้ึนกับแต่ละบริบท ได้แก่ 
  - บิดา มารดาเป็นกัลยาณมิตรของบุตร 
  - ครู อาจารย์เป็นกัลยาณมิตรของศิษย์  
  - เพ่ือนนักเรียน เป็นกัลยาณมิตรของเพ่ือนในห้อง 
  - ภรรยา เป็นกัลยาณมิตรในเรือนของสามี 
    - พระพุทธเจ้า เป็นยอดกัลยาณมิตรของชาวพุทธ 

3. ความเป็นมิตรดี นําพาไปสู่ความเจริญ และมิตรไม่ดี หายนะได้ รวมถึงสภาพแวดล้อม 
                                                 

110สํ.ม. 11/49/43. 
111สํ.ม. 30/129-131/70-71. 
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คุณคา่หรือประโยชน์ทีส่ําคญัของการเปน็กัลยาณมิตร  
คุณค่าหรือประโยชน์ที่สําคัญของการเป็นกัลยาณมิตรมี 2 ด้าน คือ ด้านความเป็นอยู่หรือ

ระบบการดําเนินชีวิต ได้แก่ ความเป็นผู้กระทําได้จริงในสิ่งที่สอนแก่ผู้อ่ืน หรือได้บรรลุผลสําเร็จน้ัน ๆ 
ด้วยตนเอง  น่ันคือมีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ ตัวอย่างที่จะสามารถช้ีแนะบอกแนวหรือ
วิธีการที่จะทําให้การปฏิบัติง่ายข้ึนหรือมีทางลัดมากขึ้น  อีกด้านคือ ความเป็นอิสระภายในจิตใจ 
ได้แก่ ความหลุดพ้นจากระบบของสังคมท่ีแวดล้อมอยู่ และทั้งจากกิเลสที่ผูกมัดสุมรุมอยู่ในจิตใจ 

หลักตรวจสอบสําหรับผู้เป็นกัลยาณมิตร 
หลักตรวจสอบสําหรับผู้เป็นกัลยาณมิตรตามลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้า 3 อย่าง ที่

จะทําหน้าที่สอนให้ได้ผลจริง จะต้องให้สอดคล้องกับแนวการสอนของพระพุทธเจ้า ดังน้ี 
1. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยความรู้ย่ิง คือ ทรงรู้จริงเห็นจริงแล้ว จึงทรงสั่งสอนผู้อ่ืน 

เพ่ือให้รู้ย่ิงเห็นจริงตาม ในธรรมที่ควรรู้ย่ิงเห็นจริง  
ข้อนี้ คือ การมองในแง่ตัวผู้สอน ว่ากัลยาณมิตรต้องมีความรู้จริงในเร่ืองที่สอนหรือได้

บรรลุผลประจักษ์ในเรื่องที่จะสอนน้ันมาด้วยตัวเองมาก่อนแล้ว  
2. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีเหตุผล คือ ทรงสั่งสอนช้ีแจงให้เห็นเหตุผล ซึ่งผู้ฟัง

สามารถพิจารณาให้เข้าใจ โดยใช้ปัญญาของเขาเอง 
ข้อน้ี คือ มองในแง่ของผู้เรียน หรือผู้ฟัง เปิดโอกาสให้อิสรภาพ ในการคิดพิจารณาด้วย

ปัญญาของเขาเอง เพียงผู้สอนนําข้อมูลข้อเท็จจริงเหตุผล หรือข้อเสนอมาแจกแจงให้ดู และกระตุ้นให้
คิดพิจารณา 

3. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีผลสมจริงเป็นอัศจรรย์ คือ ทรงสอนสิ่งที่เป็นจริงซึ่งคนมี
ปัญญารักความจริงพิจารณาแล้วจะตองยอมรับและเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ ให้เกิดผลจริง ซึ่งผู้ปฏิบัติย่อม
ได้รับผลสอดคล้องสมควรแก่การปฏิบัติ 

ข้อน้ี มองในแง่สิ่งที่สอน สมความจริงมีแก่นสารนําไปปฏิบัติได้เห็นผล ให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติได้
จริง ทําแค่ไหนอย่างไรก็ได้ผลสมการกระทําและองค์ประกอบที่เป็นเหตุปัจจัยน้ัน ๆ 

เมื่อเขียนเป็นลําดับกระบวนธรรมน้ัน องค์ประกอบภายนอก คือ ปรโตโฆสะ (ในที่น้ีคือ
ความมีกัลยาณมิตร) ส่งผลได้ถึงศรัทธา อาจเรียกได้ว่าจบลงเพียงแค่ โลกิยสัมมาทิฏฐิ  เขียนเป็น
โครงสร้างให้ดูง่าย ดังน้ี 
  เสวนาสัตบุรุษ (มีกัลยาณมิตร)               สดับธรรม/ฟังความรู้         ศรัทธา 

 
กัลยาณมิตรอาศัยศรัทธาให้เป็นเครื่องเช่ือมโยง จากปัจจัยภายนอกสู่ปัจจัยภายใน น่ันคือ  

ปรโตโฆสะ สู่การช่วย/ชักนําให้ผู้ฟังเกิดโยนิโสมสิการ  กัลยาณมิตร มิใช่เข้ามาเพ่ือให้บุคคลสัมพันธ์
กับตน แต่เพียงเพ่ือให้เขาสัมพันธ์กับสิ่งที่สาม คือ โลกและชีวิต หรือสิ่งทั้งหลายที่แวดล้อมตัวเขาอยู่ 
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และให้พิจารณารู้จักมันไปตามความเป็นจริง จนเขารู้ว่าควรสัมพันธ์กับสิ่งเหล่าน้ันอย่างไร เขียนเป็น
กระบวนธรรมได้ ดังน้ี 
เสวนาสัตบุรุษ (มีกัลยาณมิตร)       สดับธรรม/ฟังความรู้       ศรัทธา     โยนิโสมนสิการ      ปฏิบัติธรรมถูกหลัก 

 
สรุปตามข้างต้นน้ี คือ ในทางพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นว่า กัลยาณมิตรเป็นปัจจัย

ภายนอก (ปรโตโฆสะ) ซึ่งมีความสําคัญมากที่ชักนําให้เกิดบรรลุผลในสิ่งที่ดีได้ แม้จนระดับสูงสุดขั้น
อริยมรรค และยังเป็นตัวชักนําให้เกิดปัจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) ได้อีกด้วย  และองค์ประกอบของ
กัลยาณมิตรที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าเป็นส่วนสําคัญที่น่าจะมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่างดี112 

กัลยาณมิตรต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
จากการศึกษาหลักธรรมข้างต้นจะพบว่า กัลยาณมิตรต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  จึงนํามาจัดให้เหมาะสมกันได้ ดังน้ี 
1. คุณสมบัติ ลักษณะของกัลยาณมิตร  ในบทความน้ีขอยกพระสูตร 2 พระสูตรมาเทียบ

มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ ทุติยสขาสูตร113 ว่าด้วยองค์แห่งเพ่ือนดี 7 ประการหรือองค์คุณ
ของกัลยาณมิตร จะพบว่า ใน 3 ข้อแรก เป็นเรื่องของด้านบุคลิกภาพ ของผู้เป็นกัลยาณมิตร ได้แก่ 

(1) ปิโย น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม  
(2) ครุ น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงใจ 

และปลอดภัย  
(3) ภาวนีโย น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง 

ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่างและใน 4 ข้อต่อมาเป็นเร่ืองของการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป 

(4) วตฺตา จ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้
คําแนะนําว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี เป็นผู้ฉลาดพูด 

(5) วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคํา คือ พร้อมที่จะรับฟังคําปรึกษาซักถามคําเสนอแนะ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบ่ือ ไม่ฉุนเฉียว           

(6) คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา แถลงเรื่องล้ําลึกได้ สามารถอธิบายเร่ืองยุ่งยากซับซ้อน ให้
เข้าใจ และให้เรียนรู้เร่ืองราวที่ลึกซึ้งย่ิงข้ึนไป พูดด้วยถ้อยคําที่ลึกซึ้ง          

                                                 
112สุชีพ  ปุญญานุภาพล พระไตรปิฎกฉบับประชาชน, พิมพ์ครั้งท่ี 18, (นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, 2554), หน้า 225. 
113องฺ.สตฺตก.อ. 37/34/75. 
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(7) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักนําในอฐาน คือ ไม่แนะนําในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไป
ในทางเสื่อมเสียหรือไม่ชักนําไปนางท่ีไม่ดี 

2. ปฐมสขาสูตร ว่าด้วยองค์แห่งเพ่ือนดี114 คือการให้เลือกคบมิตรที่มีลักษณะ 7 ประการ
ในพระสูตรน้ีมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่กระทําต่อเพ่ือน ไม่ว่าจะอยู่ในยามปกติ หรือยามที่เพ่ือนตก
ยากหรือทุกข์โดยไม่ละทิ้ง ย่อท้อ กระทําดีต่อเพ่ือนทั้งกายและใจ คือ  
 (1)  มิตรผู้ให้ของทีใ่ห้ได้ยาก คือ มิตรที่ดีงามย่อมให้ของที่ดีงาม  
  (2)  รับทํากิจที่ทําได้ยาก  คือ ย่อมกระทํากิจกรรมท่ีกระทําไมไ่ด้ง่าย ๆ  
  (3)  อดทนถ้อยคําที่อดใจได้ยาก อดทนถ้อยคําหยาบคายแม้ยากที่อดใจไว้ได้ ย่อมอด
กลั้นได้อย่างมาก เพ่ือประโยชน์แก่สหาย 
  (4)  บอกความลับของตนแก่เพ่ือน คือ ย่อมเปิดเผยความลับของตนแก่เพ่ือน 
  (5)  ปิดความลับของเพ่ือน  คือ ไมบ่อกความลับของเพ่ือนแก่คนอ่ืน 
  (6)  ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ  คือ ไมท่ิ้งเพ่ือนในยามเสื่อมสิ้น   
 (7)  เพ่ือนสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดูหมิ่น คือ ไม่กระทําการเหยียบยํ่าและดูหมิ่นในตัวสหายน้ัน
ส่วนพระสูตรเรื่องของการมีมิตรดี หรือมิตรไม่ดี จัดอยู่ในส่วนของสภาพแวดล้อมที่ทําให้เกิดผล
อย่างไร 

สรุปแล้ว คือ ผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตร ต้องมีด้านดีของบุคลิกภาพ, ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
ทั่วไป และพฤติกรรมที่เพ่ือนทั้งในปกติและไม่ปกติ เป็นผู้ที่จะสั่งสอน แนะนํา ช้ีแจง หรือเป็นตัวอย่าง
ให้ผู้อ่ืนดําเนินไปในทางที่ถูกต้อง เปรียบได้กับที่เรียกว่าผู้เป็นกัลยาณมิตรย่อมมี สุตตะ จาคะ วิริยะ 
สติ สมาธิ ปัญญา และผู้เป็นยอดแห่งกัลยาณมิตร ดังเช่นพระพุทธเจ้า คือจะมีทั้งพระมหากรุณาธิคุณ 
กรุณาเพ่ือให้อยู่อย่างมีความสุข, พระปัญญาธิคุณ รู้และอธิบายได้อย่างลึกซึ้ง ปรุโปร่ง และพระ
บริสุทธิคุณ มีพระหทัยอันบริสุทธ์ิ คงที่ มั่นคงไม่แปรผัน  

บุคคลที่มีลักษณะของกัลยาณมิตร ที่เป็นผู้เป็นมิตรดี คอยแนะนําสั่งสอนที่ทําให้ประสบ
ความสําเร็จ ทั้งที่มีความสุขในขั้นต้นจนถึงข้ันอรหัตผล โดยขึ้นกับแต่ละบริบท โดยในส่วนของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลน้ี ได้แก่ ผู้ป่วยที่เป็นตัวแบบที่ดี 
ครอบครัวหรือญาติและทีมการรักษาพยาบาล  ซึ่งจะทําให้เกิดผลดีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเองได้ต่อเน่ือง หลังจากการได้รับความรู้ การเสริมพลังต่าง ๆ ที่ต่อมามักย่อหย่อนในการดูแล
ตนเองต่อเน่ือง แต่การมีกัลยาณมิตรหรือเพ่ือนที่ดีจะช่วยได้อย่างมาก  ทั้งการแนะนํา และการเป็น
ตัวอย่างของโรคเดียวกัน ที่ต้องปฏิบัติอย่างไร 

 

                                                 
114องฺ.สตฺตก.อ. 37/33/91. 
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ความเป็นมิตรดี นําพาไปสู่ความเจริญและมิตรไม่ดี หายนะได้ รวมถึงสภาพแวดล้อม
เปรียบได้กับในหลักธรรมพระสูตรและชาดกที่กล่าวมาแล้วทําให้เห็นได้ชัด ในส่วนของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลท่ีมีการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร การรักษาสูตรยาต่าง ๆ 
มากมายที่นับไม่ถ้วน การมีกัลยาณมิตรที่ดี ได้แก่ ทีมการรักษาพยาบาล เป็นผู้คอยกํากับดูแล ให้
คําแนะนํา ที่เพ่ือนผู้ป่วยอาจนํามาเสนอให้ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการจะปฏิบัติตนอย่างไร กรณีน้ี
ผู้ป่วยที่จะเลือกใช้ และเพ่ือนผู้ป่วยต้องมีปัญญาในการไตร่ตรอง หรือเลือกใช้แบบไหนอย่างไร เป็น
หน้าที่ของทีมการรักษาพยาบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพราะมีอยู่มากมาย บ่อยครั้ง และมีทั้งทําให้ดี
ขึ้น และมีอาการหนักข้ึน เกิดภาวะแทรกซ้อน การมีเพ่ือนที่ดีเป็นเบ้ืองต้นจะช่วยทําให้มีแนวทาง หรือ
รู้จักไตร่ตรองให้รอบคอบ 

การวิเคราะห์หลักธรรมการคบกัลยาณมิตรกับแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
จากข้อมูลทั้งหลายดังกล่าวข้างต้น เรื่องของกัลยาณมิตรในทางพระพุทธศาสนาและการ

ประกอบเข้ากับแนวคิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเมื่อมาสังเคราะห์ถึงบทบาทของ
กัลยาณมิตร  ที่เข้ากันกับรูปแบบการสอนสมัยใหม่น้ี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
ได้แก่ เพราะการคบหา การเห็นตัวอย่าง คําแนะนําที่ถูกต้องจะชัดเจนขึ้น เป็นพุทธวิธีในการสอน  คือ 

1. ผู้สอน สอนให้รู้  สอนให้คิด  สอนในสิ่งที่ทําได้  ปฏิบัติได้ เหมาะสมกับสถานะผู้สอน 
การให้กําลังใจ ไต่ถามและไม่ซ้ําเติมกรณีทําไม่ได้ดี 

2.  ผู้เรียน  ได้ความรู้ ได้ความคิด วิธีคิด 
3.  สิ่งที่สอน ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ข้อมูลการใช้ปัญญาไตร่ตรองการรักษาทางเลือกหลาย ๆ

ประเภทตัวอย่างจริงจากสิ่งที่ทําได้จริง ข้อมูลจริงของตัวแบบผู้ป่วย การฝึกตัวอย่างจริง 
2.3.4 ความสําคัญของหลักสัปปุริสธรรมต่อการเจ็บป่วยและการดูแลตนเอง 
ความสําคัญแห่งหลักสัปปุริสธรรม 7 ต่อการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย โดยรวมถึงการ

ส่งเสริมป้องกันการเจ็บป่วยตามหลักน้ี 7 ข้อ  คือ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล 
รู้จักบริษัท/ชุมชน รู้จักบุคคล/ความแตกต่างแห่งบุคคล โดยมีความเทียบกับหลักการรักษาพยาบาล 
ต้ังแต่เบ้ืองต้นของการส่งเสริมสุขภาพจนเริ่มมีภาวะเจ็บป่วย และการดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคเบาหวาน 
มีดังน้ี  

1) ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ หรือการรู้จักธรรม เทียบได้กับการหาสาเหตุ
ของการเจ็บป่วยหรือการวินิจฉัยโรค โดยมีรายละเอียด คือ 

 1.1)  ต้องมีการประเมินให้ได้ตนเองว่าป่วยเป็นอะไร  จากข้อมูลประวัติเมื่อเริ่มป่วย  
ประวัติข้อมูลในอดีต การสัมผัสผู้เป็นโรค/เช้ือโรคฯ ได้เป็นการวินิจฉัยโรคว่าเป็นอะไรเมื่อเจ็บป่วย 
(Assessment & Diagnosis) สาเหตุของการเป็นโรคเบาหวานของตน เกิดได้เพราะอย่างไร เช่น เกิด
จากกรรมพันธ์ุ เกิดจากการมีพฤติกรรมชอบรับประทานอาหารหวาน  การมีภาวะอ้วนลงพุงฯลฯ 
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 1.2) หลังวินิจฉัยแล้ว วิเคราะห์ว่าโรคหรืออาการน้ี  ต้องใช้ยา  ไม่ใช้ยา ถ้าใช้ยาเป็นยา
ภายนอก/ยาภายใน  ใช้วิธีรักษาจากยาตามปกติ หรือเป็นวิธีพิเศษต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น ในผู้ ป่วย
โรคเบาหวานมีการใช้ยาที่เป็นรูปแบบยารับประทาน หรือยาฉีด ซึ่งมีหลายประเภททั้งก่อนอาหาร 
พร้อมอาหารคําแรก หรือหลังอาหาร ยาฉีดมีทั้งออกฤทธ์ิระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาวซึ่งต้องถูก
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับตน และตนเองต้องมีความเข้าใจเหตุที่ห้ามหยุดยาเอง หรือการขาดยานาน ๆ 
จะเกิดผลอย่างไรเพราะน้ัน ๆ ให้เพราะมีเหตุผลเช่นไร ซึ่งยาสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  แพทย์มักให้
ประกอบกับการควบคุมโรคอ่ืน ๆ ไปด้วย ได้แก่ การควบคุมไขมันในเลือด การควบคุมความดันโลหิต
สูง เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ง่ายของระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วย 

 1.3) เมื่อเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาจจากสาเหตุทั้งกรรมพันธ์ุ และปัจจุบันมีความเสี่ยง
จากพฤติกรรม ในส่วนของการรู้เหตุ ไม่เพียงเข้าใจว่าตนเองเกิดโรคได้อย่างไร แต่ต้องมีการทบทวนว่า 
ขณะนี้ตนมีภาวะเช่นไร เมื่อรักษาไปแล้ว เช่น ปัจจุบันเหตุที่ทําให้ควบคุมได้หรือไม่ได้ การดูแลตนเอง
ได้สมเหตุสมผลเพ่ือการรักษาที่ดีหรือไม่ อย่างไร 

 ธรรมข้อน้ี สําหรับการดูแลตนเองของผู้ป่วยหมายรวมถึง การได้รับทราบและรู้จักเหตุ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักในนวังคสัตถุศาสน์ 9 ประการ คือ รู้สุตะ เคยยะ ไวยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ 
ชาตตกะภูตธรรม เวทัลละ115 เป็นคําสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดความเจริญในทางปฏิบัติ เพ่ือ
นําไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดในการดําเนินการ ซึ่งไม่ขอขยายความในส่วนของรูปแบบคําสอนน้ี แต่ให้
ทราบว่าการสอนรูปแบบต่าง ๆ จะเหมาะสมตามแต่ละบุคคลด้วย  สรุปว่า ธัมมัญญุตา สําหรับผู้ป่วย
กลุ่มน้ีมีความสําคัญในการนําไปสู่ความรู้ ความจริงต่อเหตุที่มีผลที่ดีบุคคลน้ัน ๆ   

2) อัตถัญญุตา คือ ความรู้จักผล เทียบกับผลของโรค ผลการรักษา  ประโยชน์จากการ
รักษา การรู้ผลการตรวจ และรู้ผลความประพฤติ รวมถึงการทําอย่างไรเพ่ือความมุ่งหมายอย่างไร 

สรุปว่า เมื่อเป็นผู้ป่วยหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ใช้ยาแล้ว หรือรักษาแล้ว  ต้องมีการ
ประเมินผล  การบันทึกว่าใช้ได้ผล  หรือใช้ไม่ได้ผล หรือไม่ถูกกับยา หรือแพ้ยาน้ี  เพ่ือปรับเปลี่ยน
วิธีการรักษาที่เหมาะสมแล้ว ต้องประพฤติการดูแลตนเองอย่างไร และเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับผลของ
ตนเองต่อไป เกี่ยวเนื่องกับข้อการรู้เหตุน่ันเอง ซึ่งหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในอริยสัจ 4 ได้เน้นการ  
รู้ผล ได้แก่ ทุกข์ขึ้นก่อน เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วย   

3) อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน เทียบกับการดูแลตนเอง  ประเมินว่าสามารถดูแล
ตนเองได้มากน้อยอย่างไรเม่ือเกิดเจ็บป่วย  ด้วยวิธีการใด  หรือดูแลตนเองโดยใช้ยาหรือไม่ใช้ยาวิธี
อ่ืน ๆ ปัจจุบันโรคของตนก้าวหน้าไปอย่างไร สภาพของตนสามารถดูแลตนให้ดีอย่างไร ควรต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านไหนอย่างไร ตัวอย่างการดูแลตนเอง ได้แก่   

                                                 
115องฺ สตฺตก. 15/65/104. 
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 3.1) การใช้ยา  วิธีการใช้ส่วนหน่ึงในหลักเบ้ืองต้นโดยทั่วไป คือ 5 Right หรือ 5 R 
(โดยละเอียดปัจจุบันใช้ 10 Right หรือ 10 R (หมายถึง การตรวจสอบให้ถูกต้องเร่ืองการใช้ยา ได้แก่ 
Right Drug, Right Dose, Right Time, Right Method, Right Patient) เพ่ิมเติมโดยละเอียด 10 R 
คือ Right Drug ถูกยา, Right Doseถูกขนาด, Right time&frequency ถูกเวลาและระยะห่าง/
ความถ่ีที่จะได้รับซ้ํา, Right Method ถูกวิธี, Right Patient ถูกบุคคล, Right route ถูกช่องทาง, 
Right to refuse ถูกตรวจสอบการไม่ได้รับ/ปฏิเสธยา, Right document ถูกบันทึก, Right drug-
drug Interaction and Evaluation ถูกประเมินตรวจสอบผลของยา, Right to Education and 
Information ถูกให้ผู้ป่วยรับทราบว่าได้รับยาใดเป็นอย่างไร ในผู้ป่วยโรคเบาหวานวิธีกิน/ฉีด  

 3.2) การดูแลตนเองด้วยวิธีการส่งเสริมสุขภาพอย่างไร อยู่กับธรรมชาติบําบัดที่
เหมาะสมกับโรค  เช่น ในผู้ป่วยโรคเบาหวานเน้นการกินอาหารไม่หวาน การนับคาร์โบไฮเดรตเพ่ือ
การกินที่พอดี นอกจากน้ันการดูแลตนเองเบ้ืองต้นในเร่ืองการเลือกกินอาหารเป็นยา การกินผัก
พ้ืนบ้านไม่ใช้ยาฆ่าแมลง การกินอาหารต้ม น่ึง ตุ๋น แทนการผัด ทอด การออกกําลังกายที่เหมาะสมต่อ
วัย วิถีชีวิต การดูแลสุขภาพร่างกาย ปากและฟัน ปลายมือปลายเท้า และการดูแลตนเองไม่ให้เครียด
ง่ายก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย  รู้จักทําจิตใจให้แจ่มใสผ่อนคลายโดยอาจรู้จักใช้หลักธรรมในการ
ดําเนินชีวิต 

 3.3) มีการพัฒนาความรู้เร่ืองโรค และการดูแลตนเองอย่างรอบคอบ เหมาะสม 
 3.4) การมองตนอยู่เสมอในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และการรู้ตนเอง เฝ้าระวัง

อย่างมีสติเมื่อมีอาการเตือนใด ๆ ที่ผิดปกติ  ไม่ปล่อย/ละเลย 
สรุป คือ การรู้จักตนน้ัน โดยในการดูแลตนเองต้องมีการวางแผนต่อตนให้สมกับฐานะ 

ภาวะ เพศ กําลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรมของตน เป็นต้น และขณะน้ีใน
ปัจจุบันเป็น อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อเน่ือง 

4) มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ เทียบได้กับการประมาณตน  การดํารงอยู่ตาม
วิถีปัจจุบันในยุคที่โลกก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยการใช้หลักทางสายกลาง  ตามพระไตรปิฎกที่กล่าวไว้  
สิ่งใดใช้ตามธรรมชาติได้ก็นํามาใช้  สอนให้รู้จักฉลาดเลือก  ฉลาดใช้  ทั้งยา และวิธีการ อาจไม่ได้
อธิบายว่าให้ใช้พืช ใช้สมุนไพรเฉพาะใด ๆ แต่เปิดกว้างไว้ในพืชสมุนไพรท่ีใช้เป็นยาได้  การรู้จัก
พอประมาณ  การมีเหตุผลในการใช้ต่าง ๆ  คล้ายหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

นอกจากน้ันถ้าการส่งเสริมสุขภาพและในพระไตรปิฎก เช่น การรู้ประมาณในโภชนะ ให้
รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร พักผ่อน การนอนหลับ การทํางาน การเรียน รวมถึงการ
บริโภคสื่อ ตัวอย่าง เช่น สิ่งใดชอบก็รับประทานมากเกิน เวลาทํางานก็หักโหมไม่มีเวลาพักผ่อน ชอบ
เที่ยวเตร่ เที่ยวกลางคืน ข้องเก่ียวกับอบายมุข การละเว้นศีล 5 ต่าง ๆ เหล่าน้ีเมื่อไม่สมดุล ไม่เป็นทาง
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สายกลาง หรือทําเพ่ือบํารุงกิเลสของตนมากเกินไป เท่ากับเป็นการดูแลตนเองที่ไม่สมควร ย่อมทําให้
เกิดเจ็บป่วยได้ง่าย และรุนแรงกว่าผู้รู้จักประมาณตน116 หรือเช่นในหลักธรรมสัปปายะดังกล่าว
ข้างต้น   

สรุปว่า ความรู้จักประมาณในการดูแลตนเอง คือ ความพอดีในทุก ๆ เร่ืองในการดําเนิน
ชีวิตเมื่อเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยมีพยาธิสภาพของโรคเป็นตัวประกอบที่เป็นภาวะพร่องที่ต่างจาก
ภาวะร่างกายปกติที่ทําให้ต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ เพราะโรคน้ีก็สามารถเกิดภาวะช้อคจากน้ําตาล 
ในเลือดตํ่าหรือสูงได้โดยง่าย หากดูแลตนเองได้ไม่ดี 

5) กาลัญญุตา คือ ความรู้จักกาล  เทียบได้กับการรู้เวลาอันเหมาะสม การเลือกเวลาที่
เหมาะสมในการดูแลตนเองแบบใด  เช่น  อธิบายได้ทั้งเวลาในช่วงวัยต่าง ๆ ที่ควรมีการดูแลสุขภาพ
อย่างไร และเมื่อเกิดเจ็บป่วยควรดูแลตนเองอย่างไร หรือเวลาในการดําเนินชีวิต ถ้าในปัจจุบันเร่ือง   
3 อ. ได้แก่ กินอาหารตรงเวลา  กินยาตรงเวลา กําหนดเวลาสําหรับการออกกําลังกายเพ่ือรักษา
สุขภาพ  จัดเวลาเพ่ือพักผ่อน คลายเครียด หรือศึกษาธรรม  นอกจากน้ัน ถ้าในมุมมองที่เวลา
เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยขอขยายความตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนข้างต้นน้ีเป็นตัวอย่างสําหรับการ
ปฏิบัติเป็นเวลาในการดํารงชีวิตได้  ดังน้ี 

 5.1) ยามท่ีท่านมีสุขภาพปกติ ยังไม่ได้เป็นโรคประจําตัว/อาการใด ๆ หน้าหนาวหรือ
อากาศหนาวควรรู้จักทาผิวกันผิวแห้งแตก  หน้าร้อนหรืออยู่กลางแดดควรรู้จักกางร่ม ใส่แว่นตากัน
แดด ปกป้องนัยน์ตาจากการเป็นต้อแดด ต้อลม และอ่ืน ๆ ได้ง่าย หน้าฝนควรรู้จักนําร่มไปด้วย ไม่
เดินไปถูกละอองฝนที่ตกใหม่ ๆ ซึ่งชะล้างแบคทีเรีย ฝุ่นละอองและเช้ือโรคต่าง ๆ ลงมาได้มาก การ
ส่งเสริมสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง  ล้างมือให้สะอาด ผูกหน้ากากอนามัย” คือ 

  - การกินอาหารสุก ใหม่ สด สะอาด ปราศจากพิษ ของปลอมปน รู้จักเลือกว่า
อะไรเป็นอาหารสุขภาพ   

  -  การใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมกันอย่างน้อย 2 คน และมีกับข้าวตรงกลาง
กินร่วมกัน โดยถือว่าเป็นหลักการป้องกันโรคเบื้องต้นที่ต้องปฏิบัติ; โรคที่ติดได้ง่ายจากการไม่ใช้ช้อน
กลาง เช่น  ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค  ตับอักเสบ  โรคเริมฯ   

  - การล้างมือให้สะอาด  มือเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคและแพร่เช้ือโรคได้มากที่สุด  
การล้างมือด้วยวิธีที่ถูกต้อง 6 ขั้นตอน ช่วยลดเช้ือได้มาก 95-99% โดยเฉพาะควรล้างมือให้สะอาด
ก่อนกินข้าว ก่อนจับเด็กเล็ก  ก่อนทํากับข้าว  ก่อนจับหรือเข้าใกล้ผู้ป่วย 

  -  การผูกหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าที่ชุมชนหรือเมื่อเป็นหวัด ไอ มีไข้ ไม่สบายฯ  
เป็นการป้องกันการรับเช้ือจากผู้อ่ืนเข้ามาสู่ตนและป้องกันการแพร่กระจายเช้ือสู่ผู้อ่ืน 

 
                                                 

116อุทัย สุดสุข, สาธารณสุขในพระไตรปิฎก, อ้างแล้ว, หน้า 219-228. 
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 รวมท้ังใช้หลัก 3 อ. “อาหาร  ออกกําลังกาย  อารมณ์” ดังที่กล่าวมาแล้ว 
 5.2) เมื่อเกิดเจ็บป่วย  ประเมินว่าต้องใช้ยามากน้อยอย่างไร  เป็นการเจ็บป่วย  แบบใด 

ได้แก่ 
  -  การเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น งูกัด (การประเมินดูรอยเขี้ยวงู ไม่ต่ืนเต้นตกใจ มีสติใน

การดูแลตนเอง  กรณีเบ้ืองต้นที่ไม่มียาอ่ืน การใช้สมุนไพรพอก ว่านรางจืด ขันชะเนาะ และหาวิถีทาง
รักษาแผนปัจจุบันการได้เซรุ่ม (การนําซากงูมาด้วย  ถ้าทําได้  เพ่ือทราบชนิดของงู) การด่ืมยาพิษ 
(การประเมินว่าเป็นยาพิษร้ายแรงอย่างไร  กรณีเบ้ืองต้นไม่มียาอ่ืน ธรรมชาติบําบัดได้แก่ กินนํ้า
ปัสสาวะอาจทําให้อาเจียน  ช่วยนําพิษออกขั้นแรก) รวมทั้งการรู้จักเบอร์ฉุกเฉินต่างๆ การเตรียมตัว
ก่อนเกิดกรณีฉุกเฉิน  เช่น การทราบเบอร์สายด่วนรถกู้ชีพ 1669 (สําหรับทั่วประเทศ) 1646 (สําหรับ
กรุงเทพฯ) และเบอร์ฉุกเฉินที่แจ้งได้ทุกเรื่องก่อนและจะประสานงานให้เอง คือ 191 

  - การเจ็บป่วยพิเศษ  เช่น  ถูกยาแฝด  ผีเข้า  โรคทางจิต (จิตใจ และสารเคมีทาง
สมอง โรคจิตเภท (Schizophrenia) โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar disorder) การดูแลตนเอง การดูแล
รักษาอาจต้องใช้หลายศาสตร์ หลายความเชื่อถือที่บูรณาการกันอย่างเหมาะสมรับได้  ไม่ไร้เหตุผล  
เป็นภัยต่อร่างกาย  จิตใจเกินไป  ที่สําคัญต้องประกอบด้วยมีวิธีการดูแล  เห็นอกเห็นใจ เอาใจใส่จาก
บุคคลรอบข้าง ผู้ใกล้ชิดมักจะได้ผลดีที่สุดอย่างต่อเน่ือง และจะไม่ทําให้เป็นซ้ําได้ง่าย117 

  -  การฟ้ืนฟูสภาพหลังการเจ็บป่วยใดๆ หรือการชะลอการเกิดโรค/ภาวะแทรกซ้อน 
ด้วยการส่งเสริมสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ   

  -  การตรวจกับแพทย์โดยการตรวจเลือด อาจเกิดผลบวกลวงที่ทําให้ต้องตรวจอีก
มากมาย หรือการมีผลเกือบผิดปกติ (ผลลบลวง) ที่ทําให้ชะล่าใจในการดูแลสุขภาพ 

  -  การป่วยด้วยโรคเร้ือรัง  ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันบูรณาการให้เหมาะสมกับยาแผน
โบราณหรือสมุนไพรที่ให้การยอมรับเป็นมาตรฐานที่ต้องการให้เหมาะสมอย่างไร  เช่ือถือในแหล่งผลิต
ที่ได้มาตรฐานน้ัน เพ่ือการเก็บสะอาด  ถูกส่วนของยา  เพราะถ้ายาไม่มีมาตรฐานรองรับยาบางส่วนย่ิง
เป็นพิษมากขึ้น หรือการเก็บที่ไม่สะอาดเพียงพอสะสมเป็นราดําที่ทนความร้อนสูงเกิดเป็นสารก่อ
มะเร็ง ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคทางพฤติกรรมมากขึ้นอย่างมากเช่นโรคเบาหวานน้ี ควรมี
การศึกษาให้ถ่องแท้ มีศรัทธาเสมอปัญญาในการเลือกใช้วิธีการหรือสูตรยาที่มีมากมายนับไม่ถ้วนที่
แพร่หลายได้หลายช่องทาง  นอกจากน้ันการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน  ต้องคํานึงเร่ืองเวลาเป็นอย่าง
มาก เน่ืองจากการกินอาหาร การกินยาที่ตรงเวลา เป็นข้อมูลสําคัญที่มีหลักฐานว่าทําให้ร่างกายของ
ผู้ป่วยปรับค่าระดับนํ้าตาลได้ดีขึ้น  รวมถึงเวลาในการวางแผนการดูแลตนเอง 

สรุป การรู้จักเวลา เริ่มได้ต้ังแต่ยังไม่ป่วยจนถึงเข้าสู่ระยะท้ายของชีวิต การรู้กาลเวลา      
อันเหมาะสม และวางแผนระยะเวลาท่ีจะต้องใช้ในการประกอบกิจ กระทําหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรง
                                                 

117เรื่องเดียวกัน, หน้า 140-186. 
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เวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา และเมื่อเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความสําคัญ
อย่างมาก 

6) ปริสัญญุตา คือ ความรู้จักบริษัท รู้จักชุมชน เทียบได้กับการรู้บริบทของชุมชน/วิถี
ของกลุ่ม เมื่อเป็นโรคเบาหวานต้องรู้จักวางแผนการอยู่ในชุมชน ที่ทํางานที่ตนเกี่ยวข้องอย่างไรให้ได้
ประโยชน์ ใช้ได้กับแม้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ป่วยการบํารุงสุขภาพอย่างมีปัญญาแบบธรรมชาติ คือ  
การใช้อาหารบําบัด  อาหารเป็นยา  สมุนไพรไทยจากผักพ้ืนบ้าน เช่น ดอกแค  ขี้เหล็ก อุดมด้วยธาตุ
เหล็ก และผักอ่ืนๆ ที่มีประโยชน์  การกินอยู่อย่างสมัยโบราณ กินผักจ้ิมนํ้าพริกฯลฯ  ต้องรู้ว่าตนเอง
อยู่ในชุมชนใด มีสภาพแวดล้อมใดเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี แหล่งใดเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ แหล่งใดจะ
เป็นพิษภัยต่อสุขภาพ  แต่เหล่าน้ีเองต้องคํานึงถึงวัฒนธรรมองค์กร  โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นยุคแห่ง
โลกาภิวัตน์ โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  มีเร่ืองวัตถุนิยม  มีพฤติกรรมการรีบเร่งทุกอย่าง มีกิเลส
ของมนุษย์เป็นตัวผลักดันให้เกิดสิ่งต่าง ๆ  ด้านอาหารมีอาหารจานเดียว  จานด่วน  ผัด/ทอดเสียเป็น
ส่วนใหญ่  ซึ่งมักไม่คํานึงถึงสุขภาพผู้รับผลเป็นหลัก การรู้ชุมชนของตนจึงเป็นสิ่งจําเป็น  อย่างย่ิง  

สรุป การรู้จักชุมชนสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน คือ การปรับเปลี่ยนกันอย่าง  บูรณาการให้
เหมาะสมต่อสภาพชุมชน  วัฒนธรรมองค์กรน้ัน ๆ  โดยบูรณาการอย่างเหมาะสม  ที่อาจสามารถทํา
ให้เกิดได้ง่ายเพ่ิมขึ้น เช่น   

- แนะนําการดูแลตนเองและครอบครัวด้วยการมีผักอย่างน้อย 1 กํามือต่อมื้อ หรือปัจจุบัน
ใช้ผักครึ่งหน่ึง อย่างอ่ืนคร่ึงหน่ึง คือ ผักครึ่งจาน กลุ่มคาร์โบไฮเดรต/ข้าวหนึ่งในส่ีส่วนเท่ากับกลุ่ม
โปรตีนหรือเน้ือสัตว์ 

- การงดเครื่องปรุงรสก่อนชิม และการลดการกินรสจัด ทําให้เกิดหวาน  มัน  เค็มที่เกิน
เกณฑ์ หรือใช้สูตร 6 : 4 : 1 ต่อวัน หมายถึง นํ้ามันไม่เกิน 6 ช้อนชา : นํ้าตาลไม่เกิน 4 ช้อนชา : 
เกลือไม่เกิน 1 ช้อนชาต่อวัน ซึ่งสูตรน้ีในผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ลดลงได้อีก จนถือว่าวันละน้อยที่สุดแต่
ละประเภทเป็นเรื่องที่ดี 

- การเค้ียวอาหารอย่างมีสติ 30 คร้ังต่อคํา เมื่อมีเวลา ขณะอยู่บ้านไม่เร่งรีบ ยังช่วยลด
ระดับนํ้าตาลในเลือดได้ 

- การสนับสนุน  ประชาสัมพันธ์  สร้างนโยบายที่ดี  ให้การรวมตัวของชุมชน รู้จุดอ่อน จุด
แข็งของชุมชน  มีการแนะนําวิธีที่ทําให้เกิดสุขภาพดีแก่ผู้อ่ืน  เช่น การกินผักเพ่ือสุขภาพ การลด
อาหารจานด่วนที่มีนํ้าตาล  เกลือ ไขมันสูงฯ  กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ต้องเริ่มที่ตนเองด้วย
การเป็นตัวแบบที่ดีด้วย  นอกจากน้ัน ร่วมรณรงค์ให้มีการสนับสนุนสมุนไพรท่ีได้มาตรฐานรับรอง
ควบคู่ไปกับแผนปัจจุบันด้วยการฉลาดคิด  ตระหนักรู้ 

การรู้ชุมชน เป็นข้อมูลด้านชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขที่ต้อง
ทราบ ผู้ป่วยในชุมชนเองต้องทราบข้อมูลว่าชุมชนของตนเองเป็นอย่างไร วางแผนชีวิตได้อย่างไร ใน
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ที่น้ีหมายถึงที่ทํางาน โรงเรียนด้วย ชุมชนบางแห่งมีภูมิปัญญาของบุคคล  ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน/ท้องถ่ิน 
และสิ่งแวดล้อมที่ดิน สภาพอากาศ ฯลฯ ที่เอ้ือต่อการดูแลตนเองที่เหมาะสมในแต่ละชุมชนน้ันๆ 
ตลอดจนโรคท่ีมักพบ  วิธีที่ทําให้หายหรือาการดีขึ้นร่วมกัน  จะช่วยนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อ
ยอดให้สุขภาพดีขึ้นได้ด้วยกัน    

7) ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ ความรู้จักบุคคล เทียบกับการรู้จักความ
แตกต่างของบุคคล ใครอัธยาศัยอย่างไร การรู้จักบุคคลที่จะช่วยเหลือ แนะนํา แบ่งปันกัน หรือ
การเลือกคบการเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน เป็นการให้ทราบ/เรียนรู้ความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วย  
ในพระไตรปิฎกมีกล่าวถึงพระและลูกศิษย์ผู้ดูแลใกล้ชิด ซึ่งอาจหมายถึงเป็นผู้ดูแล เป็นบิดา มารดา 
ญาติ ภรรยา สามี บุตร เพ่ือนผู้ใกล้ชิดใด ๆ ที่ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาว่ากล่าวตักเตือน  สอนแนะ  ช้ีนํา
ทางการดูแลสุขภาพ การแบ่งปันความรู้ การบันทึกวิธีที่ใช้ได้ผลทั้งตํารับยาสมุนไพรเดิมและใหม่ในสิ่ง
ที่พัฒนาแล้ว  การดูแลกันด้วยหลักเมตตาธรรม ในปัจจุบันโรค/อาการต่างๆ รวมถึงโรคเบาหวาน มัก
มีหลายตํารับยา หลายวิธีการรักษาตามที่กล่าวของต้นแล้ว การรู้จักหาแหล่งปรึกษา การสอบถาม 
การค้นหาข้อมูลจากผู้รู้  ผู้เช่ียวชาญทางด้านการรักษา เพ่ือนที่เช่ือถือได้ในการรักษาพยาบาล รวมท้ัง
การคบ/การเลี่ยงบุคคลที่จะก่อให้เกิดความเจ็บป่วย การมีศรัทธาเสมอปัญญาในการเช่ือถือสูตร/วิธี
รักษา เหล่าน้ีย่อมทําให้การดูแลตนเองจะได้สิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดต่อไป นอกจากน้ันควรศึกษาหา
ข้อมูล แนวทาง วิถีทางท่ีเหมาะสมในการดูแลตนเองอย่างต่อเน่ือง หรือเมื่อเกิดเร่งด่วน และอ่ืน ๆ 
ตามท่ีกล่าวมาแล้ว 

สรุป ความรู้จักบุคคล และเลือกคบคนเป็น จึงเป็นส่วนสําคัญในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานดังกล่าวถึงหลักกัลยาณมิตรธรรม ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนหลักสัปปุริสธรรมต่อไป โดยสัปปุ
ริสธรรมที่ธรรมของคนดีหรือสัตบุรุษน้ี  คนดีหมายถึงกัลยาณมิตรด้วยอย่างหน่ึง 

2.3.5 สรุปการวิเคราะห์หลักสัปปุริสธรรมต่อการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

จากการวิเคราะห์หลักสัปปุริสธรรมพบว่า มีประโยชน์ในการนําไปใช้เพ่ือเสริมพลังการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังตารางด้านล่างน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 



109 
 

ตารางที่ 2.8 สรุปการวิเคราะห์หลักสัปปุริสธรรมและการเสริมพลังดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
 

สัปปรุิสธรรม 7 ประโยชน์ในการรู้ต่อการเสรมิพลังการดูแลตนเองของผูป้่วยโรคเบาหวาน 
รู้เหตุ ทําให้มีความรู้ในการดูแลตนเอง 
รู้ผล ทําให้เข้าใจผลที่เกิดกับตนเอง 
รู้ตน ทําให้ตนมีความตระหนัก รู้จักค้นหาตน สะท้อนคิดตน ดําเนินการ ปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรมและคงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ดี 
รู้ประมาณ ทําให้มีการจัดการอย่างพอประมาณ ได้แก่ เรื่องอาหาร ออกกําลังกาย การ

จัดการความเครียด การทํางานและการดําเนินชีวิตขณะป่วย การรับการ
สนับสนุนข้อมูล ความรู้ ทักษะและแหล่งทรัพยากร 

รู้กาล ทําให้จัดการวางแผนบริหารเวลาต่อโรคได้เหมาะสม การรับประทานยาและ
ปฏิบัติตนอย่างตรงเวลาครบถ้วน ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลย ได้แก่ การตรวจตน
ประจําปี 

รู้ชุมชน ทําให้วางแผนการอยู่ร่วมกับชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อตนในสภาพแวดล้อม
ของตน  

รู้บุคคล ทําให้เป็นส่วนสนับสนุนด้านข้อมูล ความรู้ ทักษะ และแหล่งทรัพยากรในการ
เป็นผู้ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมอยู่ 

  
เมื่อทราบข้อมูลจากเอกสารวิชาการต่าง ๆ แล้ว จึงขอเสนอข้อมูลพ้ืนที่สําหรับการดํานิน

การวิจัยต่อไป 
 

2.4  พื้นท่ีในการดําเนินการวิจัย 
          

ผู้วิจัยขอแสดงรายละเอียดของโรงพยาบาลและการดําเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และพื้นที่ในการดําเนินการวิจัยพอสังเขป ดังน้ี 

โรงพยาบาลเลิดสิน ต้ังอยู่เลขที่ 190 ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 
เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ระดับกอง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ้ืนที่ในการ
ดําเนินการวิจัย ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิดสิน 

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาล 
เริ่มจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานบ้านหลวง ณ ที่แห่งน้ี เป็นสถานที่สําหรับรักษาชาวฝร่ังสมัยน้ัน 



110 
 

โดยมีนายแพทย์ที เฮวาด เฮส์ เป็นผู้อํานวยการ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแพทย์เฮส์ 
ดําเนินการให้ขยายกิจการเป็นโรงพยาบาลรับรักษาผู้ป่วยทั่วไป พ.ศ. 2432 มีช่ือว่า โรงพยาบาลบางรัก 
แต่ชาวบ้านมักนิยมเรียกว่า โรงพยาบาลหมอเฮส์ ต่อมาได้โอนเข้าเป็นของกรมพยาบาลในปี 2434 
เปิดรักษาโรคทั่วไปทั้งชาวฝร่ังและไทย จากน้ันโรงพยาบาลได้รับความเสียหายจากระเบิดเพลิง เมื่อมี
การโจมตีทางอากาศคร้ังใหญ่ในวันที่ 23 ธันวาคม 2486 จึงต้องหยุดกิจการสุขศาลาที่รักษาโรคทั่วไป
ลงช่ัวคราว หลังจากน้ันคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ (สิน เศรษฐบุตร) เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน 
จึงบริจาคเงินสร้างตึกผู้ป่วย 2 ช้ัน 2 หลัง พร้อมด้วยบ้านพักแพทย์ช้ันเดียว 2 หลังขึ้นในบริเวณ
โรงพยาบาลบางรักเดิมขณะน้ันแผนกบําบัดกามโรค ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกองควบคุมกามโรค กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข หลังจากน้ันต่อมากระทรวงได้มอบหมายให้กรมการแพทย์เป็นผู้ดูแล
โรงพยาบาลบางรักเดิม และให้ช่ือโรงพยาบาลใหม่ว่า “โรงพยาบาลเลิดสิน”118 จนปัจจุบัน (มาจาก
ช่ือพระยานรเสรษฐภักดี (เลิด เศรษฐบุตร) และคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ (สิน เศรษฐบุตร) 

ปัจจุบันโรงพยาบาลมีเน้ือที่รวมท้ังหมดประมาณ 10 ไร่  เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
และสูงกว่าที่มีขนาดมากกว่า 600 เตียง ให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างครบวงจร เป็นสถานที่อบรม
แพทย์หลังปริญญา เป็นสถาบันทําการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ที่สําคัญ เป็นสถานที่ฝึกอบรม
บุคลากรทางการแพทย์ มีเครือข่ายนอกโรงพยาบาลเป็นคลินิคอบอุ่นระดับปฐมภูมิในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 
รวม 10 แห่ง ที่รับดูแลประชาชนของชุมชนบริเวณใกล้หรือโดยรอบ คลินิคอบอุ่นอยู่ในความดูแลของ
โรงพยาบาลเลิดสิน 

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการศึกษาและบริการทางการแพทย์ช้ันนํา ที่มีคุณภาพระดับประเทศ 
ในปี 2562 

พันธกิจ   
1. ศึกษา วิจัย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพ่ือเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ 
2. ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

ช้ันนําระดับประเทศ 
3. ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิและสูงกว่า 
4. ถ่ายทอด สนับสนุน ด้านวิชาการ และทักษะการบริการแก่เขตสุขภาพและระดับ

นานาชาติ 
 
 
 

                                                 
118ประวัติโรงพยาบาลเลิดสิน <http://lerdsin.go.th/index.php/th/2013-10-16-09-41-02/2013-

10-17-02-35-45> (10  พฤษภาคม 2561). 
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ค่านิยม 
ค่านิยม 2L2H  
Love Lerdsin : รักองค์กร Luminosity : ใฝ่เรียนรู้ 
Humanaity : ดูแลดุจญาติมิตร Humility : อ่อนน้อมถ่อมตน 
การให้บริการ 
มีการให้บริการทั่วไป ด้านอายุรศาสตร์ ด้านศัลยศาสตร์ ด้านออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) 

ด้านกุมารเวชศาสตร์ ด้านสูติศาสตร์ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ด้านวิชาการ ด้านวิจัย และเป็น
โรงเรียนผลิตแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต  เป็นโรงพยาบาลที่มีความเช่ียวชาญเป็นเลิศ (Excellence) 
ด้านออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) และด้านศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน  เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่รับส่งต่อผู้ป่วย
ในส่วนภูมิภาคและปริมณฑล โดยเฉพาะผู้ป่วยด้านออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรม เวชกรรมฟ้ืนฟู และด้าน
อ่ืน ๆ เป็นสถาบันในการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจําบ้านออร์โธปิดิกส์ 
ศัลยกรรมทั่วไป  อายุรกรรม รวมทั้งยังเป็นสถานศึกษาดูงานของแพทย์ชาวต่างประเทศ มีหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ นิเทศงานและสนับสนุนการพัฒนางานด้านบริการ
และวิชาการสู่ภูมิภาค119 

สําหรับในการดําเนินการผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาล ประชาชนสามารถมารับ
บริการตรวจท่ีห้องตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ทั่วไป ห้องตรวจประกันสังคม ห้องตรวจประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า และห้องตรวจอายุรกรรม  มีระบบบริการการตรวจเป็นสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิอยู่ใน
การดูแลของโรงพยาบาลสําหรับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงรวม 10 แห่ง สําหรับในโรงพยาบาล
ประชาชนมารับบริการ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกที่มาตรวจโรคท่ัวไปประมาณวันละมากกว่า 1,000 คน 
มีผู้ป่วยโรคเบาหวานปัจจุบันประมาณ 4,000 ราย มีการให้คําแนะนําสุขศึกษา รับคําปรึกษาแก่ผู้ป่วย
ประจําวัน และในผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการจัดอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการติดตามผลประชุมอบรมกลุ่มย่อยเป็นระยะต่อไป โดย
หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นหน่วยงานของผู้วิจัยร่วมกับหน่วยงานตรวจผู้ป่วยนอก  
การอบรมน้ีจัดสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานจัดในโรงพยาบาลและในชุมชนวัดยาง โดยเป็นผู้ป่วยที่มา
ตรวจที่โรงพยาบาลเลิดสิน และผู้ป่วยที่มาตรวจ ณ สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิวัดยาง (Primary 
care unit: PCU) ณ วัดยาง (หลวงพ่อโต) เขตสุขุมวิท กรุงเทพฯ (PCU วัดยางเป็นสถานพยาบาล
ระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองของโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปบริเวณ
ใกล้เคียงเขตสวนหลวง) 

                                                 
119การให้บริการโรงพยาบาลเลิดสิน <https://goodlifeupdate.com/healthy-body/ 43231. html> 

(วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561), p. 4. 
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การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง จัดอบรมปีละ 
1 คร้ัง โดยช่วงวันราชการ ประมาณ 3 วันต่อสัปดาห์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคที่เป็นพยาบาลวิชาชีพหรือนักวิชาการสาธารณสุขมีตารางการให้คําแนะนําด้านสุขภาพ ให้
คําปรึกษาแก่ผู้ป่วยเรื่องโรคท่ีพบบ่อย เน้นโรคเรื้อรังในกลุ่มโรคเมตาบอลิก ได้แก่ โรคเบาหวาน 
รวมท้ังมีการจัดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้รับบริการหรือญาติของผู้ป่วยโรคเบาหวาน การจัดอบรม
เริ่มแรกเป็นการให้ความรู้ ต่อมาเริ่มต้ังแต่ปี 2550 ใช้หลักการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้ 
แนวคิด 3 Self & PROMISE120 โดย 3 Self หมายถึง 1) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy) แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง  เป็นหน่ึงใน
แนวคิด 3 ประการของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมปัญญาของแบนดูรา  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดของ
การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational  learning) แนวคิดของการควบคุมตน (Self-control) 
และแนวคิดของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 2)  การกํากับตนเอง (Self-regulation) ซึ่งการ
กํากับตนเอง  หมายถึง การแสดงออกถึงการกระทําในสังเกต พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้าน
สุขภาพของตนเอง พร้อมทั้งต้ังเป้าหมายและวางแผนในการกระทําที่จะดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้  อาจกระทําด้วยการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพขงตนเองกระตุ้น
เตือนตนเองให้กระทําอย่างต่อเน่ืองให้บรรลุถึงการมีสุขภาพที่ดีตามที่ตนเองต้ังเป้าหมายไว้ 3) การ
ดูแลตัวเอง (Self-care)  การดูแลตนเองเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่เร่ิมพัฒนามาต้ังแต่วัย
เด็ก และค่อยๆพัฒนาเต็มที่ในวัยผู้ใหญ่  ซึ่งเป็นวัยที่สามารถดูแลตนเองได้อย่างสมบูรณ์  แต่
ความสามารถดังกล่าวจะลดลงเมื่อเกิดความเสื่อม  หรือความเจ็บป่วยขึ้นในร่างกาย PROMISE
หมายถึง  

1.  การเสริมแรงทางบวก  (Positive  reinforcement : P)   
2.  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  (Result  Based  Management-RBM : R) 
3.  การมองโลกแง่ดี (Optimism : O) 
4.  แรงจูงใจ (Motivation : M) 
5. การให้บริการโดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Individual  or  Clients-Center 

Approach : I) 
6. การเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-esteem) เป็นความภาคภูมิใจในตนเอง ผู้ที่เห็นคุณค่าใน

ตนเองจะสามารถปรับปรุงด้านต่าง ๆ ของชีวิต เปิดรับการเรียนรู้และยอมรับการแนะนําจากผู้อ่ืน 
สามารถที่จะเผชิญกับปัญหาที่ท้าทาย ผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงมักจะมีการกระทําหรือมีปฏิสัมพันธ์
กับคนรอบข้าง ได้แก่ การไม่อยู่กับความทุกข์นาน การมีความกล้าที่บอกถึงความต้องการ และความ
                                                 

120ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 self ด้วยหลัก PROMISE 
Model, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์ จํากัด, 2552), หน้า 15. 
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คิดเห็นด้วยความมั่นใจ สามารถชะลอความเครียดเมื่อพบสิ่งที่ความท้าทายผิดหวังหรือการเจ็บป่วย 
สามารถนําความเช่ือมั่นในตนเองกลับคืนมาโดยเร็ว ไม่พบปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความเครียด เช่น 
ระบบอาหารไม่ปกติ ติดยาเสพติด และวิตกกังวล การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยแนวคิด 3 self & 
PROMISE มุ่งเสนอแนวคิดและวิธีการปรับเปลี่ยนทั้งทางจิตและพฤติกรรม ได้แก่ การรับรู้ความ 
สามารถของตนเอง (Self-efficacy) การกํากับตนเอง (Self-regulation) และการดูแลตนเอง (Self-
care)121 

การนําไปใช้จากการนําแนวคิดน้ี ไปพัฒนาเป็นโปรแกรมสําหรับโรงพยาบาลข้ึนโดย
ผู้วิจัย122 แต่ต่อมาพบว่าการจัดอบรมต้องมีการพบปะกลุ่มย่อยรวมประมาณ 4 ครั้งรวม 4- 7 เดือน 
การที่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลเลิดสิน เป็นผู้ป่วยในชุมชนเขตเมืองไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ครบ รวมท้ัง
ขั้นตอนการกํากับตนเองต้องมีการจดบันทึก ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ทําไม่ได้แม้ว่าจะปรับรูปแบบให้เป็น
การขีดถูกตามหัวข้อการกระทําที่กําหนดไว้ ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย เมื่อให้แนวคิด
หรือสร้างความตระหนักเพ่ือเสริมพลัง โดยใช้หลักธรรมมาประกอบเช่นการให้มีสติ รู้คิดไตร่ตรอง
ภาวะของโรคของตน และในการจัดกลุ่มย่อยมีกลุ่มเพ่ือน ญาติที่เป็นผู้ดูแลมาเป็นกัลยาณมิตรให้กับ
ผู้ป่วย ผู้ป่วยจะมีการดูแลตนเองได้ดี ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ในช่วงแรก สําหรับการวิจัยใน
ครั้งน้ีไม่ได้นําหลักโปรแกรมเหล่าน้ีมาปรับปรุง เน่ืองจากมีความครอบคลุมตามหัวข้ออยู่แล้วแต่ปฏิบัติ
ได้ยาก โดยผู้วิจัยคาดว่าการค้นหาแนวทางใหม่ เพ่ือการพัฒนาและนํามาบูรณาการเพื่อสร้างรูปแบบ
การเสริมพลังที่เหมาะสมในการดูแลตนเองต่อเน่ืองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรมควรเป็น
ทางเลือกที่ต้องนํามาศึกษาในครั้งน้ีต่อไป    

หลักพุทธธรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนวรรณกรรมวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การบูรณาการต่อไป ดังน้ี 

 

2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  
ประไพ  เพิ่มกสิกรณ์  ได้เสนอวิจัยเร่ือง การพยาบาลตามแนวพระพุทธศาสนา  โดย

ทําการศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถา และเอกสารทุติยภูมิ เอกสาร  

                                                 
121สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีท่ี 16 (1), 

(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด บ้านหนังสือโกสินทร์, 2553), หน้า 138. 
122สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลเลิดสิน และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, รสิตา  ธรรมสาโรรัชต์ (บรรณาธิการ), รูปแบบตัวอย่างการจัดกิจกรรมโครงการ
จัดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตามแนวคิด 3 Self & PROMISE, 
2553, หน้า 28-29.  
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งานวิจัย และตําราวิชาการที่เก่ียวข้อง  สรุปความว่าการพยาบาลตามหลักการพยาบาลศาสตร์ตาม
กําเนิดจากสมัยของมิส ฟลอเรนซ์  ไนต้ิงเกล  เป็นการให้ความช่วยเหลือ และการให้บริการบุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกัน การดูแลรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ โดยประยุกต์
หลักการพยาบาลศาสร์  มาช่วยเหลือบุคคลโดยไม่คํานึงถึงเพศ อายุ เช้ือชาติ ลัทธิการเมือง และอ่ืน ๆ 
เพ่ือดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  และการพยาบาลผู้ป่วยตามแนวพระพุทธศาสนา  ตามท่ี
ปรากฏในพระไตรปิฎก  เป็นการพยาบาลผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ แยกได้  3  ประเภท คือ 
การพยาบาลโดยปฏิบัติทางกาย, การพยาบาลผู้ป่วยโดยการสนทนาธรรม และการพยาบาลผู้ป่วยโดย
การแสดงธรรม  เป็นผลให้หายจากการเจ็บป่วยทางกายและจิตวิญญาณ  ซึ่งการนําหลักธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการพยาบาลในสังคมไทย  โดยให้มีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมอย่างน้อย 5 หมวด
คือ  หลักธรรมพรหมวิหาร 4 อคติ 4 สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 และฆราวาสธรรม 4 จึงจะทําให้มีการ
พยาบาลผู้ป่วยได้อย่างครบองค์รวม123 สรุป คือ การพยาบาลผู้ป่วยสามารถนําหลักพุทธธรรมหมวด
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการดูแลได้ทั้งร่างกายและจิตใจ  

เสาวนีย์  ฤดี  ได้เสนอวิจัยเรื่อง  สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ  โดยเป็นการศึกษาจาก
กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ในคลินิกโรคเบาหวาน  โรงพยาบาลราชวิถี  สรุปความได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างรับรู้สภาวะอง์รวมแนวพุทธโดยรวมทุกด้านในระดับมาก และความแตกต่างในระดับสุขภาวะ
องค์รวมพบว่า เรื่องเพศ  อายุ  อาชีพ  การศึกษา รายได้ การมี/ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  เคยนอนพัก
รักษาตัวที่โรงพยาบาล  ระยะเวลาแพทย์นัด  วิธีการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดทางการแพทย์  
ควบคุมระดับนํ้าตาลด้วยวิธีอ่ืน  เหล่าน้ีมีความแตกต่างในระดับการรับรู้สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธทุก
ด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ส่วนเร่ืองนํ้าหนัก  ส่วนสูง  สถานภาพสมรส  ระยะเวลา
ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน  และระดับอาการแทรกซ้อนไม่มีความแตกต่างในระดับการรับรู้
สภาวะองค์รวม  และความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะด้านต่าง ๆ คือ ด้านกาย  ด้านจิตใจ ด้านสังคม
และด้านปัญญา(รู้คิด) โดยรวมทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวก124 สรุป คือ การสร้างให้เกิดสุขภาวะ
ต้องคํานึงถึงสุขภาวะในด้านต่าง ๆ ทุกด้าน บุคคลมีการรับรู้สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธทุกด้าน 
 ธัญทิพย์  วิภาพงศ์ศานต์  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานตาม
แนวทางอริยสัจ 4  เป็นวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาที่มีการวิจัยเชิงเอกสาร และการ

                                                 
123ประไพ  เพ่ิมกสิกรณ์, “การพยาบาลตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, หน้า
บทคัดย่อ. 

124เสาวนีย์  ฤดี, “สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ : กรณีศึกษาผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลราช
วิถี”,  วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาชีวิตและความตาย, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2555, หน้าบทคัดย่อ. 
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รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  สรุปความว่า  อริยสัจ 4 เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตโดยตรง 
และสามารถนํามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานได้ ซึ่งถือ
ว่าปัญหาสุขภาพก็เป็นปัญหาชีวิตอย่างหน่ึง และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  เรื่องการดูแลตนเองเรื่อง
เก่ียวกับการควบคุมอาหาร  การออกกําลังกาย  การดูแลสุขอนามัย การติดตามผลการรักษา การ
รับประทานยาตามคําแนะนําของแพทย์  พบว่าผู้ป่วยทุกรายไม่สามารถดูแลตนเองได้ทุกวิธี แต่เมื่อ
เจ็บป่วยก็จะไปพบแพทย์ก่อนวันนัด  มีการสวดมนต์  แผ่เมตตา หรือน่ังสมาธิให้จิตใจผ่อนคลายจาก
ความทุกข์หรือความไม่สบายใจต่าง ๆ  ซึ่งกล่าวได้ว่าผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถอธิบายหลักของ
อริยสัจ 4 ได้ทั้งหมด แต่การดูแลตนเองตามแนวทางอริยสัจ 4 ก็แทรกซึมในผู้ป่วยทุกราย  ซึ่งผู้ป่วย
เบาหวานรายใดที่มีการตระหนักรู้  มีความสนใจ  เข้าใจเรื่องการดูแลตนเองและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้สอดคล้องตามแนวทางอริยสัจ 4 ผลการตรวจสุขภาพร่างกายจะดีและจิตใจไม่เศร้า
หมอง125 สรุป คือ จากการวิจัยพบว่าผู้ป่วยมีการดูแลตนเองตามแนวอริยสัจ 4 ทุกราย ซึ่งมากหรือ
น้อย หรือเป็นวิธีการใดขึ้นอยู่กับบุคคล  

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ และคณะได้ศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการให้การปรึกษาแนว
พุทธรรมต่อการลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  การให้การบําบัดแนวพุทธธรรมแบบกลุ่มใน
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยวิธีการศึกษา ใช้รูปแบบrandomized controlled trial กลุ่มตัวอย่าง 54ราย 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 27 ราย ผู้ป่วยในกลุ่มทดลองถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
กลุ่มละ 6-7 ราย ได้รับการบําบัดแนวพุทธธรรมแบบกลุ่ม โปรแกรมการบําบัดเป็นกลุ่มปิด   สัปดาห์
ละครั้ง ๆ ละ 2 ช่ัวโมง  6 คร้ัง รวม 6 สัปดาห์ และเน้นให้ผู้ป่วยฝึกการเจริญสติอย่างต่อเน่ืองที่บ้าน  
ในกลุ่มควบคุมได้รับการบําบัดดูแลแบบปกติ รวมถึงการรักษาด้วยยาจากแพทย์แพทย์ไม่รู้ว่าผู้ป่วยอยู่
ในกลุ่มใด เครื่องมือประกอบด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คําถาม แบบประเมินความครุ่นคิด
 แบบประเมินระดับการมีสติประเมินก่อนและหลัง  ติดตามผลในเดือนที่ 1 และเดือนที่ 3 ผล
การศึกษา พบว่าผู้ป่วยทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนอาการของโรคซึมเศร้า อาการ
ครุ่นคิดลดลง และมีค่าคะแนนการมีสติมากขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนโรคซึมเศร้า
ตามแบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 คําถาม พบว่ากลุ่มทดลอง มีคะแนนมัธยฐานของโรคซึมเศร้า
ความครุ่นคิดน้อยกว่าและระดับความมีสติมากกว่ากลุ่มควบคุม  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ126   

                                                 
125ธ ัญทิพย์ วิภาพงศ์ศานต์, “ศึกษาการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานตามแนวทางอริยสัจ 4”, 

วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, 
หน้าบทคัดย่อ. 

126สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, สวิตตา ธงยศ, อิงคฏา โคตนารา และขจรศักด์ิ วรรณทอง, “ประสิทธิผลของ
การให้การปรึกษาแนวพุทธรรมต่อการลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า”, วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย, 59 (4) (2557) : 381-393.  
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สรุป คือ การบําบัดแนวพุทธธรรมแบบกลุ่มช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาอาการซึมเศร้า
ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากว่าจากการได้รับการบําบัดตามปกติ  

วชิรา สุทธิธรรม, ยุวดี วิทยพันธ์ และสุรินธร กลัมพากร  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของ
โปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบิน 
เอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  โรงพยาบาลลานสกา  เป็นการศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนา
ความสามารถในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง แบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง  กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ป่วยเบาหวานท่ีมารับบริการคลินิกเบาหวาน จํานวน 80 ราย โดยเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 40 ราย กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาความสามารถใน
การดูแลตนเอง โดยจัดกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ทบทวนวิเคราะห์ปัญหา การประเมินและตัดสินใจ
ต้ังเป้าหมาย การให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ  ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลปกติ   ผลการวิจัย พบว่า 
หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมฯ  ค่าเฉลี่ยระดับฮีโมลโกลบินเอวันซี ในเลือด ตํ่ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p <.001)  และมี ค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ิมขึ้นสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม  มีค่าเฉล่ียระดับฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงตํ่ากว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 
<.01)  และมีข้อเสนอแนะ ควรนําโปรแกรมฯ ไปใช้กับผู้ป่วยเบาหวานในระยะยาว และมีประเด็นการ
ให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลด้วย127 สรุป คือ การนําโปรแกรมฯ น้ีที่มีกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ การวิเคราะห์ปัญหา การต้ังเป้าหมายและอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถทําให้มีคะแนนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯและเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวด้วย  แสดงว่าการจะทําให้
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ดีขึ้นต้องมีกิจกรรมดังกล่าว ต้องมีความเกี่ยวข้องทั้งต่อตนเองคือการ
ได้รับความรู้ การมีกลุ่ม และเกี่ยวข้องกับครอบครัวด้วย 

กุสุมา  กังหลี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่สอง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
กับการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของ ของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เป็น 
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 312 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การ

                                                 
127สุรินธร กลัมพากร,วชิรา สุทธิธรรม และยุวดี วิทยพันธ์, “ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถใน

การดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการ ดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2  โรงพยาบาล
ลานสกา”, วารสารสภาการพยาบาล, 31(1) (2559) : 19-31. 
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สนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มี
ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวานอยู่ในระดับตํ่า (ร้อยละ 75.32) การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 66.03 และ 96.15 ตามลําดับ) การศึกษาด้านความสัมพันธ์  พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และระยะเวลาการเกิดโรคมีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับนํ้าตาล
ในเลือดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .001 ตามลําดับ ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เพศหญิง 
มีโอกาสท่ีจะไม่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาล ในเลือดได้ (HbA1C ≥ 7) มากกว่าผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 
2 เพศชาย เป็น 1.72 เท่า ผู้เป็นเบาหวานที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีโอกาสท่ีจะไม่สามารถควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดได้ มากกว่าผู้ที่อายุน้อยกว่า 60 ปี เป็น 2.88 เท่าและผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มี
ระยะเวลา การเป็นโรคมากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีโอกาสที่จะไม่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ 
(HbA1C ≥ 7) มากกว่าผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระยะเวลาการเป็นโรคน้อยกว่า 10 ปี เป็น 3.06 
เท่า ส่วนปัจจัยทางด้านความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน การสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยด้านพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 
สรุปว่า การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ต้องคํานึงถึงปัจจัยด้านเพศ อายุ และ
ระยะเวลา การเป็นโรค โดยเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ป่วย เพ่ือตอบสนองความต้องการอย่าง
เหมาะสม ทําให้ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถดูแลตัวเองและควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ดีขึ้น 
สรุป คือ การดูแลตนเองจะได้ผลดี มากน้อยอย่างไร ขึ้นกับแต่ละบุคคล จะทําให้ดูแลตนเองได้ดี
เหมาะสมหรือไม่  การจัดกิจกรรมใด จึงควรคํานึงถึงลักษณะส่วนบุคคลเป็นสําคัญด้วย 

ร้อยตํารวจเอกหญิงอุทัยวรรณ  เลาประเสริฐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์
พุทธวิธีบรรเทาทุกข์ยามเจ็บป่วย  โดยศึกษาในคัมภีร์พระไตรปิฎกเถรวาท และศึกษาจากกรณีศึกษา
จากพระเถระไทยที่ นําพุทธวิธีมาประยุกต์ใช้ในยามเจ็บป่วย  สรุปความว่า หลักปฏิบัติของ
พระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ได้แก่ การบริโภคอาหาร ออกกําลังกาย  
บริหารจิต  อยู่กับธรรมชาติ  สุขอนามัย ชะลอความแก่ และการมีอายุยืน ส่วนวิธีที่ใช้ในการรักษาโรค
มี 2 วิธี คือ 1) การรักษาด้วยวิธีแบบทั่วไป คือ การใช้สมุนไพร การใช้อาหาร การใช้ความร้อน  การ
พักผ่อนอิริยาบถ  การผ่าตัด และการใช้พลานุภาพ  2) การรักษาด้วยพระธรรมโอสถ  ซึ่งส่วนใหญ่ได้
จัดรวมอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่า “โพธิปักขิยธรรม 37”  โดยพระเถระไทย 3 รูป คือพระธรรมโกศา
จารย์ (พุทธทาสภิกขุ)  พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) และพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ก็นําพุทธวิธี
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาความเจ็บป่วย ซึ่งแต่ละท่านจะเลือกตามความถนัดและความ
เหมาะสม128  สรุป คือ จากวิจัยจะพบว่าการนําพุทธวิธีมาแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยซึ่งมีอยู่ใน
หลักฐานในพระไตรปิฎกและพระเถระของไทยมีการนํามาใช้โดยเป็นวิธีเฉพาะบุคคล 
                                                 

128ร้อยตํารวจเอกหญิงอุทัยวรรณ  เลาประเสริฐ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวิธีบรรเทาทุกข์ยา
เจ็บป่วย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2546, หน้าบทคัดย่อ. 
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พระมหาพรเทพ  อตฺตโม (เดชประสาท) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์วิธีโรค
ซึมเศร้าตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  สรุปความว่า การประยุกต์วิธีการบําบัดโรคซึมเศร้าตาม
แนวพระพุทธศาสนา  สามารถทําได้กับผู้ป่วยที่มีอาการยังไม่รุนแรงและยังสามารถรับรู้ข้อมูล  เช่น  
อริยสัจ ขันธ์ ไตรลักษณ์ และโลกธรรม  ส่วนการปฏิบัติ  เช่น  การเจริญอนุสติ  การเจริญพรหมวิหาร  
โยนิโสมนสิการ  และการเจริญสติปัฏฐาน  มีผลดีต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทําให้เข้าใจธรรมชาติของ
ร่างกายและจิตใจของตนเองมากข้ึน  จึงมีผลการต่อการรักษาด้วย129  สรุป คือ การนําพุทธวิธีมา
ประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากรณีอาการไม่รุนแรงสามารถทําได้ 

สุวภรณ์  แนวจําปา  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใกล้ตายเชิงพุทธ
บูรณาการ  โดยศึกษาสภาพปัญหาและวิธีการดูแลผู้ป่วยใกล้ตายในสังคมไทย และสร้างรูปแบบเชิง
บูรณาการ ซึ่งศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย และการสัมภาษณ์นักวิชาการ ผู้มีประสบการณ์  สรุป
ความว่าแนวคิด วิธีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใกล้ตายตามหลักการแพทย์  ถือว่าผู้ป่วยกลุ่มน้ีควร
ได้รับการดูแลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายทั่วถึงทุกมิติแบบองค์รวม  เพ่ือให้ผู้ป่วยมี “การตายดี” หรือ”
การตายอย่างมีความสุข” ในขณะที่ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่า ผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลควรมี
เมตตาเป็นพ้ืนฐาน จะช่วยทําให้ผู้ป่วยมีจิตใจสะอาด  สว่าง  สงบ และการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ 
ทําให้ผู้ป่วยมีสติไม่หลงลืม  แช่มช่ืน ไม่ขุ่นมัว เพ่ือปสู่สุคติหลังจากตาย  ซึ่งหลักปฏิบัติในสังคมไทยคือ 
การดูแลแบบพหุลักษณ์ครอบคลุมทุกมิติ เช่น ยาสมุนไพร  องค์รวมในมิติทางกาย  จิต  ปัญญา สังคม  
ได้แก่ การดูแลด้านร่างกายเน้นบรรยากาศดี  จิตใจมีการสวดมนต์ไหว้พระ และอื่น ๆ คือการให้
ครอบครัว และเครือข่ายสังคมเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลผู้ป่วย จุดมุ่งหมายคือการตายดี หรือตายอย่าง
สงบ ที่จะทําให้ไปสู่สุคติ  ซึ่งการบูรณาการน้ัน คือ ต้องให้ผู้ดูแลมีหลักพรหมวิหารธรรม มีเมตตา
กรุณาเป็นพ้ืนฐาน  และเข้าใจโลก ชีวิต และความตาย  และควรมีการเอ้ืออํานวยให้ผู้ป่วยมีความ
สะดวกในการดูแลรักษา หลักศรัทธาต่อพระรัตนตรัย รวมถึงศาสนาอ่ืนที่นับถือ  ผู้ดูแลควรมีจิตอาสา
พยาบาล  มีหลักพรหมวิหาร  มีสาราณียธรรม 6 มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อญาติมิตร  โดยผู้ดูแลควรได้รับ
ประโยชน์ด้วยคือ การมีจิตพัฒนา และมีโอกาสทําบุญจากการมีจิตอาสาดูแลผู้ป่วย  ซึ่งหลักการแพทย์
แผนปัจจุบัน และหลักการท่ีถือปฏิบัติในสังคมไทยควรเสริมซึ่งกันและกัน  โดยคํานึงถึงสิทธิขั้น
พ้ืนฐานการเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยด้วย  ในการรับรู้และร่วมตัดสินใจการรักษาพยาบาล  สิทธิการ
แสวงหาความต้องการด้านจิตวิญญาณ  สิทธิด้านครอบครัว  สิทธิด้านการตายอย่างสมศักด์ิศรี และ

                                                 
129พระมหาพรเทพ  อตฺตโม (เดชประสาท), “การศึกษาวิเคราะห์วิธีบําบัดโรคซึมเศร้าตามแนว

พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, หน้าบทคัดย่อ. 
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สิทธิที่จะคาดหวังว่าร่างกายของเขาจะได้รับการปฏิบัติด้วยดี130 สรุป คือ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายควรนํา
หลักการดูแลด้วยวิธีการหลากหลายอย่างครบองค์รวม ซึ่งแนวพระพุทธศาสนาถูกนํามาใช้ควบคู่กับ
การดูแลรักษาแผนปัจจุบันได้  รวมถึงศาสนาอ่ืนควรนํามาประยุกต์ใช้ในการดูแลกับผู้ป่วยกลุ่มน้ีด้วย 

ธนิดา  คงสมัย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมหลักอิทธิบาท 4 ในการเสริมสร้าง
แรงจูงใจภายในเพ่ือการเลิกบุหรี่  เป็นการวิจัยแบบก่ึงทดลอง  กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานชายของ
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํานวน 48 คน ที่สูบบุหรี่วันละมากกว่า 1 มวน และ
ติดต่อกันทุกวันมากกว่า 1 ปีขึ้นไป  โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการเข้าโปรแกรมกลุ่มที่ใช้หลักอิทธิบาท 4 
จํานวน 7 คร้ัง รวม 21 วัน พบว่ามีคะแนนแรงจูงใจภายในสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และช่วยลดจํานวนการสูบบุหรี่และหยุดสูบบุหร่ีมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม131 สรุปคือ หลักอิทธิบาท 4 มีผลต่อภาวะจิตใจที่ทําให้เกิดการปรับพฤติกรรม เพ่ือการลดเลิก
บุหรี่ได้ 

จิรวรรณ  โปรดบํารุง  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ แบบสํารวจในกลุ่มตัวอย่าง 320 คน ผลการวิจัยพบว่า หลักอิทธิบาท 4 มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูงมาก132  สรุป คือ หลักอิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมหน่ึงที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนํามาใช้ให้เกิด
ความสําเร็จในการทํางานต่าง ๆ ได้ 

ลักขณา  สท้านไตรภพ ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ
ของหน่วยงานราชการตามแนวพุทธธรรม โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร และสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการการวางแผนและการบริหารจักการงบประมาณของ

                                                 
130สุวภรณ์  แนวจําปา, “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใกล้ตายเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์ปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
2554, หน้าบทคัดย่อ. 

131ธนิดา  คงสมัย, “ผลของโปรแกรมหลักอิทธิบาท 4 ในการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในเพื่อการเลิก
บุหร่ี”, วารสารพยาบาลศาสตร์, ปีท่ี 29 (1) (2554) : 63 –72. 

132จิรวรรณ  โปรดบํารุง, “ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักธรรมกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารจัดการคณะสงฆ์, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, หน้าบทคัดย่อ. 
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หน่วยงานราชการด้วยหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนา คือ การใช้ปัญญาต่องบประมาณด้วย
ความเข้าใจเหตุผล ประมาณตน ทันกาล เข้าถึงพ้ืนที่และบุคคล133 

นันนภัส  พีระพฤฒิพงศ์, นํ้าอ้อย ภักดีวงศ์ และอําภาพร นามวงศพ์รหม ได้ศึกษาวิจัย
เร่ือง ผลของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองต่อความรู้ กิจกรรมการดูแลตนเองและค่าฮีโมโกลบินที่มี
ค่านํ้าตาลเกาะในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง
การทดลอง  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 29 ราย มีการเจาะเลือดตรวจหาค่า
ฮีโมโกลบินที่มีค่านํ้าตาลเกาะ(HbA1c) ก่อนการทดลอง ซึ่งหลังจากน้ันมีการจัดเข้ากลุ่มการเรียนรู้โดย
ฟังการบรรยาย ชมวิดีทัศน์ ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดการดูแล
ตนเอง เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 9-10 คน สัปดาห์ละ 5 คร้ัง มีการติดตามทางโทรศัพท์ 2 ครั้งในสัปดาห์
ที่ 7 และ9 และมีการติดตามประเมินความรู้กิจกรรมการจัดการดูแลตนเองและเจาะเลือดตรวจหาค่า
ฮีโมโกลบินที่มีค่านํ้าตาลเกาะเมื่อครบ 16 สัปดาห์  ผลการวิจัยพบว่า ความรู้และค่าเฉลี่ยคะแนน
กิจกรรมการดูแลตนเอง หลังเข้าโปรแกรมดีกว่าก่อนเข้าโปรแกรมอย่างมีนัยสําคัญ (p=0.000)  ส่วน
ค่าฮีโมโกลบินที่มีค่านํ้าตาลเกาะ 22 ราย มีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อทดสอบด้วย Wilcoxon Signed 
Rank test กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองมีค่าฮีโมโกลบินที่มีค่านํ้าตาลเกาะที่ไม่แตกต่างกัน   
แต่เมื่อพิจารณาการควบคุมโรคเบาหวานโดยใช้เกณฑ์ ADA3 ค่าฮีโมโกลบินที่มีค่านํ้าตาลเกาะมีค่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 % ในกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองพบว่ามี 10 ราย เท่ากับ 34% โดยมีระดับ
นํ้าตาลในเลือดที่น้อยกว่า 130 mg%134 สรุป คือ การจัดโปรแกรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานสามารถทําให้มีความรู้ และมีค่าระดับนํ้าตาลท่ีลดลงได้  แต่เมื่อคํานึงถึงค่าฮีโมโกลบินที่
มีค่านํ้าตาลเกาะที่ไม่แตกต่างกันเชิงสถิติ อาจเป็นได้ทั้งการดูแลตนเองที่ไม่ต่อเน่ือง หรือการมีค่า
ระดับนํ้าตาลในเลือดไม่คงที่ สูงมากหรือตํ่ามากเป็นบางช่วง  เน่ืองจากไม่ได้มีการเฝ้าระวัง/ควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดด้วยตนเอง(SMBG : Self Monitoring Blood Glucose) ที่จะเป็นส่วนที่อธิบาย
ได้แน่ชัดขึ้น  แต่ทั้งน้ี ก็พบว่าอย่างไรก็ตามการจัดโปรแกรมให้ผู้ป่วยเมื่อใช้เกณฑ์มาตรฐานพิจารณา
ถือว่ามีค่าระดับนํ้าตาลในเลือดการลดลง การอธิบายอย่างง่าย คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถนําวิธีการจากโปรแกรมการจัดการที่เน้นการดูแลตนเอง  ความรู้หลังการ

                                                 
133ลักขณา  สท้านไตรภพ, “การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการตาม

แนวพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2557.  

134นันนภัส  พีระพฤฒิพงศ์, นํ้าอ้อย ภักดีวงศ์ และอําภาพร นามวงศพ์รหม, “ผลของโปรแกรมการ
จัดการดูแลตนเองต่อความรู้ กิจกรรมการดูแลตนเองและค่าฮีโมโกลบินท่ีมีค่าน้ําตาลเกาะในผู้เป็นเบาหวานชนิดท่ี 2”.
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ปีท่ี 30 (2) (เมษายน-มิถุนายน 2555) : 98-
104. 
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เข้าโปรแกรมของผู้ป่วยดีกว่าก่อนเข้าโปรแกรม แต่พบว่าเมื่อทดสอบทางสถิติยังพบว่าไม่แตกต่างกัน
กว่าเดิม 

เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ และคณะ กระบวนการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนวัดปุรณาวาส เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวาน
ในชุมชนวัดปุรณาวาส  จํานวน 20 คน โดยมีการวัดคะแนนพฤติกรรมสุขภาพก่อนกระบวนการเสริม
พลังและหลัง  มีการจัดกิจกรรมกระบวนการเสริมพลัง และวัดผลด้วยการใช้ แบบสอบถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การพักผ่อน การคลายเครียด และการ
รักษาอย่างต่อเน่ือง  วัดผลเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ ก่อนและหลังการทดลอง  
ผลการวิจัยพบว่าคะแนนรวมพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างหลังกระบวนการเสริมพลัง เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มากกว่าก่อนกระบวนการเสริมพลัง โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01135  สรุป คือ กระบวนการเสริมพลังทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในระดับบุคคลของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนวัดปุรณาวาสได้ 

บัญชา  ท่าทอง  ได้ศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท 4 ความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  โดยศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท 4 พัฒนาความรับผิดชอบของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  กลุ่มตัวอย่าง 250 คน ความรับผิดชอบตามหลัก
อิทธิบาทของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เรียงจากมากไปน้อย  คือ ด้านความ
รับผิดชอบต่อโรงเรียน  ด้านประพฤติตนเป็นคนดี  ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและประเทศชาติ 
ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัวและด้านการศึกษา  โดยจําแนกตามกลุ่มเพศและอาชีพของ
ผู้ปกครองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนห้องเรียน แผนการเรียน เกรด
เฉลี่ยสะสมและสถานภาพของผู้ปกครองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการศึกษา นักเรียนควรพอใจสิ่งที่ศึกษา 2. ด้านการประพฤติตนเป็นคนดี ควรกตัญญูก่อนก้าว
สู่ความประพฤติดีอ่ืน ๆ 3. ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว ควรมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ หรือพูดคุย
ประจําในครอบครัว  4. ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ควรมีกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียน สรุป คือ 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักอิทธิบาท 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  แต่เรื่อง
สําคัญคือด้านการศึกษาเป็นระดับน้อยที่สุด แต่ถือว่าการพัฒนาความรับผิดชอบด้วยหลักอิทธิบาท

                                                 
135เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ และคณะ, “กระบวนการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนวัดปุรณาวาส”, วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, ปีท่ี 21 (2) (2557) : 100-107. 
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สามารถทําได้  จึงได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้นักเรียนพอใจในสิ่งที่ศึกษา หรือถือว่าเป็นด้านจิตใจข้อ
แรกก่อน ได้แก่ การมีฉันทะ  ซึ่งจะทําให้เกิดผลได้ต่อเน่ืองต่อไป136 
 จิราพร  เดชมา และคณะ  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยทํานายภาวะแทรกซ้อนให้ผู้
เป็นเบาหวานในชุมชนภายใต้ทฤษฎีการพยาบาลของคิง เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้
เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกซ้อนและมีอายุ 35 ปีขึ้นไป จํานวน 300 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนซึ่งตรง
กับแนวคิดในระบบระหว่างบุคคลมากที่สุด  รองลงมา คือ ระบบบุคคลและระบบสังคม  ปัจจัยที่
สามารถทํานายการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง คือความสามารถในการควบคุมโรคของตนเองโดย
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของน้ําตาลในเลือดได้ร้อยละ 3 ปัจจัยที่สามารถทํานายการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางระบบประสาทและการเกิดแผลท่ีเท้า คือ อายุ การรับรู้บทบาทของคนใครอบครัวในการจัดการ
เบาหวานให้ผู้เป็นเบาหวาน และความเครียด  โดยอายุอธิบายได้ร้อยละ2.6 บทบาทของคนใน
ครอบครัวอธิบายได้ร้อยละ4.2 และความเครียดอธิบายได้ร้อยละ5.5 ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้นําปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน  มาออกแบบระบบการให้บริการสุขภาพ  โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้เป็นเบาหวาน ครอบครัว ผู้นําชุมชน บุคลากรสุขภาพ รวมถึงอาสาสมัคร  ออกแบบการเยี่ยม
บ้านโดยเน้นการรับรู้ที่ถูกต้องของครอบครัวในการประเมินความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมใน
การดูแล สรุป คือ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีนํ้าตาลในเลือดสูงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการควบคุมโรคของตนเอง  นอกจากน้ันระบบสังคม ได้แก่ บุคคลในครอบครัวก็เป็น
ส่วนสําคัญอย่างหนึ่งด้วย  ซึ่งควรนํามาออกแบบการดูแลให้เหมาะสมต่อระบบสังคมผู้เก่ียวข้องกับ
ผู้ป่วยด้วย137 

สมพร วัชระศิลป์ ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์สติในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษา
การประยุกต์ใช้สติในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานจําแนก ตามอายุ รายได้ ระดับการศึกษา 
และระดับนํ้าตาลในเลือด และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและ แนวทางแก้ไขปัญหา  โดย
ใช้แบบสอบถามวัด ระดับการมีสติจํานวน 4 ด้าน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานนับถือศาสนาพุทธ 
จํานวน 210 คน ผลการวิจัยพบว่าการ ประยุกต์ใช้สติในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โดยรวม อยู่ในระดับมาก  โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านจิตใจ 

                                                 
136บัญชา  ท่าทอง, “ศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท 4 ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาวิชาบริหารการศึกษา,  (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, หน้าบทคัดย่อ. 

137จิราพร  เดชมา และคณะ, “การศึกษาปัจจัยทํานายภาวะแทรกซ้อนให้ผู้เป็นเบาหวานในชุมชน
ภายใต้ทฤษฎีการพยาบาลของคิง”, วารสารการพยาบาลสาธารณสุข, ปีท่ี 27 (2) (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556) : 63-80.         



123 
 

ด้านการใช้ยา ค่าเฉลี่ยที่ตํ่าสุดคือ ด้านการออกกําลังกาย ผู้ป่วยที่มีอายุ รายได้ ระดับการศึกษา
ต่างกันมีการประยุกต์ใช้สติในการดูแลตนเองโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ี
มีระดับนํ้าตาลในเลือดต่างกัน มีการประยุกต์ใช้สติในการดูแลตนเองโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  ส่วนปัญหาที่มักพบของการประยุกต์ใช้สติในการดูแลตนเอง ยังมี
ปัญหาของจิตใจด้านอาหาร ได้แก่ การอยากรับประทานของหวาน และรับประทานตามใจ  ด้านการ
ออกกําลังกาย ได้แก่ ความข้ีเกียจและไม่มีเวลา ด้านการใช้ยา คือ การกินยาไม่ตรงเวลา ทํางานเพลิน 
และด้านจิตใจ คือ การไม่เข้าใจการตามรู้ดูจิต  การคิดกังวล ซึมเศร้า และไม่มีหลักธรรมในการดําเนิน
ชีวิต  มีข้อเสนอแนะให้ควรจัดอบรมให้มีการเห็นตามความเป็นจริง เรียนรู้เรื่องสติ ฝึกสติเห็นความ
เกิดดับของอารมณ์ และควรฝึกทําบุญ ฝึกสมาธิ และปล่อยวาง138  สรุป คือ บุคคลมีการประยุกต์ใช้
สติในการดูแลตนเองได้ โดยในวิจัยน้ีลักษณะอายุ รายได้ ระดับการศึกษาของแต่ละบุคคลสามารถนํา
หลักสติมาใช้ได้  แต่ผู้ที่มีค่าระดับนํ้าตาลในเลือดสูงหรือดูแลตนเองไม่ได้ดี พบว่าจะมีการใช้หลักสติ
ไม่ได้ดี  อธิบายตามข้อมูลปัญหาที่พบ ได้แก่ การกระทําที่ไม่ต่อเน่ือง พากเพียรในเรื่องต่าง ๆ น่ันเอง 
รวมถึงพบว่าในด้านจิตใจที่ทําให้เกิดความกังวล ซึมเศร้าคือเร่ืองการไม่มีหลักธรรมในการดําเนินชีวิต 

French DP และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง การทํานายเร่ืองพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
เบาหวานประเภทที่ 2 ต่อความสําคัญของความเช่ือในความสามารถปรับพฤติกรรม และการรับรู้
ความเจ็บป่วย โดยศึกษา 1 ปี จากการทดลองเจาะเลือดตนเองของผู้ป่วย 53 ราย ประเมินพฤติกรรม
จากการดูแลตนเองอย่างเข้มงวดของการได้รับยา และการดูแลตนเองเรื่องเบาหวานเกี่ยวกับการรับรู้
ความเจ็บป่วย มีการศึกษาเฉพาะเรื่องความเช่ือเร่ืองการรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย 
เก่ียวข้องกับความเช่ือของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ของการศึกษาพบว่า ความเช่ือเกี่ยวกับ
พฤติกรรมอย่างน้อยที่สุดมีความเท่า ๆ กับความเช่ือในความเจ็บป่วย ซึ่งสามารถทํานายภาวะ
พฤติกรรมสุขภาพได้ แนะนําว่า ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ได้ผลในกลุ่มผู้ป่วย ควรมีการต้ังเป้าหมาย
เร่ืองความเช่ือในความสามารถปรับพฤติกรรมมากกว่า ความรับรู้เฉพาะความเจ็บป่วย139 สรุป คือ 
การวิจัยน้ีมีความสอดคล้องกับวิจัยของจิราพร เดชมาและคณะที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งพบว่าความ 
สามารถในการดูแลตนเองมีความเกี่ยวข้องเป็นตัวทํานายของภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ส่วนในวิจัยน้ีให้
ผู้ป่วยมีความเช่ือในความสามารถปรับพฤติกรรมตนเองด้วยมากกว่ารับรู้เฉพาะว่ามีเจ็บป่วย ดังน้ัน 

                                                 
138สมพร  วัชระศิลป์, “การประยุกต์ใช้สติในการดูแลตนเองผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จ

พระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต,  สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2557, หน้า
บทคัดย่อ.  

139Diabetic patient<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed> (20 เมษายน 2558). 
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ความสามารถในการดูแลตนเอง และความเช่ือในการปรับพฤติกรรมควรจะเป็นส่วนที่นํามา
ประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยให้เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดด้วย 

Smalls BL และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญปัญหา ความรู้
เร่ืองเบาหวาน การสนใจการรับประทานยาต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ประเภท 2 โดยศึกษาข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประเภท 2 จํานวน 378 ราย 
จากคลินิกปฐมภูมิของทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า การเผชิญ
ปัญหาทางอารมณ์มีผลต่อพฤติกรรมและนําไปสู่การเกิดโรคเบาหวาน อย่างมีนัยสําคัญ140 สรุป คือ 
ความสําคัญของการควบคุมด้านอารมณ์มีผลต่อพฤติกรรม และนําไปสู่การเกิดโรคเบาหวานได้ 

Waltkin YJ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความเช่ือทางจิตวิญญาณและศาสนาและแนว
ทางการปฏิบัติตนและการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานประเภท 2 ในชาวอัฟริกันอเมริกา โดยศึกษาแบบเป็นช่วงแบบตัดขวาง กับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 จํานวน 132 ราย ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือทางจิตวิญญาณและ
ศาสนามีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติตนและเร่ืองการรับประทานอาหาร และการสนับสนุนทางสังคม 
ยังมีความสัมพันธ์ต่ออาหารประจําวัน อาหารเฉพาะและการดูแลเท้า เพศและรายได้เป็นตัวทํานาย
การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดอย่างมีน้อยสําคัญอีกด้วย สรุปแล้ว คือ ความเช่ือทางจิตวิญญาณ
และศาสนามีความสําคัญต่อการปฏิบัติตน  และกิจกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานใน
สังคม   มีข้อเสนอ แนะว่าอาจรวมความเช่ือของผู้ป่วย การปฏิบัติตน และการสนับสนุนทางสังคมเข้า
ในการรักษาและกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยด้วย141 สรุป คือ ศาสนาและความเช่ือ
ทางจิตวิญญาณมีความสําคัญต่อการปฏิบัติตนและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  รวมถึงระบบ
สังคมท่ีแวดล้อมก็มีความเกี่ยวข้องต่อการรักษา การดูแลตนเอง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย  

Li –R และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การให้ความรู้เรื่องการจัดการตนเองของโรคเบาหวาน 
และฝึกปฏิบัติรายบุคคลสามารถป้องกันการเป็นเบาหวานรายใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการ
ให้ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน และกลุ่มก่อนเบาหวาน 
(เบาหวานแฝง) เป็นองค์ประกอบสําคัญของการดูแลเร่ืองโรคเบาหวานและผู้ป่วยควรได้เรียนรู้วิธีการ
จัดการโดยการควบคุมโรค เป็นโปรแกรมที่เรียกว่า Diabetes Self-Management education and 
Training (DSMT) ซึ่งจะรวมถึงกระบวนการของโรคและการรักษากันกับ วิถีการดําเนินชีวิตให้มี
สุขภาพดี การเฝ้าระวัง/ควบคุมค่าระดับนํ้าตาลในเลือด,การค้นหารักษาการมีภาวะแทรกซ้อน และ

                                                 
140Diabetic patient & self care<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>, (20 เมษายน 

2558).  
141Behavior modification & Diabetic patient<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>,  

(20 เมษายน 2558).  
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การพัฒนากลวิธีส่วนบุคคลเร่ืองการตัดสินใจ องค์การเบาหวานสหรัฐอเมริกา แนะนําว่าให้โปรแกรม 
DSMT แก่ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ซึ่งโปรแกรม DSMT ที่ให้ระหว่างปี 2011-2012 ประมาณ 6.8% 
ผู้เป็นเบาหวานรายใหม่มีสิทธิการใช้โปรแกรม DSMT 1 ปี หลังพบว่าเป็นเบาหวาน มีความแตกต่าง
อย่างมาก ทางมาตรฐานคําแนะนํากับการปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นโอกาสในการพัฒนาต่อไป142  สรุป คือ 
การตัดสินใจด้วยตนเองมีผลต่อการดูแลตนเอง  ซึ่งในวิจัยน้ีเป็นโปรแกรมสําหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่ทําให้
เกิดผลดีในการปฏิบัติตนได้ 

Landberg PC และ Thrakul s. ได้ศึกษาเรื่องวิธีการดูแลตนเองของชาวพุทธไทยที่เป็น
โรคเบาหวานประเภท 2 โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานอายุ 28-79 ปี ซึ่งหัวข้อ
การจัดการตนเองที่นํามาศึกษาเป็น 5 หัวข้อ คือ อิทธิพลของวิวัฒนาการต่อการควบคุมโรค การนับ
ถือศาสนาและประเพณีไทย  ความสนใจในการควบคุมโรคเบาหวาน และการสนับสนุนของครอบครัว 
และภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่าชาวพุทธที่เป็นเบาหวานจะมีความสามารถในการ
จัดการตนเอง แต่ส่วนมากยังควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ไม่ดี และยังต้องการที่พ่ึงพิง  การจัดการ
ดูแลตนเองที่มีประสิทธิภาพ คือต้องมีการดูแลบุคคลท้ังคน มิใช่ดูแลโรคและต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถี
การดําเนินชีวิต รวมถึงประเพณีทางศาสนา เศรษฐานะของครอบครัว สิ่งแวดล้อมทางสังคมจะเป็น
ส่วนช่วยให้บุคคลหาวิธีแก้ปัญหาและเสริมพลังการควบคุมโรคต่อไป143 สรุป คือ ผู้เป็นโรคเบาหวาน
ชาวพุทธมีความสามารถในการจัดการตนเอง แต่ยังไม่สามารถควบคุมค่าระดับนํ้าตาลในเลือดได้ดี  ยัง
ต้องอาศัยการพ่ึงพิง การดูแลผู้ป่วยกลุ่มน้ีเป็นการดูแลบุคคลท้ังคน  ดังน้ัน จะเห็นว่าการจัดการ
รูปแบบการเสริมพลังที่เหมาะสมควรดําเนินการต้ังแต่เร่ิมแรกที่บุคคลต้องอาศัยการพ่ึงพิงในระดับ
น้อย และเป็นการจัดเสริมให้เหมาะสมเน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีมีความสามารถในการจัดการตนเอง
ระดับหน่ึงอยู่แล้วได้อย่างไร 

สรุปจากคัมภีร์ หนังสือ เอกสารพบว่าข้อมูลต่าง ๆ และวิจัยที่ผ่านมาที่มีความเก่ียวข้อง     
จะพบว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถูกนํามาใช้ให้เกิดความสําเร็จผลได้ในกลุ่มต่าง ๆ  โดยบุคคล
แต่ละคนจะมีความสามารถในการดูแลตนเอง และควรมีความเช่ือในความสามารถน้ันจะทําให้ควบคุม
โรคได้ นอกจากน้ันผู้เป็นเบาหวาน และผู้ดูแล รวมถึงผู้ให้การรักษา พยาบาลมีการใช้หลักธรรมในการ
ดูแลตนเอง ในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น  นอกจากน้ันตามหลักฐานตามพระไตรปิฎกและพระเถระยังใช้
ยุทธวิธีในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยอีกด้วย ทั้งน้ี  ทางด้านจิตใจ และความพากเพียรในการดูแล
ตนเองอย่างต่อเน่ืองที่เป็นปัญหาของการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จะพบว่าหลักธรรมที่เคย
ใช้ได้ผลในกลุ่มต่าง ๆ ในวิจัยของข้างต้นมีหลักในความพึงพอใจที่จะกระทํา และกระทําได้ต่อเน่ือง

                                                 
142Self-Management & Diabetic patient <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed> 

(20 เมษายน 2558).  
143Self care & Diabetic type II<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed> (20 เมษายน 2558).  
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ตามข้ันต่อ ๆ ไป จนถึงการรู้จักพิจารณาที่จะแก้ปัญหาการดูแลตนเองและให้เกิดการรับรู้ ปล่อยวาง รู้
ใคร่ครวญที่เหมาะสมได้  ซึ่งควรจะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเป็นเทคนิคการเสริมพลังการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อไป 



 
 

บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังน้ี ผู้ วิจัยได้มุ่งศึกษาเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค 

เบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 
ประกอบ ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซึ่งมี
ระเบียบขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัยโดยผู้วิจัยดําเนินการวิจัยต้ังแต่เดือนเมษายน 2561 – มกราคม 
2562 รวม 9 เดือน โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ   

ขั้นตอนที่ 1 การดําเนินการวิจัยกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และทีมสหสาขาวิชาชีพ ดังน้ี 
1) สอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเชิงพฤติกรรม และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

เป็นความคิดต่อความเป็นจริงของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีเกี่ยวข้องกับการรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จัก
ประมาณ รู้จักเวลา รู้จักชุมชน และรู้จักความแตกต่างของบุคคลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง  

2) สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม เพ่ือขอความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินกิจกรรมการ
เสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
ทีมพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขที่จัดเสริมพลังในโรงพยาบาล และทีมพยาบาลและนักวิชาการ
สาธารณสุขที่จัดเสริมพลังในโรงพยาบาลและเครือข่ายปฐมภูมิ ระยะการเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือน
เมษายน – พฤษภาคม 2561  

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาและลงความเห็นโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญ
ด้านพุทธศาสนา ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการเสริมพลังเก่ียวกับผลของข้ันตอนที่ 1 และ 2 
ระยะการเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562  

มีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยตามภาพที่ 3.1 ดังน้ี 
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ภาพที่ 3.1 แสดงสรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัย ขั้นตอนท่ี 1 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้ปว่ยโรคเบาหวาน จํานวน 138 ราย 
    1) สอบถามผูป้่วย 118 ราย 
    2) สัมภาษณ์เชิงลึก 20 ราย 
    ทีมสหวิชาชีพท่ีเป็นผู้รักษาพยาบาลหรือจัดกจิกรรม
เสริมพลังของผู้ปว่ยโรคเบาหวาน จาํนวน 49 คน เป็น 
3 ทีม 
    1) สัมภาษณ์ทีมสหวิชาชีพทีมท่ี 1 ได้แก่แพทย์ 
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ นักกายภาพบําบัด 
6 คน 
    2) สนทนากลุม่ ทีมท่ี 2 พยาบาลและนักวิชาการ
สาธารณสุขท่ีจัดกจิกรรมเสริมพลังในโรงพยาบาล 6 คน  
    3) สนทนากลุม่ ทีมท่ี 3 พยาบาลและนักวิชาการ
สาธารณสุขท่ีจดักจิกรรมเสรมิพลงัในโรงพยาบาลและ
เครือข่ายปฐมภูมิ 37 คน         
2. วิเคราะห์ แปลผล สรุป 
 

ขั้นตอนท่ี 2 พิจารณาและ
ลงความเห็นการดํ า เ นิน
กิจกรรมเสริมพลังการดูแล
ตนเองตามหลักสัปปุ ริ ส
ธรรม โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญ
ด้านหลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนา 5 ท่าน ด้านรักษา 
พยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
2 ท่าน และด้านการเสริม
พลังการดูแลตนเอง 3 ท่าน 
รวม 10 ท่าน  

 การทบทวนเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง  
1. โรคเบาหวาน 
2. แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการเสริมพลัง 
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดแูล
ตนเองของผู้ป่วยโรค 
เบาหวาน 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.  หลั กธรรมสั ปปุ ริ ส
ธรรม 
 

1.สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
  1.1 แบบสอบถามสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
        1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
        1.1.2 การดูแลตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม   
   1.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกความคิดเห็นในการ
ดูแลตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม 
   1.3 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการนําหลัก 
สัปปุริสธรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมพลัง
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่มสําหรับทีมสหวิชาชีพท่ีเป็นผู้ 
ดูแลรักษาพยาบาลและจัดกิจกรรมเสริมพลัง/ปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
2. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   2.1 ความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหาและ
ภาษาของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน 
   2.2 ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเคร่ืองมือ
แบบสอบถามสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการ
ทดลองเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คน 
และหาค่าความสอดคล้องภายในของครอนบาค

การบูรณาการเทคนิค
การเสริมพลังการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรค 
เบาหวานด้วยหลักพุทธ
ธรรม เกิดรูปแบบใหม่ 

 กลุ่มตัวอย่าง  
1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ผู้ให้ข้อมูล 
1. ทีมสหสาขาวิชาชีพที่
รักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล 
2. ทีมสหสาขาวิชาชีพ
เสริมพลังใน
โรงพยาบาล 
3. ทีมสหสาขาวิชาชีพ
เสริมพลังรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลและ
เครือข่าย 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
พุทธศาสนา รักษา 
พยาบาล และเสริมพลัง 
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3.1 การดําเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ 1 การดําเนินการวิจัยกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และทีมสหสาขาวิชาชีพ มีราย 

ละเอียด ดังน้ี 

3.1.1 ศึกษาข้อมูลกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยการสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
รายละเอียด ดังน้ี 

 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวาน คือ 
  1.1)  ประชากร  ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลเลิดสิน ที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน

รุนแรงที่ควบคุมไม่ได้ เป็นผู้ที่เคยได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือเข้าร่วมกิจกรรมสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือยังไม่เคยได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ป่วย
โรคเบาหวานของโรงพยาบาล  

  1.2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลเลิดสิน ที่ยังไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่ควบคุมไม่ได้ เป็นผู้ที่เคยได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือยังไม่เคยได้รับการเข้าร่วม
กิจกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาล   

 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (inclusion criteria) มีดังน้ี 
 - เป็นโรคเบาหวานที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 
 - สมัครใจเข้าร่วมวิจัย สามารถออกจากวิจัยได้เมื่อต้องการ 
 - อายุ 30 – 85 ปี 
 - อ่านออกเขียนได้ และการรับรู้ปกติขณะเข้าร่วมวิจัย 
 - ไม่มีข้ออคติ หรือคัดค้านต่อหลักธรรมคําสอนในศาสนาพุทธ 
 รวมกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวาน จํานวน 138 ราย ที่เก็บข้อมูลในช่วงเดือน

เมษายน – พฤษภาคม 2561 แบ่งเป็น 
 (1) ผู้ป่วยที่ได้รับการสอบถามจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 118 ราย

ซึ่งการนําเสนอผลเป็นกลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่ดูแลตนเองต่อเน่ือง (มีประวัติและค่าระดับนํ้าตาลท่ีควบคุมได้ 
อยู่ในเกณฑ์ โดยมีค่านํ้าตาลในเลือดก่อนอาหารน้อยกว่าหรือเท่ากับ 130 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์) และ
กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง (มีประวัติและค่าระดับนํ้าตาลท่ีควบคุมไม่ได้ โดยมีค่านํ้าตาล
ในเลือดก่อนอาหารไม่อยู่ในเกณฑ์มากกว่า 130 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์) 

 (2) ผู้ป่วยที่จะได้รับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จํานวน 20 ราย  การนําเสนอผลเป็นกลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่ยังควบคุมค่าระดับนํ้าตาลไม่ได้ โดยมีค่านํ้าตาล
ในเลือดก่อนอาหารมากกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไป กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่ยังควบคุมค่าระดับ
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นํ้าตาลได้บ้าง แต่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ โดยมีค่านํ้าตาลในเลือดก่อนอาหารมากกว่า 130 - 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซนต์ และกลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยที่ยังควบคุมค่าระดับนํ้าตาลไม่ได้ โดยมีค่านํ้าตาลในเลือดก่อนอาหาร
มากกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

3.1.2 ขอความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินกิจกรรมการเสริมพลังการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ รายละเอียด ดังน้ี 

 1)  ประชากรผู้ให้ข้อมูล เป็นบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพที่รักษาพยาบาลหรือจัด
กิจกรรมเสริมพลังในโรงพยาบาลเลิดสินและเครือข่ายปฐมภูมินอกโรงพยาบาล รวมจํานวนทั้งสิ้น 49 คน 
ได้รับการสัมภาษณ์ หรือจัดสนทนากลุ่ม โดยใช้แบบแนวทางการสัมภาษณ์และจัดสนทนากลุ่มที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ทีมสหสาขาวิชาชีพจัดเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่ม ดังน้ี 

  1.1  ทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ จํานวน 6 คน ประกอบด้วย 
แพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เภสัชกร 1 คน นักกายภาพบําบัด 1 คน และนักโภชนาการ 1 คน  

  1.2  ทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ที่ได้รับการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมเสริม
พลังหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล จํานวน  6 คน 

  1.3  ทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ที่ได้รับการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมเสริมพลัง
ที่เป็นพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลและเครือข่าย จํานวนรวม 37 คน  

 เกณฑ์การคัดเลือก (inclusion criteria) มีดังน้ี 
 (1)  เป็นทีมบุคลากรที่รักษาพยาบาลหรือจัดกิจกรรมเสริมพลังการดูแลตนเองของ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป 
 (2) ยินดีเข้าร่วมการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 2 
3.1.3 พิจารณาและลงความเห็นโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้าน

พุทธศาสนา ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการเสริมพลัง เก่ียวกับผลการเสริมพลังการดูแล
ตนเองผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม รายละเอียด ดังน้ี 

 1) ผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาและลงความเห็นต่อกิจกรรมในการเสริม
พลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม เป็นผู้เช่ียวชาญ 3 ด้านที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย ดังน้ัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 10 รูป/คน ประกอบด้วยผู้
ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านหลักธรรมทางพุทธศาสนา จํานวน 5 รูป/คน และด้านการรักษา 
พยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน จํานวน 2 คน และด้านเสริมพลังการดูแลตนเอง จํานวน 3 รูป/คน  

 เกณฑ์การคัดเลือก (inclusion criteria) ดังน้ี     
 (1) เป็นผู้มีความรู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านหลักธรรมทางพุทธศาสนา หรือผู้ที่มีความรู้

ความเช่ียวชาญในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือจัดกิจกรรมการเสริมพลังการดูแลตนเอง 
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 (2) นับถือศาสนาพุทธ 
 (3) ยินดีพิจารณาและลงความเห็นด้วยการสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่กําหนดไว้ 

 

3.2 ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจยั  

          
หลังจากการค้นคว้าหนังสือเอกสารทางวิชาการ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เช่น โรคเบาหวาน แนวคิดทฤษฎีการเสริมพลัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การดูแลตนเอง ตําราพระไตรปิฎกและอรรถกถาเกี่ยวกับหลักสัปปุริสธรรมและข้อธรรมที่เก่ียวข้อง  
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับโรคเบาหวาน การดูแลตนเอง และการนําหลักธรรมมาใช้ และนํามาเป็น
เคร่ืองมือและดําเนินการวิจัย ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี  

1)  ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน    
2)  ข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มสหวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล

วิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร นักกายภาพบําบัด และนักโภชนาการ  
3)  ข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาและลงความเห็นจากผลข้อมูลการสอบถาม สัมภาษณ์ และ

สนทนากลุ่ม 
 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 
1) แบบสอบถามสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (เครื่องมือชุดที่ 1) โดยเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรค 

เบาหวานกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ การพอใช้ของรายได้ การเป็นหัวหน้าครอบครัว ระยะเวลาเป็น
โรคเบาหวาน การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคเบาหวาน การมีความเครียดต่อเร่ืองต่าง ๆ การเข้าร่วม 
กิจกรรมในโครงการ/กิจกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน ของโรงพยาบาลเลิดสิน การควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือด การเป็นผู้ดูแลตนเองต่อเน่ือง และการคาดการณ์ในการดูแลตนเองต่อโรคเบาหวานในอนาคต 

ตอนท่ี 2 การดูแลตนเองด้วยหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม 7 ข้อ) คือ การรู้จักเหตุ 
รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักเวลา รู้จักชุมชน และรู้จักความแตกต่างของบุคคลต่อพฤติกรรม
การดูแลตนเอง 
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2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (เครื่องมือ 
ชุดที่ 2) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยมีประเด็น ได้แก่ สาเหตุการเป็นโรคเบาหวาน 
ปัจจัยสําคัญในการดูแลตนเองเมื่อเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประสบการณ์วิธีการใดท่ีทําให้ดูแลตนเอง
ได้ดีอย่างต่อเน่ือง ความคิดเห็นที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ในการปฏิบัติการดูแลตนเองด้วยหลักพุทธธรรม 
(หลักสัปปุริสธรรม 7 ข้อ) และความคิดเห็นต่อหลักธรรมอ่ืนที่ทําให้ดูแลตนเองได้ดีอย่างต่อเน่ือง 

3) แบบสัมภาษณ์ทีมสหสาขาและใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) 
สําหรับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เป็นทีมรักษาพยาบาลและทีมทํางานจัดกิจกรรมเสริมพลังหรือปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรม เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป้าหมายในการเสริมพลังการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความคิดเห็นเก่ียวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานวิธีต่าง ๆ ความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการจัดเสริมพลังให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักพุทธธรรม 
หลักสัปปุริสธรรมที่ประกอบด้วยกับการรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักเวลา รู้จักชุมชน 
และรู้จักความแตกต่างของบุคคลเพ่ือให้มีการดูแลตนเองต่อเน่ือง และความคิดเห็นเก่ียวกับหลักธรรม
อ่ืนเพ่ือการดูแลตนเองต่อเน่ือง (เคร่ืองมือชุดที่ 3) 

4) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ ด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และด้านเสริมพลังการดูแลตนเอง เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้างให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการพิจารณาข้อมูลผลจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 
 

3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 
ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือโดยมีแนวคําถามการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วนําเคร่ืองมือดังกล่าวไป

ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และตรวจสอบเคร่ืองมือจากผู้เช่ียวชาญ โดยมีรายละเอียด
และขั้นตอน ดังน้ี  

1. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม  
 1.1  นําแบบสอบถามท่ีประกอบด้วยตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปและตอนที่ 2 การดูแลตนเอง

ด้วยหลักสัปปุริสธรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแนวคําถามจะความสอดคล้องกับการปฏิบัติการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักสัปปุริสธรรม เพ่ือให้มีการดูแลตนเองเพ่ือควบคุมโรคและอาการให้
ต่อเน่ือง จากหลักสัปปุริสธรรม 7 หัวข้อ แบ่งเป็นข้อย่อยละ 3 ข้อ รวมจํานวน 21 ข้อ  ในแต่ละข้อมี
คําตอบให้เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งเป็นการวัดการประเมินค่าการปฏิบัติตามความเป็นจริง 4 ระดับ 
คือ จริงมาก จริง จริงบ้าง และไม่จริง ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเลือกตอบเพียงข้อเดียวตามความเป็นจริง
ของผู้ป่วยเอง โดยมีข้อคําถามที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบ ในข้อคําถามเชิงลบ จํานวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ
คําถามที่ 3, 5, 9, 10, 14, 18, 20 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
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ระดับความเปน็จริง 
ระดับคา่คะแนน 

หัวข้อเชงิบวก หัวข้อเชงิลบ 

จริงมาก 4 1 

จริง 3 2 

จริงบ้าง 2 3 

ไม่จริง 1 4 

 

ประเด็นพิจารณา จริงมาก จริง จริงบ้าง ไม่จริง 

1. ฉันรู้จักประมาณการกินอาหารในแต่ละวันได้ 

(เชิงบวก) 

    

 

การแปลผลของคะแนน การปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม   

1.00 – 2.00   การปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม ระดับตํ่า 

2.01 – 3.00    การปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม ระดับปานกลาง 

3.01 – 4.00    การปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม ระดับสูง 

 

 หลังจากน้ันเสนอเคร่ืองมืองานวิจัยเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และ
ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาและภาษา 

 1.2  มาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ  
 1.3 นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงไปทดลองใช้กับผู้ป่วยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คน 

(Tryout) และวิเคราะห์เพ่ือหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Cronbach’s  alpha  coefficient) ค่า
ความเช่ือมั่น เท่ากับ .89 

2. การสร้างและตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ ดังน้ี  
 2.1  สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

(เครื่องมือชุดที่ 2) ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคการดูแลตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม เพ่ือให้มีการดูแล
ตนเองอย่างต่อเน่ืองและข้อเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานเป็นกลุ่มตัวอย่าง ความคิดเห็นในการนําหลักสัปปุริสธรรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมเสริม
พลังการดูแลตนเองโดยทีมสหวิชาชีพ และแบบสัมภาษณ์ (Interview) และใช้ในการสนทนากลุ่ม 
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(Focus group Discussion) ของทีมสหสาขาวิชาชีพ (เครื่องมือชุดที่ 3) สําหรับสัมภาษณ์และใช้
ในการสนทนากลุ่มสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ความคิดเห็นต่อประเด็นรูปแบบการบูรณาการการจัด
ดําเนินเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานตามหลักสัปปุริสธรรม โดยแบบสัมภาษณ์และ
แบบสัมภาษณ์และใช้ในการสนทนากลุ่มทั้ง 2 ชุดน้ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 

 2.2 นําแบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ชุด เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และ
ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาและภาษา 

 2.3 แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ มีให้ปรับการใช้ภาษาให้เหมาะสม
กับผู้ป่วย 

 2.4  นําเคร่ืองมือไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  
      

3.5 การดําเนินการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และนําเสนอผล  

 
3.5.1 การดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และทีมสหสาขาวิชาชีพ 
  1.  การดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย โดย

ขั้นตอน ดังน้ี 
           1.1 การขออนุญาตและประสานงานการดําเนินงาน 
          1) ทําหนังสือขออนุญาตดําเนินการวิจัยจากสาขาพุทธศาสน์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือขอรับรองจริยธรรมในคน และดําเนินการวิจัยในโรงพยาบาล
เลิดสิน 

                 2) ดําเนินประสานงานเจ้าหน้าที่ห้องตรวจและทีมรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
     1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกในผู้ป่วย

โรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่าง สัมภาษณ์ทีมสหสาขาวิชาชีพและการสนทนากลุ่มในทีมสหวิชาชีพที่เป็น 
ผู้จัดกิจกรรมการเสริมพลังสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังน้ี  

    1) ดําเนินการให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จํานวน 
100 คน ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 และสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง จํานวน 
20 คน ในระหว่างเดือนเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561  

        2) ดําเนินการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มทีมสหวิชาชีพที่รักษาพยาบาลหรือ
จัดกิจกรรมการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มในโรงพยาบาล และกลุ่มใน
โรงพยาบาลและเครือข่าย โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จํานวน 47 คน ในระหว่างเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2561  
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        3) ผู้ดําเนินการวิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกและแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและการบันทึกเสียง 

       4) รวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม และนําข้อมูลที่ได้มาถอดเทป 
   2. การตรวจสอบข้อมูล  
  หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า

จากเอกสาร การตอบคําถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และจากการสนทนา
กลุ่ม  นําข้อมูลมาตรวจสอบด้านความถูกต้อง  ความเพียงพอ และความน่าเช่ือถือของข้อมูล นํา
ข้อมูลมาจัดระเบียบโดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ หรือประเภทให้อยู่ในหมวดเดียวกัน โดยจําแนกเป็น
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของวิจัยและตามลักษณะของข้อมูล 

  3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์และประมวลผล  ดังน้ี 
  1)  การตอบแบบสอบถามของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูล โดย

การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
  2)  การสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่าง นําข้อมูลมาวิเคราะห์

และสังเคราะห์เชิงคุณภาพและนําเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 
  3) การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มของทีมสหสาขา โดยนําข้อมูลที่ใช้เป็นแนว

คําถามจากการสัมภาษณ์ ประชุมสนทนากลุ่ม มาสังเคราะห์เชิงคุณภาพและนําเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 
  4. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ 
  นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย โดยมีการ

นําเสนอข้อมูลด้วยการแจกแจงข้อมูลในตารางและข้อมูลเชิงพรรณนา ในการนําหลักสัปปุริสธรรม
และหลักธรรมอ่ืน ที่นํามาใช้ในการเสริมพลังการดูแลตนเองที่ต่อเน่ืองและการนํามาใช้ในการดําเนิน
กิจกรรมในการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักสัปปุริสธรรมเพ่ือประกอบ 
การอภิปรายผล 

3.5.2 การดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และด้านเสริมพลังการ
ดูแลตนเอง เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างจากข้อมูลผลจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 ผู้วิจัยได้
ดําเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 

  1.  การดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน คือ 
   1.1  ประสานงานในการขอความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญ 
   1.2  ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไปยัง

ผู้เช่ียวชาญด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 5 รูป/คน และผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการ
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รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือด้านเสริมพลังการดูแลตนเอง จํานวน 5 คน เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นการดําเนินกิจกรรมการเสริมพลังการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม 

   1.3 ดําเนินการนัดหมายกับผู้เช่ียวชาญท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย เพ่ือประชุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นข้อมูลการดําเนินกิจกรรมการเสริมพลังการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม 

  2.  เก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.1  ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 รูป/คน โดยผู้วิจัยนําเสนอ

ข้อมูลจากการวิเคราะห์และสรุปผล การดําเนินกิจกรรมการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม และให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ โดยการสัมภาษณ์
โดยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และการบันทึกเสียงระยะการเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนธันวาคม 2561 – 
มกราคม 2562  

   2.2  รวบรวมข้อมูลและนําข้อมูลที่ได้มาถอดเทป  
  3. การตรวจสอบข้อมูล หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้วิจัยนําข้อมูลที่

ได้จากค้นคว้า ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสรุปผลในระยะที่ 1 และจากการสนทนากลุ่ม นํา
ข้อมูลมาตรวจสอบด้านความถูกต้อง ความเพียงพอ และความน่าเช่ือถือของข้อมูล นําข้อมูลมาจัด
ระเบียบให้หมวดหมู่ ซึ่งจําแนกเป็นข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของวิจัยและตามลักษณะของข้อมูล 

  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
  โดยผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์เน้ือหาและประมวลผลตามลําดับ  

ดังน้ี จากการสนทนากลุ่มของผู้เช่ียวชาญ นําข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยนําเสนอข้อมูลเชิง
พรรณนา 

  5. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การนําเสนอข้อมูลตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ปรับแก้ให้ถูกต้องและเหมาะสม

ตามหลักวิชาการ และเสนอรูปแบบการบูรณาการการดําเนินกิจกรรมการเสริมพลังการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม 

  

 
                                                                                                                                                                                                       



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาเรื่อง เทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค 

เบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) 
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ผู้วิจัยได้
ค้นคว้าหนังสือเอกสารทางวิชาการ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เช่น 
โรคเบาหวาน แนวคิดทฤษฎีการเสริมพลัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตนเอง ตํารา
พระไตรปิฎกและอรรถกถาเก่ียวกับหลักสัปปุริสธรรมและข้อธรรมที่เก่ียวข้อง แล้วจัดทําเคร่ืองมือและ
มาดําเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทีมสหสาขาวิชาชีพในและเครือข่าย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ   

สําหรับผลการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามลําดับ เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและเก็บ
ข้อมูลความคิดเห็นยืนยันของทีมสหสาขาวิชาชีพ และขั้นตอนที่ 2 จากการพิจารณาและลงความเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญด้านพุทธศาสนา ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการเสริมพลัง 
ผลการวิจัยมีรายละเอียด ดังน้ี คือ  
 

ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิจัยขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพของกลุ่มผู้ป่วย
และทีมสหสาขาวิชาชีพ   
 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ป่วยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ 

 1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามลักษณะข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับ
การเป็นโรคเบาหวานและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเอง
ต่อเน่ือง และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง  

 2) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานของกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง จาก
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แบบสอบถามท่ีมีประเด็นพิจารณาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 คือ การรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จัก
ประมาณ รู้จักเวลา รู้จักชุมชน และรู้จักความแตกต่างของบุคคลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง  

 3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าระดับนํ้าตาลในเลือดเทียบกับค่าระดับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง   

 4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งสองกลุ่มต่อ
ข้อมูลการปฏิบัติตนตามหัวข้อหลักสัปปุริสธรรม 7 ที่คิดว่าเป็นข้อที่สําคัญที่สุด  

 5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งสองกลุ่มต่อ
ข้อคิด/หลักธรรม/หลักปฏิบัติที่ใช้เป็นแนวทางในการดูแลตนเองได้อย่างดีและต่อเน่ือง  

 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 6) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ดูแล
ตนเองไม่ต่อเน่ือง เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยมีประเด็นตามแนวหลักสัปปุริสธรรม 7 
ได้แก่ สาเหตุการเป็นโรคเบาหวาน ปัจจัยสําคัญในการดูแลตนเองเมื่อเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ประสบการณ์วิธีการใดที่ทําให้ดูแลตนเองได้ดีอย่างต่อเน่ือง ความคิดเห็นที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้
ในการปฏิบัติการดูแลตนเองด้วยหลักสัปปุริสธรรม 7 และความคิดเห็นต่อหลักธรรมอ่ืนที่ทําให้ดูแล
ตนเองได้ดีอย่างต่อเน่ือง 

4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพ  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

โดยแบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง  เป้าหมายเพ่ือขอความคิดเห็นเก่ียวกับ
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานวิธีต่าง ๆ ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการจัดเสริมพลัง
ให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสัปปุริสธรรมที่ประกอบด้วยกับการรู้จักเหตุ รู้จัก
ผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักเวลา รู้จักชุมชน และรู้จักความแตกต่างของบุคคลเพ่ือให้มีการดูแล
ตนเองต่อเน่ือง และความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมอื่นเพ่ือการดูแลตนเองต่อเน่ือง แบ่งผลของข้อมูล
เป็น 3 ชุด ของ 3 ทีม ดังน้ี 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบําบัด และนักโภชนาการ  

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) เป็นทีม
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเสริมพลังในโรงพยาบาล ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ในโรงพยาบาลเลิดสิน  
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3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) เป็นทีม
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเสริมพลังในโรงพยาบาลและเครือข่าย ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพและ
นักวิชาการสาธารณสุขที่อยู่ในโรงพยาบาลเลิดสินและเครือข่ายปฐมภูมิของโรงพยาบาล 

 

4.2 ผลการวิจัยขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านรักษาพยาบาลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และด้านการเสริมพลังการดูแลตนเอง 

    
โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีรายละเอียด  

ดังน้ี 
 

4.2.1 ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพของกลุ่มผู้ป่วย
และทีมสหสาขาวิชาชีพ   

สําหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ป่วยโรคเบาหวานน้ี ดําเนินการโดยให้
ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามลักษณะข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นโรคเบาหวานและ
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จํานวน 118 คน ซึ่งเมื่อเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทั้ง
หมดแล้ว นํามาจัดกลุ่มเป็นกลุ่มที่ 1 จํานวน 45 คน โดยเป็นผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างที่ควบคุม
โรคเบาหวานได้ มีค่าระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS หรือ DTX) น้อยกว่า 130 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
(mg%) ซึ่งในวิจัยน้ีถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มที่ 2 จํานวน 73 คน เป็นกลุ่มที่
ควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้ โดยมีค่าระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS หรือ DTX) สูงกว่า 130 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์  (mg%) ซึ่งในวิจัยน้ีถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง โดยเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้แสดงข้อมูล ดังน้ี 

  4.2.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ป่วยเชิงปริมาณและคุณภาพผลการ 
วิจัยเชิงปริมาณ 

   1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามลักษณะข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลเก่ียวกับการเป็นโรคเบาหวานและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
ที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง ตามตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 
ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

 

 ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มที่ 1 (n=45) กลุ่มที่ 2 (n=73) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
เพศ     
      ชาย 23 51.1 29 39.7 
      หญิง 22 48.9 44 60.3 
อายุ     
      น้อยกว่า 30  ปี  0 0 1 1.4 
      31 - 40 ปี 1 2.2 7 9.6 
      41 - 50 ปี 6 13.3 12 16.4 
      51 - 60 ปี 15 33.3 17 23.3 
      61 - 70 ปี 19 42.2 33 45.2 
      มากกว่า 70 ปี 4 8.9 3 4.1 
ระดับการศึกษา     
      อ่านออกเขียนได้/ประถมศึกษา 18 40.0 34 46.6 
      มัธยมศึกษาตอนต้น 10 22.2 11 15.1 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. 7 15.6 11 15.1 
      อนุปริญญา/ปวส. 2 4.4 3 4.1 
      ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตร ี 8 17.8 14 19.2 
สถานภาพสมรส     
      โสด             11 24.4 18 24.7 
      คู ่  23 51.1 48 65.8 
      หม้าย/หย่าร้าง 11 24.5 7 9.5 
อาชีพปัจจุบัน     
      รับจ้าง     11 24.4 20 27.4 
      ค้าขาย  6 13.3 5 6.8 
      รับราชการ 1 2.2 3 4.1 
      ธุรกิจส่วนตัว 1 2.2 5 6.8 
      พนักงานบริษัท  7 15.6 8 11.0 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุมที่ 1 (n=45) กลุ่มที่ 2 (n=73) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

อาชีพปัจจุบัน     
      เกษียณอายุราชการ 1 2.2 4 5.5 
      พ่อบ้าน/แม่บ้าน 16 35.6 27 37.0 
      อ่ืน ๆ ได้แก่ ทําไร่, นักลงทุน 2 4.4 1 1.4 
คนได้เฉลี่ยต่อเดือน     
      0 – 5,000 บาท 16 35.6 26 35.6 
      5,000 – 10,000 บาท 13 28.9 18 24.7 
      10,000 – 15,000 บาท 4 8.9 11 15.1 
      15,000 – 20,000 บาท 5 11.1 5 6.8 
      มากกว่า 20,000 บาท 5 11.1 9 12.3 
      ไม่แน่นอน 2 4.4 4 5.5 
การพอใชข้องรายได้     
      พอใช้ 35 77.8 49 67.1 
      ไม่พอใช้ 10 22.2 24 32.9 
การเปน็หัวหนา้ครอบครัว     
     เป็น 24 53.3 38 52.1 
     ไม่เป็น 21 46.7 35 47.9 

 

จากตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย
โรคเบาหวาน จํานวน 118 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีการดูแล
ตนเองต่อเน่ือง จํานวน 45 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีการดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง จํานวน 73 คน 
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของ 2 กลุ่ม ดังน้ี   กลุ่มที่ 1 เป็นเพศชายและหญิงใกล้เคียงกัน เพศชาย จํานวน 
23 คน (51.1%) เพศหญิง จํานวน 22 คน (48.9%) กลุ่มที่ 2 เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศ
หญิง จํานวน 44 คน (60.3%) ส่วนข้อมูลทั่วไปที่ส่วนใหญ่ทั้งสองกลุ่มมีเหมือนกัน คือ กลุ่มที่ 1 ส่วน
ใหญ่มีอายุ 61-70 ปี จํานวน 19 คน (42.2%) และรองลงมามีอายุ 51-60 ปี จํานวน 15 คน (33.3%) 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 18 คน (40%) สถานภาพสมรสคู่ จํานวน 23 คน (51.1%) 
อาชีพปัจจุบันพ่อบ้าน/แม่บ้านจํานวน 16 คน (35.6%) รองลงมารับจ้าง จํานวน 11 คน (24.4%) คน
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ได้เฉลี่ยต่อเดือน 0 – 5,000 บาท จํานวน 16 คน (35.6%) มีคนได้พอใช้จ่าย จํานวน 35 คน 
(77.8%) และเป็นหัวหน้าครอบครัว จํานวน 24 คน (53.3%) กลุ่มที่ 2 ส่วนใหญ่มีอายุ 61-70 ปี 
จํานวน 33 คน (45.2%) และรองลงมามีอายุ 51-60 ปี จํานวน 17 คน (23.3%) ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 34 คน (46.6%) สถานภาพสมรสคู่ จํานวน 48 คน (65.8%) อาชีพปัจจุบัน
พ่อบ้าน/แม่บ้าน27 คน (37.0%)  รองลงมารับจ้าง จํานวน 20 คน (27.4%) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0 – 
5,000 บาท จํานวน 26 คน (35.6%) มีคนได้พอใช้จ่าย จํานวน 49 คน (67.1%) และเป็นหัวหน้า
ครอบครัว จํานวน 38 คน (52.1%)  
 
ตารางที่ 4.2 จํานวนและร้อยละข้อมูลเก่ียวกับโรคเบาหวานและการดูแลตนเองของผู้ป่วย

โรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเอง
ไม่ต่อเนื่อง 

 

ข้อมูลเก่ียวกับโรคเบาหวาน 
          และการดูแลตนเองของผู้ป่วย

โรคเบาหวาน 

กลุมที่ 1 (n=45) กลุ่มที่ 2 (n=73) 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

จํานวนปีทีเ่ปน็โรคเบาหวาน     
      0 – 5 ปี 9 20.0 7 9.6 
      6 – 10 ปี 12 26.7 18 24.7 
      11 – 15 ปี 14 31.1 29 39.7 
      16 – 20 ปี 5 11.1 11 15.1 
      20 ปีขึ้นไป 5 11.1 8 10.9 
การดูแลตนเองเม่ือเปน็โรคเบาหวาน       
     ดูแลตนเองทั้งหมด          36 80.0 63 86.3 
     ดูแลตนเองบางส่วน และญาติ/ผู้อ่ืนช่วยดูแล 8 17.8 10 13.7 
     มีญาติ/ผู้อ่ืนช่วยดูแลเกือบทั้งหมด 1 2.2 0 0 
การมีความเครียดต่อเรื่องต่าง ๆ     
     มี ต่อเรื่องภาระครอบครัว           5 11.1 13 17.8 
     ม ีต่อเรื่องการป่วยโรคเบาหวาน 4 8.9 15 20.5 
     ไมม่ีความเครียดที่สําคัญ 36 80.0 45 61.6 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลเก่ียวกับโรคเบาหวาน และการดูแลตนเอง 
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

กลุมที่ 1 (n=45) กลุ่มที่ 2 (n=73) 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

การเขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม/กิจกรรมชมรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน/
การให้คาํปรึกษาสําหรับผู้ปว่ยโรคเบาหวาน 
     เคย 1 ครั้ง            4 8.9 12 16.4 
     เคยมากกว่า 1 ครั้ง  10 22.2 14 19.2 
     ไม่เคย 31 68.9 47 64.4 
ความสามารถในการควบคุมระดับน้าํตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสม  

     เหมาะสมดี  34 75.6 19 26.0 
     ยังไม่ค่อยเหมาะสม 11 24.4 54 73.9 
การเปน็ผู้ดูแลตนเองได้ดีต่อเนื่อง      
     ดูแลได้ดี   38 84.4 40 54.8 
     ดูแลไม่ได้ดี 7 15.6 33 45.2 
ความคิดเหน็ว่าสามารถดูแลตนเองอย่างเหมาะสม
ต่อโรคเบาหวานได้ดีขึน้กว่าเดิม  

    

     ได้  39 86.7 38 52.1 
     ไมแ่น่ใจ 6 13.3 32 43.8 
     ไม่ได้ 0 0 3 4.1 

 

จากตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลเก่ียวกับโรคเบาหวานและการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีข้อมูลส่วนใหญ่ที่เหมือนกัน คือ กลุ่มที่ 1 
เป็นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมาแล้ว 11 – 15 ปี จํานวน 14 คน (31.1%) มีการดูแลตนเองทั้งหมดเมื่อ
เป็นโรคเบาหวาน จํานวน 36 คน (80.0%) ไม่มีความเครียดที่สําคัญ จํานวน 36 คน (80.0%) แต่ยังมี
ความเครียดต่อเรื่องการป่วยโรคเบาหวาน จํานวน 4 คน (8.9%) และไม่เคยเข้าร่วมโครงการอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จํานวน 31 คน (68.9%) รองลงมาเคยเข้าร่วมอบรม 1 ครั้ง จํานวน 10 คน 
(22.2%)  ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมาแล้ว 11 – 15 ปี จํานวน 29 คน (37.9%) มีการ
ดูแลตนเองทั้งหมดเมื่อเป็นโรคเบาหวาน จํานวน 63 คน (86.3%) ไม่มีความเครียดที่สําคัญ จํานวน 
45 คน (61.6%) แต่ยังมีความเครียดต่อเรื่องการป่วยโรคเบาหวาน จํานวน 15 คน (20.5%) และไม่
เคยเข้าร่วมโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จํานวน 47 คน (64.4%) รองลงมาเคยเข้าร่วมอบรม 
1 ครั้ง จํานวน 14 คน (19.2%)   
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ส่วนข้อมูลของ 2 กลุ่มที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มที่ 1 ตอบเรื่องข้อมูลความสามารถในการ
ควบคุมระดับนํ้าตาลได้เหมาะสมดี จํานวน 34 คน (75.6%) การดูแลตนเองได้ดีต่อเน่ือง จํานวน 38 
คน (84.4%) และสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อโรคเบาหวานได้ดีขึ้นกว่าเดิม จํานวน 39 
คน (86.7%) โดยกลุ่มที่ 2 ตอบเรื่องความสามารถในการควบคุมระดับนํ้าตาลได้ไม่ค่อยเหมาะสม 
จํานวน 54 คน (73.9%) ความสามารถในการควบคุมได้ดีต่อเน่ืองจํานวน 33 คน (45.2%) และ
สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อโรคเบาหวานได้ดีขึ้นกว่าเดิม จํานวน 38 คน (52.1%) 
ใกล้เคียงกับที่ตอบไม่แน่ใจ จํานวน 32 คน (43.8%) และไม่ได้ จํานวน 3 คน (4.1%) 

2) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานของกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
ที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง จากแบบสอบถามที่มี
ประเด็นพิจารณาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 คือ การรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักเวลา 
รู้จักชุมชน และรู้จักความแตกต่างของบุคคลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง มีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้อยละของระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 1 รู้เหตุ
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 
ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

 

            ระดับคะแนนพฤตกิรรม 
ตามหลักสปัปรุิสธรรมข้อที่ 1 รู้เหตุ 

กลุ่มที่ 1 
ดูแลตนเองต่อเนื่อง     

(n=45) 

กลุ่มที่ 2 
ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

(n=73) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

สูง 14 31.1 20 27.4 
ปานกลาง 27 60.0 40 54.8 
ตํ่า 4 8.9 13 17.8 

รวม 45 100 73 100 
 

จากตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละของระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริส
ธรรมข้อที่ 1 รู้เหตุของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มที่ 2 
ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง พบว่า กลุ่มที่ 1 มีระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 1 รู้เหตุ
ในระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 60.0 รองลงมา คือ คะแนนระดับสูง ร้อยละ 31.1 และระดับตํ่า 
ร้อยละ 8.9  ส่วนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 มีระดับพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 1 รู้เหตุในระดับ
ปานกลางมากที่สุดเช่นกัน คือ ร้อยละ 54.8 รองลงมา คือ ระดับสูง ร้อยละ 27.4 และระดับตํ่า ร้อยละ 
17.8 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 1 
รู้เหตุของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 
ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

 

ค่าเฉลี่ยของรู้เหตุ   n X  S.D. Df t P 
กลุ่มที ่1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง  45 2.83 .505 

116 .643 .552* 
กลุ่มที ่2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง  73 2.76 .667 

 

* ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมตาม

หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 1 รู้เหตุของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และ
กลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง พบว่า กลุ่มที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเท่ากับ 2.83 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .505  ส่วนกลุ่มที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเท่ากับ 2.76 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .667 ซึ่งผลการเปรียบเทียบกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีค่าคะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 1 รู้เหตุแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละของระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อท่ี 2 รู้ผล
ของของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 
ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง        

    

ระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลัก 
สัปปรุิสธรรมข้อที่ 2 รู้ผล 

กลุ่มที ่1 
ดูแลตนเองต่อเนื่อง     

(n=45) 

กลุ่มที่ 2 
ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

(n=73) 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

สูง 5 11.1 3 4.1 
ปานกลาง 35 77.8 52 71.2 
ตํ่า 5 11.1 18 24.7 

รวม 45 100 73 100 
 

จากตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและร้อยละของระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรม
ข้อที่ 2 รู้ผลของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มที่ 2 ดูแล
ตนเองไม่ต่อเน่ือง พบว่า กลุ่มที่ 1 มีระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 2 รู้ผลใน
ระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 77.8 รองลงมา คือ ระดับสูงและระดับตํ่า ที่มีคะแนนเท่ากัน  ร้อย
ละ 11.1 ส่วนกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ืองมีระดับพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 2 รู้ผลใน
ระดับปานกลางมากที่สุดเช่นกัน คือ ร้อยละ 71.2 รองลงมา คือ ระดับตํ่า ร้อยละ 24.7 และน้อยที่สุด 
คือ ระดับสูง ร้อยละ 4.1 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 2 รู้ผล
ของของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่องและกลุ่มที่ 2 
ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

 

ค่าเฉลี่ยของรูผ้ล n X  S.D. Df t P 
กลุ่มที ่1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง 45 2.70 .461 

116 2.975 .004* 
กลุ่มที ่2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง 73 2.42 .501 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
จากตารางที่ 4.6 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมตาม

หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 2 รู้ผลของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเอง
ต่อเน่ือง และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง พบว่า กลุ่มที่ 1 มีค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมเท่ากับ 
2.70  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .461  ส่วนกลุ่มที่ 2 มีค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมเท่ากับ 2.42 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .501  ซึ่งผลการเปรียบเทียบกลุ่มที่ 1 มีค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม
ตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 2 รู้ผลสูงกว่ากลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.7 จํานวนและร้อยละของระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อท่ี 3 รู้ตน
ของกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

 

ระดับคะแนนพฤติกรรม 
ตามหลักสปัปรุิสธรรมข้อที่ 3 รู้ตน 

กลุ่มที่ 1  
ดูแลตนเองต่อเนื่อง     

(n=45) 

กลุ่มที่  2 
ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

(n=73) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
สูง 17 37.8 11 15.1 
ปานกลาง 24 53.3 43 58.9 
ตํ่า 4 8.9 19 26.0 

รวม 45 100 73 100 
  

จากตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและร้อยละของระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริส
ธรรมข้อที่ 3 รู้ตนของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มที่ 2 ดูแล
ตนเองไม่ต่อเน่ือง  พบว่า กลุ่มที่ 1 มีระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 3 รู้ตนใน
ระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 53.3 รองลงมา คือ ระดับสูง  ร้อยละ 37.8 และระดับตํ่า ร้อยละ 
8.9  ส่วนกลุ่มที่ 2 มีระดับพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 3 รู้ตนในระดับปานกลางมากที่สุด
เช่นกัน คือ ร้อยละ 58.9 รองลงมา คือ ระดับตํ่า ร้อยละ 26.0 และน้อยที่สุด คือ ระดับสูง ร้อยละ 
15.1 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 3 รู้ตน
ของกลุ่มที่ดูแลตนเองต่อเนื่องและกลุ่มที่ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

 

ค่าเฉลี่ยของรูต้น n X  S.D. df t P 
กลุ่มที ่1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง 45 2.92 .496 

116 3.108 .002* 
กลุ่มที ่2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง 73 2.59 .601 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมตามหลัก 

สัปปุริสธรรมข้อที่ 3 รู้ตนของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มที่ 
2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง พบว่า กลุ่มที่ 1 มีค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมเท่ากับ 2.92  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .496  ส่วนกลุ่มที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเท่ากับ 2.59 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .601  ซึ่งผลการเปรียบเทียบกลุ่มที่ 1 มีค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมตามหลักสัปปุริส
ธรรมข้อที่ 3 รู้ตนสูงกว่ากลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.9 จํานวนและร้อยละของระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อท่ี 4 รู้
ประมาณของกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

 

ระดับคะแนนพฤติกรรม 
ตามหลักสปัปรุิสธรรมข้อที่ 4  

รู้ประมาณ 

กลุ่มที่ 1 
ดูแลตนเองต่อเนื่อง     

(n=45) 

กลุ่มที่  2 
ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

(n=73) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
สูง 8 17.8 8 11.0 
ปานกลาง 32 71.1 48 65.8 
ตํ่า 5 11.1 17 23.3 

รวม 45 100 73 100 
             

จากตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนและร้อยละของระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรม
ข้อที่ 4 รู้ประมาณของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มที่ 2 
ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง   พบว่า กลุ่มที่ 1 มีระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 4 รู้
ประมาณในระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 71.1 รองลงมา คือ ระดับสูง  ร้อยละ 17.8 และระดับตํ่า 
ร้อยละ 11.1  ส่วนกลุ่มที่ 2 มีระดับพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 4 รู้ประมาณในระดับปานกลาง
มากที่สุดเช่นกัน ร้อยละ 65.8 รองลงมา คือ ระดับตํ่า ร้อยละ 23.3 และระดับสูง ร้อยละ 11.0 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.10 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 4 รู้
ประมาณของกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

 

ค่าเฉลี่ยของรูป้ระมาณ n X  S.D. df t P 
กลุ่มที ่1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง 45 2.79 .595 

116 2.042 .043* 
กลุ่มที ่2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง 73 2.57 .539 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมตาม

หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 4 รู้ประมาณของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง 
และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง พบว่า กลุ่มที่ 1 มีค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมเท่ากับ 2.79  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .595  ส่วนกลุ่มที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเท่ากับ 2.57 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .539  ซึ่งผลการเปรียบเทียบกลุ่มที่ 1 มีค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมตาม
หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 4 รู้ประมาณสูงกว่ากลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  



153 
 

ตารางที่ 4.11 จํานวนและร้อยละของระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 5 รู้กาล
ของกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

 

ระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลัก 
สัปปรุิสธรรมข้อที่ 5 รู้กาล 

กลุ่มที ่1 
ดูแลตนเองต่อเนื่อง     

(n=45) 

กลุ่มที่ 2 
ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

(n=73) 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

สูง 28 62.2 33 45.2 
ปานกลาง 16 35.6 36 49.3 
ตํ่า 1 2.2 4 5.5 

รวม 45 100 73 100 
 

จากตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนและร้อยละของระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริส
ธรรมข้อที่ 5 รู้กาลของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มที่ 2 
ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง พบว่า กลุ่มที่ 1 มีระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 1 รู้กาล
ในระดับสูงมากที่สุด ร้อยละ 62.2 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง  ร้อยละ 35.6 และระดับตํ่า ร้อยละ 
2.2  ส่วนกลุ่มที่ 2 มีระดับพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 5 รู้กาลในระดับปานกลางมากที่สุด
เช่นกัน ร้อยละ 49.3 รองลงมา คือ ระดับสูง ร้อยละ 45.2 และระดับตํ่า ร้อยละ 5.5 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.12 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 5 รู้กาล
ของกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

 

ค่าเฉลี่ยของรูก้าล n X  S.D. df t P 
กลุ่มที ่1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง 45 3.33 .512 

116 1.939 .055* 
กลุ่มที ่2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง 73 3.02 .540 

 

* ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตาม

หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 5 รู้กาลของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และ
กลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง พบว่า กลุ่มที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเท่ากับ 3.33  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .512  ส่วนกลุ่มที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเท่ากับ 3.02 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .540  ซึ่งผลการเปรียบเทียบกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 5 รู้กาลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.13 จํานวนและร้อยละของระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 6 รู้
ชุมชนของกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

 

ระดับคะแนนพฤติกรรม 
ตามหลักสปัปรุิสธรรมข้อที่ 6 รู้ชุมชน 

กลุ่มที่ 1 
ดูแลตนเองต่อเนื่อง     

(n=45) 

กลุ่มที่ 2 
ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

(n=73) 
  จํานวน   ร้อยละ   จํานวน   ร้อยละ 

สูง 3 6.7 11 15.1 
ปานกลาง 37 82.2 48 65.8 
ตํ่า 5 11.1 14 19.2 

รวม 45 100 73 100 
 

จากตารางที่ 4.13 แสดงจํานวนและร้อยละของระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลกัสปัปุริสธรรม
ข้อที่ 6 รู้ชุมชนของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มที่ 2 ดูแล
ตนเองไม่ต่อเน่ือง พบว่า กลุ่มที่ 1 มีระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 6 รู้ชุมชนใน
ระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 82.2 รองลงมา คือ ระดับตํ่า  ร้อยละ 11.1 และระดับสูง ร้อยละ 
6.7  ส่วนกลุ่มที่ 2 มีระดับพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 6  รู้ชุมชนในระดับปานกลางมาก
ที่สุดเช่นกัน ร้อยละ 65.8 รองลงมา คือ ระดับตํ่า ร้อยละ 19.2 และระดับสูง ร้อยละ 19.2 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 6 รู้
ชุมชนของกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

 

ค่าเฉลี่ยของรูชุ้มชน n X  S.D. df t P 
กลุ่มที ่1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง 45 2.55 .395 

116 -.566 .572 
กลุ่มที ่2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง 73 2.60 .528 

 

* ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตาม

หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 6 รู้ชุมชนของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง 
และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง พบว่า กลุ่มที่ 1 มีค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมเท่ากับ 2.55  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .395  ส่วนกลุ่มที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเท่ากับ 2.60 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .528  ซึ่งผลการเปรียบเทียบกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 6 รู้ชุมชนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยกลุ่มที่ 2 มากกว่ากลุ่มที่ 1 อยู่เล็กน้อย 
  



157 
 

ตารางที่ 4.15 จํานวนและร้อยละของระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 7 รู้
บุคคลของกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

 

ระดับคะแนนพฤติกรรม 
ตามหลักสปัปรุิสธรรมข้อที่ 7 รู้บุคคล 

กลุ่มที่ 1 
ดูแลตนเองต่อเนื่อง     

(n=45) 

กลุ่มที่ 2 
ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

(n=73) 

  จํานวน   ร้อยละ   จํานวน   ร้อยละ 
สูง 15 33.3 12 16.4 
ปานกลาง 25 55.6 37 50.7 
ตํ่า 5 11.1 24 32.9 

รวม 45 100 73 100 
 

จากตารางที่ 4.15 แสดงจํานวนและร้อยละของระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลกัสปัปุริสธรรม
ข้อที่ 7 รู้บุคคลของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มที่ 2 ดูแล
ตนเองไม่ต่อเน่ือง พบว่า กลุ่มที่ 1 มีระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 7 รู้บุคคลใน
ระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 55.6 รองลงมา คือ ระดับสูง  ร้อยละ 33.3 และระดับตํ่า ร้อยละ 
11.1  ส่วนกลุ่มที่ 2 มีระดับพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 7 รู้บุคคลในระดับปานกลางมาก
ที่สุดเช่นกัน คือ ร้อยละ 50.7 รองลงมา คือ ระดับตํ่า ร้อยละ 32.9 และระดับสูง ร้อยละ 16.4 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 7 รู้
บุคคลของกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 

 

ค่าเฉลี่ยของรูบุ้คคล n  S.D. df t P 
กลุ่มที ่1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง 45 2.87 .582 

116 2.816 .006* 
กลุ่มที ่2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง 73 2.53 .654 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตาม

หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 7 รู้บุคคลของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง 
และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง พบว่า กลุ่มที่ 1 มีค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมเท่ากับ 2.87  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .582  ส่วนกลุ่มที่ 2 มีค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมเท่ากับ 2.53 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .654  ซึ่งผลการเปรียบเทียบกลุ่มที่ 1 มีค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมตาม
หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 7 รู้บุคคลสูงกว่ากลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   



159 
 

 3) ผลการวิเคราะห์ค่าระดับน้ําตาลในเลือดเทียบกับค่าระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ดูแล
ตนเองไม่ต่อเนื่อง จากแบบสอบถาม ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.17 จํานวนและร้อยละของค่าระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง  
 

 ค่าระดับน้าํตาลในเลือดของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

กลุมที่ 1 (n=45) กลุมที่ 2 (n=73) 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 120 mg% 32 71.1 0 0 
121 – 130 mg% 13 28.9 0 0 
131 – 140 mg% 0 0 12 16.4 
141 – 150 mg% 0 0 9 12.3 
151 – 160 mg% 0 0 10 13.7 
161 – 170 mg% 0 0 9 12.3 
171 – 180 mg% 0 0 9 12.3 
181 – 190 mg% 0 0 3 4.1 
191 – 200  mg% 0 0 4 5.5 
มากกว่า 200 mg%      0 0 17 23.3 
ค่าระดับน้ําตาลในเลือดเฉลี่ย กลุ่มที่ 1 เท่ากับ 112 mg% และกลุ่มที่ 2 เท่ากับ 180 mg% 

 

จากตารางที่ 4.17 แสดงจํานวนและร้อยละของค่าระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน จํานวน 118 คน กลุ่มที่ 1 ส่วนใหญ่มีค่าระดับนํ้าตาลในเลือดน้อยกว่า 120 mg% 
จํานวน 32 คน (71.1%) และรองลงมา 121 – 130 mg% จํานวน 13 คน (28.9%)  ส่วนกลุ่มที่ 2 
ส่วนใหญ่มีค่าระดับนํ้าตาลในเลือด มากกว่า 200 mg% จํานวน 17 คน (23.3%) รองลงมา คือมีค่า
ระดับนํ้าตาลในเลือด 131-140 mg% จํานวน 12 คน(16.4 %) และ 151-160 mg% จํานวน 10 คน 
(13.7%) ตามลําดับ  ส่วนค่านํ้าตาลในเลือดเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 เท่ากับ 112 mg% และกลุ่มที่ 2 
เท่ากับ 180 mg% 
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4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อความสําคัญที่สุดตาม
หัวข้อหลักสัปปุริสธรรม 7  

 
ตารางที่ 4.18 จํานวนและร้อยละของความคิดเห็นของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อความสําคัญที่สุด

ตามหัวข้อหลักสัปปุริสธรรม 7  
 
ความสาํคญัทีสุ่ดตามหัวข้อหลักสปัปุรสิธรรม 7 

ตามความคิดเห็นของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
จํานวนคําตอบ 

(n=237) 
ร้อยละ 

รู้เหตุ 27 11.34 
รู้ผล 38 15.9 
รู้ตน 70 29.4 
รู้ประมาณ 45 18.9 
รู้กาล 10 4.2 
รู้ชุมชน 9 3.8 
รู้บุคคล 38 15.9 

 
จากตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนและร้อยละของความคิดเห็นของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อ

ความสําคัญที่สุดตามหัวข้อหลักสัปปุริสธรรม 7 ผู้ป่วยทั้งหมด 118 คน มีตอบคําตอบมากกว่า 1 ข้อ
โดยมีความคิดเห็นว่ามีความสําคัญเท่ากัน รวมจํานวนคําตอบ 237 คําตอบ ข้อที่สําคัญที่สุด คือ รู้ตน 
ร้อยละ 29.4 รองลงมา คือ รู้ประมาณ ร้อยละ 18.9 ส่วนรู้บุคคลเท่ากับรู้ผล คือ ร้อยละ 15.9 และรู้
เหตุ รู้เวลา และรู้ชุมชน เท่ากับร้อยละ11.34, 4.2 และ 3.8 เรียงตามลําดับ  
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5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งสองกลุ่มต่อข้อคิด/
หลักธรรม/หลักปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการดูแลตนเองได้อย่างดีและต่อเนื่อง  
 
ตารางที่ 4.19 จํานวนและร้อยละของความคิดเห็นของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อข้อคิด/หลักธรรม/

หลักปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการดูแลตนเองได้อย่างดีและต่อเนื่อง 
 

ข้อคิด/หลักธรรม/หลักปฏิบติัอ่ืน ๆ ตามความ
คิดเหน็ของผูป้่วยโรคเบาหวาน 

จํานวนคําตอบ 
(n=166) 

ร้อยละ 

ตนเป็นที่พ่ึงของตน การรู้ตน 64 37 
สติ 31 17.9 
อิทธิบาท 4 4 2.3 
การไม่เครียด 9 5.2 
การมีครอบครัว/เพ่ือน 20 11.5 
การรักตนเอง 15 8.6 
การไหว้พระสวดมนต์ 23 17.3 

 
จากตารางที่ 4.19 แสดงจํานวนและร้อยละของความคิดเห็นของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อผล

ข้อคิด/หลักธรรม/หลักปฏิบัติที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานใช้เป็นแนวทางในการดูแลตนเองได้อย่างดีและ
ต่อเน่ือง ที่พบมากท่ีสุด คือ ตนเป็นที่พ่ึงของตนและเรื่องการรู้ตน รองลงมา คือสติ และอื่น ๆ ได้แก่ 
อิทธิบาท 4 การไหว้พระสวดมนต์ การไม่เครียด การมีครอบครัว/เพ่ือน การรักตนเอง  

ผลเชิงคุณภาพ 
6) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่าง  เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยมีประเด็นตามแนว
หลักสัปปุริสธรรม 7 ได้แก่ สาเหตุการเป็นโรคเบาหวาน ปัจจัยสําคัญในการดูแลตนเองเมื่อเป็นผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ประสบการณ์วิธีการใดที่ทําให้ดูแลตนเองได้ดีอย่างต่อเน่ือง ความคิดเห็นที่เป็นไปได้
และเป็นไปไม่ได้ในการปฏิบัติการดูแลตนเองด้วยหลักสัปปุริสธรรม 7 และความคิดเห็นต่อหลักธรรม
อ่ืนที่ทําให้ดูแลตนเองได้ดีอย่างต่อเน่ือง  สําหรับข้อมูลชุดน้ี เป็นจากผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 20 คน ตอบข้อมูลการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสัปปุริสธรรมในการดูแลตนเอง  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์ประเด็นการใช้หลักการ
เสริมพลังการดูแลตนเองสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักสัปปุริสธรรม โดยเป็นด้านข้อมูลของ
ตนเองของผู้ป่วย และด้านของทีมการรักษาพยาบาล ซึ่งจะเป็นแนวทางในการนําไปใช้จัดเป็นข้อมูล
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เทคนิคการเสริมพลังต่อไป มีประเด็นรายละเอียดซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้ตามกระบวนการการเสริมพลังของ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดังน้ี 

1. ประเด็นด้านข้อมูลตนเองของผู้ป่วย เป็นการเสริมพลังเป็น 3 ลักษณะ คือ 
 1.1 ด้านความตระหนัก (awareness) เพ่ือเป็นความคิดในการปรับเปลี่ยนสู่พฤติกรรม

ที่ดี 
 1.2  ด้านการกระทํา (action) มีปัจจัยสนับสนุนหรือปัญหาอุปสรรคใด  
 1.3  ด้านการสะท้อนคิด (reflect) มีหลักธรรม/แนวคิดอ่ืน ๆ สนับสนุนการกระทํา

ต่อเน่ือง  
โดยเป็น 3 ระยะหลัก คือ เริ่มต้นคิดจะทํา/กําลังเตรียมทํา – มีความตระหนัก (awareness) 

หรือไม่อย่างไร  ระยะดําเนินการ/กระทํา/ปฏิบัติ – การกระทํา (action) มีปัจจัยสนับสนุน หรือ
ปัญหาอุปสรรคใด และระยะกระทําต่อเน่ือง/ถดถอยกลับ - หลักธรรม/แนวคิดอ่ืน ๆ สนับสนุนการ
กระทําต่อเน่ือง เพ่ือเกิดการสะท้อนคิด (reflect)  ในแต่ละระยะน้ี ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม 
เน่ืองจากผู้ป่วยบางคนท่ียังคุมค่าระดับนํ้าตาลไม่ได้ แต่มีแนวโน้มการดูแลตนเองที่ดี จึงควรนํามาแยก
กลุ่มเพ่ือดูข้อมูลเชิงคุณภาพได้เป็นรายละเอียดของผู้ป่วยมากยิ่งข้ึน สําหรับไว้ใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่อไป คือ  

กลุ่มที่ 1 ผู้ ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมค่าระดับนํ้าตาลได้อยู่ในเกณฑ์ ผู้ ป่วยมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีการดูแลตนเองที่ดี จํานวน 6 คน ได้แก่ ผู้ป่วยคนที่ 3, 5, 7, 10, 11 และ 12 

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมค่าระดับนํ้าตาลได้บ้าง แต่ยังไม่ดีนัก ค่าระดับนํ้าตาล
ยังไม่อยู่ในเกณฑ์แต่ลดลงจากเดิม จํานวน 8 คน ผู้ป่วยกําลังเปลี่ยนแปลงบ้าง ได้แก่ ผู้ป่วยคนที่ 4, 8, 
9, 13, 14, 16, 18 และ 19  

กลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมค่าระดับนํ้าตาลไม่ได้ ได้แก่ ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างคนที่ 
1, 2, 6, 15, 17 และ 20จํานวน 6 คน เป็นผู้ป่วยที่ยังไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง   

2. ประเด็นด้านการจัดกิจกรรมเสริมพลังของทีมสหสาขาวิชาชีพ มีกระบวนการเสริม
พลังเป็น 2 ลักษณะ คือ  

 2.1 การให้ผู้ป่วยค้นหาสภาพจริง  
 2.2 การสนับสนุนข้อมูล ความรู้ ทักษะ และแหล่งทรัพยากร  
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วยโรคเบาหวาน  มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ประเด็นด้านข้อมูลตนเองของผู้ป่วย เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแต่ละระยะคือ 
 1.1 ด้านความตระหนัก (awareness/consciousness) ระยะเร่ิมต้นคิดจะทํา/กําลัง

เตรียมทํา โดยมีการรู้ตามหลักสัปปุริสธรรมแต่ละคนที่ต่างกัน ผู้วิจัยเน้นข้อมูลหลักรู้ที่ผู้ป่วยให้ข้อมูลที่
สําคัญ รายละเอียดตามกลุ่มผู้ป่วย 3 กลุ่ม ดังน้ี 
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กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยควบคุมที่ค่าระดับน้ําตาลได้อยู่ในเกณฑ์  ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง
ให้ดูแลตนเองได้ดี ยังเตรียมกระทําต่อไป ตามตาราง ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.20 ตัวอย่างคําตอบการสัมภาษณ์ด้านความตระหนักและข้อมูลที่เก่ียวข้องของกลุ่มที่ 1 

ผู้ป่วยที่ควบคุมค่าระดับน้ําตาลได้อยู่ในเกณฑ์   
 

ด้านความตระหนักและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตัวอย่างคาํตอบการสัมภาษณ์ 
- เห็นตัวแบบที่ไม่ดีของตนในอดีต ตระหนัก รู้
หลักสัปปุริสธรรมในทุกข้อ ขอ้สําคัญ คือรู้ตน 
และสิ่งแวดล้อมรู้บุคคลรอบขา้ง รู้จักปรับใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“หลักสัปปุริสธรรมที่นํามาใช้ ได้แก่ รู้สาเหตุของ
การเกิดโรคเบาหวาน จากกรรมพันธ์ุ แม่ป่วยเป็น
โรคเบาหวาน ญาติพ่ีน้องทางแม่เป็นโรคเบาหวาน
กันเกือบหมดทุกคน ผมชอบทานอาหารรสหวาน 
และมีการด่ืมสุรา สูบบุหรี่ด้วย ชอบด่ืมเบียร์ตอน
ดึก ๆ ทุกวัน เวลา ตี 2 เป็นเวลา 10 ปีแล้ว เน่ือง 
จากมีอาการนอนไม่หลับต้องด่ืมเบียร์ถึงจะนอน
หลับ  รู้ผลของการกินยาว่าทําให้ตับไตพังได้ง่าย 
ถ้ามีการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ปกติก็จะ
ลดการทานยาได้  มีความรู้พอประมาณในการ
ดูแลตนเอง โดยการไม่กินหวาน และอาหาร
จําพวกแป้งมากเกินไป และต้องออกกําลังกาย
อย่างสมํ่าเสมอ ปัจจุบันมีการควบคุมอาหารตอน
เย็น กินข้าวไรซ์เบอรี่คร่ึงถ้วย ไม่กินนํ้าตาล   มี
การกินยาตรงเวลาทุกวันอย่างสมํ่าเสมอมาโดย
ตลอด มีการออกกําลังกายทุกวัน วันละ 30 นาที
ขึ้นไป และในวันหยุดจะออกกําลังกาย 1 ช่ัวโมง  
ผู้ป่วยมีการเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ต้ังแต่ตรวจเจอ
เบาหวาน และคุมอาหารทุกวัน เน้นกินผลไม้ที่มี
รสหวานน้อย  มีการเลือกซื้อผลไม้ที่ไม่หวานมาก 
เลือกกินอาหารที่มีเส้นใยมาก  รู้จักพูดคุยกันใน
ครอบครัวในเร่ืองการดูแลอาหาร และการมา
ตรวจตามนัดมีการสอบถามญาติที่ป่วยเป็นเบาหวาน
แบบเดียวกัน ว่าเขามี วิ ธีการออกกําลังกาย
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ด้านความตระหนักและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตัวอย่างคาํตอบการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
- คิดทางบวก ข้อไม่ดีจากฐานะไม่ดีทําให้คมุได้ 
และความกลัวต่อการกินยาทําให้ต้องดูแล
ตนเองมาก ๆ หลักสัปปุริสธรรมข้อสําคัญ คอืรู้
ตน แต่สิ่งแวดล้อมรู้บุคคลรอบข้าง ทําให้ผล
ทางลบ ขาดกําลังใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รู้จักปรับตัวพอเหมาะ ความกลัวเกิดภาวะ 
แทรกซ้อน - ตระหนัก –รู้ตนและข้ออ่ืน ๆ มี
ข้อดีคือไม่เช่ืออะไรง่าย  ข้อเสีย คือไม่ค่อยมี
เวลา รีบ ต้องรู้จักวางแผนและเปิดรับให้ทัน
ด้านสิ่งแวดล้อม เลือกใช้ 
 
 
 
 
 
 

อย่างไรบ้าง ญาติก็ตอบว่าออกกําลังกายในการ
ทํางาน นําเอามาปรับใช้กับตนเองในการออก
กําลังกาย และไม่เคยใช้สมุนไพรในการรักษา
โรคเบาหวาน” 
 
“เป็นเบาหวาน และมีความดันโลหิตสูง ไขมันใน
เลือดสูง ควบคุมนํ้าตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์  
การใช้หลักสัปปุริสธรรม คือ รู้เหตุ รู้หลักในการ
ทําให้เกิดโรค เกิดจากกรรมพันธ์ุ และไม่ทราบว่า
เกิดจากอย่าง อ่ืนได้ด้วย   รู้จักประมาณตน 
ควบคุมอาหารการกิน แต่เน่ืองด้วยคนได้น้อยจึง
ทําให้การควบคุมอาหารง่ายด้วย กินน้อย  รู้ผล
ว่าการกินยามาก ๆ กลัวมีผลต่อไต ต่อตับได้ง่าย 
จึงบอกตัวเองว่าให้ทําให้ตัวเองต้องได้กินยาน้อย
ที่สุด รวมไปถึงระวังเรื่องการกินอาหารด้วย  
เรื่องยากลัวแต่ก็กินยาได้ตามหมอให้มา มีปัญหา
ของบุคคลรอบข้าง ผู้ป่วยมีความเครียดเร่ืองลูก 
น้อยใจว่าลูกไม่รัก มาดูแลหรือใส่ใจตนเอง”  

 
“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ การรู้เหตุ 
โรคเบาหวานเกิดจากกรรมพันธ์ุ  ไม่ทราบไม่รู้ตัว
แต่ต้นว่าที่เรากินเยอะหรือน้อยไป ไม่ทราบว่า
อาหารจําพวกฟักทอง เผือก มัน กล้วยแขกทอด  
กินแล้วทําให้นํ้าตาลขึ้น รู้จักผล มีความสนใจใน
การดูแลตนเอง ไม่อยากที่จะเป็นเบาหวาน
รุนแรงข้ึนรู้จักตน สําคัญคือการออกกําลังกาย 
การเดิน ทํางานบ้าน ไม่มีเวลา ทําได้น้อยรู้จัก
ประมาณ รู้แต่ก็ยังทําไม่ได้ อาหารม้ือเย็นอาจ
ไม่ได้กิน ทําไมจึงได้กินเช้า 7.30-8.00 น. รีบ รู้
เวลา กินยาสม่ําเสมอไม่ลืมกินยา แต่เมื่อไป
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ด้านความตระหนักและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตัวอย่างคาํตอบการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รู้ตน รู้บุคคลแวดล้อมได้ดี - ตระหนัก 
วางแผนทําต่อเน่ืองด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่างจังหวัดนาน ๆ ครั้งที่ลืมกินยา  การปฏิบัติตัว
ไม่ได้บ้าง แต่ดูแลตนเองตลอด รู้จักชุมชน พ่ีสาว
ทราบพามาหาหมอ พ่ีชาย พ่อ แม่ เป็นเบาหวาน 
ด้านรู้สิ่งแวดล้อม มีปัญหา เรื่องเยอะไม่คิดมาก 
ดูละคร ฟังเพลง ไม่เข้าวัด ฟังธรรม/เทศกาลปี
ใหม่ สวดมนต์ปีใหม่ บริจาคโลงท่ีวัดแถวบ้าน 
รู้จักความแตกต่างของบุคคล  ไม่ได้นํามาใช้ ไม่
เช่ือคนที่ทํางานเป็น เอายามาคุยมาเป็น ไม่ค่อย
เช่ือแผนปัจจุบัน หมอมาก โฆษณาไม่เช่ือถือ ไม่
เคยทดลองใช้ยาสมุนไพร อุปสรรค แบบไม่เป็น
มากไม่คิดว่าเป็นอุปสรรค เลี่ยงหวาน ทุเรียน
แบบไม่ดี ไม่กิน 2 ปี นาน ๆ ซื้อแกะแล้ว ไม่ได้
ทํางานแล้ว แบ่งกินกับพ่ีสาว ไม่มีเน้ือในลูกมาก” 

 
“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ การรู้เหตุ เหตุที่
เกิดไม่สําคัญ กรรมพันธ์ุถ่ายทอด รู้จักผล ทําให้
เราต้ังใจดีขึ้น ทําให้ดีกว่าน้ี รู้จักตน การออก
กําลังกายแค่ไหนโรคถึงจะดีขึ้น ขี่จักรยาน ขี่ตาม
ความสามารถของตนเอง กินอาหาร รู้ ว่ากิน
นํ้าตาลข้ึน ของหวานชอบกินมากกว่า ขนมคุกก้ี 
กุ้งแห้งเค็ม ห้ามแฟนซื้อมา พอมีอะไรแล้วทําใจ
ยากอยากกิน รู้จักประมาณ ทําได้แค่ไหน ขี่
จักรยานสะดวกว่ายนํ้าต้องเดินทางเข้าไปเหน่ือย
กว่า จึงขี่จักรยานจาก 10 กิโลเมตร เพ่ิมระยะ 
ทางเป็น 30 กิโลเมตรใน 5 ปี รู้เวลา กินยาเป็น
เวลาสม่ําเสมอ ออกกําลังกายเป็นเวลา เคยเป็น
โรคกระเพาะจะต้องกินอาหารให้เป็นเวลา มี
อาการใจหวิว เจาะเลือดทุกวันจะเขียนไว้ที่มือ
เพ่ือเตือนตนเอง รู้จักชุมชน มีคนคอยดูแล แฟน
เป็นคนอ่านหนังสือได้ เครียดที่ไม่ได้ทํางาน เหลือ
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ด้านความตระหนักและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตัวอย่างคาํตอบการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การเห็นตัวแบบดี และไม่ดีของเพ่ือนที่เป็น
เบาหวาน ซึ่งทําตัวได้ดี และไม่ดีแบบขั้นเสีย 
ชีวิต – ตระหนัก รู้เหตุ รู้ผล รูต้น รู้ประมาณ รู้
บุคคลเป็นสําคญั 
: มีข้อมูลเคยใช้ยาสมุนไพร หยุดยา 
 
 
 
 

แต่จัดเวลาออกกําลังกาย การเข้าวัด ไม่ค่อยได้
ไปรถติด เปิดทีวีฟังพระเทศน์ อยู่บ้านมากกว่า 
ไม่มีเพ่ือนคุย รู้จักความแตกต่างของบุคคล  มี
ช่วงเปลี่ยนยา ถามตัวแทนยา ถามคุณหมอ 
เพ่ือนเป็นเบาหวาน ข้างบ้านขึ้นตาแล้ว ปัจจุบัน
ทานยาระบาย แลกเปลี่ยนกัน กินเลี้ยงถ้าช่วง
ควบคุมจะไม่ไปงานเลี้ยงเลย”  
 
“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ การรู้เหตุของ
โรคเบาหวานมีความสําคัญกับตนเอง มีอายุมาก
ขึ้น และการทานอาหารการกินทําให้เป็นโรค 
เบาหวานได้ รู้จักผล คิดว่าตนเองกินอะไรก็ไม่
เป็นโรคเบาหวาน รู้ว่าต้องกินยาต่อเน่ือง เคย
หยุดยาเองและกินยาสมุนไพรนาน 1 ปี และ
กลับมาเริ่มรักษาโรคหวานใหม่ มีความสนใจใน
การดําเนินการของโรคมากข้ึนกว่าเดิม เพราะถ้า
ไม่สนใจจะเกิดผลตามมาคือการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
กลัวการฉีดอินซูลิน รู้จักตน มีวิธีในการปฏิบัติตน 
โดยการออกกําลังกาย การควบคุมอาหาร หวาน 
มัน เค็ม ทําได้ดีในการควบคุมอาหาร  มีการออก
กําลังกายสัปดาห์ละ 2 คร้ัง ด้วยการเดิน แกว่ง
แขน และออกกําลังกายเท้า ดูแลตนเองได้ดี
เท่าที่ควร เพราะน้ําตาลยังสูงอยู่ มีความรู้บ้าง
ตามแพทย์แนะนํา รู้จักประมาณ การกินอาหาร
พอดีทําให้ควบคุมโรคเบาหวานได้ เช่น เช้ากิน
ธัญพืชครึ่งแก้ว กินนํ้าเปล่า 2 แก้ว, เที่ยง กินข้าว 
1 ทัพพี มีผัก , เย็น ผัดผัก ข้าวต้มปลา สลัด 
ส้มตํา รู้เวลา กินยาตรงเวลาสม่ําเสมอ (เมื่อก่อน
จะกินบ้างไม่กินบ้าง) เพราะกลัวว่าจะเป็นเหมือน
เพ่ือนที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน โรคความดัน
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ด้านความตระหนักและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตัวอย่างคาํตอบการสัมภาษณ์ 
โลหิตสูง และมาหาหมอสม่ําเสมอไม่ขาดนัด และ
มีการดูแลตนเองในด้านสุขภาพทุกเรื่องที่ทําได้ มี
จิตใจร่าเริง ไม่เครียด ให้ความสําคัญกับการดูแล
ตนเอง รู้จักชุมชน  ลูกมีส่วนช่วยดูแลตนเอง 
เมื่อก่อนเป็นคนท่ีนอนดึก ต่ืนสาย กินไม่ได้
ควบคุมอาหาร และตอนน้ีเปลี่ยนเป็นนอนหัวค่ํา 
3-4 ทุ่ม ต่ืนนอน ตี 5-6 โมงเช้า ทําอาหารให้ลูก
ทาน และมีการควบคุมอาหารไม่กินตามใจอยาก 
แต่ก็มีนาน ๆ คร้ังกินตามใจบ้าง เดือนละ 1-2 
คร้ัง หลังหาหมอพยายามกินแต่ผักมากข้ึนและ
อาหารทะเลเน้นปลาเป็นส่วนมาก การแก้ไข
ปัญหากับความเครียด โดยการร้องเพลง เล่น
เกมส์ เข้าสังคมพูดคุยกับเพ่ือน รู้จักความแตกต่าง
ของบุคคล มีการนําข้อมูลจากเพื่อนมาใช้กับ
ตัวเองในด้านที่มีผลดี มีการพูดคุยแลก เปลี่ยน
กับกลุ่มเพ่ือนที่เป็นโรคเบาหวานด้วยกัน และ
นํามาปฏิบัติกับตนเองได้และเอาเพ่ือนเป็นแบบ 
อย่างที่ดี ที่สามารถคุมนํ้าตาลได้ดี ว่าเขามีวิธี
ปฏิบัติตนอย่างไร เคยทดลองใช้ยาสมุนไพร 1 ปี 
และหยุดยารักษาเบาหวาน ตอนน้ีเลิกกินยา
สมุนไพรและกลบัมากินยาและรักษาโรค เบาหวาน
ใหม่ เพราะกินสมุนไพรแล้วไม่ดีขึ้นจึงกลับมาเร่ิม
รักษาใหม่” 

  
 กลุ่มน้ีมีความตระหนักต่อโรคเบาหวานท่ีดี ส่วนใหญ่รู้เหตุแท้จริงที่ตนเองเป็น มักเกิดจาก
พฤติกรรมเป็นสาเหตุหลัก รู้จักเข้มงวดในการดูแลตนเอง ทั้งเรื่องอาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ์ 
ไม่อยากเป็นมากขึ้น แต่ยังมีบางคนเป็นผู้สูงอายุ มีน้อยใจที่ลูกไม่มาสนใจ มีจิตใจเข้มแข็งไม่เช่ือสื่อง่าย 
ๆ หรือมีความต้ังใจแน่วแน่ในการปรับพฤติกรรม เช่น การไม่ไปกินเลี้ยงกับเพ่ือน ๆ ถ้าอยู่ในระยะ
ควบคุม  มีมุมมองทางบวก ได้แก่ บอกว่าอยู่เศรษฐานะตํ่าเลือกไม่ได้ แต่ทําให้กินน้อยไปเอง  มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วางแผนต่อตนเองเพ่ือให้ดูแลตนเองต่อเน่ือง เช่น การเลือกวิธีออกกําลังให้
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เหมาะสมกับตน เลี่ยงการเสียเวลารถติด  มีการหาวิธีผ่อนคลายที่เหมาะกับสภาพบุคคล มีการเคยใช้
ยาสมุนไพรสําหรับบางคนแต่กลับมาใช้แผนปัจจุบัน เพราะไม่ได้ผล 

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยควบคุมค่าระดับน้ําตาลได้บ้าง แต่ยังไม่ดีนัก ยังไม่อยู่ในเกณฑ์แต่ลดลง
จากเดิม ระยะเริ่มกําลังเปลี่ยนแปลง  โดยตัวอย่างข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามตาราง ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.21 ตัวอย่างคําตอบการสัมภาษณ์ด้านความตระหนักและข้อมูลที่เก่ียวข้องของกลุ่มที่ 2 

ผู้ป่วยที่ควบคุมค่าระดับน้ําตาลได้บ้าง  
  

ด้านความตระหนักและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตัวอย่างคาํตอบการสัมภาษณ์ 
- ความกลัวต่อโรค เพ่ิงเร่ิมเป็น ยังมีความสนใจ
ในการดูแลตนเองมากขาดความรู้ เมื่อได้รับ
ข้อมูลเพ่ิมขึ้น – ตระหนักมากขึ้น รู้เหตุ รู้ตน 
วางแผนปรับเปลี่ยน ยังมีความเครียดในการ
ทํางาน ครอบครัว 
: มีข้อมูลของการได้รับเคร่ืองด่ืมชูกําลังฟรีวันละ 
2 ขวด จากบริษัท ความเสียดายด่ืมทุกวันโดยไม่
รู้ว่ามีนํ้าตาลสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“หลักสัปปุริสธรรมที่นํามาใช้ ได้แก่  เรื่องรู้เหตุ
โดยรวมแล้วยังไม่ทราบว่าเป็นเบาหวานจาก
อะไร คิดว่าน่าจะเกิดจากการกินข้าวเหนียว
เยอะ พอตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวาน มีการ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ คือ งดอาหาร
หวาน นํ้าหวาน แต่ยังไม่มีเวลาออกกําลังกาย 
และยังควบคุมการกินเยอะของตนเองไม่ได้ การ
ทานยาอย่างสม่ําเสมอดี ไม่ขาดยา วางแผนใน
การดําเนินชีวิต คือจะเริ่มปรับเปลี่ยนตนเอง
ใหม่ หลังรับทราบข้อมูลจากคําแนะนําของ
แพทย์และเจ้าหน้าที่แล้ว  เมื่อก่อนทํางานขับรถ
ส่งของ ด่ืมเครื่องด่ืมชูกําลังวันละ 3-4 ขวด และ
กาแฟซองทุกวัน  เพ่ิงเป็นเบาหวาน 1-2 ปี ตอน
ที่เร่ิมเป็นเบาหวานมีอาการผิดปกติมาก่อน มา
ตรวจเน่ืองจากมีอาการชาปลายมือ ปลายเท้า 
เหน่ือย อ่อนเพลีย นํ้าหนักลด ประมาณ 10 
กิโลกรัม ใน 2 เดือน ตรวจเจอน้ําตาล ในเลือด 
157 (มก./ดล.) ตกใจว่าค่านํ้าตาลสูงไม่คิดว่า
ตนเองจะเป็นเบาหวาน มีนํ้าตาลเฉลี่ยสะสมสูง
มาก 11.5 แพทย์แนะนําแต่ยังไม่เข้าใจและยัง
ไม่ทราบการปฏิบัติตัวอย่างไร พอได้รับคําแนะ
อีกจากการตรวจเท้า ตอนน้ีพอทราบว่าจะต้อง
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ด้านความตระหนักและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตัวอย่างคาํตอบการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ความกลัวต่อการกินยามาก –ตระหนักบ้าง รู้
เหตุ รู้ตน รู้ประมาณ รู้เวลา ยังไม่เข้มงวด ไม่มี
แรงจูงใจสําคญั 
: มีข้อมูลการด่ืมเครื่องด่ืมชูกําลังด้วย ต้องให้
ข้อมูลให้เลิกก่อน ป้องกันภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ 
เช่น หลอดเลือดหัวใจฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูแลตนเองอย่างไรบ้างแล้ว  คิดว่าตนเอง
จะต้องลดนํ้าตาลในเลือดให้ได้ ปกติมีเรื่องให้
ต้องคิดเยอะ ขณะนี้หย่ากับภรรยาและต้องส่ง
ลูกเรียนด้วย แต่ทุกวันน้ีมีการสวดมนต์ไหว้พระ
ทุกวัน อยู่กับตัวเองได้ดีขึ้น ความเครียดที่มีรู้สึก
ปล่อยวางไ ด้ บ้างแล้ว  มีความตกใจที่ เ ป็น
เบาหวาน แต่พอได้รับคําแนะนําก็คิดว่าตนเอง
ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําให้ได้ เพราะก่อนหน้า
น้ีใช้ชีวิตกินอาหารที่มีความเสี่ยงมาโดยตลอด
โดยไม่รู้ ตอนน้ีเข้าใจถึงสาเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง
ของตนเองได้แล้ว” 
 
“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ รู้เหตุว่าการเป็น
โรคเบา หวานของตนเอง เกิดจากพฤติกรรมไม่ดี  
รู้ว่าเป็นเพราะตนเองด่ืมเคร่ืองด่ืมชูกําลังเยอะ 
อย่างน้อย 2 ขวดต่อวัน คิดว่าเมื่อกินยามาก ๆ จะ
ทําให้ตับไตเสื่อม ควรควบคุมอาหารต่อเน่ืองให้
ดีกว่าเดิม  รู้ว่าตนเองสามารถควบคุมดูแลตนเอง
ได้ มีการออกกําลังกายแต่ไม่สม่ําเสมอ ยังมีกิน
ของหวานบ้าง การพอดีในการกินกับออกกําลัง
กายรู้ว่ามีความสําคัญ เพราะเมื่อออกกําลังกายจะ
ดึงเอานํ้าตาลมาใช้ ยังทําไม่ได้ การกําหนดเวลา
กินยา ไม่ได้ขาด ทําทุกวันอย่างสมํ่าเสมอรวมท้ัง
มาพบหมอ การดูแลตนเองพยายามแก้ปัญหาให้
ได้ ไม่เคยถามเพ่ือนเร่ืองโรคเบาหวาน และไม่ใช้
ยาสมุนไพร ข้อที่สําคัญที่สุดพบว่าเป็นการรู้จัก
ประมาณ และพอดี เพราะถ้าเรารู้จักการกินที่พอ 
ประมาณต้ังแต่แรกก็จะไม่เป็นเบาหวาน และต่อ
จากน้ีก็จะดูแลตนเอง จากการควบคุมการกินและ
พยายามออกกําลังกาย” 
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-  ปัจจัยการสนับสนุนจากการได้รับข้อมูล
พอเพียง เข้าอบรมหลายครั้ง มีเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม – ตระหนักมาก มีหลักสัปปุริสธรรม
ทุก ๆ ข้อ รูจ้ักวางแผนท่ีดีต่อตนเอง 
: รู้ตน - มีข้อมลูแสวงหาด้านสมุนไพร ใช้การ
ไตร่ตรองด้วยตนเอง  รู้บุคคล – อาจเกิดผลทาง
ลบ เพราะเพ่ือนชักชวนไปกินอาหารบ่อย ๆ แต่
ปรับให้เหมาะสมได้  
ด้านบุคคลในครอบครัวยังไม่ร่วมเรียนรู้ ช่วยกัน
ดูแล หรือรับประทานอาหารด้วยกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ การรู้เหตุที่เกิด
เป็นสิ่งสําคัญ ตนเองมีกรรมพันธ์ุ พ่อแม่พ่ีน้อง
เป็นเบาหวานหมดทุกคน ในบ้านมีพ่ีน้องท้อง
เดียวกันอยู่ 4 คน รู้ว่าเราต้องรู้ผลมันจะเกิด
มากข้ึน ต้องกินยาควบคุมไม่เช่นน้ัน จะมีโรคไต 
โรคหัวใจตามมา กินอาหารแบบควบคุมได้ดี จน
คุณหมอจะให้ไปเป็นตัวแบบให้คนอ่ืนอยู่ช่วง 
หน่ึง รู้ว่าตนเองประมาณในการกิน การออก
กําลังกายให้สม่ําเสมอด้วยการแกว่งแขนวันละ 
500 ครั้ง ตอนห้าโมงเย็น ยกนํ้าหนัก 2-3 กิโลกรัม 
การกินยาและพบแพทย์สม่ําเสมอไม่มีขาด การ
วางแผนการกิน สิ่งแวดล้อม ไม่เครียดทําได้  
เพ่ือนที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ก็คือเพ่ือนที่
เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ทําให้มีกําลังใจในการ
ดูแลตนเอง การทดลองใช้สมุนไพรเคยลองแล้ว 
แต่ไม่จริงจัง ได้แก่ ต้มใบมะยม ใบมะกรูดกิน 
สิ่งที่ทําให้ทําได้ต่อเน่ือง การรู้จักตนเอง อายุ
มากแล้ว หกสิบกว่าแต่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ดูแลตนเองได้  สิ่งที่ทําให้ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง 
คือ เพ่ือนชอบชวนกินบุฟเฟ่ต์ แต่ก็พยายาม
เลือกกินสลัดผัก ของหวานก็จะหยิบไปคําเล็ก ๆ 
เป็นคํา ๆ กินแบบกลัว ๆ ในเรื่องเวลาสําหรับวัย
ตนเอง คิดว่าไม่มีปัญหาใด ๆ เพราะที่ บ้าน
ปัจจุบันอยู่กันเพียงสองคนตายาย แต่เรื่อง
อาหารบางครั้งต้องแยกกันกิน เพราะแฟนเป็น
คนไม่ชอบกินอาหารจืด  คิดว่าหลักธรรมสัปปุ
ริสธรรมมาเป็นแนวทางในการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ เพราะรู้เหตุ รู้ผลก็สามารถ
ดูแลตัวเองได้แล้ว”  
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- ด้านจิตใจ ต่อการดูแลตนเองต่อเน่ือง –
ตระหนักบ้าง ยังตามใจตน ไม่วางแผน รู้ตน ว่า
เป็นอย่างไรเช่นที่บอกว่าใจไม่เข้มแข็งพอ จึงยัง
ดูแลตนเองไม่ได้ดี รู้ข้ออ่ืน ๆ บ้างแต่ไม่เปลี่ยน
แบบเข้มงวด จึงยังไม่ได้ผล  
: มีข้อมูลความเสี่ยงจากการหยุดยา ลืมกินยา 
และการใช้สมนุไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ การรู้เหตุ การ
เกิดโรคเบาหวานว่ามีความสําคัญ การเกิด
โรคเบาหวานเกิดจากกรรมพันธ์ุและการรับ 
ประทานอาหาร รู้จักผล การกินยาเบาหวานน้ัน
สําคัญมาก เคยหยุดยามา 1 ปี และกลับมา
รักษาอีกครั้ง และอยากให้โรคเบาหวานหาย 
ขาด ยังมีความกังวลเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยู่  
รู้จักตน มีความรู้ในการดูแลตนเองพอสมควร 
การดูแลตนเองนั้นจะต้องเน้นที่เ ร่ืองการกิน
อาหาร อย่าตามใจปาก ปัจจุบันยังตามใจปาก
อยู่ รู้จักประมาณ การกินอาหารยังไม่พอดีกับ
ตนเองและมีการออกกําลังกายทุกวัน  แต่
ระยะเวลาที่ออกยังน้อย รู้เวลา มีการลืมกินยา
บ้าง ช่วงกลางวัน แต่ช่วงเช้าและเย็นจะไม่ลืม
กินยา พยายามดูแลตนเองตลอดเวลา รู้จัก
ชุมชน ไม่มีการวางแผนในการดําเนินชีวิต กิน
อาหารทุกอย่าง ส่วนมากไม่เครียด รู้สึกตัวว่าใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข มีลูกสุนัข 2 ตัวเป็นเพ่ือน 
รู้จักความแตกต่างของบุคคล ตอนน้ีรักษาพร้อม
กับเพ่ือนในกลุ่มโรคเบาหวานด้วยกัน การใช้สื่อ
ยังมีการใช้สื่อที่ผิด เพราะเลือกกินอาหารตาม
สื่อนําเสนอ  และเคยใช้สมุนไพรที่โฆษณาตาม
วิทยุและทีวี  คิดว่าตนเองใจยังไม่เข้มแข็งพอ 
บางทีมีน้อยใจคิดว่าตนเองยังควบคุมอาหาร
ไม่ได้ คุมอาหารยาก ทั้งที่ก็ออกกําลังกายทุกวัน 
นํ้าหนักก็ไม่ลง นํ้าตาลก็ไม่ลง ยังเหมือนเดิม 
รู้จักดูแลตนเอง เพราะตนเองจะรู้ตัวเองดีว่า
จะต้องทํายังไงให้พอดีและผ่านไป” 
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-  ยังขาดแรงจงูใจสําคัญ –ตระหนักน้อย รู้หลัก
ในทุกข้อแบบไม่ชัดเจน ไม่ได้ทําต่อ เร่ืองขาดรู้
ประมาณ ที่สําคัญด้านอาหารและออกกําลัง
กาย ขาดรู้เหตุ รู้ผลที่ก่อให้เกิดผลเสีย จากการ
ขาดยา 
: มีข้อสังเกตเรื่องการใช้ยาสมุนไพร แล้วหยุดยา
แผนปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ การรู้เหตุ รู้ว่า
สาเหตุการเกิดโรคเบาหวานน้ันสําคัญ เพราะ
เกิดจากการกินอาหารของตนเอง รู้จักผล การ
กินยามีความสําคัญ จะพยายามฟังเจ้าหน้าที่ให้
เข้าใจ และปฏิบัติตามคําแนะนําทุกข้ันตอน 
รู้จักตน มีการควบคุมโรคเบาหวานและสามารถ
ปฏิบัติตัวได้ดีมาก มีการดูแลตนเองเรื่องการ
ควบคุมการกินอาหาร แต่ยังคุมไม่ได้เท่าที่ควร 
รู้จักประมาณ รู้แต่ก็ยังกินเยอะ กินให้อ่ิม ให้จบ ๆ 
ไปในแต่ละมื้ออาหาร การออกกําลังกายน้ัน
สําคัญ แต่ไม่ได้ออกกําลังกายเลย ไม่มีเวลา รู้
เวลา ส่วนใหญ่กินยาตรงเวลา แต่ก่อนอาจมีลืม
บ้างเป็นบางครั้ง ดูแลตนเองมาตลอดไม่ว่า
ช่วงเวลาไหน รู้จักชุมชน ส่วนใหญ่เลือกซื้อกิน 
ผัก ปลา ไม่กินหมู ไก่ ช่วยกันดูแลเรื่องอาหาร
การกินสองคนตายาย พยายามไม่เครียด เลิก
งานตอนเย็นก็จะชวนกันไปสวดมนต์ที่วัดยาน
นาวา เพ่ือร่วมงานก็จะไม่มีปัญหา ต่างคนต่าง
ทํางานกันไป รู้จักความแตกต่างของบุคคล  ถ้า
เป็นเพ่ือนที่ป่วยด้วยกันก็จะบอกว่าลดอาหาร
ทําไมเยอะแยะ ตนเองเลยไม่ฟังไม่ถามการคุม
อาหาร แต่จะคุมอาหารเองไม่ถามเพ่ือน เคยใช้
ยาสมุนไพรอยู่พักหน่ึงกินแล้วไม่ดีขึ้นจึงกลับมา
รักษาที่โรงพยาบาลเหมือนเดิม สิ่งที่ช่วยให้ดูแล
ตนเองได้ คิดว่าคําแนะนําของคุณหมอในการ
อบรมคร้ังน้ี จะทําให้ดูแลตัวเองได้ตลอดไปและ
คุมนํ้าตาลได้ อุปสรรค การไปออกกําลังกายน่ีขี้
เกียจมากที่สุด ไปเดินได้นิดหน่อยก็เหน่ือยก็จะ
น่ังพัก แล้วทําให้ไม่อยากออกกําลังกาย อันน้ี
เป็นปัญหาใหญ่สําหรับตนเองหลักพุทธธรรม 
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- เห็นตัวแบบไม่ดี – ตระหนัก รู้ตามหลักสปัปุ
ริสธรรมทุก ๆ ข้อโดยเฉพาะรู้ประมาณ รู้จัก
วางแผนต่อตนเอง รู้บุคคล สิง่แวดล้อมจาก
เพ่ือนเป็นตัวแบบไม่ดี ส่งผลทางบวกให้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ความต้ังใจของตนและตัวแบบไม่ดีจากเพ่ือน 
แต่ยังมีความเข้าใจ ความเช่ือผิดต่อการกินยา–
ตระหนัก รู้ตามหลักสัปปุรสิธรรมทุก ๆ ข้อ  
: มีข้อมูลของ รู้ผล กินยาเบาหวานตับไตเสื่อม 

เป็นหลักดูแลตนเองได้ เรื่องที่สําคัญที่สุดคือ
ความประมาณ ตนเองยังควบคุมปริมาณการกิน
ยังไม่ได้ ยังมีนิสัยที่ชอบกินให้อ่ิมอยู่ พยายามจะ
ปรับปรุงตนเองให้ได้” 
 
“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ การรู้เหตุ รู้ว่า
โรคเบาหวานเกิดจากการกินอาหารและกรรมพันธ์ุ 
เป็นเบาหวานมา 5 ปี ต้ังแต่อายุ 62 ปี  รู้จักผล 
ไม่เคยหยุดยาเบาหวานเอง กินยาสม่ําเสมอ ยัง
มีนํ้าตาลสูง คุมอาหาร คุมนํ้าตาลไม่ได้ แต่มีการ
ออกกําลังกาย รู้จักตน มีกินข้าวน้อยลง ของ
หวานไม่กิน ผลไม้กินเล็กน้อย มีการเลือก
รับประทานอาหารที่มีรดชาดจืด ไม่ค่อยกินผัก 
และเมื่อก่อน DTX 230 mg% แต่ขณะน้ีมี 
DTX 154 mg% BP 137/84 mmHg รู้จัก
ประมาณ รู้ ว่าการกินอาหารพอดีทําให้คุม
เบาหวานได้ และมีการออกกําลังกายทุกวัน โดย
การเดิน ป่ันจักรยาน ยกนํ้าหนัก รู้เวลา กินยา
ตรงเวลา สม่ําเสมอ หาหมอสม่ําเสมอตามนัด 
พยายามดูแลตนเองให้ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน 
รู้จักชุมชน เลือกการกินผลไม้น้อยลง ไม่เครียด 
รู้จักความแตกต่างของบุคคล  มีเพ่ือนเป็น
เบาหวาน ไม่คุมน้ําตาล มี DTX >400 mg% 
ขึ้นไป และตัดน้ิวเท้าไป 2 น้ิวแล้ว ตนเองไม่
อยากโดนตัดน้ิวจึงต้องคุมนํ้าตาลให้ได้” 
 
“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ การรู้เหตุ การ
เกิดโรคเบาหวานเกิดจากกรรมพันธ์ุ รู้จักผล กิน
ยาเบาหวานมากทําให้ตับ ไตเสื่อมเร็ว รู้จักตน  
ไม่รู้ปริมาณในการรับประทานอาหารในแต่ละ
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อาจเกิดความเสี่ยงต่อการหยุดยาเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แสวงหาวิธีการดูแลตนเองจากสื่อใหม ่ๆ  –
ตระหนัก วางแผน ปฏิบัติ รูต้ามหลักสัปปุริส
ธรรม 

มื้อ ทานอาหารมากเกินไปทําให้นํ้าตาลในเลือด
สูง ถ้าเพ่ือนรอบข้างกินอาหารไม่เหมาะสม กิน
เยอะก็จะแนะนําให้ตระหนักในการรับประทาน
อาหาร ถ้าไม่ตระหนักในการกินอาหารจะทําให้
เป็นเบาหวานเหมือนอย่างตนเอง รู้จักประมาณ 
มีการควบคุมอาหารหวาน ออกกําลังกาย รู้เวลา 
กินยาตรงเวลา ไม่ขาดยา ไม่ขาดนัด รู้จักชุมชน 
ศึกษาข้อมูลการดูแลตนเองสม่ําเสมอ ไม่เครียด 
จัดการกับปัญหาได้ รู้จักความแตกต่างของ
บุคคล เห็นเพ่ือนที่เป็นโรคเบาหวานด้วยกันมี
การตัดขา ก็จะเพ่ิมการดูแลตนเองเพ่ิมมากข้ึน 
ต้องดูแลตนเองเพ่ิมมากขึ้น ในการควบคุม
นํ้าตาล จะได้ไม่โดนตัดขาเหมือนเพ่ือน”  
 
-การใช้หลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ การรู้เหตุ เป็น
เบาหวานสามารถต้องป้องกันชะลอโรคแทรก
ซ้อนไว้ โรคแทรกซ้อนของเบาหวานความสําคัญ
มาก อันตรายมาก รู้จักผล ไม่เคยออกกําลังกาย 
ทํางานหนัก ปัจจุบันออกกําลังกายคร่ึงช่ัวโมง  
กินข้าว 18-19 น. ออกกําลังกายตอนเช้า รู้จัก
ตน รู้ วิธีในการควบคุมโรคเบาหวานได้ ดูแล
ตนเองได้บ้าง รู้จักประมาณ กินพอดี ออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ รู้เวลา กินยาสม่ําเสมอ ตรงเวลา 
พยายามดูแลตนเองให้มากข้ึน  รู้จักชุมชน ดู
ออกกําลังกายในYouTube รู้ความแตกต่างของ
บุคคล  ไม่กินสมุนไพรแต่ต้มนํ้าอัญชัญด่ืมบ้าง”   

  
 ข้อมูลสรุปในกลุ่มน้ีจะพบว่า ด้านความตระหนักเริ่มมีความตระหนักที่มากขึ้นต้องการท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง แต่ยังบอกว่ามีข้อแม้หลายประเภทจึงควบคุมตนเองแบบทําได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง หลังจากตระหนักมีการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติ ปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจ ครอบครัว และเพ่ือน
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ยังเรื่องสําคัญมาก ความกลัวความกังวลต่อโรคทําให้รักษาต่อเน่ือง ควบคุมตนต่อเน่ือง ยังมีบอกว่า
กลัวต่อการกินยาทําให้ตับไตเสื่อม แต่จึงเป็นสาเหตุให้ดูแลนเอง คิดว่าแนวคิดตามหลักสัปปุริสธรรม
สามารถดูแลตนเองได้ รู้สึกว่าตนเองจิตใจไม่เข้มแข็งพอ ใช้สมุนไพรตามส่ือที่มีขายเพ่ือรักษาเบาหวาน
หรือซื้อมาต้มเองเป็นบาลคน กลุ่มน้ีควบคุมอาหารและออกกําลังกายปานกลางถึงมาก แต่บางคนยัง
ไม่ต่อเน่ือง มีการนําสื่อมาใช้ในการดูแลตนเอง ที่ได้ผลต่าง ๆ กันไป เช่น ทางบวกดูจาก You tube 
ทางลบเช่ือแล้วไปซื้อหามากินแต่ไม่ดีขึ้น  กลุ่มน้ีมีบางคนน้อยใจ ท้อใจว่าทําแล้วเบาหวานไม่ลด 

กลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยที่ยังควบคุมค่าระดับน้ําตาลไม่ได้ ผู้ป่วยที่ยังไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือคิด
บ้างแต่ไม่จริงจัง  โดยได้ให้ข้อมูล ดังน้ี  

 
ตารางที่ 4.22 ตัวอย่างคําตอบการสัมภาษณ์ด้านความตระหนักและข้อมูลที่เก่ียวข้องของกลุ่มที่ 3 

ผู้ป่วยที่ควบคุมค่าระดับน้ําตาลไม่ได้ 
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- ขาดความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง 
– รู้ตนบ้าง ว่าคุมไม่ดีเท่าน้ัน แต่ยังไม่ตระหนัก 
ไม่จริงจังในการปรับเปลี่ยน มีสภาพตนที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่ตระหนัก ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงใดๆ – ขาด
รู้ตน และรู้บุคคล ตนเองขาดความรู้ความ
เข้าใจต่อโรคและข้อมูลเพ่ือไตร่ตรองหรือมีพลัง
อํานาจด้านข้อมุลในการใช้สมุนไพร ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เป็นบุคคล ส่งผลทางลบต่อ
สุขภาพได้ง่าย  
 

“รู้เหตุ รู้สาเหตุการเกิดของโรคเบาหวานว่ามี
ความสําคัญกับการป่วยของตัวเอง เพราะตัวเอง
ชอบกินอาหารหวาน กินข้าวมาก และชอบด่ืมชา 
กาแฟที่มีส่วนผสมของน้ําตาลมาก รู้จักผลของ
การเกิดโรคแล้ว ผลจากการกินยามาก มีผลต่อ
ตับต่อไต แต่ก็ต้องได้กินยา และรู้ตน รู้ตนเองนะ
ว่าคุมไม่ดี รู้ว่าต้องเลือกกินอาหาร และออกกําลัง
กาย ก็ยังทําไม่ได้หรอก สุขภาพไม่ดีเป็นผู้สูงอายุ
แล้วจะออกยังไงไหว แต่ยังกินยาอย่างสมํ่าเสมอ
ตามคําแนะนําของแพทย์ตลอดนะ” 

 
“ตามหลักสัปปุริสธรรมที่ใช้ ได้แก่ เรื่องการรู้เหตุ 
ไม่รู้หรอกว่าตนเองเป็นเบาหวานเกิดขึ้นได้
อย่างไร ไม่ได้คิดจะค้นหาเหตุอีก ไม่ค่อยได้มี
เวลาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้ แนะนํา 
การประมาณตนยังไม่รู้ว่าจะประมาณอะไรเท่าไหร่ 
ถึงรู้ก็ยังคิดว่าประมาณไม่ได้  ประโยชน์หรือผลที่
จะได้จากคุมยังไม่รู้ดีนัก รู้ว่าควรกินข้าวน้อย คิด
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- เริ่มตระหนัก – รู้ตน บ้าง แต่ยังขาดข้อมูล
เร่ืองการเลือกใช้สมุนไพรว่าดีหรือไม่ ยังมีการ
ทอลอง แสวงหาเพื่อตนเองดีขึ้น แต่ยังไม่เป็น
ผล รู้บุคคล บอกมีเพ่ือนดี แต่ไม่ระบุชัดเจนว่า
อย่างไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
- ความกลัวต่อภาวะแทรกซ้อน –ตระหนัก
เพ่ิมขึ้น ใช้หลกัสัปปุริสธรรมหลายข้อ แต่ยังไม่
เข้มงวดกับด้านอาหาร ออกกําลังกาย 
 
 
 
 
 

ว่าน่าจะดี แต่ทําไม่ได้  บางทีก็ถามคนแก่คนอ่ืน 
ๆ ว่ากินสมุนไพรดี เช่น ย่านางจะทําให้ดี บางทีก็
กินบ้าง เผื่อจะล้างพิษ  คิดว่าทํางานก่อสร้างจะ
ทําไงได้ ก็ต้องกินมาก ๆ ครอบครัวสามีก็ให้กิน
หวาน ๆ ด้วย เพราะเป็นเบาหวานเด๋ียวนํ้าตาล
ตก กลัวไม่มีแรง  หลักยึดทางใด ๆ ที่จะทําให้
ปฏิบัติตนดีขึ้น ยังไม่มี  ยังไม่เคยคิด เคยแต่
ทดลองสมุนไพรแล้ว แต่แบบล้างพิษเฉย ๆ ยังไม่
แน่ใจว่าดีขึ้นไหม” 

 
“หลักสัปปุริสธรรมที่นํามาใช้ ได้แก่ รู้เหตุในการ
เกิดโรค รู้ผลในการเป็นโรคเบาหวาน ถ้าควบคุม
นํ้าตาลไม่ดีทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ รู้วิธีการ
ควบคุมโรค หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
รสชาดหวานแล้ว แต่ออกกําลังกายบ้างแต่น้อย
มาก คิดว่าตัวเองรู้ประมาณมีความพอดีในการ
รับประทานอาหาร และรู้เวลาในการดูแลตนเอง 
รู้บุคคล มีการคบเพ่ือนที่ดี เรื่องสมุนไพรใช้บ้าง 
เช่น การต้มนํ้าตะไคร้ ใบเตย แต่ไม่ใส่นํ้าตาล ด่ืม
เพ่ือลดน้ําตาลในเลือด ยังไม่เคยควบคุมนํ้าตาล
ได้ สูงตลอด” 

 
“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ การรู้เหตุ รู้
สาเหตุการเกิดโรคเบาหวานแต่ไม่ถึง100% รู้
เพียง 70% ทํายากจะให้นํ้าตาลลด รู้จักผล รู้ว่า
การกินยาเบาหวานมากจะส่งผลต่อตับและไต 
กลัวเบาหวานขึ้นตาและไตมาก  รู้จักตนการ
ปฏิบัติตัวมีการกินตามใจปากบ้างบางวัน บางมื้อ
อาหารยังกินนํ้าหวาน นํ้าอัดลม สามารถดูแล
ตนเองได้คิดว่า 70% รู้จักประมาณ การกิน
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- ตัวแบบที่ไมดี่หรือการขาดความรอบรู้เพียง 
พอ ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต้องนอน
โรงพยาบาล –ตระหนักได้มากข้ึน รู้ตนและข้อ
อ่ืน ๆ  รู้ประมาณ รู้ว่ายังทําไม่ได้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารพอดีคือจะไม่ค่อยหวานแต่จะกินข้าวเยอะ
ในบางมื้ออาหาร โดยทั่วไปจะทาน 2 ทัพพีต่อมื้อ
อาหาร ยังพบนํ้าหนักตัวเท่าเดิม (นํ้าหนัก 80 
กิโลกรัม สูง 165 เซ็นติเมตร  ดัชนีมวลกาย 
(Body mass index; BMI)) ยังเกินมาตรฐาน รู้
เวลา กินยาอย่างสมํ่าเสมอ ตรงเวลา แต่การดูแล
ตนเองก็ยังไม่เต็มที่ในการคุมอาหาร การออก
กําลังกาย รู้จักชุมชน ผัก ผลไม้กินน้อย ไม่มี
ความเครียดกับโรคมาก   ไม่มีอาการเครียด รู้จัก
ความแตกต่างของบุคคล  มีการสอบถามญาติที่
เป็นเบาหวาน และไม่เคยใช้ยาสมุนไพร” 
 
“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ การรู้เหตุ รู้ว่า
สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานมีความสําคัญ 
และส่วนใหญ่เกิดจากการกินอาหาร รู้จักผล 
ไม่ได้รักษาเบาหวานต่อเน่ืองมา 6 เดือน ไม่ได้กิน
ยาเบาหวานต่อเน่ือง รู้จักตน มีการควบคุม
อาหารเองในช่วง 1-2 เดือนแรก หลังจากน้ันก็
ไม่ได้คุมอาหาร ไม่ได้ออกกําลังกาย ไม่มาตรวจ 
ไม่กินยา มีความเข้าใจว่า ถ้าดูแลตนเองด้วยการ
ควบคุมอาหารและออกกําลังกายสามารถคุม
เบาหวานได้โดยไม่ต้องกินยาหรือไปหาหมอ แต่
ไม่รู้หลักในการควบคุมอาหารด้วยตนเอง จึงไม่
สามารถคุมน้ําตาลในเลือดได้ และได้มานอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยนํ้าตาลสูง  รู้จัก
ประมาณ การออกกําลังกายก็ทําบ้างไม่ทําบ้าง  
รู้เวลา ไม่ได้กินยาเบาหวานมา 6 เดือน หลังจาก
ที่โรงพยาบาลเอกชนใกล้โรงพยาบาลเลิดสินปิด
กิจการ  จึงไม่ได้ไปรับการรักษาต่อที่อ่ืนจึงหยุด
กินยา รู้จักชุมชน วางแผนควบคุมอาหารด้วย
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- เห็นตัวแบบที่ไม่ดี –ตระหนัก รู้ตนบ้าง บอกรู้
ประมาณ แต่จริง ๆยังทําไม่ได้ดี ยังกินของชอบ
ทุกอย่าง ขาดรู้บุคคล ท้อแท้ สิ่งแวดล้อมรอบ
ข้างที่เอ้ือต่อสุขภาพดีขึ้น 

ตนเอง รู้จักความแตกต่างของบุคคล  มีการ
สอบถามข้อมูลจากเพ่ือนบ้างเป็นบางคร้ัง 
หลังจากออกจากโรงพยาบาลจะพยายามดูแล
ตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม”  
 
“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ การรู้เหตุ 
สําคัญ กรรมพันธ์ุจากพ่อ แม่ เริ่มเป็น 40 ปี พ่ี
น้องเป็น 11 คน พ่อ แม่ เป็นเบาหวานท้ัง 2 คน 
รู้จักผล จากตัวอย่างบาดแผล ตัดขา น่ากลัว กิน
ยายังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ยังไม่รู้ทําไม ยังกินผลไม้
ตลอด ทุเรียน ลําไย ชอบมาก อยากมาก กิน
ข้าวโพด มะม่วง  กินก๋วยเต๋ียวเส้นหมี่ กินไม่ค่อย
เยอะ กินยาไม่ตรงเวลา กินยากับข้าวใกล้ ๆ กัน 
ไม่ออกกําลังกาย เหน่ือยไม่เพ่ิมขึ้น แผลยังไม่
หายเคยผ่าตัดหัวใจบอลลูน ไม่รู้การดําเนินการ
โรคที่ชัดเจน รู้จักตน ดี เข้าใจ ไม่มีโอกาสหาย
จากโรค ออกกําลังกายดีกว่า ยังทําไม่ได้ดี รู้ทุก
อ ย่ าง  กินผลไม้  ไม่ กิ น นํ้ า อัดลม  โอ วัล ติน 
โดยเฉพาะไข่เจียวงด ปรับเปลี่ยนมากขึ้น  รู้จัก
ประมาณ จํากัดพออ่ิม อยากกินอีกก็ไม่กิน รู้เวลา 
พยายามทํ าตน เอง ใ ห้ ดี  รู้ จั ก ชุมชน  ไม่ ไ ด้
ทําอาหารเอง ซื้อแบบสําเร็จ ไข่เจียว  หัวไชโป๊ว 
นาน ๆ ครั้ง  ชอบไปโน่นนี่ ร่วมกิจกรรมแก้เครียด 
มีร้องเพลง ตลาดบางน้ําผึ้ง  ออกกําลังกายอยู่บน
ตึกได้แต่ปลูกผักในสวนบนดาดฟ้า เปลี่ยนแจกัน
ดอกไม้  รู้จักความแตกต่างของบุคคล  กินอะไร 
ทําอะไรดี ครอบครัวลูกห้าม เค้าไม่เข้าใจเรา 
สมุนไพรไม่ได้กินมาครึ่งปีแล้ว กินอาหารเสริมตัว
หน่ึง มีกระเทียมดี ทําให้นํ้าตาลไม่ขึ้น หลัง ๆ ขึ้น 
แรก ๆ ดี นํ้าตาลลด แต่นํ้าตาลสะสมไม่ลด ได้
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เห็นประสบการณ์ผู้ป่วยโดนหลอก  เภสัชกรมา
สอนเรื่องยาสมุนไพร บอกว่ามีกระเทียม คนที่กิน
ยาละลายลิ่มเลือดห้ามกิน บางคนซ้ือยาโสมใน
YouTube เภสัชให้ใช้ยาทาพอได้ จิตใจ ไม่มี
กําลังใจ ท้อแท้ ไม่มีคนทําด้วยไม่อยากทํา” 

  
ข้อมูลสรุปในกลุ่มน้ีจะพบว่าด้านความตระหนักในระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยบอกว่าตนเองรู้ตาม

หัวข้อหลักสัปปุริสธรรม แต่เมื่อสัมภาษณ์เชิงลึกยังไม่มีความตระหนักอย่างแท้จริง หรือในส่วนของ
การรู้แต่ละหัวข้อยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่สนใจ เห็นความสามารถของตนเองในการดูแลตนเองได้ต่อ
โรคเบาหวานในระดับตํ่า จึงยังไม่ควบคุมตนเองอย่างเข้มงวด  มีความกลัวต่อการกินยาว่าจะเป็น
ผลเสียต่อตับไต กลัวว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนแต่ยังไม่เริ่มดูแลตนเองเต็มที่ ยังมีความหวังที่จะหาย
หรือดีขึ้น  ยังมีภาวะเส่ียงจากการกินอาหารหวาน และยังมีการใช้สมุนไพรเกือบทุกคน เช่ือถือในยา
สมุนไพรว่าจะช่วยให้โรคดีขึ้นขณะที่กลัวยาแผนปัจจุบัน ผู้ป่วยคนที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจนต้องนอน
โรงพยาบาล จะมีความตระหนักว่าจะดูแลตนเองเพ่ิมขึ้นได้   

สรุปข้อมูลรวมในระยะเร่ิมแรกที่คิดจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความตระหนัก จะเห็นได้
ว่ากลุ่มที่ควบ คุมค่าระดับนํ้าตาลได้ตามเกณฑ์ ดูแลตนเองได้ต่อเน่ืองมีความตระหนัก เช่ือมั่นใน
ความสามารถของตนเอง ต้ังใจที่จะดูแลตนเองอย่างต่อเน่ือง มากกว่ากลุ่มที่ควบคุมระดับนํ้าตาลไม่ได้  
ข้อสังเกตคือในกลุ่มที่เกือบควบคุมค่าระดับนํ้าตาลในเลือดได้ มีการปรับพฤติกรรมที่ทําได้บ้างไม่ได้
บ้าง แต่มีแนวโน้มที่ดี ส่วนใหญ่จากการเห็นตัวแบบที่ไม่ดี 

ข้อสังเกตจากการสัมภาษณ์ ผู้ป่วยไม่ว่าจะคุมน้ําตาลได้ดีหรือหรือไม่  มีความกลัวต่อการ
กินยาแผนปัจจุบันว่าจะทําให้ตับ ไตเสื่อม โดยทุกกลุ่มเคยมีการใช้ยาสมุนไพรทั้งที่ซื้อจากสื่อ และต้ม
นํ้าสมุนไพรกินเอง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความหวังที่จะดีขึ้น จึงแสวงหาหนทางอ่ืน  ข้อมูลที่เป็นคําพูดจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกใช้เป็นแนวทางในการแนะนํา ให้คําปรึกษา หรือรวบรวมเป็นข้อมูลการเรียนรู้แก่
ผู้ป่วยได้ ซึ่งใช้เป็นแนวทางจัดการเสริมพลังอย่างหน่ึงแทนการสนทนาในกิจกรรมกลุ่ม (dialogue) 
เพราะเป็นความรู้สึกของผู้ที่เป็นเบาหวานเอง สามารถเป็นวิธีการที่ใช้แทนการมาเข้าพบกลุ่มของ
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ของผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนเขตเมือง 
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1.2 การกระทํา(action) ระยะดําเนินการ/กระทํา/ปฏิบัติ –มีปัจจัยสนับสนุนและปัญหา
อุปสรรคใด 

ระยะน้ีเป็นการดําเนินการ ซึ่งสัมภาษณ์หาปัจจัยสนับสนุน ในกลุ่มต่างๆ คือ กลุ่มเป็นที่
ควบคุมระดับนํ้าตาลไม่ได้ ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง กลุ่มที่ควบคุมค่าระดับนํ้าตาลได้บ้างแต่ยังไม่ดีนัก ยัง
ไม่อยู่ในเกณฑ์ และกลุ่มที่ควบคุมค่าระดับนํ้าตาลได้อยู่ในเกณฑ์ คนละเอียด ดังน้ี 

1.2.1) ปัจจัยสนับสนุน ในระยะดําเนินการ/ปฏิบัติการดูแลตนเอง 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ควบคุมระดับน้ําตาลได้ตามเกณฑ์ ดูแลตนเองต่อเนื่อง 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มที่ควบคุมระดับนํ้าตาลได้ตามเกณฑ์ ดูแลตนเองต่อเน่ือง  

ปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้ดูแลตนเองต่อเน่ือง คือ หน้าที่รับผดิชอบ  ความรักบุตร ตัวแบบครอบครัวเป็น
เบาหวานด้วยกันเรียนรู้ด้วยกัน การเข้ากลุม่อบรมพบผู้ป่วยโรคเดียวกัน ความมุ่งมั่นของตนเอง  และ
การเห็นตัวแบบไม่ดี  ตัวอย่างคําตอบ ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4.23 ตัวอย่างคําตอบการสัมภาษณ์ด้านปัจจัยสนับสนุนของกลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่ควบคุมค่า

ระดับน้ําตาลได ้
 

ปัจจัยสนับสนนุ ตัวอย่างคาํตอบสัมภาษณ ์
- ด้านตนเอง ความรักและความรับผิดชอบใน
การดูแลลูก 

“ให้ต้องดูแลตนเองมากที่สุด คือ ลูกยังเล็กผู้ป่วย
เลยต้องดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเพ่ือดูแล
ครอบครัว” 
“เพ่ือสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะรักลูกจึงดูแลตนเองให้
ดีขึ้นกว่าเดิม” 

- ครอบครัว และตัวแบบที่ดี “การเรียนรู้จากตัวแบบที่เป็นบุคคลในครอบครัว 
มารดาเป็นเบาหวาน เร่ิมรู้ตนและเรียนรู้จาก
บุคคล ร่วมปรับเปลี่ยนร่วมกัน” 

- เพ่ือน การเขา้ร่วมกลุ่ม “การเข้าร่วมกลุ่มอบรม และการเพ่ิงเป็น
เบาหวาน ยังสามารถปฏิบัติตนได้ต่อเน่ือง” 

- ตัวแบบที่ไมดี่ และความต้ังใจของตน “ความต้ังใจทีม่ีชีวิตอยู่ต่อ  มีตัวอย่างญาติไตวาย
ต้ังแต่อายุ 50 ปี” 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มเป็นที่ควบคุมค่าระดับน้าํตาลได้บ้าง แต่ยงัไม่ตามเกณฑ์ ดูแลตนเอง
ยังไม่ต่อเนื่องดีนัก   

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มที่ควบคุมค่าระดับนํ้าตาลได้บ้าง แต่ยังไม่ตามเกณฑ์ มี
ปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้มีการดูแลตนเองต่อเนื่อง ได้แก่ การรักตนเอง หน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้อง
ดูแลตนเองให้ดีเพ่ือเป็นเสาหลักของครอบครัว การอยากมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข กําลังใจและการ
ดูแลจากครอบครัว เพ่ือน และการเห็นตัวแบบไม่ดี  ตัวอย่างคําตอบการสัมภาษณ์ต่อปัจจัยสนับสนุน 
ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 4.24 ตัวอย่างคําตอบการสัมภาษณ์ด้านปัจจัยสนับสนุนของกลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยท่ีควบคุมค่า

ระดับน้ําตาลได้บ้าง 
 

ปัจจัยสนับสนนุ ตัวอย่างคาํตอบสัมภาษณ ์
- ด้านตนเอง รักตน มีความรับผิดชอบต่อลูก 
รู้ตนเองเริ่มมีความมุ่งมั่น 

“ปัจจัยสําคัญของผม คือ ผมรักตัวเอง เมื่อรู้ว่า
โรคเบาหวานเป็นมาก จากพยาบาลบอกเร่ืองค่า
นํ้าตาลสะสมเฉลี่ยสูง แปลว่านํ้าตาลสูงตลอด พอ
ได้รับคําอธิบายให้รู้ถึงสาเหตุ รู้ตนเองว่าต้องรีบ
ดูแลตัวเพราะความรับผิดชอบหลักของผม มี
หน้าที่สําคัญในการดูแลลูก ต้องแข็งแรงต่อไป” 

 “คิดถึงตนเองอยากเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ยัง
เข้มงวดได้ไม่ดีพอ คุมนํ้าตาลได้บ้างเล็กน้อย”  
“ยังคิดว่าตัวเองต้ังใจไม่เต็ม 100 ตอนทํางานไม่มี
เวลาออกกําลังกาย เครียด  ควบคุมอาหารไม่ได้  
ทําไม่ได้ดี ตอนน้ีต้องต้ังใจ เพราะอะไรก็ต้องจาก
ตัวเราทุกอย่าง ต้องมุ่งมั่น”  

- ด้านครอบครัว “สิ่งสนับสนุนคือ ครอบครัว”  
“มีครอบครัวบุคคลรอบข้างช่วยกันดูแล” 

- เพ่ือน อยากมีความสุข พบกลุ่มและได้
ความรู้ 

“การอยากมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข มีกลุ่มเพ่ือน”  
“คิดอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะพบกลุ่ม
เพ่ือนและได้ความรู้”          

- ตัวแบบไม่ดี “ตัวแบบจากครอบครัวเป็นเบาหวานหมด คนรู้จัก
เป็นอัมพาต” 
“ที่ทําใหม้ีการดูแลตนเองจากเห็นตัวอย่างไม่ดี” 
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ควบคุมระดับน้ําตาลไม่ได้ ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง   
ข้อมูลจากกลุ่มน้ีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การยังไม่เห็นว่ามีสิ่งสนับสนุน  การเห็นตัว

แบบภาวะแทรกซ้อนจากคนรู้จักและครอบครัว  การขาดการไตร่ตรองต่อการดูแลตนเองโดยใช้ยา 
กล้าเสี่ยงที่จะทดลองควบคุมเบาหวานด้วยตนเองทําให้เกิดภาวะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
การได้พบเพ่ือนดีทําให้ทําตัวได้ดีและปรับรูปแบบให้เหมาะกับการออกกําลังกายในวิถีชีวิตตน 
ตัวอย่างคําสัมภาษณ์ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.25 ตัวอย่างคําตอบการสัมภาษณ์ด้านปัจจัยสนับสนุนของกลุ่มท่ี 3 ผู้ป่วยท่ีควบคุ้มค่า

ระดับน้ําตาลไม่ได้ 
 

ปัจจัยสนับสนนุ ตัวอย่างคาํตอบสัมภาษณ ์
- ยังไม่เห็นว่ามีปัจจัยสนับสนุน “ไม่ค่อยมีอะไรที่จะสนับสนุนให้ฉันดูแลตนเองได้ดีขึ้น”   
- ด้านเพ่ือนต่อการออกกําลังกายและการ
กินอาหาร 
 

“การสนับสนุนจากรูปแบบการออกกําลังกายโดยการ
เดินขึ้นบันได ได้พบเพ่ือนคุยด้วย” 
“มีเพ่ือนที่ดีเป็นปัจจัยสนับสนุน ทําให้รู้ว่าต้องหลีก 
เลี่ยงอาหารหวาน” 

- ตัวแบบที่ไม่ดีของตนเอง และญาต ิ “เห็นญาติเป็นโรคเบาหวาน แล้วไม่ได้ดูแลตนเองให้ดี
แล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนเสี่ยงต่อไต ต้องทําตัวให้ดี” 
“การดูตัวอย่างจากครอบครัว รู้เหตุเห็นภาพจริงภาวะ 
แทรกซ้อน ไม่อยากเป็น” 
“เดิมไม่คิดถึงเรื่องการขาดยา คิดว่าน่าจะลองคุมทุก
อย่างได้เอง ทําให้นํ้าตาลสูงมากจนต้องเข้าอยู่รักษาใน
โรงพยาบาล เป็นแรงสนับสนุนของตนเอง” 

 
สรุปด้านปัจจัยสนับสนุนที่จะทําให้มีการดูแลตนเองต่อเน่ือง ทั้ง 3 กลุ่มมีความ

คล้ายกัน แต่กลุ่มที่ควบคุมนํ้าตาลในเลือดได้ โดยดูแลตนเองต่อเน่ือง มีความมุ่งมั่นในการดูแลตนเอง
มากกว่า จากรักตนเองอยากมีชีวิตอยู่อย่างความสุข มีความรัก หน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุตัวตน
ชัดเจนว่าบุตร มีความคิดเชิงบวกในการร่วมดูแลกันและกันในครอบครัวจากการเป็นตัวแบบที่ดี 
ในขณะที่กลุ่มที่มีแนวโน้มเกือบจะทําได้ดีก็มีจุดมุ่งหมายชัดเจนเช่นการต้องดูแลลูก  ส่วนการมีกลุ่ม
เพ่ือนและการเห็นตัวแบบที่ไม่ดีก็เป็นปัจจัยสนับสนุนเช่นเดียวกัน  
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ข้อสังเกตคือ ในกลุ่มที่ควบคมุค่าระดับนํ้าตาลไม่ได้ โดยดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง บางคน
ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเรื่องการดูแลตนเองเลย จึงไม่มีการวางแผนใด ๆ ต่อตนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ผู้ป่วยน้ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ง่าย   

การพยาบาลหรือการจัดกิจกรรมเสริมพลัง ใช้ปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวข้างต้นน้ีมาเป็น
ข้อมูลในการแนะนํา ให้คําปรึกษา หรือในการจัดอบรมเสริมพลังต่อไป  

1.2.2) ปัญหาอุปสรรค ในระยะดําเนนิการ/ปฏิบัติการดูแลตนเอง 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเป็นที่ควบคุมระดับน้าํตาลได้ตามเกณฑ์ ดูแลตนเองต่อเนื่อง 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ด้านตนเองเป็นผู้สูงอายุ การทํางาน เศรษฐานะ และด้าน

ครอบครัว ตัวอย่างคําตอบ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 4.26 ตัวอย่างคําตอบการสัมภาษณ์ด้านปัญหาอุปสรรคของกลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยท่ีควบคุมค่า
ระดับน้ําตาลได ้

 

ปัญหาอุปสรรค  ตัวอย่างคาํตอบสัมภาษณ ์

- เป็นผู้สูงอายุ “ลืมกินยาบางครั้งจากสูงอายุ เมื่อก่อนกินอาหาร
โดยไม่สนใจ ระวังเฉพาะข้าว เป็นผู้ที่นํ้าตาลไม่สูง
มาก ผอม ไม่เป็นคนคิดมาก ไม่เช่ือถืออะไรง่าย” 
“เร่ิมผู้สูงอายุขึน้ แต่ยังมีความพยายามที่จะทําของ
ตนเอง” 

- เศรษฐานะต่อการจัดการด้านอาหาร “ฐานะไม่ดี ทําให้ไม่มีความรู้หรือเข้าใจพอ การคิด
เร่ืองอาหารไม่สามารถทําได้ตลอด” 
“ไม่มีเงินพอต้องทํางานตลอด” 

- ความเครียดต่องาน ครอบครัว  “เร่ืองความเครียดต่อครอบครัวเพราะต้องดูแล
ตนเองและครอบครัว” 
“ความเครียดในที่ทํางาน  

 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเป็นที่ควบคุมระดับน้ําตาลได้บ้าง ยังไม่ตามเกณฑ์ ดูแลตนเองยังไม่

ต่อเนื่องดีนัก 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ต่อปัญหาอุปสรรค คือ ด้านตน ครอบครัว และเพ่ือน โดย

หลักของความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตนยังไม่สมบูรณ์ การเริ่มต้นดูแลตนเองอย่างเข้มงวดขณะ
เป็นผู้สูงอายุ และมีนํ้าหนักเกิน ยังไม่จริงจังในเร่ืองอาหาร การออกกําลังกายยังไม่เหมาะสม มีปัญหา
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ด้านจิตใจ ขาดแรงสนับสนุนเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย เช่น การแยกกัน
รับประทานกับครอบครัว ไม่มีเพ่ือนร่วมปฏิบัติต่อเน่ือง รับประทานเร็ว จัดสรรเวลาไม่พอเหมาะ 
ตัวอย่างคําตอบ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.27 ตัวอย่างคําตอบการสัมภาษณ์ด้านปัญหาอุปสรรคของกลุ่มท่ี 2 ผู้ป่วยท่ีควบคุมค่า

ระดับน้ําตาลได้บ้าง 
 

ปัญหาอุปสรรค  ตัวอย่างคาํตอบสัมภาษณ ์

- เป็นผู้สูงอายุ อ้วน ช้า หลงลืม น้อยใจง่าย “เป็นผู้สูงอายุแล้วทําอะไรไม่สะดวก อ้วนอยู่เดิม 
ภรรยาแยกกันกินอาหาร เพราะกินคนละรสชาด” 
 “เป็นผู้สูงอายุมีหลงลืมกินยา เหงา น้อยใจเก่ง 
ออกกําลังกายได้เบา ๆ”  

- การทํางานหนัก สภาพเศรษฐานะ “การมีปัญหาที่ต้องทํางานหนัก อาจยังทําตนไม่
ต่อเน่ืองไม่ได้ดี” 
“ทํางานหนัก ไม่ได้ออกกําลังกายหรือพักเพียงพอ  

- ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความไตร่ตรองให้
ทันสื่อปัจจุบัน 

“ยังไม่ค่อยเข้าใจนักเรื่องการปฏิบัติตนต่อโรค” 
“ฉันเช่ือที่เขาสื่อสารมาทางออนไลน์” 
“ว่าง ๆ ชอบค้นหาช่องทางอ่ืนในการรักษา” 

- พฤติกรรมส่วนบุคคล และการขาดความ
มุ่งมั่นต้ังใจ 

“รับประทานเร็ว ปริมาณมากเกิน คุมนํ้าตาลไม่ได้ 
ไม่ชอบออกกําลังกายให้สม่ําเสมอ อยากเปลี่ยน
พฤติกรรม แต่ยังทําไม่ได้ดีพอ คุมนํ้าตาลได้บ้าง
เล็กน้อย” 

- เพ่ือน “ไม่มีเพ่ือนไปการออกกําลังกายต่อเน่ือง”            
 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเป็นที่ควบคุมระดับน้ําตาลไม่ได้ ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มน้ี คือ เป็นผู้สูงอายุ มีความพร่องของการดูแลตนเองจาก

โรค มีความท้อแท้เหน่ือยหน่าย ปัญหาเรื่องเศรษฐานะ/ความรู้ และความเช่ือของตนเองและ
ครอบครัว ยังไม่เห็นความตระหนักมีข้อแม้เรื่อง สถานที่ออกกําลังกาย ไม่มีเวลา ยังไม่มีความมุ่งมั่น 
ตัวอย่างคําตอบ ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.28 ตัวอย่างคําตอบการสัมภาษณ์ด้านปัญหาอุปสรรคของกลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยท่ีควบคุมค่า
ระดับน้ําตาลไม่ได้ 

 

ปัญหาอุปสรรค ตัวอย่างคาํตอบสัมภาษณ ์
- การเป็นผู้สูงอายุ และสภาพของความ
พร่องการดูแลตนเองจากโรค 

“ในการดูแลตนเอง ขณะน้ีไม่สามารถเดินเร็วได้
เหมือนเดิม มีการเคลื่อนไหวช้าลง มีอาการเวียน
ศีรษะบ่อยขึ้น ทําให้ต้องต่ืนแต่เช้าเพ่ือไม่ให้เสียเวลา
ในการเดินทางไปทํางาน  และต้องระวังเวลาลุกน่ัง
ต้องทําอย่างช้า ๆ” 
“ในการดูแลตนเอง สภาพร่างกายมีอาการเหน่ือย 
บางครั้งมีอาการวูบและเวียนศีรษะ เมื่อน่ังพักและด่ืม
นํ้าหวานแล้วอาการจะดี”  

- ตนเองและครอบครัว ความรู้ความเข้า
ความเช่ือที่ไม่ถูกต้อง 

“สามีเช่ือว่า เป็นเบาหวานต้องกินหวาน ๆ มาก ๆ 
เด๋ียวไม่มีแรงทํางาน ฉันทํางานก่อสร้างด้วย เคยแล้ว
ต้องกินหวานหน่อย สดช่ืนไม่ง้ันอยู่ไม่ได้ ไม่รู้หรอกว่า
ทํายังไงถึงจะดีขึ้น ไม่ได้สนใจ” 

- ไม่มกีารค้นหาสิ่งใหม่ วางแผนต่อตนเอง
ในมุมบวก ไมค่ิดเปลี่ยนพฤติกรรม
ความชอบเดิม ๆ เช่น การบอกว่าไม่มีเวลา 
สถานที่ และคนเข้าใจ 

“ไม่มีเวลาออกกําลังกาย ทํางานเป็นแม่บ้าน เหน่ือยก็
นอนพัก เหมือนกินแล้วก็นอน นํ้าหนักตัวจึงยังไม่ลด 
บางทีก็มีกินข้าวมาก กินตามใจปาก”  
“ท้อแท้บ่อย ๆ ญาติไม่เข้าใจ ไม่มีสถานที่ออกกําลัง
กายแต่ปรับเปลี่ยนได้โดยทําสวนบ้าง อาจยังไม่
เพียงพอ ยังชอบกินจุบจิบ กินยาไม่ตรงเวลา” 

 
สรุปข้อมูลรวมด้านปัญหาอุปสรรคสําคัญในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน คือ 

ด้านตนเอง ความเป็นผู้สูงอายุ และการไม่มีความเพียรเพียงพอ ทั้งที่พบว่าขาดความรู้ความเข้าใจและ
การต้องทํางานหนัก ฐานะไม่ดี การมีความเครียด  นอกจากน้ันด้านครอบครัวที่ไม่เข้าใจเป็นปัญหา
อุปสรรคสําคัญด้วย เพราะย่ิงทําให้กินอาหารมากข้ึน เมื่อไม่รู้จริงและต้องทํางานหนัก ทําให้ย่ิงไม่
สนใจ ไม่ตระหนัก  ในกลุ่มที่ควบคุมค่าระดับนํ้าตาลได้ยังมีมุมมองบวก และพบปัญหาอุปสรรคเพียง
บางคน แต่เป็นปัญหาที่อาจทําให้เกิดการถดถอยในการดูแลตนเองต่อเน่ืองได้ จึงต้องมีการเน้นเสริม
พลังในทุก ๆ กลุ่ม ตามเหตุผลสําคัญที่พบด้วย  
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1.2.3) การสะท้อนคิด (reflect) มีหลักธรรม/แนวคิดอ่ืน ๆ ในระยะกระทําต่อเน่ือง/
ถดถอยกลับ - สนับสนุนการกระทําต่อเน่ือง  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มเป็นที่ควบคุมระดับน้ําตาลได้ตามเกณฑ์ ดูแลตนเองต่อเนื่อง 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ตัวอย่างคําตอบ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 4.29 ตัวอย่างคําตอบการสัมภาษณ์ด้านการสะท้อนคิดของกลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่ควบคุมค่า
ระดับน้ําตาลได ้

 

การสะท้อนคดิโดยหลักธรรม/แนวคิดอ่ืน ๆ ตัวอย่างคาํตอบการสัมภาษณ์ 
- ด้านตน “การรักตนเองเพราะต้องอยู่คนเดียว ยังต้องการ

ดูแลตนเองให้ดี” 
“เป็นคนจริงจังกับชีวิต มีหลักคิดเป็นของตนเอง ที่
ไม่เดือดร้อนหรือเบียดเบียนใคร” 

- ด้านตนและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม “หลักที่นํามาใช้ในการดูแลตนเอง คือ รู้จักตน รู้จัก
กินยามาตลอด ไม่ขาดยา รู้จักเลือกกิน เลือกซื้อ
อาหารมาให้ภรรยาทํา รู้จักการออกกําลังกาย รู้จัก
คุยกับคนรอบข้างที่ป่วยเป็นเบาหวานเหมือนกัน” 
“แนวคิดจากได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการ
อบรมคร้ังก่อน เร่ิมสนใจคุมได้มากขึ้น” 
“ไม่คิดมาก ปล่อยวางเรื่องต่าง ๆ เอง ไม่ค่อยเข้า
วัด แต่ทําบุญตามสะดวก” 
“ไม่เครียด เห็นว่าหลักสัปปุริสธรรมทุกข้อน่าจะใช้
ได้ผลดี” 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มเป็นที่ควบคุมระดับน้ําตาลได้บ้างแต่ยังไม่ตามเกณฑ์ ดูแลตนเองไม่
ต่อเนื่องดีนัก 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ตัวอย่างคําตอบ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.30 ตัวอย่างคําตอบการสัมภาษณ์ด้านการสะท้อนคิดของกลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่ควบคุมค่า

ระดับน้ําตาลได้บ้าง 
 

การสะท้อนคิดโดยหลักธรรม/แนวคดิอ่ืน ๆ ตัวอย่างคาํตอบการสัมภาษณ์ 
- ด้านตน “รู้จักคิดทบทวนเร่ืองที่ผ่านมา มีตัวแบบที่ไม่ดีของ

ตนเอง” 
“พยายามไม่เครียด ใช้ชีวิตตามท่ีควรเป็นได้” 

- ด้านการประมาณ เช่น เร่ืองอาหาร “รู้จักประมาณ ได้รับแนวคิด ความรู้ความเข้าใจ 
จากการเรียนรู้เ ร่ืองอาหาร ทําให้กลัวอาหารทุก
อย่างว่าเป็นแป้งและนํ้าตาลได้ แต่ก่อนให้งดอาหาร
หวานมาก แต่ตอนน้ีให้เลือกกินปริมาณน้อย และรู้
ปริมาณแต่ละอย่างเป็น ๆ ” 
“ในสัปปุริสธรรม คือ รู้จักประมาณ ความพอดี มา
ใช้ในการดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง ในเรื่องการควบคุม
โรคเบาหวานได้ดี มีการออกกําลังกายพอเหมาะและ
สม่ําเสมอเป็นประจําทุกวัน” 
“รู้ประมาณ การรับประทานอาหารให้ถูกต้อง การ
ออกกําลังกายให้เหมาะสม” 

- ด้านอ่ืน ๆ เช่น ไหว้พระ สวดมนต์ ทําบุญ 
แนวคิดดูแลครอบครัว 

“ไหว้พระสวดมนต์ มีหลักดูแลตนและครอบครัวให้ดี 
 “มีการสวดมนต์ประจําที่วัด” 
 “บางโอกาส ทําบุญ เวียนเทียน ฟังเทศน์” 
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มเป็นที่ควบคุมระดับน้ําตาลไม่ได้ ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์การสะท้อนคิด จากหลักธรรม/แนวคิดเพื่อใช้ในการดูแลตนเอง 

ตัวอย่างคําตอบ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.31 ตัวอย่างคําตอบการสัมภาษณ์ด้านการสะท้อนคิดของกลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยที่ควบคุมค่า

ระดับน้ําตาลไม่ได้ 
 

การสะท้อนคิดโดยหลักธรรม/แนวคิดอ่ืน ๆ ตัวอย่างคาํตอบการสัมภาษณ์ 
- ไม่มแีนวคิด/หลักธรรมใด “ยังไม่ค่อยมีชัดเจน ยังไม่คิดวางแผน หรือมีหลักคิด

เร่ืองโรคของตนเอง” 
- ด้านตน “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน”  

 “รู้ ว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน จะต้องพ่ึงตัวเอง 
ปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง แต่ยังทําไม่ได้ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย และมีค่านํ้าตาลในเลือดยังคุมไม่ดี มีการ
เพ่ิมยา  
“ความพอเพียงในการดําเนินชีวิตในการดูแลตนเอง” 
“รักตนเองและคิดจะดูแลตนเองมากข้ึน จากการ
เรียนรู้ที่ได้รับ เข้าใจถึงการรู้ผลในหลักสัปปุริสธรรม
ว่าสําคัญมาก” 
“รู้จักตน เดินสายกลาง” 

- ด้านอ่ืน ๆ เช่น ทําบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ 
ขอพร 

“มีการสวดมนต์ ไหว้พระ ขอพรสม่ําเสมอ 
“เวลาไม่สบายใจก็ไปไหว้พระทําบุญบ้าง แต่นาน ๆ คร้ัง” 

 
2) ประเด็นด้านการจัดกิจกรรมเสริมพลงัของทีมรักษาพยาบาล 
 กระบวนการเสริมพลังอีก 3 ข้อที่ทีมรักษาพยาบาลมีส่วนเก่ียวข้อง โดยนําข้อมูลจาก

ประเด็นที่ 1 มาวางแผนกิจกรรมต่อไปสําหรับผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่ม  ได้แก่  
 2.1 การสร้างความร่วมมือ มีการสร้างสัมพันธภาพแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยคําพูด

แบบผู้ป่วยด้วยกันเอง เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ ค้นหาปัจจัยสนับสนุนบุคคลสําคัญหรือเรื่องสําคัญ ผู้
ใกล้ชิดที่เป็นกัลยาณมิตร เพ่ือนํามาสร้างความตระหนักให้เกิดการรู้ตน รู้บุคคลนําไปสู่ข้ออ่ืน ๆ พร้อม
ทั้งการช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิด ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีความมั่นใจในตนเองเพียงพอหรือยังไม่
ตระหนัก เพ่ือตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรมจึงต้องเสริมพลังในส่วนน้ี 



189 
 

 2.2 การค้นหาสภาพจริงของผู้ป่วย โดยข้ันตอนน้ีค้นหาข้อมูลเชิงลึกว่าผู้ป่วยควรเสริม
ข้อมูลตามหลักสัปปุริสธรรมข้อใด ยกตัวอย่างตัวแบบที่ไม่ดีที่ผู้ป่วยมักกลัว ในเชิงสร้างความเข้าใจให้รู้
เหตุ รู้ผลแท้จริง 

 2.3 การสนับสนุนข้อมูล ความรู้ ทักษะ และแหล่งทรัพยากรให้เกิดรู้ประมาณ กาล 
ชุมชน โดย 

  1)  การพูดคุย แนะนํา ให้คําปรึกษาตามแนวคิดที่ไม่ขัดแย้งต่อผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยมี
อํานาจในการตัดสินใจเลือกตามหลักการเสริมพลังให้เขามีโอกาสเลือกเอง  

    2) ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลการแพทย์ทางเลือก  ข้อมูลความเช่ือ ความเข้าใจ และ
ภาวะเส่ียงที่อาจเกิดแก่ผู้ป่วยไว้เป็นข้อมูลในการพูดคุย ใช้คําพูด (dialouge) จากการสนทนาของ
ผู้ป่วยมาเป็นตัวอย่างข้อมูลเพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 

   3) การนัดพบคงไว้ด้วยกลุ่มผู้ป่วยที่มีการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน ให้เกิดเป็น
เหมือนสภาพปกติที่ผู้ป่วยมาตรวจและเข้าถึงได้ เป็นกลุ่มย่อยและระยะเวลาพอเหมาะ เพ่ือให้รู้สึก
ผู้ป่วยอยากทําต่อ อยากรวมกลุ่มต่อไป 

สรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  จากหลักของการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 6 ด้าน คือ ด้านความร่วมมือ ความจริงของโรค การคิดอย่างไตร่ตรอง การสนับสนุน 
การดําเนินการด้วยตนเอง และการปรับเปลี่ยนและคงไว้  แต่ 3 เร่ืองสําคัญที่ควรเน้นที่ได้จากการ
สัมภาษณ์น้ีที่ทําให้ผู้ป่วยเพิ่มแรงสนับสนุนหรือความมุ่งมั่นในการดูแลตนเองได้ดีและต่อเน่ืองมากข้ึน 
คือ การรู้สภาพจริงของตนและการเห็นตัวอย่างจากตัวแบบไม่ดี การมีบุคคลสําคัญเป็นเป้าหมายใน
การดํารงชีวิต ได้แก่ บุตร และการสนับสนุนด้วยทีมหรือครอบครัว เหล่าน้ีถือว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับใหม่
จากกลุ่มตัวอย่างสําหรับให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานในการดูแลตนเอง เพ่ือควบคุมค่าระดับนํ้าตาลได้ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มทีมสหสาขาวิชาชีพ 
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ทีมสหสาขาวิชาชีพทีมที่ 1  ได้แก่ 

แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน  พยาบาลวิชาชีพ 2 คน นักกายภาพบําบัด 1 คน นักโภชนากร 1 คน 
รวม 6 คน ระหว่างเมษายน-พฤษภาคม 2561 โดยมีข้อมูลตามหัวข้อของผลการสัมภาษณ์ ดังน้ี 

 1.  วัตถุประสงค์การสัมภาษณ์ทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือเป็นข้อมูลยืนยันในการ
นําหลักสัปปุริสธรรมมาใช้ ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการเสริมพลังที่ควรเป็น และหลักธรรม/แนวคิดอ่ืน ๆ 
ที่จะนํามาปฏิบัติได้จริงเพ่ือเป็นเทคนิคการเสริมพลังแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 2. ประเด็นการสัมภาษณ์ 3 ประเด็น คือ  
  2.1 ความคิดเห็นต่อหลักสัปปุริสธรรม 7 ว่าสามารถนํามาใช้ในการจัด

กิจกรรมเสริมพลังได้หรือไม่ ข้อใดที่สําคัญที่สุด 
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     2.2 ความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดเสริมพลัง หรือการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมควรเป็นรูปแบบใด ถ้ายึดหลักตามสัปปุริสธรรม 7 

  2.3  หลักธรรมหรือแนวคิดอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสําคัญในการจัดเสริม
พลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 ประเด็นการสัมภาษณ์ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 2.1  ความคิดเห็นต่อหลักสัปปุริสธรรม 7 สามารถนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริม

พลังได้หรือไม่ ข้อใดที่สําคัญที่สุด 
 

ความคิดเหน็ต่อหลักสัปปุรสิธรรม 7 ข้อสรุปและตวัอย่างคาํตอบการสัมภาษณ ์
- หลักสัปปุริสธรรม 7 สามารถนํามาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเสริมพลังสําหรับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ทีมสหสาขาวิชาชีพทุกคน บอกว่าหลักสัปปุริสธรรม
สามารถนํามาใช้ได้  

- สัปปุรสิธรรมข้อสําคัญทีสุ่ด - 3 ท่าน คิดว่าสัปปุริสธรรมข้อสําคัญที่สุด คือ รู้เหตุ 
และรู้ผล ได้แก่ “รู้ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น  การรู้ผล ควร
มีกิจกรรม เพ่ือทํากลุ่มแลกเปลี่ยนกัน  ต่อจากน้ันเป็น
เรื่องการรู้เหตุ โดยเฉพาะในด้านยา การกินยาเพ่ืออะไร 
เป็นประโยชน์อะไร จะทําให้ความร่วมมือมาก ข้อต่อไป 
คือ รู้ตน และที่สําคัญตามมา คือ รู้กาล”  
“เพราะการไม่รู้เหตุ ทําให้ป้องกันไม่ถูกจุด กิจกรรมให้
ความรู้ ถูกต้องแล้ว แต่ได้ผลอย่างไร ควรมีการกระตุ้น
ติดตามผล เห็นด้วยกับรู้ผล ตามกิจกรรมที่โรงพยาบาล
ทําอยู่ได้แก่การเสริมพลังด้วยวิธีต่าง ๆ ข้อต่อมา คือ รู้ตน” 
“เพราะถ้าผู้ป่วยไม่รู้ข้อมูลทีชั่ดเจน ก็จะทําตัวไม่ถูก ไม่
กลัวการเกิดนํ้าตาลสูง และขอ้ต่อมา คือ รู้บุคคล แบบ
ต้องรู้ตนเองและจุดประสงค์ของผู้รักษาด้วย” 
- 2 ท่าน คิดเห็นว่าข้อสําคัญที่สุด คือ รู้ตน โดยบอกว่า 
“เพราะการรู้ตน ทําให้ผู้ป่วยรู้สามารถทําอะไรได้บ้าง 
เมื่อเป็นโรค  เมื่อรู้แล้วต้องปฏิบัติอย่างไร  กิจกรรมใด
ควรรู้ เช่น ปัจจุบันน้ีเขาอยู่ตรงไหน เป็นเพราะด้วยเหตุ
อะไร พฤติกรรมอะไรที่ทําให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน ควร
ให้บอกได้ ข้อถัดไป คือ รู้เหตุ รู้ผล”  
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ความคิดเหน็ต่อหลักสัปปุรสิธรรม 7 ข้อสรุปและตวัอย่างคาํตอบการสัมภาษณ ์
“รู้ตน เน่ืองจากจะทําให้รู้จักควบคุมตนเองได้ นอก 
จากน้ันข้อต่อมา คือ ในส่วนที่มากายภาพจะเห็นว่าญาติ 
ผู้ดูแล ครอบครัวสําคัญมากเห็นว่ารู้บุคคล หรือการมี
เพ่ือนผู้ป่วย อย่างคนไข้ด้วยกันมาแล้วได้พูดคุยปรึกษา
กัน ชวนกันทํา อย่างออกกําลัง ฝึกข้อแขน ขา ทําได้
ดีกว่าทําคนเดียว เพราะก็ไม่ทํา ส่วนใหญ่ไม่เคยพบนัก
ว่าผู้ป่วยจะรู้ตนได้ดีมาก ๆ ถ้าไม่มีคนคอยช่วยเหลือ 
บางทีจะทําได้ดีในเรื่องรู้ตนก็เน่ืองจากมีอัมพฤกษ์ 
อัมพาตแล้วนั่นเอง” 
- 1 ท่าน คิดเห็นว่า รู้ประมาณ คือข้อที่สําคัญที่สุด 
“เพราะตัวเองอยู่ดูแลเรื่องอาหาร ผู้ป่วยส่วนมากมี
ปัญหาที่คุมไม่ได้ มักเป็นเรื่องอาหาร เร่ืองน้ีสําคัญที่สุด
กว่าเรื่องอ่ืน  เพราะมีอาหารจานเดียว อาหารขายเป็น
ถุงใส่เกลือ นํ้าตาล ผงชูรสกันมาก ถึงแม้จะปรุงอาหาร
เองยังขาดความเข้าใจ และโฆษณามีมาก ใส่แกงยังไม่นัว 
คือ ไม่เข้มข้น ใส่ทั้งผงชูรส นํ้าปลา ซีอ๊ิวขาว นํ้าปลาร้า 
ก้อนปรุงรส ทุกอย่างที่ใส่ได้ เป็นการเพ่ิมความเค็มให้กับ
โรคเบาหวานที่จะคุมไม่ได้ ข้อสําคัญต่อมาคือ รู้เหตุ รู้ผล”  

 
 สรุป ในความคิดเห็นต่อหลักสัปปุริสธรรม 7 ทีมสหสาขาวิชาชีพทุกท่านว่าสามารถ

นํามาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมพลังได้ และข้อใดที่สําคัญที่สุด คือ ส่วนใหญ่ตอบการรู้เหตุ และรู้ผล 
ส่วนข้อรู้ตนเป็นลําดับต่อมาในทุก ๆ ท่าน และข้อสังเกต คือ ในวิชาชีพเฉพาะจะเห็นต่างในด้านที่
ตนเองเก่ียวข้อง ว่ามีความสําคัญอย่างมากด้วย เช่น นักโภชนาการ เห็นว่า รู้ประมาณสําคัญ ส่วนนัก
กายภาพบําบัด เห็นว่า รู้บุคคล สําคัญ  
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    2.2 ความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะการจัดเสริมพลัง หรือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ควรเป็นรูปแบบใด ถ้ายึดหลักตามสัปปุริสธรรม 7 

 
รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมพลัง ตัวอย่างคาํตอบการสัมภาษณ์ 

- กิจกรรมกลุม่ผู้ป่วย  “ควรจัดเป็นกลุ่ม ต้องให้ผู้ป่วยมีแนวคิดเดียวกันก่อน” 
“ให้ผู้ป่วยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้พูด”  
“ร่วมกันวางแผน กินอะไรดีที่ใช้งบน้อย เลือกอะไรแทนเพ่ือ 
ให้ได้ประโยชน์กว่า วางแผนล่วงหน้าให้เหมาะกับตนเอง” 
“ควรมีกิจกรรมท่ีทําร่วมกัน แต่ถ้าไม่สามารถจัด ให้เป็นให้
คําปรึกษารายบุคคล” 
“ควรจัดเป็นกลุ่มเล็กไม่ควรเกิน 7 คน เน่ืองจากเป็นผู้สูง 
อายุ” 
“ใช้กลวิธีกลุ่ม เหมือนลักษณะทางจิตวิทยา เช่นการออก
กําลังกายด้วยกัน เพ่ือเป็นแรงสนับสนุนการทําต่อเน่ือง” 
“คนทุกคนไม่ได้เอาตัวรอดได้ทุกเรื่อง จึงต้องมีการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้กัน ช่วยเหลือกัน” 

- สร้างความรูส้ึกต่อตนเองและวิธีการ
ดูแลเฉพาะตนของผู้ป่วย  

“จุดเริ่มแรกให้มีเมตตาต่อตนเองก่อน สําคัญมาก ก่อนจะ
ไปช่วยคนอ่ืน  เมื่อดูแลตนเองได้ จะไปช่วยคนอ่ืนได้ด้วย” 
“คํานึงถึงสภาพของตน เช่น การออกกําลังกาย แบบน้ี
ตัวเองไหวไหม กินสมุนไพรแบบน้ีตนจะใช้ได้ไหม” 
“ต้องให้เขาเห็นคุณค่าตนเอง ให้คิดว่าตนทําได้ มีกําลังใจต่อสู้
โรค ไม่หดหู่ ต้องคิดว่าไม่ได้เป็นภาระของใครในครอบครัว” 
“ต้องย้ังใจตนเองเป็น ทบทวนตนเอง  เพราะในสังคมเร่ง
รีบ อาหารจานเดียวมีประโยชน์น้อย อาหารทอด อาหาร
หวานมีขายอยู่จํานวนมาก เป็นไปไม่ได้ที่จะทําอาหารกิน
เองทุกบ้าน แต่ทอดไส้กรอก ทอดกุนเชียงกินประจําใน
ขณะที่ชนิดน้ี เป็นอาหารโซนสีแดงต้องไม่เลือก บางทีคิด
ว่าทําง่าย ๆ เองที่บ้าน ก็ดีแล้ว” 
“รู้ตนในเร่ืองการประมาณอาหาร ผู้ป่วยส่วนมากมีปัญหา
ที่คุมไม่ได้ มักเป็นเรื่องอาหาร เร่ืองน้ีสําคัญที่สุดกว่าเร่ือง
อ่ืน  เพราะมีอาหารจานเดียว อาหารขายเป็นถุงใส่เกลือ 
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รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมพลัง ตัวอย่างคาํตอบการสัมภาษณ์ 
นํ้าตาล ผงชูรสกันมาก ถึงแม้จะปรุงอาหารเองยังขาด
ความเข้าใจ และโฆษณามีมาก ใส่แกงยังไม่นัว คือ ไม่
เข้มข้น ใส่ทั้งผงชูรส นํ้าปลา ซีอ๊ิวขาว นํ้าปลาร้า ก้อนปรุงรส 
ทุกอย่างที่ใส่ได้ เป็นการเพ่ิมความเค็มให้กับโรค เบาหวาน
ที่จะคุมไม่ได้” 
“ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ที่น่าเช่ือถือสม่ําเสมอ รู้จักคิด
ทบทวนไตร่ตรอง ไม่รอพ่ึงทีมรักษาพยาบาลอย่างเดียว 
บางคร้ังผู้ป่วยบอกก็หมอไม่ได้บอกว่ากินอันน้ีไม่ได้ หมอ
บอกไม่หมด  สื่อวิธีการสมัยใหม่มีมากขึ้น และรวดเร็วใน
การส่งต่อกัน  ต้องเรียนรู้ตลอด”  

 “วางแผนการรู้ในหลักสัปปุริสธรรม 7 ทุก ๆ ข้อ เช่น รู้
ชุมชน รู้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบบ้านมีขายอาหารอะไรดี ไม่ดี” 

-นําเทคโนโลยีมาใช้ จัดรูปแบบให้
เหมาะสมกับบุคคล 

“ใช้ application เตือน หรือนาฬิกาปลุกเตือนตนเอง” 
“ผู้ป่วยชอบที่จะรับยามากกว่ารับความรู้ ต้องรีบ ๆ ให้จ่าย
ยา มีงานต้องทํา” 

-การใช้ตัวแบบ “ต้องให้เห็นตัวแบบไม่ดี ตัวอย่าง คือ คนเป็นไตวาย หรือ
ถูกตัดขา แขน” 

-ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ลดสิ่งเป็น
อันตราย การจัดเวลาให้เหมาะสม 

“จัดสิ่งแวดล้อม มีราวกันล้มง่าย” “สํารวจของมีคมหล่น
บนพ้ืน” 
“ลดของหวานในตู้เย็น ไม่กักตุนอาหารไม่มีประโยชน์” 
“ทํางานแต่เช้า เลิกค่ํา หิวข้าว อยากกินต้องกิน กินรอบ
ดึก เคยชินกับชีวิตประจําวัน” 

-การแก้ไขความเข้าใจผิด ที่ทาํให้
ปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง  

“ยาข้างซอง เขียนว่ายาอันตราย ยาเป็นพิษต่อตับ ไต”ถ้า
เป็นแพทย์ให้อยู่แล้ว ไม่ต้องกลัวมีการควบคุมดูแลแล้ว 
“ควรให้เขารู้จักตรวจสอบก่อนว่า ยารักษามะเร็ง เบาหวาน
หายได้จริงหรือไม่ อย่าหยุดยาเอง ผู้ป่วยเบาหวานมักหาที่
พ่ึงใหม่ หลงเช่ือสื่อ หยุดยาแผนปัจจุบัน ใช้อย่างอ่ืนแทน 
มาถึงก็สายเกินไป” 
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รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมพลัง ตัวอย่างคาํตอบการสัมภาษณ์ 
- เข้าใจสื่อ หรอืการรักษาแนวทางอื่น 
ๆ ใหม่ ๆ มักเน้นให้เกิดความหวังใหม่ 
หรือเน้นซื้อใหญ้าติผู้ใหญ่ ต้องให้ทั้ง
ผู้ป่วยและญาติรับทราบข้อมูลถูกต้อง 

“ผู้ซื้อมักยอมจ่ายแพง เพราะบอกว่าลงทุนเพ่ือญาติผู้ใหญ่
จะได้หาย ” 

-การค้นหากัลยาณมิตรที่เหมาะสมต่อ
ตนเองของผู้ป่วย 

“ถ้ามีเพ่ือน หรือครอบครัวมาฝึกอบรม มาตรวจพร้อมกัน 
ชวนกันทําจะเร่งให้ทําได้ดีขึ้น ช่วยกันถามให้เข้าใจ” 
“ในส่วนญาติไม่ค่อยเห็น ที่เป็นผู้สูงอายุมาให้สอน มาคน
เดียว ดูแลตนเองอยู่บ้านหรือยังต้องต่างคนต่างทํางานอยู่ 
ถ้าแก่กว่าเดิมญาติคงสําคัญกว่าข้ออ่ืน ๆ” 
“ไม่ว่าจะไปใช้ยาหรือสมุนไพรอะไรเพิ่ม ต้องไม่ทิ้งหมอ 
เวลาน้อยแต่อยากให้ผู้ป่วยได้ถาม แทนที่จะปล่อย ทิ้งยา
แผนปัจจุบันไปเลย” 
“ถ้าทีม ผู้ป่วย ญาติช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่จะดีมาก ต้อง
เป็นหุ้นส่วนกัน” 

 
สรุป รูปแบบการจัดกิจกรรมการเสริมพลัง ความคิดเห็นเน้นที่ส่วนรู้ตนของผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม 

และเพ่ือน เป็นการจัดเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ใช้สื่อเทคโนโลยีมาประกอบ ต้องเท่าทันและ
ทันสมัยต่อข้อมูลใหม่ ๆ ทั้งทีมเองและผู้ป่วย เข้าใจสื่อภายนอกที่มักเน้นให้ผู้ป่วยเกิดความหวังหรือ
เอาความห่วงใย กตัญญูมาเป็นหลักในการขายสินค้าหรือขายยาสมุนไพรราคาแพงที่อาจเกิดผลเสียต่อ
ผู้ป่วย และควรสนใจในเรื่องที่ผู้ป่วยยังเข้าใจไม่ถูกต้องด้วยเพราะนํามาซึ่งการไม่รักษาแผนปัจจุบัน 
นอกจากน้ัน ยังมีเรื่องของตัวแบบที่ดีและไม่ดี เช่นเดียวกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ป่วยที่ประสบมา
เองและจะได้ผลดีในการกระตุ้นให้ดูแลตนเองต่อเน่ือง รูปแบบการดําเนินการทีมสามารถให้ผู้ป่วย
ทบทวนเองหรือทีมช่วยทบทวนไปตามข้อในหลักสัปปุริสธรรม 7 เพ่ือการวางแผนที่เหมาะสมสําหรับ
ผู้ป่วยเอง 
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    2.3 หลักธรรมหรือแนวคิดอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติจริง หรือสําคัญต่อการจัดเสริม
พลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 
หลักธรรมหรือแนวคิดอ่ืน ๆ ตัวอย่างคาํตอบการสัมภาษณ์ 

-เมตตาตนเอง “ต้องเมตตาตนเองก่อน” 
-รู้จักตัวตน เห็นคุณค่าในตนเอง “รู้ตนเองให้ชัดเจน ว่าสามารถทําอะไรได้ ตอนน้ีอยู่

ตรงไหน อย่างรู้ข้อเท็จจริง ไม่ท้อแท้ที่จะดูแลตนเอง” 
“ต้องทําให้รู้สกึว่าตนมีคุณค่า เสริมพลังเขาได้บ่อย ๆ” 

-การกินอยู่พอประมาณ ไม่เร่งรีบเกินไป “การทํางานที่เร่งรีบ ต้องวางแผนให้เป็น กินแบบควบคุม
ด้วยไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป” 

-แนวคิดในการร่วมเป็นทีมการดูแล
ตนเอง, แนวคิดที่รู้สึกว่าผู้ป่วยยังไม่
เข้มงวดกับตนเองหรือยังทําไม่ถูกต้อง,
การเป็นทีมต้องรู้จักผู้ป่วยในความดูแลให้
ครบ การสร้างสัมพันธภาพ เข้าใจใน
ผู้ป่วย ไม่เช่นน้ันจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
ความจริงในการปฏิบัติตน ทําให้ขาด
ข้อมูลการรักษาดูแลที่ดี 

“ผู้ป่วยเหน่ือยในการดูแลตนเอง ผู้ดูแลและทีมก็เช่น 
กัน ถ้าย่ิงทีมหรือผู้ดูแลไม่สนใจ จะย่ิงทําให้ผู้ป่วยขาด
กําลังใจ ขาดความสนใจมากขึ้น”  
“ผู้ป่วยเหนื่อย พยายามที่จะดูแลตนแล้ว แต่ยังควบคุม
นํ้าตาลไม่ได้” 
“ผู้ป่วยบอกว่ารู้ตนดี แต่พอถามจริง ๆ คือ เขาบอกว่า
ทีมบอกไม่หมด เมื่อเป็นทีมจึงต้องรู้ผู้ป่วยในทุกระยะ
ว่าเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละคน ช่วยร่วมเป็นผู้ดูแลกับ
เขา” 

-เรียนรู้แบบทีผู่้ป่วยพูด กระตุ้นให้พูด “การให้พลังอํานาจ ต้องมีความเข้าใจตามแนวคิดของ
ผู้ป่วยด้วยกันเอง” 

 
สรุป หลักธรรมหรือแนวคิดอ่ืน ๆ เข้าได้กับหลักสัปปุริสธรรมในข้อต่าง ๆ โดยเฉพาะรู้ตน

ของผู้ป่วยและทีม รู้ประมาณ การให้เห็นคุณค่าในตนเอง และการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแล
ร่วมกัน  

ข้อมูลสรุปโดยรวมจากทีมที่ 1 น้ี คือหลักสัปปุริสธรรมสามารถนํามาใช้ได้ เพราะเป็นหลัก
ง่าย ๆ และมีความสําคัญทุกข้อ โดยส่วนใหญ่ทีมน้ีมุ่งที่การให้ข้อมูลความรู้ ให้ผู้ป่วยมีการรู้เหตุ รู้ผลที่
แท้จริง โดยกล่าวว่าจะทําให้ผู้ป่วยมีการดูแลตนได้ต่อเน่ืองและควบคุมค่าระดับนํ้าตาลในเลือดได้ตาม
เกณฑ์  สําหรับวิชาชีพนักกายภาพบําบัดและนักโภชนาการมีความเห็นต่าง ว่าข้อสําคัญอย่างมาก
เช่นกันตามสัปปุริสธรรม คือ นักกายภาพบําบัดเน้นการรู้ บุคคล คือกลุ่มญาติหรือผู้ ดูแลว่ามี
ความสําคัญ ในขณะท่ีนักโภชนาการเน้นการรู้ประมาณอาหาร  จะเห็นได้ว่าเมื่อเป็นวิชาชีพเฉพาะจะ
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มีความคิดเห็นต่อความสําคัญในด้านที่ตนเองคุ้นเคยหรือรับผิดชอบ และผู้ป่วยมีปัญหามาพบ ส่วน
การนําเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมกลุ่ม แนวคิด และวิธีอ่ืน ๆ เป็นไปตามหลักสัปปุริสธรรมได้ โดยให้
ทีมและผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง 

2) ผลการวิเคราะห์จากการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) ทีมท่ี 2 ทีม
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเสริมพลังในโรงพยาบาล ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 คน และ
นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 4 คน รวม 6 คน ซึ่งมีรายละเอียดในส่วนของวัตถุประสงค์ ข้อมูลการ
สนทนา และสรุปการนําหลักสัปปุริสธรรมมาใช้ ดังน้ี 

 1.  วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นข้อมูลยืนยันในการนําหลักสัปปุริสธรรมมาใช้ ข้อเสนอแนะต่อ
รูปแบบการเสริมพลังที่ควรเป็น และหลักธรรม/แนวคิดอ่ืน ๆ ที่จะนํามาปฏิบัติได้จริงเพ่ือเป็นเทคนิค
การเสริมพลังแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 2. ประเด็นการสนทนากลุ่ม 3 ประเด็น คือ  
  2.1  ความคิดเห็นต่อหลักสัปปุริสธรรม 7 ว่าสามารถนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริม

พลังได้หรือไม่ ข้อใดที่สําคัญที่สุด 
  2.2 ความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดเสริมพลัง หรือการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมควรเป็นรูปแบบใด ถ้ายึดหลักตามสัปปุริสธรรม 7 
  2.3 หลักธรรมหรือแนวคิดอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสําคัญในการจัดเสริมพลังการ

ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 มีรายละเอียด ดังน้ี 
 2.1 ความคิดเห็นต่อหลักสัปปุริสธรรม 7 ว่าสามารถนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริม

พลังได้หรือไม่ ข้อใดที่สําคัญที่สุด 
 

ความคิดเหน็ต่อหลักสัปปุรสิธรรม 7 ข้อสรุปและตวัอย่างคาํตอบการสนทนากลุ่ม 
-การนําหลักสัปปุริสธรรมมาใช้ ทีมทุกคนบอกว่า ทุกข้อในหลักสัปปุริสธรรมมีความ 

สําคัญที่จะนํามาใช้เป็นหลักในการจัดเสริมพลังได้ 
-หลักสัปปุริสธรรมข้อสําคัญที่สุด ส่วนใหญ่บอกว่าเป็นการ รู้บุคคล ได้แก่ “เวลามีจัด

กิจกรรมอบรมบางครั้งยังไม่อยากมา แต่พอเร่ิมรู้จักกัน
เขาบอกเมื่อเพ่ือนจึงชวนมา สิ่งแวดล้อมคือเพ่ือน” 
“บางคนว่าผู้ป่วยบอกว่าบางทีเพ่ือนไม่รู้ข้อมูลการกิน
อาหารแบบที่เรียนมาน้ี เป็นห่วง เช่น เพ่ือนในบริษัท
จึงห้ามกินอาหารไปหมด ทําให้เกิดความเครียด อยาก
ให้เพ่ือนรู้ด้วย” 
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 2.2 ความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดเสริมพลัง หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ควรเป็นรูปแบบใด ถ้ายึดหลักตามสัปปุริสธรรม 7 

 
รูปแบบการจัดเสริมพลงั ข้อมูลสรุปหรอืตัวอย่างคําตอบการสนทนากลุ่ม 

-การใช้ตัวแบบที่ดีและไม่ดี “บางคนพอปรับค่านํ้าตาลในเลือด ต้ังใจทําน้ําตาลก็
ลดลงจาก 500-600 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ก็อยู่ในค่าปกติ ก็
เพียงคุมอาหาร ออกกําลัง ไม่ต้องฉีดยา ข้อน้ีเป็นข้อมูล
หรือโมเดลตัวอย่างที่สามารถนําไปใช้ให้ผู้ป่วยคนอ่ืน ๆ 
ได้ ถือเป็นการเห็นตัวแบบที่ดีของเพ่ือน” 
“มักพบว่า ผู้ป่วยกลัวนํ้าตาลในเลือดตํ่า(Hypoglycemia) 
อย่างมาก กลัวตํ่าเกิน เน่ืองจากมีประสบการณ์เดิม ต้อง
เรียนรู้ร่วมกันหลาย ๆ คร้ัง  ช่วยกันคิดวิธีป้องกันแก้ไข
และหลักการดําเนินชีวิต เช่น การกินอาหารก่อนประมาณ 
1 คาร์โบไฮเดรตก่อนออกกําลังกาย การกินคาร์โบไฮเดรต
เชิงซ้อนเพ่ือค่อย ๆ ให้ร่างกายดูดซึมนํ้าตาลไปใช้ รู้สึก
อยู่ท้อง ไม่หิวง่าย หรือการที่เมื่อรู้สึกหิว ถ้ามีอาหารอยู่
อย่าเพ่ิงด่ืมนํ้าหวานเข้าไปแทนที่มาก ๆ ด่ืมได้เท่าไหร่ 
และค่อย ๆ เติมอาหารจากมื้อปกติ” 

-รูปแบบกิจกรรมกลุ่มให้รู้ประมาณ 
เช่น ด้านอาหาร ด้านยาเป็นเรื่อง
สําคัญ รู้เหตุและรู้ผลทีแ่ท้จริงของการ
ค่าพลังงานท่ีได้รับว่าเป็นอย่างไร 

“เร่ืองที่ผู้ ป่วยยังไม่ทราบเป็นสวนมากได้แก่  การนับ
คาร์โบไฮเดรต หรือเรียกว่าการนับคาร์บจากทัพพี  การ
ประมาณ Total คาร์บ การประมาณค่าพลังงานแล้วจึงตัด
ออกมาว่าควรกินประเภทคาร์โบไฮเดรตได้เท่าไหร่ เช่น ค่า
พลั งงานต่อวัน 2000 แคลอรี  ตั ดออกมาเป็นส่ วน
คาร์โบไฮเดรต 240 แคลอรี ให้ผู้ป่วยได้รู้ที่มาคร่าว ๆ  จะเข้าใจ 
เพราะคนไม่ค่อยรู้ และจึงมีการสอนแบบทัพพี ซึ่งทุกคนบอก
ว่าดีแล้ว การแนะนําเหล่าน้ีทําให้ผู้ป่วยกินแบบมีความรู้” 
“เร่ืองของยา อาจไม่เข้าใจการกินยา กินยาผิด กินแล้ว
กินเลย รวมถึงกลัวการกินยาจึงไม่กิน เหล่าน้ีคิดว่า เภสัช
กรต้องมาเกี่ยวข้องและจากที่เคยจัดกิจกรรมให้เภสัชกร
มีส่วนร่วมในการแนะนํา พบว่ามีผลดี เช่ือมั่นมากย่ิงขึ้น” 
“การแนะนําเหล่าน้ีทําให้ผู้ป่วยกินแบบมีความรู้ การให้รู้
พลังงานว่ามาจากไหนอย่างไร ทําให้เกิดความมั่นใจมากย่ิงข้ึน” 



198 
 

รูปแบบการจัดเสริมพลงั ข้อมูลสรุปหรอืตัวอย่างคําตอบการสนทนากลุ่ม 
-จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ผู้ป่วยรู้จักปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ต่อตน ได้แก่ การบริหารจัดการเรื่องรู้
เวลา ร่วมกับรู้บุคคล 

“สามารถทํากิจกรรมเล่าชีวิตได้ เช่น ผู้ป่วยบางคนอ้วน
เล่าว่า เพราะรอลูกพาไปออกกําลังกาย กว่าจะกลับ
เกือบ 20.00 น. ตอนน้ีปรับเปลี่ยนทําเอง ด้วยการใช้เดิน
ริมถนนข้างทางในหมู่บ้าน  เมื่อปรับวงจรชีวิตใหม่ ทําให้
นอนหลับได้ด้วย  การแลกเปลี่ยนและทีมร่วมเป็น
กัลยาณมิตรวางแผนด้วยกัน เพราะเดิมรอลูกพาไปออก
กําลังกายรอบมืด กลับมาจึงนอนไม่หลับ รวมท้ังทําให้ไม่
เกิดปัญหาการกินดึกเกินไป อ้วน และน้ําตาลเหลือค้าง 
นอกจากน้ัน สําหรับลูก ทําให้เกิดความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกันด้วย ไม่บังคับลูกเกินไปหลังกลับจากทํางาน ต้อง
มาดูแล” 

-การรู้ตน ให้แท้จริง หรือชัดเจนที่สุด 
โดยมีพ้ืนฐานความรู้จากรู้เหตุ รู้ผล 

“คําแนะนํากับบางคน มีความต้ังใจเกินไป แต่จัดสรร
เวลาไม่เหมาะสม อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ควรแนะนํา
ให้เข้าใจ เช่น การว่ิงหลังกินข้าวทันที ทําผิด เพราะอาจ
ทําให้หัวใจขาดเลือดได้ เน่ืองจากกระเพาะอาหารและ
หัวใจต้องการเลือดไปเลี้ยงพร้อม ๆ กัน”  
“ตัวอย่างผู้ป่วยบางคนเจาะเลือดก่อนจะไปว่ิงทุกครั้ง ซึ่ง
ข้อน้ีต้องดูความเหมาะสม เมื่อผู้ป่วยคุมได้มั่นใจแล้ว 
อาจไม่ต้องเจ็บตัวทุก ๆ ครั้ง”  
“ทีมคิดว่าน่าจะเข้าสู่ทางเดินแบบสายกลางแบบคนปกติ
ให้มากที่สุด จะไม่เคร่งเครียดเกินไป” 
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    2.3 หลักธรรมหรือแนวคิดอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือสําคญัในการจัดเสริมพลังการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 
หลักธรรมหรือแนวคิดอ่ืน ๆ ข้อมูลสรุปหรอืตัวอย่างคําตอบการสนทนากลุ่ม 

- แนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคม “รู้ชุมชนเป็นข้อสําคัญด้วย ในชุมชนกรุงเทพฯ ได้ของ
รางวัลเล็กน้อยก็รู้สึกภูมิใจ ได้รับคําชมเชย การจัด
กิจกรรมให้คิดในมุมที่ผู้ป่วยและเพ่ือนเข้าใจด้วย” 
“ผู้ป่วยบอกดีใจที่เข้ามาร่วมกลุ่ม พบเห็นคนอ่ืน ๆ ที่
เป็น มากกว่าบ้าง น้อยกว่าบ้าง” 

- หลักทางสายกลาง “บางคนต้ังใจมากเกินไป กินข้าวเหลือ 2 ช้อนกินข้าว
ต่อมื้อ ซึ่งอันตรายต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน แล้วพอหิว
ต้องไปด่ืมนํ้าหวาน ถือว่าทําตนไม่ถูกต้อง ต้องใช้หลัก
ทางสายกลาง และมีความเข้าใจต่อเหตุผล การ
ประมาณ เช่น อาหาร ออกกําลังกายที่ถูกต้องด้วย ถึง
จะเป็นผลดีในการดูแลตนเอง” 

 
สรุปการสนทนากลุ่มทีมที่ 2 ความคิดเห็นต่อหลักสัปปุริสธรรมแต่ละข้อ ส่วนใหญ่ทุกคน

เห็นว่าทุกข้อสําคัญหมด และสามารถนํามาใช้จัดกิจกรรมได้ ข้อที่สําคัญมากที่สุด คือ รู้บุคคล หรือ
การมีเพ่ือน การมีครอบครัว ผู้ร่วมงานท่ีดีมีผลต่อการดูแลตนเองอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการมีทีม
รักษาพยาบาลเพ่ือรับคําปรึกษาด้วย และข้อถัดมา คือ รู้ประมาณ ตามด้วย รู้เหตุ รู้ผล รู้ตนใน
ความสําคัญเท่า ๆ กัน โดยนําเสนอข้อมูลที่ตนเองเคยให้คําปรึกษาและอบรมในกิจกรรมการเสริมพลัง 
ซึ่งเป็นข้อมูลคนละเอียดที่ใช้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือทําการสนทนากลุ่มผู้ป่วย (dialouge) ได้
อย่างดี  นอกจากน้ันทางทีมคิดว่า ผู้ป่วยหรือทีมควรช่วยกันทบทวนว่าหลักสัปปุริสธรรมขณะนั้น ๆ 
กําลังพร่องข้อใดเป็นระยะ ๆ ส่วนหลักธรรมหรือแนวคิดทางทีมพบว่า จากที่เคยจัดกิจกรรม เมื่อ
ผู้ป่วยเรียนรู้แบบง่าย ๆ ผู้ป่วยจะสนใจแบบไม่เคร่งเครียด ให้จําได้ เน้นทางสายกลาง  

3) ผลการวิเคราะห์จากการสนทนากลุ่ม ทีมท่ี 3 เป็นดําเนินการจัดกิจกรรมการเสริม
พลังในโรงพยาบาลและเครือข่าย ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุขภายใน
โรงพยาบาลและเครือข่ายปฐมภูมิภายนอกโรงพยาบาล จํานวน 37 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มบุคลากร
ภายในโรงพยาบาล จํานวน 22 คน และภายนอกโรงพยาบาล จํานวน 15 คน โดยมีผลดังน้ี คือ  
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 1.  วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นข้อมูลยืนยันในการนําหลักสัปปุริสธรรมมาใช้ ข้อเสนอแนะต่อ
รูปแบบการเสริมพลังที่ควรเป็น และหลักธรรม/แนวคิดอ่ืน ๆ ที่จะนํามาปฏิบัติได้จริงเพ่ือเป็นเทคนิค
การเสริมพลังแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 2.  ประเด็นการสนทนากลุ่ม 3 ประเด็น คือ  
  2.1  ความคิดเห็นต่อหลักสัปปุริสธรรม 7 ว่าสามารถนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริม

พลังได้หรือไม่ ข้อใดที่สําคัญที่สุด 
     2.2  ความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดเสริมพลัง หรือการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมควรเป็นรูปแบบใด ถ้ายึดหลักตามสัปปุริสธรรม 7 
     2.3  หลักธรรมหรือแนวคิดอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือสําคัญในการจัดเสริมพลังการ

ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 ประเด็นการสนทนากลุ่ม มีรายละเอียด ดังน้ี 
 2.1 ความคิดเห็นต่อหลักสัปปุริสธรรม 7 ว่าสามารถนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริม

พลังได้หรือไม่ ข้อใดที่สําคัญที่สุด 
 

ตารางที่ 4.32 แสดงจํานวนและร้อยละของความคิดเห็นต่อความสําคัญที่สุดตามหัวข้อหลักสัปปุ
ริสธรรม 7 ของทีมที่ 3 พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล
และเครือข่าย (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

ความสาํคญัทีสุ่ดตามหัวข้อหลักสปัปุรสิ
ธรรม 7 ตามความคิดเหน็ของทีมที่ 3 

จํานวนคําตอบ 
(n=40) 

ร้อยละ 

รู้เหตุ 17 42.5 
รู้ผล 7 17.5 
รู้ตน 7 17.5 
รู้ประมาณ 4 10 
รู้กาล 1 2.5 
รู้ชุมชน 2 5 
รู้บุคคล 2 5 

 
สรุปหลักสัปปุริสธรรมท่ีทีมคิดเห็นว่าสําคัญที่สุด คือ รู้เหตุ และรองลงมา คือ รู้ผลตอบ

เท่ากับรู้ตน รู้ประมาณ รู้บุคคลและรู้ชุมชนตอบเท่ากัน และรู้เวลาเป็นลําดับสุดท้าย คําสนทนากลุ่ม 
ได้แก่ “มีความคิดเห็นว่า รู้เหตุ และรู้ผลสําคัญที่สุด เพราะกล่าวว่าเมื่อรู้จักเหตุและผลเมื่อเป็นโรค
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แล้ว ก็สามารถนําไปสู่การดูแลสุขภาพ และการปฏิบัติให้เหมาะสมด้วย” “รู้บุคคล และรู้ชุมชน มี
ความคิดเห็นว่าสําคัญ เพราะทําให้รู้จักเลือกคบคน รู้ความแตกต่างของบุคคล รู้จักเลือกสื่อ รู้ชุมชน
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่มีผลต่อการปฏิบัติตัว” 

 2.2 ความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดเสริมพลัง หรือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมควรเป็นรูปแบบใด ถ้ายึดตามหลักสัปปุริสธรรม 7 

 
รูปแบบการจัดเสริมพลงั ข้อสรุปและตวัอย่างคาํตอบการสนทนากลุ่ม 

- ด้านความรู้ โดยเน้นเรื่องการรู้ตน เร่ือง
อาหาร ภาวะแทรกซ้อน และการปฏิบัติต่อ
โรคท่ีเหมาะสม 
 

“ผู้ ป่วยและญาติ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับโรคเบาหวาน สาเหตุ แนวทางการดูแล
ตนเอง ประกอบ การรักษาของแพทย์ ตลอดจน
การดูแลครอบครัว การดําเนินชีวิต เรื่อง อาหาร 
ออกกําลังกาย อารมณ์” 
“ต้องให้ผู้ป่วยรู้เหตุ รู้ผล รู้ตนอย่างเข้าใจ และ
รักษาต่อเน่ือง”  
“อธิบายการเกิดโรค สาเหตุ ความเส่ียงของโรค 
ให้ผู้ ป่วยรับทราบ จะได้ตระหนักถึงการดูแล
ตนเอง” 
“ให้ความรู้การดูแลผิวหนังอย่าให้แห้งและอย่าให้
เกิดแผลเพราะหายยาก”      
“กินอาหารถูกต้อง พักผ่อนเพียงพอ ระวังไม่ให้
เกิดอุบั ติ เหตุ ให้ความรู้ ไ ว้ปฏิบัติจริงในชี วิต 
ประจําวัน” 
 “สอนให้ความรู้เรื่องของอาหาร ควบคุมอาหาร 
สอนให้ทราบถึงอาการที่สําคัญ เรื่องการเกิด
นํ้าตาล สูง ตํ่า การแก้ไขเบื้องต้น การมีพบแพทย์
เมื่ออาการดีขึ้น” 
“กินให้เหมาะสมกับโรคในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ได้แก่ ลดของหวาน ของมัน ผลไม้หวานฯ เน้น
การกินผลไม้ที่ให้นํ้าตาลน้อย ได้แก่ ส้ม มะม่วงดิบ 
ฝรั่ง เป็นต้น” 
“ต้องทราบถึงวิธีการคํานวณ ปริมาณอาหารที่ 
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รูปแบบการจัดเสริมพลงั ข้อสรุปและตวัอย่างคาํตอบการสนทนากลุ่ม 
 รับประทานในแต่ละมื้อ การใช้อาหารทดแทนใน

การบริโภคแทนอาหารท่ีมีแป้งและนํ้าตาลสูง” 
 “โภชนาการเป็นเร่ืองที่มี อิทธิพลมากในชีวิต 
ประจําวัน  แต่ที่สําคัญกว่า คือรายได้ เพราะ
ผู้ป่วยเบาหวานจะรับประทานตามรายได้ จึง
ควบคุมได้ยาก” 

- ด้านจิตใจ “รู้จักตนเอง ความรู้สึกดี ๆ  จากทีมผู้ให้การรักษาก่อน
เริ่มทําการอบรม หรือแนะนํา เพ่ือนําไปใช้ได้ด้วย” 
“สร้างแรงจูงใจ เป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และการดูแลตนเอง แนะนําเกี่ยวกับผลดี ผลเสีย 
ให้ผู้ป่วยได้คิดไตร่ตรอง สร้างทางเลือกด้วยตนเอง” 
“การไม่ห้ามผู้ป่วยเลยทันที เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือ 
เพราะปัญหาสําคัญของการดูแลตนเองที่พบบ่อย 
คือการซื้อแกงถุง เลือกได้ไม่มาก แนะนําถ้ามีเวลา
ให้ทําเองบ้าง หวานน้อย ด้อยมัน (ไขมันตํ่า) ลด
เค็มค่อย ๆ ลดปริมาณลง”  
“จัดกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือนช่วยเพ่ือน ในกลุ่มโรค 
อาการเดียวกัน บอกเล่าประสบการณ์การดูแล
ตนเอง 3 อ. อาหาร ออกกําลังกาย การจัดการ
ความเครียด เพ่ือสร้างแรงจูงใจและตระหนักใน
การดูแลตนเอง” 
“ให้กําลังใจ ไม่ตําหนิ” 

- ด้านเพ่ือน ครอบครัว ชุมชน “ควรแนะนําให้คนในครอบครัว มารับฟังคํา 
แนะนําด้วย เน่ืองจากผู้ป่วยไม่ใช่คนทําอาหารกิน
เอง แต่มีลูกหลานจัดให้ เพ่ือจะปรับเปลี่ยนการ
จัดหาอาหารให้ผู้ป่วยได้รับ” 
 “ปรับทัศนคติ บอกประโยชน์ ในการดูแลตนเองและ
ข้อเสียในการละเลย มีผลข้างเคียงเกิดกับร่างกาย 
สอน Care giver ในบ้านน้ัน ๆ  ชมเชยเมื่อทําได้” 
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รูปแบบการจัดเสริมพลงั ข้อสรุปและตวัอย่างคาํตอบการสนทนากลุ่ม 
- ด้านเพ่ือน ครอบครัว ชุมชน  “แนะนําในเรื่องของการสร้างเครือข่ายในชุมชน 

โดยให้ผู้ป่วยแต่ละคนออกมาแสดงความคิดเห็น
หรือออกมาเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองให้
ผู้ป่วยอ่ืนฟัง โดยอาจประชุมเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือ 
ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
การปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันอันตรายต่อโรค และ
ร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง” 
“ให้รู้ถึงภาวะแทรกซ้อน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการดูแลจากญาติ
อย่างใกล้ชิด โดยที่ผู้ป่วยจะทําตามคําแนะนําของ
ทีมได้คือต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย” 
“ให้ญาติและชุมชน มีส่วนร่วมในการควบคุม
เบาหวาน มีการให้ข้อมูลข่าวสาร และติดตามด้าน
การปฏิบัติตัวและการรักษาต่อเนื่อง” 
“ผู้ป่วยต้องทําการยอมรับ พร้อมจะปรับตัว ต้องมี
ความรู้ และตัวอย่างเพียงพอ ต่อการตัดสินใจปรับ
พฤติกรรม ผู้เกี่ยวข้อง คอยเตือน ช่วยเหลือ ด้วย
ความเข้าใจผู้ป่วย ช่วยปรับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือ
ต่อการทําพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เช่น ของในตู้เย็น
ต้องมีการจํากัดเฉพาะอาหารคุณภาพ” 

- ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย วิธีการต่าง ๆ “วิธีให้ความรู้ที่ถูกต้อง เปิดโอกาสให้ซักถาม เย่ียม
บ้าน จดรายการที่กินตลอด 1 สัปดาห์” 
“ควบคุมและวัดอินซูลินอยู่เสมอ ออกกําลังกายให้
เหมาะสม และกินอาหารเพ่ือสุขภาพ” 
“จัดทําสไลด์การสอน ทําQR code ไม่ต้องมีเอกสาร” 
“แนะนําให้กินอาหารที่ถูกต้อง เช่น งดอาหาร
หวาน ของมัน ของทอด ถ้างดไม่ได้ ให้กินได้
เล็กน้อย เพ่ือคลายความรู้สึกอยากอาหาร แนะนํา
ให้กินยา ฉีดยาตรงเวลา เช่น กําหนดเวลากินยา 
ฉีดยา ต้องทําเวลานี้ทุกวัน 
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 สรุปทีมที่ 3 มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเสริมพลัง ด้วยการให้ความรู้ให้ผู้ป่วยและ
ญาติเข้าใจอย่างเพียงพอ  เรื่องสําคัญคือ ด้านอาหาร ภาวะแทรกซ้อน และการปฏิบัติตนที่ครอบคลุม  
นอกจากนั้น ยังคํานึงถึงด้านจิตใจ  ด้านการมีส่วนร่วมของกัลยาณมิตรทั้งเพ่ือน ครอบครัว ชุมชน 
และทีม รวมถึงด้านการใช้วิธีการสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการให้เห็นตัวอย่างของตัวแบบไม่ดี 

 2.3 หลักธรรมหรือแนวคิดอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือสําคัญในการจัดเสริมพลังการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 
หลักธรรมหรือแนวคิดอ่ืน ๆ ข้อสรุปและตวัอย่างคาํตอบการสนทนากลุ่ม 

- ด้านตน “ตนเป็นที่พ่ึงของตน” 
“ยาดีแค่ไหน ไม่ช่วยตนเองก็ไม่ได้ผล” 
“การดูแลตนเอง ไม่ให้ตนเองเป็นภาระของผู้อ่ืนและญาติ” 
“การรักตัวเอง รู้และดูแลตนเอง ควบคุมตนเองได้ 
หลักความพอเพียง มีเหตุผล รู้สาเหตุของโรค ปฏิบัติตน
ตามความสามารถ มีหลักคิดในการพ่ึงพาตนเอง” 
“มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองโรค ปฏิบัติตนดูแลตนเองได้
ถูกต้อง ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง  อัตตาหิ อัตโน
นาโถ ตนเป็นที่พ่ึงของตนก่อน” 
“ยึดหลักSelf care Orem ยึดปฏิบัติหลักธรรมในข้อ 
การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ มีความตระหนักถึง
โรคท่ีเป็น” 

- แนวคิดเรื่องอาหาร .หลัก 3 อ.2ส. รู้
คุณค่าชีวิต เมตตาตนเอง การมีวินัย 
การรักษาศีล การอดทนอดกลั้น การ
เห็นตัวแบบที่ดีกระตุ้นบ่อย ๆ และ
หลักธรรมอ่ืน ๆ เพ่ือให้ปฏิบัติต่อเน่ือง 

“ดูแลตนเองตามหลัก 3 อ.อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ์” 
“กินอาหารเหมาะสม ปฏิบัติตามคําแนะนําแพทย์ และ
ทําสมาธิ รักษาศีล” 
“มีวินัยในการกินอาหาร ซื่อสัตย์ต่อตนเองในการ
รับประทานอาหาร มีวินัยในการออกกําลังกาย” 
“ใช้หลัก 3 อ.2 ส. (อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ์ และ
สวดมนต์ สนทนาธรรม)” 
“ความสม่ําเสมอ อดทน อดกลั้นในการควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือดของตนเอง เข้าใจตนเอง ต้องมีความ
ตระหนักในการดูแลตนเอง เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ของระดับนํ้าตาลในเลือดสูง” 
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หลักธรรมหรือแนวคิดอ่ืน ๆ ข้อสรุปและตวัอย่างคาํตอบการสนทนากลุ่ม 
 “รู้คุณค่าในชีวิต สามารถปรับตัวให้อยู่ได้อย่างสมดุล 

จากสภาวะการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” 
“แนวคิดการมตัีวแบบที่ปฏิบัติตัวได้ดี ออกสื่อ ให้เห็น
บ่อยๆ เพ่ือกระตุ้นให้คนอยากทําตาม” 
“อิทธิบาท” “เมตตาธรรม” “ขันติธรรม” 

- ทางสายกลาง ความไม่ประมาท การ
ปล่อยวาง หลักอริยสัจ 4  

“ทางสายกลาง ความพอดี” 
“ต้องเดินสายกลาง เอาแต่พอประมาณ กินพอดี แต่กิน
ทุกมื้อ ไม่กินจุบจิบ” 
“หลักพอเพียง” 
“ความไม่ประมาทในการดําเนินชีวิต ประจําวัน คือการ
ดูแลตนเอง รู้จักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดําเนิน
ชีวิต” 
“ต้องมี อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การปล่อยวางของชีวิต 
อยู่กับโรคอย่างเป็นสุข” 
“นําอริยสัจ 4 มาใช้ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค รู้เหตุ
แห่งทุกข์ หนทางดับทุกข์ เหตุปัจจัยที่ทําให้เจ็บป่วยสู่
การปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้การเจ็บป่วยรุนแรง” 

 
สรุปทั้ง 3 ทีมสหสาขาวิชาชีพ มีความคิดเห็นว่าหลักสัปปุริสธรรมสามารถนําไปใช้ได้ เพ่ือ

เป็นการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเสนอแนะรูปแบบทั้งการให้คําปรึกษา
รายบุคคล หรือเป็นกิจกรรมกลุ่ม  โดยมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีทันสมัยให้เหมาะสม  ส่วนหลักธรรมหรือ
แนวทางยึดถือ คือ เน้นเรื่องที่เก่ียวกับตนเองของผู้ป่วยเป็นสําคัญ  การปฏิบัติอย่างมีความเพียรและ
สายกลาง  รู้จักการใช้หลักอริยสัจ 4 และการปล่อยวาง 

 

4.3 ผลการวิจัยชุดท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
เชี่ยวชาญด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
และด้านการเสริมพลังการดูแลตนเอง 

 
ผู้วิจัยได้นําผลจากชุดที่ 1 นํามาวิเคราะห์ อภิปคน และสรุปเรียงเป็นข้อคําถามที่เป็นข้อมูล

สรุปจากกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มทีมสหสาขา จึงนํามาเป็นข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ด้าน คือ 
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(1) ด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 6 รูป/คน  (2) ด้านรักษาพยาบาล 2 คน และ (3) ด้านการ
เสริมพลังการดูแลตนเอง 2 คน รวม 10 รูป/คน ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3 ประเด็น ดังน้ี 

1. ประเด็นหลักตามองค์ประกอบที่ทําให้เกิดการเสริมพลังตนเองของผู้ป่วย 3 ด้าน ดังน้ี คือ  
1.1  ด้านการสร้างความตระหนัก (awareness) ผู้ป่วยรู้สภาพจริงพอที่จะเห็นปัญหา

และคิดจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 
1.2  ด้านการกระทําด้วยตนเอง (action) ได้มีส่วนร่วมในการค้นหาและวางแผน

แก้ปัญหาด้วยตนเองจะทําให้รู้สึกเช่ือมั่นในตนเองมากขึ้น 
1.3  ด้านการสะท้อนคิด (reflect) คิดอย่างไตร่ตรองและมีเหตุผล 

2. ประเด็นที่น่าสนใจของทีมรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นปัญหาต่อการดูแลตนเองที่ทําให้ได้ไม่
ต่อเน่ือง 

2.1 การสร้างความร่วมมือและค้นหาสภาพการณ์จริงของผู้ป่วยในระยะของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2 ระยะหลัก คือ ระยะเริ่มคิดจะเปลี่ยนแปลง และระยะกระทําแต่เริ่มมีการ
ถดถอยกลับสู่พฤติกรรมเดิม 

2.2 การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมทางบวกและอุปสรรคทางลบ ที่มีผลต่อการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วย 

3. ประเด็นที่ทําให้ประสบความสําเร็จในขณะที่เป็นเบาหวานหรือเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน 
3.1  การคงอยู่ซึ่งการดูแลตนเองต่อเน่ืองอย่างเท่าทันและเป็นสุข 
3.2  การมีหลักธรรมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ทั้ง 3 ประเด็นน้ี มีรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ ดังน้ี 
1. ประเด็นหลักตามองค์ประกอบที่ทําให้เกิดการเสริมพลังตนเองของผู้ป่วย 3 ด้าน ดังน้ี คือ  

1.1 ด้านการสรา้งความตระหนกั (awareness)  
  คําถามในประเด็นน้ีว่า “ความสําคัญของหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่

ทําให้เกิดความตระหนัก (awareness) รู้สภาพจริงของเขาและผลการวิเคราะห์ข้อมูลคําตอบของ
ผู้ป่วยและทีมสหสาขาที่ตอบข้อที่มีความสําคัญที่สุดและความคิดเห็นต่อข้ออ่ืน ๆ ท่านมีความคิดเห็น
อย่างไรและการนําไปบูรณาการได้อย่างไรบ้างในด้านนี้” 

  ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน เห็นด้วยกับหลักสัปปุริสธรรม 7 ว่ามีความสําคัญต่อการเสริมพลัง
ในขั้นตอนการสร้างความตระหนักเพ่ือการดูแลตนเอง โดยมีข้อมูลว่าในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานตอบ 
“รู้ตน”(อัตตัญญุตา)เป็นความสําคัญที่สุดอันดับแรก ส่วนทีมสหสาขาทีมที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์ทีม
รักษาพยาบาลตอบ “รู้เหตุและรู้ผล”(ธัมมัญญุตา)(มัตตัญญุตา) เป็นความสําคัญที่สุดอันดับแรก 
ในขณะที่ทีมที่ 2 เป็นทีมสหสาขาพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขผู้จัดเสริมพลังในโรงพยาบาล ให้
ความสําคัญที่สุดต่อ “รู้บุคคล”(ปุคคลัญญุตา) เป็นอันดับแรก และสุดท้ายทีมที่ 3 เป็นทีมสหสาขา
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พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลและเครือข่ายนอกโรงพยาบาล มีความคิดเห็นว่า
“รู้ตน”(อัตตัญญุตา)เป็นความสําคัญที่สุดอันดับแรกเช่นเดียวกับผู้ป่วย 

  ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 1 ให้ความเห็นว่า : ในด้านการสร้างความตระหนัก ถือว่าเป็น
ระยะเริ่มแรกข้ันต้นของการเสริมพลัง ที่ผู้ป่วยตอบว่า “รู้ตน” เป็นสิ่งสําคัญสุดสิ่งแรกของเขา เห็น
ด้วย เพราะไม่ว่าขั้นแรกหรือขั้นไหนผู้ป่วยต้อง เขาต้องรู้ตัวว่ากําลังทําอะไร มีสติ มีความรอบคอบ 
ระมัดระวัง สามารถใช้ได้กับความรู้ความคิด เป็นการต่ืนตัวอยู่เสมอ ทําให้ไม่เผลอ ไม่ประมาท ไม่ละ
ทิ้ง  กรณีที่เป็นแพทย์หรือทีมรักษาพยาบาบเขาเน้น“รู้เหตุ”หรือ“รู้ผล”ที่เกิด เพราะเขาสามารถขยาย
ความได้ในส่วนของทางการแพทย์ได้ ผลในเรื่องโรค ในเรื่องที่มาของโรค และเข้าใจถึงผลสัมฤทธ์ิใน
การรักษาว่าเป็นอย่างไร  เขาจึงเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุด  ส่วนทีมผู้จัดเสริมพลังหรือเป็นเจ้าหน้าที่
เฉพาะทางจะเห็นความสําคัญที่สุดด้านที่ตนเก่ียวข้องอยู่  

  ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 -10 ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับผู้ป่วยที่ให้ความสําคัญที่สุด
เรื่อง “รู้ตน” เป็นอันดับแรก ยกเว้นผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่า รู้ตนแค่เพียงบางส่วน จริง ๆ 
ควรเป็นรู้ประมาณมากกว่า รู้ตนอย่างเดียวไม่ได้ผล การรู้ประมาณควบคู่ไปกับการรู้เหตุ รู้ผล
เหมาะสมมากกว่าซึ่งเห็นด้วยในด้านที่ทีมที่ 1 ทีมรักษาพยาบาลตอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 
กล่าวว่าตามหลักพระพุทธเจ้า กล่าวไว้ว่า “อตฺตาหิ อตฺโนนาโถ ตนเป็นที่พ่ึงของตน” เพราะอะไรก็อยู่
ที่เรา การรักษาเป็นเรื่องของแพทย์ แต่นอกจากการรักษา การเสริมสร้างดูแลตนเองอยู่ที่ผู้ป่วยเอง
ทั้งหมด ตัวเราต้องเป็นหลักเบ้ืองต้น ในขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 9 กล่าวทํานองเดียวกันโดยกล่าว
ว่าถือว่าทําอะไรก็ตามมักเร่ิมต้นที่ตนเองเสมอ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีสัมมาทิฏฐิ มีวิชาความรู้ใน
ที่น้ีคือมีความเข้าใจรู้แจ้งในเรื่องโรคของตนเอง ปกติมนุษย์มักเข้าข้างตนเองเสมอ ต้องใช้ปัญญาใน
การรู้ด้วยว่า ทําได้หรือทําไม่ได้เรื่องต่าง ๆ ตามท่ีว่า “อตฺตาหิ อตฺโนนาโถ” ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน และ 
“ปัตจัตตัง เวทิตัพโพ” เป็นการใช้ธรรมประยุกต์ที่ต้องเข้าไปรู้จริง แต่ปรับใช้อย่างเหมาะสมแบบที่ไม่
เข้าข้างตนเอง ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 10 ได้ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับข้อ รู้ตน เน่ืองจากในภาพรวม
ของสัปปุริสธรรม  สามารถช้ีวัดด้านสติปัญญาได้อย่างหน่ึง โดยแยกย่อยให้ละเอียดออกมา ถ้าถือว่ามี
ครบถ้วนทุกข้อ 7 ประการ คือมีสติปัญญาที่ดี ถ้ามีการดูแลตนเองไม่เต็มที่ พร่องบางอย่าง หรือแต่ละ
คนอาจจะหย่อนไปในบางข้อ ลืมรู้จักตนเอง  

  สรุปในประเด็นนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยกับผู้ป่วยที่ว่า “รู้ตน”(อัตตัญญุตา) 
เป็นข้อสําคัญที่สุด ส่วนที่ทีมสหสาขามีความคิดเห็นเป็นข้ออ่ืน ๆ อยู่ที่ความเช่ียวชาญด้านนั้น ๆ 
ของสาขาวิชาชีพนั้นเอง สําหรับการบูรณาการในหัวข้อนี้ มุ่งเน้นไปท่ีผู้ป่วยในส่วนของ “รู้ตน” 
เป็นหลัก โดยทีมสหสาขาต้องมีความเข้าใจในผู้ป่วยด้วย และ “รู้ตน” ของผู้เป็นทีมด้วย โดยจาก
ความคิดเห็นท่ีผู้ป่วยตอบยังไม่ตรงกันกับทีมทุกทีม 
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  1.2 ด้านการกระทําหรือการปฏิบัติ (action)  
  คําถามในประเด็นน้ีว่า “ความสําคัญของหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ี

ทําให้เกิดด้านการกระทําหรือการปฏิบัติ (action) ซึ่งเน้นให้เกิดการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ป่วยเพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรและการนําไปบูรณาการได้อย่างไรบ้างในด้านนี้” 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 1 ให้ความเห็นว่า การจัดกิจกรรมต้องปรับให้เข้ากับหลักความ
จริง ต้องเป็นอนุปุพพปฏิปทา อธิบายต่อเน่ืองกันไป จากง่ายไปสู่ยาก เป็นไปตามลําดับขั้น การจัด
กิจกรรมให้ผู้ป่วยปฏิบัติไปตามลําดับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 2 ให้ความเห็นว่า การจัดกิจกรรมต้องเป็น 4 ข้อที่แยกจากกัน
ไม่ได้ คือ รู้ตน รู้ประมาณ รู้เหตุ รู้ผล เพราะต้องให้มีการรู้ตัว รู้ตนว่าตนเองทําอะไร กินอะไรได้ขนาด
ไหน อาหารใดเป็นปัญหา หรืออาหารใดจะมีนํ้าตาลน้อยลง  กิจกรรมหลักคือให้รู้ตนว่ากินอะไร รู้
ประมาณการกินประจําวัน แค่ไหนที่จะเพิ่มหรือลดนํ้าตาลได้อย่างไร และสืบหาการเป็นเหตุและผลท่ี
เกิดขึ้น นอกจากน้ันควรมีการให้สัจจะ ทําโดยรูปแบบต่างๆ  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่าการจัดกิจกรรมเป็นเรื่องของการเข้ากลุ่ม ซึ่งทํา
ให้เกิดแรงกระตุ้น เกิดการรับทราบข้อมูลเพ่ิม ลดความเบ่ือ ท้อ ได้เห็นตัวแบบที่อาจเลียนแบบได้หรือ
ไม่ได้ ซึ่งอาจทําให้นํ้าหนักลดได้ นํ้าตาลลดได้ แต่บางคนทําตามไม่ได้เพราะเริ่มมีปัญหาไตแล้ว การ
รวมกลุ่มจึงต้องกลับมาดูตนเอง “รู้ตน” เช่นเดิมเป็นหลักสําคัญด้วย หรืออาจใช้เป็นสื่อคลิปวิดีโอสั้น ๆ 
และผู้จัดการเสริมพลังต้องรู้บริบทแต่ละคนผู้ป่วยก่อนจึงจัดเสริมพลังได้ง่ายเช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่านที่ 4 ให้ความเห็นทํานองเดียวกันว่าควรมีการจัดแยกกลุ่มการเรียนรู้  อาจเป็นกลุ่มลักษณะ
เดียวกัน และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามกลุ่มด้วย การแยกกลุ่มเหมือนนักเรียนเก่ง นักเรียน
เรียนอ่อน อาจแยกเป็นเฉพาะกลุ่มวัยทํางาน วัยสูงอายุ และส่วนการสอน แนะนํา ต้องขึ้นกับการแบ่ง
ระดับผู้ป่วย  เช่น การแนะนําเรื่องอาหาร ให้สมฐานะ และเพ่ือนผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มใกล้เคียงกันจะเข้าใจ
กัน จะเรียนรู้ประสบการณ์กันได้ เป็น Tacit knowledge หรือ Explicit ทั้งจากเพ่ือน ทั้งจากแพทย์
สามารถนํามาใช้ได้ ไม่มีผิดถูก ขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์ของผู้ป่วยว่าจะรับประเภทใดเหมาะสม แต่ทั้งน้ี
สุดท้ายอยู่ที่รู้ตนที่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตน  และกล่าวเร่ืองผู้ป่วยทําได้ดี อยู่ที่การใช้สื่อด้วย
เช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 สรุปคือกล่าวเร่ืองกลุ่มและสื่อเป็นสําคัญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 ให้ความเห็นว่า การจัดกิจกรรมเริ่มด้วยการรู้ตน คือการกลับมา
ดูตนเอง เร่ิมจากดูแลจิตใจของตนเองก่อน ให้มีความเช่ือว่าสามารถดูแลตนเองได้ จะไม่ท้อแท้
สามารถปรับเปลี่ยนตนได้ และรู้ว่าทุกข์สุขอย่างไรในการทํา แล้วจึงค่อยรู้และปรับตัวอ่ืน ๆ ตามไป
เรื่อยๆ การดําเนินการต้องให้ผู้ป่วยดูตนเองไม่ให้เคร่งเครียด เป็นทุกข์ในการทํา มีสติกลับมาดูตนเอง
บ่อย ๆ โดยแนะนําให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เริ่มเลย และทําวันละเล็กวันละน้อย เพียรกระทํา
ตลอดไปทุกวัน ความเห็นเป็นเช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6 ที่บอกว่า การจัดกิจกรรมเน้นการรู้
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ตนก่อน เพราะการรู้จักตนเอง ให้เห็นทุกข์ก่อน จึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อเห็นโทษภัย จะ
ปรับเปลี่ยนได้ดีขึ้น  และต้องมีสติเป็นหลักคิด โดยการรู้ตน รู้ประมาณ รู้บุคคลการคบเพ่ือน ถือว่า
เป็นส่วนรวม ๆ กัน คือเมื่อรู้ผลการดูแลตนเอง เข้าใจตนเอง บริโภคแต่สิ่งจําเป็น มีกัลยาณมิตร เข้าใจ
บุคคล เหล่าน้ีเป็นส่วนของการที่พระพุทธศาสนาสอนไว้ ว่าทําด้วยปัญญา ผลดีมันจึงเกิดข้ึนจึงสนใจ
ควบคุมนํ้าตาลและการดูแลตนเอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7 ให้ความเห็นว่า การจัดกิจกรรมให้เกิดการฏิบัติของผู้ป่วย มี 3 
อย่าง คือ 1. ต้องให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนัก ศรัทธาที่จะทํา เน้นการสร้างกระบวนการภายในตนเอง  
2. ให้ดูผลการกระทํา ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง  3. เพียรดูตนเอง มีความวิริยะ ซึ่งเริ่มแรกต้องให้ผู้ป่วยมี
ความคาดหวังในอนาคต เพ่ือเป็นแรงผลักดัน (Motive) สู่ผลที่ดีขึ้น ต้องให้คิดว่าเบาหวานไม่ได้
เลวร้ายอะไร  กรณีเป็นทีมผู้รักษาพยาบาลต้องมีความเข้าใจในผู้ป่วยด้วย เหมือนดังเช่นที่ผู้ป่วยตอบรู้
ตน เพราะผู้ป่วยมักมองตนเองเป็นหลัก ขณะที่ทีมรักษามองข้อมูลเป็นหลัก ทีมรักษาต้องรับฟังปัญหา
ของผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันเมื่อเริ่มเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มีปัญหาหลายอย่าง เช่น นอนไม่หลับ และทีมรักษาต้อง
ไม่ด่วนตัดสิน เมื่อพบว่าผู้ป่วยมีนํ้าตาลสูง การต่อว่ากล่าวหาเช่นว่าไปกินหวานมาแน่ ๆ ไม่ได้ช่วยให้
ผู้ป่วยปฏิบัติตนได้ดีขึ้น การจัดกิจกรรมอาจจัดเป็นกลุ่ม ๆ โดยอาศัยจริตของแต่ละคนมาแยกประเภท 
เช่น พุทธจริต จะชอบฟังความรู้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 8 ให้ความเห็นว่า การจัดกิจกรรมอยู่ในส่วนของตน และเพ่ือน/
กลุ่มผู้ป่วยเช่นกัน โดยให้เร่ิมแรกที่ “ตน” โดยตนต้องรู้จักเลือกว่าสิ่งใดสําคัญ ระเบิดจากข้างใน ส่วน
เพ่ือน/ครอบครัวต้องเห็นความสําคัญและห่วงกัน  การจะให้เกิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องให้เห็น
ความสําคัญ รู้ถึงเหตุผลที่ถูกต้อง ให้กําลังใจว่าไม่ยากอย่างที่คุณคิด ย่ิงถ้าปล่อยตนเอง 3-5 ปีย่ิงอาจมี
ภาวะแทรกซ้อนมาก ซึ่งไม่มีใครไม่กลัวตาย การดําเนินการขึ้นอยู่กับ 3 ข้อ คือ 1. ความรู้  2. ตัว
ผู้ป่วย 3. เสริมพลัง และควรมีการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับยุคสมัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 9 ให้ความเห็นว่า รูปแบบกิจกรรมให้เป็นกลุ่มย่อยเมื่อมาตรวจ 
มาคุยกันคร้ังละ 4-5 คน จัดสมดุลกิจกรรมกับเวลา (Balance)ระหว่างกิจกรรมกับระยะเวลา 
จัดรูปแบบการกระทํา (Activity) และมีเครือข่ายกลุ่ม (Network) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  อาจทํา
กิจกรรมเป็นเกมให้เกิดการกระตุ้นภายใน เมื่อทําได้แล้ว แล้วเกิดหายสงสัย มั่นใจที่ตนเองสามารถทํา
ได้  หลักการเสริมพลังให้แก่ผู้ป่วย ได้แก่ พลังความคิด การกระทํา และพลังความมีจิตสํานึก ให้เขารู้
และเข้าใจ โดยเสริมพลังการเรียนรู้ร่วมกัน ใช้หลักกัลยาณมิตร สร้าง 3 พลังให้ออกมาเป็นตาม
แนวทางสัปปุริสธรรม 7 ควรให้รู้และเข้าใจคุณธรรมทั้ง 7 ข้อ เพ่ือให้เกิดการรักษาตนเอง ดูแลตนเอง 
ปฏิบัติ และมีกลุ่มร่วมกัน กลุ่มหรือ Network น้ี เพ่ือให้เกิดพลังจิตสํานึก หรือใน 5 ส.เรียกว่า เป็นสุข
นิสัย รู้ว่าดีจะกระทํา ไม่ดีไม่ทํา การทํากิจกรรมในโครงการเริ่มที่ทั้งปัจเจกบุคคล บุคคล กลุ่ม 
แก้ปัญหากาย ใจ  มีความเข้าใจรู้แจ้ง 
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ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 10 ให้ความเห็นว่า ควรค้ดกรองก่อน ทําให้เกิดความตระหนัก รู้
ตนเองเป็น ดูใจตนได้ แล้วจัดสนทนากลุ่ม เป็นกลุ่มเฉพาะคนคุมนํ้าตาลได้ดี แต่ถ้ากลุ่มคุมไม่ดี จัก
แยกเฉพาะให้รู้จักดูแลใจ เสริมพลังให้กลับมาดูตนเองให้ได้ก่อน จึงให้ได้ไปรับภาวะข้างนอก ได้ 

สรุป ในข้อมูลการจัดให้เกิดด้านการกระทําหรือการปฏิบัติ (action) ผู้ทรงคุณวุฒิ
เน้นเรื่องการคัดกรองบุคคล ให้มีการรักตน รู้ตน ก่อน และจัดกิจกรรมกลุ่มสนทนา แบบคัด
ลักษณะแบบเดียวกัน เช่น คุมได้ คุมไม่ได้ หรือฐานะ การศึกษาใกล้เคียงกัน และอาจมีการนัดข้าม
กลุ่ม โดยเสริมพลังในกลุ่ม ให้กลับมาดูส่วนของใจตน ไตร่ตรองจากตนว่าปฏิบัติได้ดีแล้วหรือไม่
บ่อย ๆ ค้นหากัลยาณมิตรซึ่งอาจได้แก่เพื่อนผู้ป่วย ครอบครัว ทีมต่อไป ที่สําคัญทีมรักษา 
พยาบาลต้องมีความเข้าใจใช้หลักกัลยาณมิตรในการดูแลผู้ป่วยด้วย การบูรณาการจัดระบบการ
จัดกิจกรรมใช้หลักสัปปุริสธรรมเน้นการรู้ตน (อัตตัญญุตา) และรู้บุคคล (ปุคลัญญุตา) นอกจากนี้
ใช้หลักของกัลยาณมิตร  ส่วนด้านข้อมูลใช้ข้อรู้ประมาณ (มัตตัญญุตา) รู้เหตุ (ธัมมัญญุตา) รู้ผล 
(อัตถัญญุตา) โดยทีมรักษาพยาบาลและเสริมพลังเป็นผู้เก่ียวข้องหลัก โดยมีการกล่าวถึงความ
เข้าใจในบริบทของผู้ป่วยก่อน และการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์จะทําให้ได้ผลดี 

1.3 ด้านการสะท้อนคิด  
คําถามในประเด็นน้ีว่า “ความสําคัญของหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ี

ทําให้เกิดด้านการสะท้อนคิด  เพ่ือให้เป็นวัฏจักรสู่ความตระหนักและการกระทํา/ปฏิบัติการดูแล
ตนเองต่อไป ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรและการนําไปบูรณาการได้อย่างไรบ้างในด้านน้ี” 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่าในเรื่องการสะท้อนคิด อาจใช้ยกตัวอย่างของตัว
แบบที่ดีและไม่ดี การปรับให้เข้ากับหลักความจริงด้วยตัวแบบ ด้วยกิจกรรมที่ทํา กิจกรรมเล็ก ๆ น้อย 
ๆ ให้เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มคน อย่างเช่น เด็กเล็ก ๆ เราก็ปรับศีล ที่จะใช้กับเขา เพราะไม่ใช่ผู้ใหญ่ 
ไม่ใช่ศีลสําหรับพระ สําหรับผู้ป่วย กลุ่มผู้ป่วยที่ต่างกัน พระพุทธเจ้าบอกว่าการสอน การศึกษา ปฏิบัติ 
หลักของท่านมีขั้นมีตอน ไม่ใช่ทุกเรื่องเหมือนกัน อนุปุพสิกขาต้องสอนจากง่ายไปหายาก ตํ่าไปหาสูง 
ทําไปตามลําดับ ปฏิปทา เป็นวิธีการท่ีมีขั้นตอน ง่ายยากไปตามข้ันตอน ปรับให้เข้ากับผู้รับการปฏิบัติ
กิจกรรม ต้องเกี่ยวกับปัญหา ต้องเกี่ยวกับว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วย สภาพคนป่วยมาก ป่วยน้อยให้เห็นภาพ
ของตัวแบบ  การสนทนากลุ่มร่วมกัน ผู้ป่วย ผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ทางการรักษาพยาบาลได้ร่วม
สะท้อนคิดเป็นตัวแบบซึ่งกันและกัน จะช่วยทําให้ได้ทบทวน พัฒนา ได้แลกเปลี่ยน และเพ่ิมพูน
ความรู้ซึ่งกันและกัน ต้องพัฒนาร่วมกันไปท้ังผู้รับและผู้ให้ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 3 ให้ความเห็นว่า 
การสะท้อนคิดอยู่ที่การรู้ตน ต้องมีสติ ต้องรู้จักหาข้อมูลเพ่ิมเติม แต่เห็นด้วยกับแรงกระตุ้นโดยกลุ่ม 
ถือเป็นการพูดถึงตัวแบบเช่นกัน  เป็นแรงกระตุ้นทั้งภายในตนและภายนอก  เช่นเดียวกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4 ที่กล่าวว่า รู้ตน เตือนตนเป็นสําคัญเป็นส่วนของการสะท้อนคิดหลัก โดยเน้น
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการเจาะเลือดเพ่ือเตือนตนเอง คือวิธีการเจาะเลือดตรวจปลายนิ้วเพ่ือหา
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ระดับนํ้าตาลในเลือดด้วยตนเอง (Self Monitoring Blood Giucose; SMBG) และนอกจากน้ันต้องรู้
ข้อมูลจริง ๆ หมายถึงการรู้เหตุ รู้ผล ทั้งเร่ืองยาที่ตนกินและการไม่ต้ังใจงดอาหารประเภทน้ําตาลสูง 
เพ่ือลดค่าผลเลือดเฉพาะวันมาตรวจ เพราะไม่ใช่ข้อมูลจริงและไม่เป็นผลดี ขณะเดียวกันทีมต้อง
ยอมรับค่าผลเลือดเม่ือผู้ป่วยมาตรวจ โดยให้กําลังใจหรือยืดหยุ่นได้ตามเหตุปัจจัยของผู้ป่วย ทําตนให้
เป็นทีมเดียวกันพยายามช่วยกันคิดแก้ไข ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 กล่าวว่า รู้ตน เป็นการสะท้อน
คิดที่ดี ให้ประมาณในเรื่องอาหารไม่ตามใจตนเอง โดยถือว่าเป็นการไม่ลุ่มหลงมัวเมาในอาหาร ให้
สังเกตอารมณ์ตนเองบ่อย ๆ พอใจ ไม่พอใจ เศร้าหมอง ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6 ให้ความเห็นเสริมว่า 
ตนให้ระลึกรู้ให้ทัน กล่าวถึงตัวแบบโดยการเป็นสื่อฉายภาพท่ีปฏิบัติตนไม่ดีที่เป็นมาก ๆ ทีมการร
รักษาต้องสร้างเทคนิคที่ทําให้เกิดความเช่ือถือ ผู้ป่วยจึงเช่ือในสิ่งที่บอกทุกอย่าง เช่นเดียวกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7, 8, 9 และ10 เน้นการสะท้อนคิดจากรู้ตนจากกระบวนการภายในตน และ
เสริมแรงด้วยกระบวนการกลุ่ม 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 ให้ความเห็นต่างเล็กน้อยว่า การสะท้อนคิดเน้นไปที่รู้
ประมาณก่อน รู้ตน รู้เหตุ   รู้ผล แต่ทั้ง 4 ข้อต้องไปด้วยกัน โดยมีการประเมินว่าได้รู้ประมาณในทุก ๆ 
เรื่องบ่อย ๆ ต้องสะท้อนคิดและกลับมารู้ในประจําวันทุกวัน การทําต้องต้องมีสัจจะและมีขันติให้มาก 
เมื่อตรวจสอบการประมาณให้รู้ว่าขาดพร่องไปในเรื่องใด ต้องรู้จักแก้ไขถ้าไม่แก้ เท่ากับขาดสัจจะ  
และควรมีกัลยาณมิตรที่เป็นบุคคลที่เป็นห่วงช่วยเหลือในทางที่ถูก 

สรุปผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน ให้ความเห็นในเรื่องการสะท้อนคิด ที่เน้นไปในส่วนของ 
“รู้ตน”(อัตตัญุตา) และกระบวนการกลุ่ม รวมถึงกัลยาณมิตร ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน เน้นการ
สะท้อนคิดอยู่ที่รู้ประมาณ ในส่วนประเด็นนี้จะมีหลักธรรมมาอ้างอิงถึง และประเด็นจะใกล้เคียงใน
หัวข้อประเด็นที่ 2 จึงขยายความโดยละเอียดต่อไป 

2. ประเด็นที่น่าสนใจ ที่จะเป็นปัญหาต่อการดูแลตนเองต่อเนื่อง/ไม่ต่อเนื่อง 
 2.1 ระยะของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2 ระยะหลัก คือ ระยะเริ่มคิดจะเปลี่ยน 

แปลง และระยะกระทําแต่เร่ิมมีการถดถอยกลับสู่พฤติกรรมเดิม 
 คําถามในประเด็นน้ีว่า “ในระยะของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2 ระยะหลัก คือ ระยะ

เริ่มคิดจะเปลี่ยนแปลง และระยะกระทําแต่เริ่มมีการถดถอยกลับสู่พฤติกรรมเดิม ท่านมีความคิดเห็น
ต่อการนําหลักสัปปุริสธรรม 7 หรือแนวทางใดเพ่ือการบูรณาการได้อย่างไร” 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า ระยะเร่ิมต้น และระยะถดถอย ต้องใช้หลัก “รู้ตน”
(อัตตัญญุตา) ด้วยการต้องข่มใจ ส่วนการทําอย่างต่อเน่ืองควรจะมีเร่ืองพละ 5 มาประกอบ ซึง่สามารถ
ช่วยในผู้ที่อ่อนกําลัง ไม่เต็มที่ในการทํา ถอยหน้าถอยหลัง ให้มีศรัทธา เช่ือมั่นในสิ่งที่เขาจะทํา ไม่มี
การถอยกลับ และต้องมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอที่จะทําให้เกิดผลดีในการทํา และต้องเติมด้วย
วิริยะ เพียรพยายาม อย่างพระพุทธเจ้าท่านจะใช้หลักสู้ตาย ไม่ยอมเลิก โดยอธิษฐาน ซึ่งคําว่าวิริยะ
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หมายถึงความกล้า กล้าที่จะทํา กล้าที่จะไป และยังหมายถึงวีรบุรุษที่มีสติ สะท้อนตัว ไม่พลาดไม่
เผลอ สมาธิแน่วแน่ มั่นคง ปัญญา รอบรู้ “รู้ตน”ต้องตรวจสอบต่อเนื่องเสมอ บกพร่องแก้ไข  และ
เรื่องของ “รู้กาล” อย่างเหมาะสมด้วย เช่นการกําหนดเวลาปฏิบัติ อย่างรู้กาละทศะ พร้อมกับใช้ “รู้
เหตุ” จึงจะคุมได้ ลดสาเหตุต่างๆ ที่เกิดจึงคุมได้และมั่นใจในการไม่ถอยกลับ เช่น เรื่องออกกําลังกาย
ไม่ทํา ไม่รู้เหตุว่าเป็นเพราะไม่ออกกําลังกาย ก็แก้ไม่ได้  

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 8 ให้ความเห็นว่า กรณีผู้ป่วยอาจเกิดพฤติกรรมถดถอยกลับ 
แสดงว่า “รู้ตน” (อัตตัญญุตา) ยังไม่เพียงพอ เรียกว่า แพ้ใจตนเอง เข้าทํานองรู้หมดแต่อดไม่ได้ รู้ทั้ง 
7 ข้อจึงต้องมีการฝืนพฤติกรรม อดทนและต้ังใจ กลุ่มกัลยาณมิตร “รู้บุคคล”(ปุคลัญญุตา) เป็นสิ่งที่
สําคัญ ใช้กลุ่มที่เหมือนกัน ในกลุ่มที่ถดถอยต้องจัดกลุ่มเฉพาะ ให้ลูกหลานหรือผู้ป่วยแบบเดียวกัน
เป็นคนแนะนํามากกว่า เพราะใช้ภาษาเดียวกัน   

 ในแง่ของตนเองต้องสร้างพฤติกรรมระเบิดจากข้างในและเสริมด้วยเพ่ือน  การ
ยกตัวอย่างอัตตัญญุตาจึงเป็นสิ่งสําคัญ เป็นหลักธรรมสําหรับผู้รู้ซึ่งประกอบด้วยเหตุและผล การเช่ือ
สิ่งใดก็ต้องรู้จริง มีเหตุ มีผล กรณีเพ่ือนทําไม่ใช่ทําได้ทุกคน เช่น ถ้ากินก๋วยเต๋ียว 5 ชาม ก็ต้องรู้ว่าผล 
คือ นํ้าตาลมากเกินไป เกิดผลเสียต่อร่างกายตามมา ตนทําไม่ได้   การถดถอยต้องมีการติดตามกลุ่ม
ต่อเน่ือง การที่เขาตอบรับการเข้ามาอบรมข้ึนกับถ้าเป็นแพทย์คุยเอง จะรู้สึกเกรงใจ จึงควรใช้ผู้ที่
หลักการคุย คุยเป็นด้วย นอกจากเพ่ือน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 10 ให้ความเห็นว่า เมื่อมีการลังเลสงสัยก่อนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม 
หรือการถดถอยไปสู่พฤติกรรมเดิม จะเสริมพลังได้อย่างไรไม่ให้เกิดเหล่าน้ี  ซึ่งการคุมให้ดีเป็นเรื่อง
ของภาวะใจ ความเครียด ความหงุดหงิด นํ้าตาลยังขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่แน่นอน การจะใช้เคร่ืองเจาะ
นํ้าตาล ทําได้ยากกับทุกคน ควรให้ชวนให้มาดู คือให้เขารู้จักตรวจสอบตนเอง  กรณีที่เป็นทีม
รักษาพยาบาลให้ช่วยค้นหาจัดการ 3 ด้าน คือ (1) ด้าน Physical คือด้านร่างกาย มีการนัดมาตรวจ 
ติดตามต่อเน่ือง  (2) ด้าน Psychological คือด้านจิตใจ ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม มีการ 
counseling ทําให้ได้สํารวจว่า เมื่อคุมไม่ไหวเป็นอย่างไร สํารวจตนเองว่าจะมีแนวทางอย่างไรท่ีจะ
ดูแลให้ดีขึ้น และ (3) ด้าน Social คือ ด้านสังคม เกิดปัญหาใดหรือไม่ มีการช่วยจัดการจากครอบครัว 
และกัลยาณมิตรรูปแบบต่าง ๆ อย่างไร 

 สรุปประเด็นในระยะของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2 ระยะหลัก คือ ระยะเร่ิมคิดจะ
เปลี่ยนแปลง และระยะกระทําแต่เริ่มมีการถดถอยกลับสู่พฤติกรรมเดิม ผู้ทรงคุณวุฒิยังให้
ความเห็นและเนน้ไปท่ีหลักสัปปุริสธรรม 2 ข้อเป็นหลัก คือ “รู้ตน” (อัตตัญญุตา) ว่าต้องมีการข่ม
ใจ และถ้าถดถอยถือว่า เริ่มมีแพ้ใจตน ให้ตรวจสอบตนเองบ่อย ๆ และ“รู้บุคคล”(ปุคลัญญุตา) 
เป็นท้ังครอบครัวและทีมรักษาพยาบาลหรือบุคคลรอบข้างอ่ืน ๆ กรณีตรวจสอบจัดการดู 3 ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
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 2.2 ปัจจัยแวดล้อมทางบวกและทางลบ ที่มีผลต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

 คําถามในประเด็นน้ีว่า “ในปัจจัยแวดล้อมทางบวกและทางลบที่มีผลต่อการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วย โรคเบาหวาน ท่านมีความคิดเห็นต่อการนําหลักสัปปุริสธรรม 7 หรือแนวทางใดเพ่ือการบูร
ณาการได้อย่างไร” 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า ปัจจัยแวดล้อมทางบวกและทางลบ ในหลักสัป
ปุริสธรรม 7 น้ัน หมายถึงในส่วนของ “รู้ตน” เป็นปัจจัยภายใน “รู้กาล” “รู้ชุมชน” “รู้บุคคล” เป็น
ปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมภายนอก  ในส่วนของตน นอกจากข่มใจในสิ่งไม่ดี ต้องรู้จักเลือก เช่น รู้กาล ว่า
เวลาไหนหมาะสมทําอะไร อย่างไร กับใคร จังหวะที่จะทํา  ถ้ารู้ชุมชน ในสภาพแวดล้อมชุมชนที่จะไป
เกี่ยวข้องด้วย รู้บุคคล อธิบายว่าต้องทราบว่าใครที่ทําอะไรกับเรา ควรฟังไม่ควรฟัง สังคมรอบ ๆ ตัว
เราควรเก่ียวข้องกับใครไม่เก่ียวข้องกับใคร ใครที่ไม่ก่อให้เกิดผลดี พาไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพเราไม่ควรคบ  ด้านรู้ตน อธิบายได้ทั้งมุมผู้ป่วยและทีมรักษาพยาบาล ต้องดํารงตนเป็นมิตรต่อ
กัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยทางบวก เพราะนอกจากเป็นผลดีในการแนะนําให้ข้อมูลความรู้แล้ว ในแง่มุมที่
ผู้ป่วยที่คิดว่ารู้มากแล้วและกล้าเสี่ยง กล้าทดลองกับตนเองเช่น การฉีดยาสลับช่วงเวลาหลังเจาะเลือด
ปลายนิ้วประเมินเอง ผู้ป่วยจะกล้าบอก กล้าถามก่อนที่จะทําและผู้รักษาพยาบาลจะต้องเตือน และ
ทําให้เกิดความเช่ือถือ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่า ประเด็นที่เป็นปัจจัยทางบวก ได้แก่ “รู้บุคคล”
คือกัลยาณมิตรที่ไม่ใช่คนทั่วไป แต่เป็นคนที่เป็นห่วงเรา อาจเป็นครอบครัว เป็นสังคมรอบตัวผู้ป่วยจะ
หมายถึง “รู้ชุมชน”(ปริสัญญุตา) ด้วย การรู้ชุมชนจะช่วยลดเส่ียงมากขึ้น  “รู้บุคคล”(ปุคคลัญญุตา) 
ในที่น้ีเป็นแพทย์ ซึ่งเกิดจากการเกรงใจ กลัวแพทย์จะดุว่า จึงกลายเป็นผลดีทําให้นํ้าตาลลดลง ส่วน
ทางลบ “รู้บุคคล”ตามท่ีมีการสัมภาษณ์ว่า ครอบครัวให้กินนํ้าตาลมาก ๆ จะได้มีแรงทํางาน แบบนั้น
ไม่ใช่กัลยาณมิตร ต้องช่วยกันแก้ไขว่าเป็นสิ่งที่ผิด ต้องแนะนําให้ถูกต้องว่าจะเกิดผลเสีย  ข้อสําคัญสุด
ทางบวกและลบในความเห็น ยังข้ึนกับ “รู้ประมาณ”(มัตตัญญุตา) ยังเป็นข้อสําคัญสุดที่คู่มากับ “รู้ตน”
(อัตตัญญุตา) 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี  3 ให้ความเห็นว่า ปัจจัยทางลบอาจคาดไม่ถึงเช่นตัวอย่างที่พบ 
ได้แก่ ทํางานกลางคืน กลางคืนจึงกินอาหาร ต้องมีการปรับยาปรับอาหารที่เหมาะสม จากเภสัชกร
และนักโภชนาการและทางบวกต้องมีกําลังใจ รวมถึงแรงกระตุ้นจากกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 4 ให้
ความเห็นคล้ายกันว่า ในทางบวก ได้แก่ กลุ่มที่ผู้ป่วยโรคเดียวกันที่น้ีคือเบาหวานช่วยเหลือกันหรือที่
เรียกว่า self help group เช่ือจากเพ่ือนบอก จากอินเตอร์เนตบอก ผู้ป่วยจะไปเช่ือตามส่วนที่ตนมี
ประสบการณ์ แต่ต้องให้มีศรัทธาเพียงพอควบคู่กับปัญญาด้วย 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6 ให้ความเห็นว่า  ปัจจัยทางบวก คือเร่ืองของการเห็นทุกข์ จึงมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อเห็นโทษภัยจะปรับเปล่ียนได้ดีขึ้น  และทีมรักษาพยาบาลเป็นปัจจัย
ทางบวกที่ให้สติ  ให้ความรู้เพ่ือรู้เหตุและผล ให้กําลังใจให้ดูแลตนเองต่อไป โดยต้องให้สร้างศรัทธามี
ความเช่ือต่อทีม 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7 ให้ความเห็นคล้ายกับท่านที่ 6 ว่า  ปัจจัยทางบวก คือ (1) ความ
กลัว เมื่อเริ่มเป็นผู้ป่วยเบาหวาน ทําให้มีความกระตือรือล้นช่วงแรกๆ (2) ความคาดหวังในอนาคต
ของผู้ป่วย ถ้าไม่ดูแลจะเป็นผลอย่างไร ขณะเดียวกันคนกระทําหรือผู้ป่วยต้องรับรู้ว่ามันดีด้วยถึงจะทํา 
(3) ความเข้าใจของทีมรักษาพยาบาลท่ีมีอายุเท่า ๆ กันกับผู้ป่วย มีความเข้าใจกันได้ง่ายกว่า และ
ยอมรับฟังปัญหาที่แท้จริง เข้าใจความแตกต่างแม้จะไม่ได้เป็นโรคเอง   

 ส่วนปัจจัยทางลบ คือ (1) กิเสสของคนเรา สนองกิเลส ไม่อยากบังคับตนเองในขณะท่ี
เมื่อเริ่มเป็นไปโรคนาน ๆ จะใช้ชีวิตตามสบาย ประมาท เพราะโรคอาการบางอย่างมีผลไม่ชัดเจนค่อย ๆ 
สะสมเป็นภาวะแทรกซ้อน (2) การที่อายุต่างกันและความไม่เข้าใจของทีมแพทย์ เพราะเขาไม่ได้เป็นเอง 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 8 ให้ความเห็นว่า ปัจจัยทางลบ การไม่ “รู้ตน”(อัตตัญญุตา) เช่ือ
แรงเชียร์ผู้ อ่ืนให้กินไว้มาก ๆ ทําตามเพ่ือน ก็ทําให้คุมไม่ได้รู้ตน และปัญหามักเกิดจากการเป็น
ผู้สูงอายุ หลงลืมเร่ืองยา ปัจจัยทางบวกทางพุทธศาสนาใช้การมีสติ และทางโลกปัจจุบันใช้มีการป้าย
เตือน ถ้ายุคดิจิตอลใช้สื่อแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ เตือน ส่วนถ้าเป็นผู้สูงอายุรุ่นก่อนอาจต้องเป็น
กัลยาณมิตรช่วยเตือน โดยเลือกใช้ให้เหมาะต่อบุคคล  โดยยังให้ความเห็นคล้ายผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 
6 และ7 ในส่วนปัจจัยที่มีผลทางบวก คือ ความกลัวของผู้ป่วย ว่าไม่มีใครไม่กลัวตาย จึงต้องทําตัวให้
ดี และส่วนของเพ่ือน ครอบครัว ยังต้องเห็นความสําคัญ ทําให้ห่วงกัน ให้กําลังใจกัน   เช่นเดียวกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 10 ให้ความเห็นว่า ปัจจัยสําคัญทางบวก คือ การเห็นปัญหาและแก้ปัญหา อีก
ส่วนคือมีกัลยาณมิตรเข้าใจ รับรู้ ให้กําลังใจโดยญาติ แพทย์ พยาบาล ไม่ดุว่า เป็นการมีวจีสุจริตกัน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 9 ให้ความเห็นว่า ตัวแบบท้ังทางบวกและลบเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการปรับตัวให้ดีขึ้น เช่น คุมนํ้าตาลได้ดีมาก จะให้มีชมเชย มีรางวัล หรือการแสดงภาพเสียหายของ
โรค เช่น การถูกตัดขา  

 สรุปประเด็นปัจจัยแวดล้อมทางบวกและทางลบที่มีผลต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย 
โรคเบาหวาน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อการนําหลักสัปปุริสธรรม 7 หรือแนวทางเพื่อการบูร
ณาการ ยังเป็นหลักของการรู้ตน รู้บุคคล เพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร รู้ชุมชนแวดล้อม นอกจากนั้น
ยังกล่าวถึงความกลัว ความหวัง กิเลสของคน การชมเชย/รางวัล วจีสุจริต การมีสติ สื่อเตือนท่ี
เหมาะกับวัยและยุคสมัย และตัวแบบดี/ไม่ดี โดยปรับใช้ให้เหมาะต่อบุคคล 
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3. ประเด็นที่ทําให้ประสบความสําเร็จในขณะท่ีเป็นเบาหวานหรือเม่ือมีภาวะแทรกซ้อน 
 3.1 การคงอยู่ของการดูแลตนเองต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทันและเป็นสุข 
 คําถามในประเด็นน้ีว่า“ผลลัพธ์นอกจากการดูแลตนเองอย่างต่อเน่ืองและมีค่าระดับ

นํ้าตาลที่ควบคุมได้ ผลกระทบสุดท้ายต่อไปของทีมการรักษาพยาบาลท่ีดูแลผู้ป่วย ซึ่งคาดว่าเป็นความ
ต้องการของทั้งผู้ป่วยด้วย คือ การคงอยู่ของการดูแลตนเองต่อเน่ืองอย่างรู้เท่าทันและเป็นสุข (กรณีน้ี
หมายถึง 3 ด้าน อธิบายได้คือ  กรณีที่ 1 : ผู้ป่วยยังมีการดูแลตนเองอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าจะเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่เริ่มมีความเสื่อม และค่าระดับนํ้าตาลคุมได้ยากหรือได้อย่างไม่ถึงเกณฑ์ แต่ดํารงชีวิตแบบ
ดูแลตนเองด้วยใจที่ไม่เครียด (ช่วยลดการสูญเสียปีสุขภาวะ Disability-Adjusted Life Years: 
DALYs) (2) กรณีที่ 2 : การมีการแพทย์หรือการรักษาทางเลือกรวมท้ังสมุนไพร วิธีการรักษาต่าง ๆ 
จากหลายช่องทางรวมทั้งสื่อมีมากมาย ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างไร และ(3) กรณีที่ 3 : การท่ี
เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนข้ึน โดยเมื่อระยะความก้าวหน้า (progress) ของการดําเนินของโรคเป็นไป 
ผู้ป่วยสามารถทําใจยอมรับได้) ท่านมีความคิดเห็นว่าการนําหลักสัปปุริสธรรม 7 หรือแนวทางใด เพ่ือ
การบูรณาการได้อย่างไร” 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 1 ให้ความเห็นว่า การทําให้ผู้ป่วยคงการดูแลตนเองต่อเน่ืองอย่าง
รู้เท่าทันและเป็นสุข ทําได้โดยต้องให้ผู้ป่วยวางใจ วางความคิดไว้บนฐานท่ีถูกต้อง อธิบายได้ว่าเพราะ
ถ้าวางใจไม่ถูก ความจริงของชีวิต 5 ข้อ เช่น ความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย การพลัดพราก และมี
กรรมเป็นของตน  เมื่อรู้จักวางจิตให้ถูก อะไรเกิดก็ไม่วิตก ไม่ต่ืนเต้น ไม่กลัว  โดยการคิดถึงเร่ือง 5 ข้อ
เหล่าน้ี จะทําให้เราคุ้นเคย ความแก่ไม่แปลก เจ็บป่วย ตายไม่แปลกฯ ทําให้ไม่กลัว กล้ายอมรับ ได้
ยกตัวอย่างเหมือนกับที่คนเรากลัวสัตว์ น่ันเพราะเราไม่คุ้น ถ้าคุ้นเคยขึ้น กล้าให้ว่ิงบนมือได้ อุ้มได้ เรา
ต้องทําตัวเองให้เกิดความคุ้นเคย พระพุทธเจ้าท่านจึงให้คิดอยู่เสมอ เรียกว่าอนุสติ คือทําใจให้คุ้นกับ
ความจริง  โดยนอกจากน้ัน การ “รู้ตน” ให้รู้ว่าการเจ็บป่วย ความเครียดน้ัน ใจสําคัญเป็นอันดับ 1 
ทําให้เกิดผลทั้งเชิงบวกและลบ การปล่อยใจถือว่าเป็นความช่ัว เลวลง วิธีที่ง่ายที่สุดคือคิดสิ่งที่ดีๆ 
บ่อยๆ จะทําให้คุ้นกับความเป็นจริง เช่น ในหลักของพระพุทธศาสนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้า พุทธานุสติ 
ธัมมานุสติ สังฆานุสติ มรณานุสสติ ซึ่งระดับขั้นปกติ คือดีขั้นการรู้ตัวน้ีเอง  ระดับขั้นที่ 2 รู้ว่าช่ัว จึง
เลิกคิด เทียบได้กับ การด่ืมนํ้า ถ้าเรารู้ว่านํ้าสกปรก จะหยุด ไม่ด่ืม เป็นวิธีธรรมชาติ โดยทาง
พระพุทธศาสนาเป็นการให้กําลังใจว่าในเมื่อคิดช่ัว แล้วรู้ตัวว่าคิดช่ัวจะหยุด เปรียบเทียบอีกอย่างเช่น 
ขโมยไม่อยากให้ใครเห็น มีคนมาก็หยุดไม่ขโมยต่อ หยุดหนีไป  กรณีน้ีเทียบได้กับในสติปัฏฐานสูตร
เรื่องการมีราคะ โทสะ โมหะ เมื่อรู้ว่ามีจะหยุด ซึ่งในการให้ผู้ป่วยเกิดการรู้คิดอย่างเท่าทันน้ี ขึ้นกับ
บุคคลและการผสานสัมพันธ์กับทีมรักษาพยาบาล หรือบุคคลรอบข้างทําให้เกิดได้มากหรือน้อยต่อไป  
ส่วนเร่ืองการเลือกใช้การแพทย์ทางเลือก ควรให้เป็นการที่ผู้ป่วยกับทีมรักษาพยาบาลพัฒนาร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยอมรับกันได้ จึงจะเลือกใช้และรับรู้กันอย่างเหมาะสม  เช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิ
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ท่านที่  5 ให้ความเห็นว่า กรณีที่ 1 การอยู่กับเบาหวานอย่างเป็นสุข การมีสติถือเป็นสิ่งสําคัญ จึง
ต้องมีการฝึกให้ต่อเน่ือง ทําให้เคยชิน จะไม่ต้องมีการบังคับจิตใจ เวลามีอาหารอยู่ตรงหน้า จะได้รู้ว่า
ควรพอแค่น้ี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความไม่เป็นทุกข์ ไม่หักโหมเกินไป ไม่ต้องมีการเสริมพลัง
อยู่เร่ือย ๆ ใจไม่ต้องเป็นทุกข์ ทําอย่างสบาย ๆ กรณีที่ 3 เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน การรู้อารมณ์ มีการ
รู้ตนเอง เร่ืองของอารมณ์ จิตใจ กรณีที่มีการปฏิบัติธรรม ทําให้เกิดความสงบ สามารถดูจิตใจของ
ตนเองได้ง่ายขึ้น ซึ่งใช้ในกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนมีการทําใจได้ชํานาญขึ้น รู้ว่าชีวิตมีความไม่
แน่นอน ความตายเป็นสิ่งแน่นอน เข้ากับข้อ “รู้ตน”ทั้ง 2 กรณี 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 ให้ความเห็นกรณีที่ 2 การรับสื่อต่าง ๆ ที่จะมีผลให้มีการดูแล
ตนเองที่เปลี่ยนไปหรือไม่ต่อเน่ือง เช่น การรับสื่อออนไลน์ ต้องใช้การ “รู้ต้น”(อัตตัญญุตา) ต้อง
พิจารณาเป็นว่าถูกหรือผิด โดยให้ไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งแบบคนมีปัญญา  ถ้ากรณีเป็นบุคคลที่เป็น
ผู้ป่วยด้วยกัน “รู้บุคคล” แบบน้ีต้องมีข้อจํากัด ต้องค้นหากัลยาณมิตรที่แนะนําบางเร่ือง ทีม
รักษาพยาบาลควรแนะนําให้ผู้ป่วยทราบว่าควรเช่ือถือแพทย์ ควรปรับพฤติกรรมไม่เช่ือถือกันเองแบบ
ไม่มีเหตุผล ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 6 ให้ความเห็นเพิ่มเติม กรณีที่ 2 การเช่ือเพ่ือนให้ใช้สติ ปัญญามา
ประกอบ  ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่  ให้ความเห็นว่า7 หลักที่จะทําให้เช่ือหรือไม่เช่ือข้อมูลที่มีมากมายใน
การดูแลเมื่อเป็นเบาหวาน คือ การมีโยนิโสมนสิการ ต้องรู้จักคิดใคร่ครวญ ไม่ประมาท และมี
กัลยาณมิตรที่ดี การมีสื่อต่างๆ ต้องทําให้เหมาะสมกับตนเอง บางคนสมุนไพรใช้ได้ ใช้กับเราอาจใช้
ไม่ได้ เช่นการใช้สมุนไพร อีกคนใช้ได้ อีกคนใช้ไม่ได้ สมุนไพรบางตัวมีช่วงเก็บที่จะมีตัวยา บางส่วนใช้
ยอด บางทีใช้ราก และมีเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรมีกัลยาณมิตรช่วย ได้แก่ คอย
สอบถามทีมการรักษา หรือพิจารณาอย่างใช้ปัญญา ในขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 8ให้ความเห็นว่า 
ควรมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัย และการใช้การแพทย์ทางเลือกที่ได้ผลด้วยปัญญา 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 9 ให้ความเห็นเสริมว่า ถ้าจะใช้การแพทย์ทางเลือกเพ่ิมเติมได้ แต่อย่าทิ้งหลัก
ปัจจุบัน  ผู้ป่วย แพทย์และทีมต้องไม่มีการดุว่ากัน เมื่อไม่สามารถดูแลตนเองได้ดี ทําให้เสียกําลังใจ 
ไม่กล้าถาม หรือบอกเล่าสิ่งที่ตนกระทํามาทฤษฎีความภูมิใจ กระตุ้นเร้าให้เกิดการยอมรับ ความคลายใจ 
ไม่หวาดระแวงกัน  

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 10 ให้ความเห็นว่า ทีมควรเน้นมีการดูแลใจ ต้องรับรู้เรื่องความ
อยาก ความลําบากก่อน รับฟังก่อน ค่อยๆ ได้ใจมา ชวนสังเกต แต่ละคร้ังเกิดอะไรข้ึนบ้าง ทําให้รู้จัก
หลบเลี่ยงพฤติกรรมไม่ดีได้ เมื่อได้ใจมา ได้เห็นปัญหาด้วยตัวเองจริงๆ ว่าเพราะอะไรจึงจะช่วยได้  ใน
กรณีที่ 1 ผู้ป่วยเบาหวาน วางใจ คุมไม่ได้เลย ทีมต้องช่วยดูว่าเป็น 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย หรือด้าน
จิตใจ อาจมีเร่ืองทุกข์เรื่องอ่ืน เช่น ปัญหาเร่ืองลูก งาน ต้องให้คําปรึกษาก่อน ส่วนผู้ที่ไม่มีความรู้ ต้อง
ให้ความรู้ ค้นหาคนละเอียดให้แน่ชัด หรือด้านสังคม มีปัญหาด้านการประกอบอาชีพหรือไม่ ควรมี
การสืบค้นเป็นลักษณะตัวต่อตัว หรือกลุ่ม เพ่ือให้เข้าใจสาเหตุและแก้ปัญหาได้ตรงจุดต่อไป กรณีที่ 3 
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ให้ผู้ป่วยเบาหวานวางใจ อยู่กับเบาหวานแบบไม่ทุกข์ (1) กลุ่ม care giver มีส่วนเก่ียวข้อง คือ ต้องมี
การอบรมความรู้เร่ืองโรคและการดูแลสําหรับผู้ป่วย และต้องมีการรู้ใจผู้ป่วยด้วย ถือว่า care giver 
เป็นกัลยาณมิตร ได้แก่ ทุกคนในครอบครัว เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้วางใจได้ดี (2) ใจ ต้องมาจากข้างใน มี
ปัญญา รู้หลัก 7 อย่างนี้ โดยมีสติปัญญาที่จะอยู่ในตําแหน่งของตนอย่างเหมาะสม เช่น ไม่อยู่กับคน
ชอบกินของหวาน ไม่ทําสิ่งที่ไม่เหมาะสม เช่น การด่ืมเหล้าเบียร์ บุหรี่ หรือมั่วสุมกลางคืน    (3) ทีม
รักษาโดยเฉพาะหมอ ต้องดูแลเรื่องกายใจ ต้องเข้าใจให้ชัดกับชีวิตจริงของเขา 

 สรุปผลลัพธ์นอกจากการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องและมีค่าระดับน้ําตาลที่ควบคุมได้ 
ผลกระทบสุดท้ายต่อไปของทีมการรกัษาพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย ซึ่งคาดว่าเป็นความต้องการของทั้ง
ผู้ป่วยด้วย คือ การคงอยู่ของการดูแลตนเองต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทันและเป็นสุข ผู้ทรงคุณวุฒินํา
หลักข้อ “รู้ตน” “รู้บุคคล” มาใช้ โดยด้านตน เน้นท่ีการดูใจ วางใจให้เคยชินฝึกใช้หลักพิจารณา
สังขาร บางท่านให้ใช้หลักอนุสติ ฝึกทําให้ชิน แบบไม่ฝืนไม่เคร่งเครียดต่อตนเอง ทําให้อยู่อย่าง
เป็นสุขขณะท่ีเป็นโรคและยอมรับได้เม่ือเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยเน้นให้เพื่อน บุคคลในครอบครัว 
care giver และทีมรักษาพยาบาลใช้หลักการเป็นกัลยาณมิตร ส่วนการใช้การแพทย์ทางเลือก 
เชื่อเพื่อน เชื่อสื่อทั้งหลายใชห้ลักการไตร่ตรองด้วยปัญญา และต้องรู้บุคคลคอืความแตกต่างที่อาจ
ใช้ได้ผลไม่เหมือนกัน ไม่ทิ้งแผนปัจจุบัน และมีสัมพันธภาพอันดีทั้งผู้ป่วยและทีมเพื่อการดูแล
ร่วมกันที่ได้ผล 

 3.2 การมีหลักธรรมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 คําถามในประเด็นน้ีว่า “ท่านคิดเห็นว่า นอกจากการนําหลักสัปปุริสธรรม 7 มาเป็น

บูรณาการเป็นเทคนิคในการเสริมพลัง ยังควรมีมีหลักธรรมใดที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ป่วยมีการดูแล
ตนเองที่ต่อเน่ือง” 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า หลักธรรมที่เหมาะต่อการดูแลตนเองต่อเน่ือง
ของผู้ป่วยได้แก่ การมีอินทรีย์สังวรณ์ (ช่วยทําให้ควบคุมการรับรู้ของการรู้ตน) โภชเนมัตตัญญุตา 
(หมายรวมถึงทุกเรื่องของการประมาณ ทั้งเรื่องการประมาณในการเสพอาหาร เสพข่าว) ชาคริยานุโยค 
(คือการมุ่งฝึกตน พัฒนาตน) และสติสัมปชัญญะ(การพัฒนาให้มีสติสัมปชัญญะที่ดี จะทําให้มีสติ
ครบถ้วนสมบูรณ์) 4 ข้อน้ี ประกอบเป็นการ รู้ตน(อัญตัญญุตา)ที่เหมาะสม  และหลักความรู้ที่ทีม
รักษาพยาบาลให้ใช้หลักอนุปุพพปฏิปทา ขั้นตอนของการปฏิบัติ เป็นขั้นตอนการสอน จากง่ายขยับ
สูงข้ึนตามลําดับ ซึ่งถือเป็นตามหลักการสอนของพระพุทธศาสนา  

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 2 ให้ความเห็นว่า นอกจากหลักสัปปุริสธรรมข้อสําคัญในเรื่อง รู้
ประมาณ รู้ตน รู้เหตุ รู้ผลแล้ว หลักธรรมสําคัญ ได้แก่ กัลยาณมิตตตา และสัจจะที่ช่วยให้มีการดูแล
ตนเองต่อเน่ืองได้ดี 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า เพ่ิมการมีสติ เช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4 กล่าวเรื่อง  ศรัทธา ที่เสมอปัญญา และอาจใช้หลักไหนก็ได้ที่มา
รวมกันเป็นแนวคิด แต่เน้นทางสายกลาง หรืออาจเป็นธรรมของศาสนาต่าง ๆ คล้ายกับข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 6 ให้ความเห็นว่า เรื่องเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ใช้ปัญญารู้คิด กัลยาณมิตร อิทธิ
บาท 4 ทุกข์ในอริยสัจ 4 และทางสายกลาง และเช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7 ให้ความเห็นว่า 
ศรัทธา เพียร วิริยะ มีโยนิโสมนสิการปัญญาไตร่ตรอง อิทธิบาทมีฉันทะ มีศรัทธา ปัญญาต่อเน่ือง หลัก
อริยสัจ 4 และความไม่ประมาท แต่กิจกรรมวิธีการมีเพ่ิมเติม cognitive & self awareness และจริตของคน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 8 ให้ความเห็นว่า หลักธรรมอ่ืน คือ ทางสายกลาง ศีล เพ่ือมา
ประกอบการตระหนักรู้โดยประมาณ สมาธิ การฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ การมีกระบวนการ ปัญญา 
ความรู้การดูแลตนเองอย่างย่ังยืน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่9 ให้ความเห็นว่า หลักธรรมอ่ืน ได้แก่  (1) การมีสัมมาทิฏฐิ รู้แล้ว
ทําให้ได้ (2) มีสัมมาวายามะ (3) ไม่ประมาท มีสัมมาสติ  นอกจากน้ัน มีวิริยะ โยนิโสมนสิการ ปัญญา
รู้คิดเพ่ือการรู้ตน อตฺตาหิ อตฺโนนาโถ ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน และปตฺจตฺตงฺ เวทิตพฺโพ เป็นการใช้ธรรม
ประยุกต์  

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 10 ให้ความเห็นตามหลักศีลสิกขา ทั้งพฤติกรรมการกินอยู่  และ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คน รวมถึงการห้ามเข้าไปสถานที่ทางลบ สื่อเลือกดูพอควร ด้านพฤติกรรมให้รู้จักฝึก
ตนเอง 2. จิตตสิกขา ดูที่ 3 อย่าง คือด้านคุณภาพของจิต มีความรัก เกื้อกูล และเมตตา ด้าน
สมรรถภาพจิต มั่นคง มีสติ มีสมาธิ ด้านสุขภาพ ใจเบิกบาน แช่มช่ืน แจ่มใส สมาธิจดจ่อต่อการกิน 
การอยู่ 3. ปัญญาสิกขา รู้จักแก้ไขปัญหาเป็น มีการวัดผลการกระทํา เรียกว่า ภาวนา 4 อย่าง คือ 
กายภาวนา คือการดูแลสุขภาพตนเอง การเสพบริโภคต่างๆ รวมถึงการบริโภคสื่อ ศีลภาวนา  การ
พัฒนาด้านศีล มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนดีงาม เคารพกฎกติกาสังคม จิตภาวนา การพัฒนาจิตใจมีคุณภาพ 
สมรรถภาพ และสุขภาวะจิต และปัญญาภาวนา มีปัญญา โดยถ้าเราจะพัฒนาโดยใช้หลักของ
ไตรสิกขานี้ เช่น ให้มีพฤติกรรมการกินที่ดี มีใจมั่นคง เข้มแข็งในการที่จะทํา คือ ต้องมีความสุขกับมัน
ด้วย ไม่ได้ทําด้วยความทุกข์ใจ ปัญญาเป็นความรู้ความคิดจากที่ได้ทํามา นํามาใช้จริง สรุปคือ เข้าใจ
และละตัณหาได้ 

สรุป ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากการนําหลักสัปปุริสธรรม 7 มาเป็นบูรณา
การเป็นเทคนิคในการเสริมพลัง ยังควรมีมีหลักธรรมท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ป่วยมีการดูแลตนเองที่
ต่อเน่ือง ได้แก่ การมีอินทรีย์สังวรณ์ (ช่วยทําให้ควบคุมการรับรู้ของการรู้ตน) โภชเนมัตตัญญุตา 
(หมายรวมถึงทุกเรื่องของการประมาณ ทั้งเรื่องการประมาณในการเสพอาหาร เสพข่าว) ชาคริยานุโยค 
(คือการมุ่งฝึกตน พัฒนาตน) และสติสัมปชัญญะ(การพัฒนาให้มีสติสัมปชัญญะที่ดี จะทําให้มีสติ
ครบถ้วนสมบูรณ์) อนุสติ กัลยาณมิตตตา และสัจจะ การมีสติ  ศรัทธา เพียร วิริยะ มีโยนิโสมนสิการมี
ปัญญาไตร่ตรอง อิทธิบาทมีฉันทะ มีศรัทธา ปัญญาต่อเน่ือง หลักอริยสัจ 4 และความไม่ประมาท การ
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มีสัมมาทิฏฐิ รู้แล้วทําให้ได้ (2) มีสัมมาวายามะ (3) ไม่ประมาท มีสัมมาสติ  นอกจากนั้น มีวิริยะ 
โยนิโสมนสิการ ไตรสิกขา ภาวนา 4 ซึ่งหลักธรรมที่เก่ียวข้องน้ี ผู้วิจัยสังเคราะห์เป็นส่วนของข้อมูลที่
สําคัญที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สุด 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลสําคัญจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพ่ือได้นําเสนออภิปราย สรุป และ
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

     
งานวิจัยเรื่อง เทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธ

ธรรม   มีวัตถุ ประสงค์เพ่ือศึกษาการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานตามเทคนิคการเสริมพลัง 
ศึกษาหลักพุทธธรรมในการเสริมพลังดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน บูรณาการเทคนิคการเสริม
พลังในการดูแลตนเองของผู้ปวยโรคเบา หวานด้วยหลักพุทธธรรม และนําเสนอแนวทางและสร้างองค์
ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการเทคนิคการเสริมพลังในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม”  

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยมีการเก็บ
ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าหนังสือเอกสารทางวิชาการ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เช่น 
โรคเบาหวาน แนวคิดทฤษฎีการเสริมพลัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตนเอง ตํารา
พระไตรปิฎกและอรรถกถาเก่ียวกับหลักสัปปุริสธรรมและข้อธรรมที่เกี่ยวข้อง  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
โรคเบาหวาน การดูแลตนเอง และการนําหลักธรรมมาใช้แล้ว  ผู้วิจัยได้นํามาสร้างเป็นเคร่ืองมือ และ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ โดยสอบถาม
ข้อมูลจากผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อมูลเปรียบเทียบจากหลัก 
ธรรมสัปปุริสธรรมที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะใช้ในการเสริมพลังตนเอง เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มี
การดูแลตนเองให้ดีขึ้นต่อเน่ือง  โดยได้สอบถามกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน จํานวน 118 ราย และสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน จํานวน 20 ราย และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ทีมสหสาขา
วิชาชีพที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน คือแพทย์ ได้แก่ เภสัชกร นักโภชนากร นักกายภาพ 
จํานวน 6 คน และการสนทนากลุ่มทีมสหสาขาวิชาชีพพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขที่เป็นทีมจัด
เสริมพลังในโรงพยาบาล จํานวน 6 คน และทีมในโรงพยาบาลและเครือข่ายปฐมภูมินอกโรงพยาบาล 
จํานวน 37 คน และเมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ขั้นต้นแล้ว ขั้นตอนที่ 2 ได้นํามาใช้เป็นแนวทาง
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการเสริม
พลัง จํานวน 10 ท่าน เพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ของเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานด้วยหลักพุทธธรรม  



221 
 
 ผู้วิจัยขออภิปรายผล สรุปผล นําเสนอรูปแบบใหม่เทคนิคการเสริมพลังด้วยหลักสัปปุริส
ธรรม และมีข้อเสนอแนะตามลําดับ ดังน้ี 
 

5.1 สรุปผล อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วย 
   
 5.1.1 สรุปผล อภิปรายผลตามลักษณะข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลเก่ียวกับการเป็น
โรคเบาหวานและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเอง
ต่อเนื่อง และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง จะพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุ่มส่วนใหญ่มีลักษณะข้อมูลทั่วไปท่ีใกล้เคียงกัน  และเมื่อดูผลวิเคราะห์ด้านข้อมูลการเป็น
โรคเบาหวานและการดูแลตนเอง จะพบว่าส่วนใหญ่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันทั้งสองกลุ่มด้วย คือเป็น
เบาหวานมานานมากกว่า 10 ปี ต้องดูแลตนเอง และส่วนใหญ่ทั้งสองกลุ่มเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม
โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยกลุ่มที่ 1 ร้อยละ 68.9 และกลุ่มที่ 2 ร้อยละ  64. 4  ส่วน
เร่ืองการมีความเครียดต่อโรคเบาหวานกลุ่มที่ 2 มากกว่ากลุ่มที่ 1 ถึงร้อยละ11.6 

ส่วนข้อมูลที่ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันมาก คือ เร่ืองความสามารถในการควบคุมระดับ
นํ้าตาลได้เหมาะสมดี กลุ่มที่ 1 ร้อยละ 75.6 ในขณะที่กลุ่มที่ 2 ตอบเพียงร้อยละ 26 แสดงว่ากลุ่มที่ 
2 ทราบว่าประเมินว่าตนเองยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง โดยยังควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
ไม่ได้ดี เป็นการรู้ตน และโดยทั้งสองกลุ่ม “รู้ตน”ว่าการดูแลตนเองได้ต่อเน่ืองที่ต่างกันด้วย โดยกลุ่มที่ 
1 มากกว่ากลุ่มที่ 2 ถึงร้อยละ 41.5   และในเร่ืองของความมั่นใจในการดูแลตนเองได้ดีต่อเน่ือง
มากกว่าเดิม กลุ่มที่ 1 ดีกว่ากลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 1 ตอบว่าทําได้ถึงร้อยละ 86.6 มีบางส่วนยังไม่แน่ใจ ร้อย
ละ 13.3 แต่ไม่มีใครตอบว่าทําไม่ได้  ส่วนกลุ่มที่ 2 ตอบว่าทําได้เพียงร้อยละ52.1 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 
43.8 และทําไม่ได้ ร้อยละ 4.1 พบว่ากลุ่มที่ 2 มีความมั่นใจที่จะทําได้ดีขึ้นเพียงประมาณคร่ึงหน่ึงของ
กลุ่ม ถือว่ายังมีการขาดการรับรู้ความสามารถของตนเอง แต่ยังเป็นข้อมูลที่น่าจะมีการเสริมพลังใน
ส่วนน้ีได้ เน่ืองจากมีส่วนน้อยที่ลงความเห็นว่าตนเองทําไม่ได้ รวมแล้วที่ยังไม่แน่ใจกับที่ตอบว่าทําได้ 
มากกว่าร้อยละ 90 ถือว่าในกลุ่มที่ 2 รู้ตนเองว่าคุมไม่ได้ แต่ควรให้มีการเสริมการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง โดยดูข้อมูลที่สําคัญในเชิงลึกต่อไปว่า สามารถเสริมพลังได้อย่างไร วิธีใด เช่น การให้
ความรู้พร้อมการดูตัวแบบ การทําพันธะสัญญาในการดูแลตนเอง การต้ังเป้าหมายต่อตนเองในระยะ
สั้นและระยะยาว เพ่ือสร้างความมั่นใจในการดูแลตนเองที่ต่อเน่ืองได้มากขึ้น ทั้งน้ี ควรมีการควบคุม
กํากับตามหัวข้อสัปปุริสธรรมต่อไปว่าบกพร่องในข้อใด ซึ่งอาจประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พฤติกรรมของกลุ่มที่ 2 ต่อไปด้วย 

สรุปกลุ่มที่ 1  และกลุ่มที่ 2 มีลักษณะข้อมูลทั่วไปที่ใกล้เคียงกัน และทั้งสองกลุ่มมีการรู้ตน
ตามความเป็นจริงของการควบคุมค่าระดับนํ้าตาลได้  แต่กลุ่มที่ 2 ขาดความม่ันใจในตนเองที่จะดูแล
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ตนเองได้ดีเพ่ิมขึ้น กรณีจัดกิจกรรมเสริมพลังควรตรวจสอบเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มย่อยอีกครั้งว่า 
ขาดสัปปุริสธรรมในข้อใด  

5.1.2 สรุปผล อภิปรายผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเอง
ไม่ต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์ผลการสอบถามด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยมีประเด็นพิจารณาตาม
หลักสัปปุริสธรรม 7  คือ การรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักเวลา รู้จักชุมชน และรู้จัก
ความแตกต่างของบุคคลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองแล้ว ผู้วิจัยขอเสนอการสรุปผล อภิปรายผลไป
ตามลําดับข้อของหลักสัปปุริสธรรมร่วมกับข้อมูลของผู้ป่วย และการสรุปข้อมูลรวมต่อไป ดังน้ี  

 1.  รู้เหตุ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรม
ข้อที่ 1 รู้เหตุของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มที่ 2 ดูแล
ตนเองไม่ต่อเน่ือง โดยท้ังสองกลุ่มส่วนใหญ่รู้เหตุอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบ
แล้วกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ไม่แตกต่างกัน เรื่อง “รู้เหตุ” ซึ่งในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มจะเป็นผู้ที่มีลักษณะ
ข้อมูลทั่วไป ที่คล้ายคลึงกันมาก โดยเป็นผู้สูงอายุและเป็นเบาหวานมานานหลายปี   

 การรู้เหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์
แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะทําให้เกิดผล ซึ่งประมวลได้ว่า ปกติผู้ป่วยโรคเบาหวานมักเป็นโรคที่
ควบคุมได้ยากโดยเฉพาะเม่ือมีอายุมากขึ้นและเป็นมานาน มีวิจัยพบว่า เมื่อผู้ป่วยควบคุมโรคไม่ได้ดี มี
ค่าระดับนํ้าตาลที่สูงขึ้น จึงมักเกิดความเบ่ือหน่ายและนําไปสู่การไม่ดูแลควบคุมตนเองอย่างเต็มที่ 
ผู้ป่วยมักมีการรู้เหตุ แต่อาจยังไม่ชัดเจนนัก  หรือไม่สืบเสาะหาว่ารู้หลักที่จะทําให้เกิดผลอย่างไร โดย
ทั้งสองกลุ่มน้ียังเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่าคะแนนเฉล่ียระดับปาน
กลางที่ไม่แตกต่างกันมากนัก  

 สรุปได้ว่า กลุ่มที่ 1 ที่ดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง “รู้เหตุ”ไม่แตกต่างกันกับกลุ่มที่ 2 ที่
ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง แสดงว่า หลักธรรมในข้อ “รู้เหตุ”อาจไม่มีผลต่อการดูแลตนเองต่อเน่ืองของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 2. รู้ผล จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อ
ที่ 2 รู้ผลของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเอง
ไม่ต่อเน่ือง ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่รู้ผลอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบแล้วกลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มที่ 2 มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ 1 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมมากกว่ากลุ่มที่ 2 รู้จักผล คือ รู้
ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดข้ึนสืบเน่ืองจากสรุปได้ว่า กลุ่มที่ 1 
ที่ดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง “รู้ผล”มากกว่ากลุ่มที่ 2 ที่ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ืองการกระทําหรือความเป็นไป
ตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อน้ัน ๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักน้ันๆ มีความมุ่งหมาย
อย่างไร กําหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไร การท่ีตนกระทําอยู่มีความมุ่งหมาย
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อย่างไร เมื่อทําไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง  ตัวอย่าง สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มที่ 1 รู้ผล จะที่
ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงจึงทําให้ดูแลตนเองต่อเน่ือง ไม่กินของหวาน เป็นต้น 

 สรุปได้ว่า กลุ่มที่ 1 ที่ดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง “รู้ผล”มากกว่ากลุ่มที่ 2 ที่ดูแลตนเอง
ไม่ต่อเน่ือง  แสดงว่า หลักธรรมในข้อ “รู้ผล”อาจมีผลต่อการดูแลตนเองต่อเน่ืองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

 3.  รู้ตน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคะแนนพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรม
ข้อที่ 3 รู้ตนของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และกลุ่มที่ 2 ดูแล
ตนเองไม่ต่อเน่ือง ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่รู้ตนอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบแล้วกลุ่มที่ 1 
และกลุ่มที่ 2 มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ 1 คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมมากกว่ากลุ่มที่ 2 ความรู้จักตน 
คือ รู้ว่า เราน้ัน ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น 
บัดน้ี เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป สอดคล้องกับข้อมูล
การดูแลตนเองในการสรุปผลข้อมูลข้างต้นในข้อ 5.1.1 รู้ตน ในกลุ่มที่ 1 ที่ตอบว่ามีความสามารถใน
การดูแลตนเองและมั่นใจในการดูแลตนเองให้ดีกว่าเดิม 

 สรุปได้ว่า กลุ่มที่ 1 ที่ดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง “รู้ตน”มากกว่ากลุ่มที่ 2 ที่ดูแลตนเอง
ไม่ต่อเน่ือง  แสดงว่า หลักธรรมในข้อ “รู้ตน”อาจมีผลต่อการดูแลตนเองต่อเน่ืองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

 4.  รู้ประมาณ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่  บทที 4 ระดับคะแนน
พฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 4 รู้ประมาณของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่รู้
ประมาณอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบแล้วกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีความแตกต่างกัน 
โดยการที่กลุ่มที่ 1 มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมมากกว่ากลุ่มที่ 2 ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น 
ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและบริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ ใน
หลักธรรมโภชเนมัตตัญญุตา บริโภคอาหารพอประมาณ หรือวิกาลโภชนา ไม่บริโภคอาหารในเวลา
กลางคืน 

 สรุปได้ว่า กลุ่มที่ 1 ที่ดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง “รู้ประมาณ”มากกว่ากลุ่มที่ 2 ที่ดูแล
ตนเองไม่ต่อเน่ือง  แสดงว่า หลักธรรมในข้อ “รู้ประมาณ”อาจมีผลต่อการดูแลตนเองต่อเน่ืองของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน   

 5.  รู้กาล จากการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่  บทที 4 ระดับพฤติกรรมตาม
หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 5 รู้กาลของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง และ
กลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่รู้กาลอยู่ในระดับสูงและเมื่อเปรียบเทียบแล้ว
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ไม่แตกต่างกัน โดยค่าคะแนนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง 
และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง มีค่าคะแนนอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกันด้วย ในหลักสัปปุริสธรรม
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ข้อที่ 5 รู้กาลน้ี หมายถึง รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจ กระทํา
หน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา อธิบายได้ว่า ใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานการมาพบแพทย์ การกินยาเป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้ป่วยต้องให้การสนใจ 

 สรุปได้ว่า กลุ่มที่ 1 ที่ดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง “รู้กาล”ไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ 2 ที่ดูแล
ตนเองไม่ต่อเน่ืองแสดงว่า หลักธรรมในข้อ “รู้กาล”อาจไม่มีผลต่อการดูแลตนเองต่อเน่ืองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

 6.  รู้ชุมชน จากการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่  บทที 4 ระดับพฤติกรรมตาม
หลักสัปปุริสธรรม ข้อที่ 6 รู้ชุมชนของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง 
และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางและเมื่อเปรียบเทียบ
แล้วกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ไม่แตกต่างกัน หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 6 รู้ชุมชนน้ี หมายถึง ความรู้จัก
บริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนน้ันๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา 
จะต้องทํากิริยาอย่างน้ี จะต้องพูดอย่างน้ี ชุมชนน้ีควรสงเคราะห์อย่างน้ี เป็นต้น  

 สรุปได้ว่า กลุ่มที่ 1 ที่ดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง “รู้ชุมชน”ไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ 2 ที่ดูแล
ตนเองไม่ต่อเน่ือง  แสดงว่า หลักธรรมในข้อ “รู้ชุมชน”อาจไม่มีผลต่อการดูแลตนเองต่อเน่ืองของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 7.  รู้บุคคล จากผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางบทที 4 ระดับพฤติกรรมตาม
หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ 7 รู้บุคคลของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเน่ือง 
และกลุ่มที่ 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบ
แล้วกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ 1 คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมมากกว่ากลุ่มที่ 2 
ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น 
ใครๆ ย่ิงหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลน้ันๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้จะตําหนิ 
ยกย่อง และแนะนําสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น 

 สรุปได้ว่า กลุ่มที่ 1 ที่ดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง “รู้บคคล”มากกว่ากลุ่มที่ 2 ที่ดูแล
ตนเองไม่ต่อเน่ือง  แสดงว่า หลักธรรมในข้อ “รู้บุคคล”อาจมีผลต่อการดูแลตนเองต่อเน่ืองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

 8.  สรุปข้อมูลรวมตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ข้อ ตามการวิเคราะห์ระดับคะแนน
พฤติกรรม ดังน้ี 

  1)  หลักสัปปุริสธรรมข้อที่มีความแตกต่างกันของกลุ่มที่ 1 มากกว่ากลุ่มที่ 2 
อย่างมีนัยสําคัญ ประเมินได้จากผลการวิเคราะห์ว่าหลักธรรมตามหัวข้อน้ีมีผลต่อการดูแลตนเอง
ต่อเน่ืองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นการเสริมพลังแก่ผู้ป่วยต่อไป โดยตามหัวข้อ 
ดังน้ี คือ 
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  ข้อที่ 2 รู้ผล    
  ข้อที่ 3 รู้ตน    
  ข้อที่ 4 รู้ประมาณ    
  ข้อที่ 7 รู้บุคคล  
  2)  หลักสัปปุริสธรรมข้อที่กลุ่มที่ 1 ไม่แตกต่างกันกับกลุ่มที่ 2 (ต่างกันอย่างไม่มีมี

นัยสําคัญ) ประเมินได้จากผลการวิเคราะห์ว่าหลักธรรมตามหัวข้อน้ี ไม่มีผลหรือไม่ทําให้เกิดความ
ต่างกันของการดูแลตนเองต่อเน่ืองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน แต่ในทุกข้อจากการสอบถามและ
สัมภาษณ์ยังเห็นว่าทุกข้อมีความจําเป็น สําคัญต่อการนําไปใช้ในการดูแลตนเองได้ โดยสามารถ
นําไปใช้เป็นการเสริมพลังแก่ผู้ป่วยในทุกข้อได้ต่อไป ซึ่งอาจต้องมีการสัมภาษณ์เชิงลึกก่อนว่าแต่ละ
บุคคลขาดข้อใด  ดังน้ัน ในส่วนที่ไม่ทําให้เกิดความต่างกันอาจไม่เน้นเป็นส่วนสําคัญแรกตามหัวข้อ 
ดังน้ี คือ 

  ข้อที่ 1 รู้เหตุ  
  ข้อที่ 5 รู้กาล  
  ข้อที่ 6 รู้ชุมชน 
  ทั้งน้ี เมื่อดูรายละเอียดความสอดคล้องของข้อมูลทั้งสองกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ 1 มี

ค่าระดับคะแนนพฤติกรรมรวมมากกว่ากลุ่มที่ 2 ทั้ง 7 ข้อ แต่เมื่อดูความสอดคล้องของข้อมูลที่เป็นไป
ในทางเดียวกันจากข้อมูลทั้งทางบวกและทางลบ ได้แก่ ข้อที่ 1 รู้เหตุ ข้อที่ 3 รู้ตน ข้อที่ 7 รู้บุคคล 
และส่วนข้อที่ยังมีความไม่สอดคล้องบางข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2 รู้ผล ข้อที่ 4 รู้ประมาณ ข้อที่ 5 รู้กาล  ข้อ
ที่ 6 รู้ชุมชน  โดยในบางหัวข้อน้ี ผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์ระดับคะแนนเพ่ิมเติมทั้งกลุ่ม พบว่า ในข้อ
คําถามต่าง ๆ น้ัน จึงเหมาะกับการนํามาใช้เป็นข้อมูลให้คําปรึกษาแนะนําเพ่ิมเติมในผู้ป่วย
โรคเบาหวานส่วนใหญ่ เพ่ือความเข้าใจได้ดีย่ิงข้ึนต่อไป   

5.1.3 สรุปผล อภิปรายผลการวิเคราะห์ค่าระดับน้ําตาลในเลือดเทียบกับค่าระดับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเองต่อเนื่อง และ
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 2 ดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง จากผลการวิเคราะห์ พบว่าค่าระดับนํ้าตาลในเลือด
เฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 ตํ่ากว่ากลุ่มที่ 2  โดยค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 1 เท่ากับ 112 mg% และกลุ่มที่ 2 เท่ากับ 
180 mg% โดยใช้เกณฑ์ระดับนํ้าตาลที่ควบคุมได้ที่ค่าระดับน้ําตาลในเลือด คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
130 mg% ซึ่งตามเกณฑ์ใช้ค่าน้ีเป็นมาตรฐาน  แต่ความเป็นจริงส่วนใหญ่ผู้วิจัยพบว่า ผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่เป็นผู้สูงอายุ แพทย์อาจยอมรับหรือพอใจที่ระดับนํ้าตาลในเลือด คือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 140 mg% ซึ่งจะทําให้กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีจํานวนคนที่นํามาวิเคราะห์ใกล้เคียงกัน แต่ใน
การวิจัยน้ี ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลผลเลือดตามมาตรฐานเดิมที่ยอมรับ จึงทําให้เป็นกลุ่มที่มีการดูแลตนเอง
ต่อเน่ือง จํานวน 45 รายและกลุ่มที่ 2 จํานวน 73 ราย เป็นกลุ่มที่ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง แต่ได้มีการ
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วิเคราะห์ผลรายละเอียดจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มที่คุมได้ กึ่งได้ และไม่ได้ เพ่ือเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพว่ามีแนวทางของการดูแลตนเองที่สําคัญอย่างไรต่อไป 

สรุปเมื่อดูผลลักษณะข้อมูลทั่วไปประกอบแล้ว จะพบว่าทั้งสองกลุ่มเป็นผู้ที่เป็นเบาหวาน
มานานมากว่า 10 มากกว่าร้อยละ 50 หรือคร่ึงหนึ่งของแต่ละกลุ่ม ในกลุ่มที่ 1 ที่ยังคุมได้ดี ถือว่าดูแล
ตนเองได้ดีมาก โดยท้ังดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง และควบคุมค่าระดับนํ้าตาลในเลือดได้ดีและยังไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน  ในขณะที่กลุ่มที่ 2 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่เป็นผู้ที่ส่วนใหญ่
เป็นเบาหวานนานมากกว่า 10 ปี เป็นการควบคุมค่าระดับนํ้าตาลในเลือดได้ยาก ซึ่งสําหรับการ
วินิจฉัยของแพทย์ ในความเป็นจริงสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคน้ีมานาน ค่านํ้าตาลในเลือดช่วง 130-140 
mg% ยังถือว่าพอรับได้ ที่จะไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น อาการช้อคจากค่าระดับนํ้าตาลใน
เลือดที่ตํ่าเกินไป หากมีการคุมเข้มเร่ืองอาหารและออกกําลังกายมากเกินไป บางคร้ังจึงยังอาจใช้
เกณฑ์ควบคุมที่ระดับนํ้าตาลในเลือด 140 mg% แต่เมื่อดูเกณฑ์ที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่าระดับนํ้าตาลใน
เลือดสูงมาก คือ 160 mg% ขึ้นไป ที่ควรคุมระดับเข้มงวดอย่างมาก มากกว่าครึ่งหน่ึงในกลุ่มที่ 2 คือ
ร้อยละ 68.1 และเร่ิมมีภาวะแทรกซ้อนแล้วแต่ยังไม่รุนแรง การเสริมพลังในหัวข้อหลักธรรมสัปปุริส
ธรรมข้อใดที่ผู้ป่วยกลุ่มน้ีขาดควรดูข้อมูลเชิงพฤติกรรมต่อไป โดยในกลุ่มที่ 2 ที่มีค่าระดับนํ้าตาลใน
เลือดสูงกว่า 200 mg% ควรเร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนและควรดูรายบุคคลต่อเน่ืองด้วย  

5.1.4 สรุปผล อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ทั้งสองกลุ่มต่อข้อมูลการปฏิบัติตนตามหัวข้อหลักสัปปุริสธรรม 7 ที่คิดว่าเป็นข้อที่สําคัญที่สุด 
ตอบข้อที่ 3 รู้ตน ในหลักสัปปุริสธรรมมากที่สุด เน่ืองจากพฤติกรรมของบุคคลที่จะถูกเปลี่ยนไป 
บุคคลต้องมีความตระหนักรู้ของตนเองก่อน และการจะปรับเปลี่ยนความคิด และคงไว้ซึ่งการกระทํา
การดูแลตนเอง  ต้องมีหลักข้ออ่ืน ๆ ในการมาเสริมพลังเช่นการรู้ผล การรู้เหตุที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อผู้ป่วยได้รับข้อมูลจากเมื่อตนคุมนํ้าตาลไม่ได้ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล 
หรือเมื่อพบเห็นตัวแบบไม่ดี ผู้ป่วยน้ันจะมีแนวโน้มในการกระทําการดูแลตนเองที่ดีต่อเน่ือง ด้วยความ
มุ่งมั่นต้ังใจ หลักธรรมในส่วนที่สนับสนุนแก่หลักสัปปุริสธรรมน้ีได้ คือพละหรืออิทธิบาท 4 เพ่ือเป็น
พลังใจในการมุ่งมั่นไม่ถอยกลับของบุคคลสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนิดา  คงสมัย (2554) ซึ่งผล
โปรแกรมหลักอิทธิบาท 4 มีส่วนของแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ได้ และในวิจัยน้ีการได้เห็นตัวแบบไม่ดี 
เป็นการแสดงผลเช่นเดียวกับทุกข์ในอริยสัจ 4 ให้เห็นเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิจัยของ ธัญทิพย์ 
วิภาพงศ์ศานต์ (2553) ซึ่งผลการวิจัยว่าการดูแลตนเองตามแนวอริยสัจ 4 มากน้อยขึ้นกับบุคคล 
ดังน้ัน การรู้ตนในที่น้ี จะเป็นผลดีเมื่อมาประกอบให้ผู้ป่วยรู้ผล รู้เหตุ และใช้กระบวนการเสริมพลัง
ค้นหาสภาพการณ์ความเป็นจริงของตนขณะปัจจุบัน รวมท้ังร่วมมือในการรับการแนะนํา การรักษาจะ
ทําให้ดูแลตนเองได้ดีย่ิงข้ึนต่อไป  
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5.1.5 สรุปผล อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ทั้งสองกลุ่มต่อข้อคิด/หลักธรรม/หลักปฏิบัติที่ใช้เป็นแนวทางในการดูแลตนเองได้อย่างดีและ
ต่อเนื่อง ตอบเร่ืองของตนเป็นที่พ่ึงของตน หรือเรื่องของการรู้ตนมากท่ีสุด สอดคล้องกับข้อ 5.1.4  
ซึ่งจะนํามาประกอบกับข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยต่อไป การอภิปรายข้อน้ีสอดคล้องกับข้อมูล
อภิปรายที่ผ่านมา เพราะไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ข้อคิดที่ผู้ป่วยไม่เรียกว่าเป็นหลักธรรม ยังประกอบด้วย
ตนเป็นหลักสําคัญในการตัดสินใจใด ๆ ที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง 

5.1.6 สรุปผล อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 คุมน้ําตาลได้/ดูแลตนเอง
ต่อเนื่อง กลุ่มที่ 2 คุมน้ําตาลก่ึงได้/ดูแลตนเองได้บ้าง และกลุ่มท่ี 2 คุมน้ําตาลไม่ได้/ไม่ต่อเนื่อง 
ตามข้อมูลตอบการสัมภาษณ์เชิงลึกมีประเด็นตามแนวหลักสัปปุริสธรรม 7 ได้แก่ สาเหตุการเป็น
โรคเบาหวาน ปัจจัยสําคัญในการดูแลตนเองเมื่อเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประสบการณ์วิธีการใดที่ทํา
ให้ดูแลตนเองได้ดีอย่างต่อเน่ือง ความคิดเห็นที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ในการปฏิบัติการดูแลตนเอง
ด้วยหลักสัปปุริสธรรม 7 และความคิดเห็นต่อหลักธรรมอ่ืนที่ทําให้ดูแลตนเองได้ดีอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งมี
สามารถสรุปได้ ดังน้ี  

 

5.2 สรุปผลข้อมูลการดูแลตนเองในกลุ่มผู้ป่วยเทียบกับหลักการเสริมพลังและหลักสัปปุริส
ธรรม 

 
สรุปผลข้อมูลการดูแลตนเองในกลุ่มผู้ป่วยเทียบกับหลักการเสริมพลังและหลักสัปปุริส

ธรรม ดังแสดงในตาราง ดังน้ี 
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ตารางที่ 5.1 สรุปผลจากข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการดูแลตนเองต่อความสอดคล้องหลักสัปปุริส

ธรรมและด้านแนวคิดพฤติกรรม 
 

ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูล      การดูแล

ตนเอง 

ความคิดเหน็ 
ผู้ป่วยกลุ่มที่ 1 

ความคิดเหน็ 
ผู้ป่วยกลุ่มที่ 2 

ความสอดคลอ้งกับ
หลักสปัปุรสิธรรม 

ข้อมูลทั่วไปทั้ง 2 กลุ่มใกล้เคียงกัน เป็นเบาหวานนานกว่า 10 ปี ไม่เคยเข้า
รับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มที่ 2 มีความเครยีดมากกว่ากลุม่ที ่1 

 

ความสามารถในการ
คุมระดับนํ้าตาลได้
ดีกว่าเดิม 

75.6% 26% รู้ตนทั้ง 2 กลุ่มตาม
จริง โดยกลุ่มที ่1 รู้
ว่าดี กลุ่มที่ 2 รู้ว่าไม่
ดี 

ความมั่นใจในการคุม
ระดับนํ้าตาลได้ดีกว่า
เดิม 

ทําได้ 86.6% 
ไม่แน่ใจ 13.3% 

ไม่มีใครตอบทาํไม่ได้ 

ทําได้ 52.1% 
ไม่แน่ใจ 43.8% 
ทําไม่ได้ 4.1% 

รู้ตน กลุ่มที ่1 มีการ
รับรู้ความสามารถ
ของตนและมีความ
มั่นใจใน
ความสามารถของตน 
ขณะที่กลุ่มที่ 2 ขาด
การรับรู้
ความสามารถของตน
และไม่มคีวามมั่นใน
ใจความสามารถของ
ตน 

- หลักการเสริมพลัง : ควรมีการดําเนินการเสริมพลังในหัวข้อที่เป็นจุดเน้นที่เคยได้ผลดีเช่นในผู้ป่วย
กลุ่มที่ 1 ใช้การรู้ตน รู้ผล รู้ประมาณ และรู้บุคคล แก่ผู้ป่วย และเน้นข้อมูลการเสริมพลังที่ผู้ป่วยใช้
ได้ผลในดูแลตนเองต่อเน่ืองและควบคุมค่าระดับนํ้าตาลในเลือด ได้แก่  การค้นหาสภาพการณ์ความ
จริงของตน  การมีปัจจัยสนับสนุนการสะท้อนคิดเป็นบุคคลสําคัญ และการได้รับการสนับสนุนจาก
ทีม/บุคคลรอบข้างเพ่ือคงพฤติกรรมไว้เป็นรูปแบบการดําเนินชีวิตปกติ 
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ตารางที ่5.2 สรุปผลจากความคิดเหน็ข้อมูลเชิงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้่วยโรคเบาหวาน

ต่อความสอดคล้องหลักสปัปุริสธรรมและหลักการเสริมพลัง 
 

สัปปรุิสธรรมข้อที่ทําให ้
ผู้ป่วยกลุ่มที่ 1 ดูแลตนเอง
ต่อเนื่องมากกว่ากลุ่มที่ 2 

สัปปรุิสธรรมข้อที่ผู้ป่วย
โรคเบาหวานทั้งหมดให้

ความสาํคญั  
(เรียงตามลําดับ) 

หลักธรรม แนวคิด การนาํไป 
ใช้จริงในการจัดเสริมพลงัจาก
ข้อมูลผูป้่วยโรคเบาหวาน

ทั้งหมด 
รู้ตน รู้ตน ด้านตน :–รู้ตน 
รู้ผล รู้ประมาณ ด้านจิตใจ : รู้ตน 
รู้ประมาณ รู้ผล เท่ากับรู้บุคคล ด้านเพ่ือน : รู้บุคคล 
รู้บุคคล  ด้านสิ่งแวดล้อม : รู้ชุมชน 
  ด้านการกระทํา : รู้ตน 
หลักการเสริมพลัง/การดําเนินการ : ใน 2 สว่นของผลที่ได้รับ ยังมีจุดเน้น 4 ข้อ คือ รู้ตน รู้ผล รู้
ประมาณ และรู้บุคคล และในหลักการนําไปใช้จริง เน้นทีก่ารรู้ตน รู้บุคคล และมีเพ่ิมเติมการรู้ชุมชน
ด้วย ซึ่งสอด คล้องกับผลการวิจัยจากทีมที่ควรดําเนินการ ได้แก่ ทีมรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
สร้างการรู้ผล ทีมเสริมพลังในโรงพยาบาลเน้นการรู้ตน และด้านอ่ืน ๆ รวมการเป็นผู้ติดตาม 
ประสานสนับสนุนให้ผู้ป่วย และทีมเสริมพลงัในโรงพยาบาลและเครือข่ายเน้นการรู้ตน รับข้อมูล
จากทีมในโรงพยาบาลและการให้การติดตาม สนับสนุนผูป่้วยในชุมชน  
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ตารางที่ 5.3 สรุปผลจากความคิดเห็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อความสอดคล้องหลักสัปปุริสธรรมและหลักการเสริมพลัง 
1) แสดงผลสรุปจากกลุ่มที่ 1 ที่คุมน้ําตาลในเลือด/ดูแลตนเองได้ 6 คน 

 

พฤติกรรมของ
กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วย

โรคเบาหวานที่คุม
น้ําตาลในเลือดได้   
ในหัวข้อสัปปรุิส
ธรรมที่ทาํได้ 

คําตอบความคิดเห็นผูป้่วยที่สอดคล้องกับหลักสัปปุริสธรรมในหัวข้อต่าง ๆ 

รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ปริมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล 

มาก 5* 4 6* 5 5* 3 3 
ปานกลาง 1 0 0 2 1 2 2 
น้อย 0 3 0 0 0 1 1 

รวม 6 7 6 7 6 6 6 
  

จากตารางที่ 5.3 ผลสรุปในกลุ่มที่ 1 ที่คุมน้ําตาลในเลือดดูแลตนเองได้ 6 คน พบว่า ผู้ป่วย
กลุ่มที่คุมได้หรือมีการดูแลตนเองที่ต่อเน่ือง ให้ความสําคัญกับสัปปุริสธรรมในทุก ๆ ข้อที่เท่า ๆ กัน 
เมื่อสังเกตข้อมูลในระดับทําได้มาก นอกจากจะมีข้อของรู้ตน รู้เหตุที่เกิดขึ้นกับตน ยังมีรู้กาลในการ
วางแผนการดูแลตนเองเพ่ิมอีกด้วย ส่วนรู้ผลในกลุ่มน้ี คาดว่าเมื่อตระหนักและเริ่มตัดสินใจกระทํา
แล้ว กลุ่มน้ีจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่รองลงไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



231 
 
ตารางที่ 5.4 สรุปผลจากความคิดเห็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อความสอดคล้องหลักสัปปุริสธรรมและหลักการเสริมพลัง 
2) แสดงผลสรุปจากกลุ่มที่ 2 ที่คุมน้ําตาลในเลือด/ดูแลตนเองได้บ้าง 8 คน 

 

พฤติกรรมของ
กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วย

โรคเบาหวานที่คุม
น้ําตาลได้บา้ง     

ในหัวข้อสัปปรุิส
ธรรมที่ทาํได้ 

คําตอบความคิดเห็นผูป้่วยที่สอดคล้องกับหลักสัปปุริสธรรมในหัวข้อต่าง ๆ 

รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ปริมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล 

มาก 7 4 8* 4 6 3 5 
ปานกลาง 0 1 0 2 2 0 1 
น้อย 1 3 0 2 0 2 0 

รวม 8 8 8 8 8 5 6 
 

จากตารางที่ 5.4 ผลสรุปในกลุ่มที่ 2 ที่คุมนํ้าตาลในเลือดดูแลตนเองได้บ้าง/กึ่งได้ 8 คน 
พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่คุมได้บ้างหรือมีการดูแลตนเองท่ีต่อเน่ืองได้บ้าง ให้ความสําคัญกับสัปปุริสธรรมใน
ทุก ๆ ข้อที่เท่า ๆ กัน โดยมีแนวโน้มทําได้มากคล้ายกับกลุ่มที่ 1 และมีการเข้มงวดเรื่องรู้ตน รู้เหตุจาก
การค้นพบความจริงของตน และมีรู้กาลนํามาใช้ในการวางแผนตนเองเช่นกัน  
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ตารางที่ 5.5 สรุปผลจากความคิดเห็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อความสอดคล้องหลักสัปปุริสธรรมและหลักการเสริมพลัง 
2) แสดงผลสรุปจากกลุ่มที่ 3 ที่คุมน้ําตาลในเลือด/ดูแลตนเองไม่ได้ 6 คน 

 

พฤติกรรมของ
กลุ่มที่ 3 ผู้ป่วย
โรค เบาหวานที่
คุมน้ําตาลได้บา้ง   
ในหัวข้อสัปปรุิส
ธรรมที่ทาํได้ 

คําตอบความคิดเห็นผูป้่วยที่สอดคล้องกับหลักสัปปุริสธรรมในหัวข้อต่าง ๆ 

รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ปริมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล 

มาก 3 0* 5 0* 3 1 2 
ปานกลาง 1 1 0* 0* 0* 2 2 
น้อย 1 4 3 6 2 3 1 

รวม 5 5 8 6 5 6 5 
 

จากตารางที่ 5.5 ผลสรุปในกลุ่มที่ 3 ที่คุมนํ้าตาลในเลือดดูแลตนเองไมได้ 6 คน พบว่า 
ผู้ป่วยกลุ่มที่คุมไม่ได้หรือมีการดูแลตนเองที่ไม่ต่อเน่ือง การรู้ผล รู้ปริมาณ รู้ชุมชน และรู้กาลในผู้ป่วย
ทําไม่ได้ ไม่ให้ความสําคัญกับสัปปุริสธรรมเลย และจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ป่วยไม่ได้สนใจผลท่ีเกิด 
ไม่เคยวางแผนการรับประทานที่ชัดเจน เวลาในการดําเนินการ และไม่รู้สิ่งแวดล้อมของชุมชนในการ
วางแผนให้เกิดผลดีต่อตน ซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มน้ีมีข้อรู้เหตุอยู่ระดับกลางของกลุ่มโดยยังไม่มีตัวอย่าง 
ตัวแบบที่พบหรือยังไม่ค้นพบความจริงที่เกิดกับตนกรือบุคคลรอบข้าง จึงมีแนวโน้มที่มีนํ้าตาลในเลือด
สูงมาก เพราะไม่ได้เข้มงวดหรือเข้าใจในข้อดังกล่าว 
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5.3 สรุปผลข้อมูลเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานดว้ยหลัก 
สัปปรุิสธรรมของทีมสหสาขาวิชาชพี  
 

    

ภาพที่ 5.1 แสดงกราฟเส้นเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักสัปปุริส
ธรรม จากการสัมภาษณ์ทีมสหสาขาวิชาชีพทีมที่ 1 

 
การสรุปผลข้อมูลเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักสัปปุ

ริสธรรมของทีมสหสาขาวิชาชีพ จากการสัมภาษณ์ทีมสหสาขาวิชาชีพทีมที่ 1 ตาม 3 ด้าน คือ ด้าน
การเสริมพลังหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สําคัญที่สุด  หลักธรรม/หลักคิดที่นํามาใช้จัด
กิจกรรม และหลักสัปปุริสธรรมที่สําคัญที่สุดต่อการดูแลตนเองต่อเน่ือง  

จากกราฟเส้นแสดงผลสรุปว่า ทีมที่ 1 มีความคิดเห็นต่อด้านการเสริมพลังที่สําคัญที่สุด
สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกับหลักสัปปุริสธรรมที่สําคัญที่สุดต่อการดูแลตนเองต่อเน่ือง โดยกราฟไป
ในทิศทางเดียวกันเกือบขานกันไป และหลักคิดอ่ืน ๆ การจัดการพยาบาลหรือเทคนิคการเสริมพลัง 
ต้องปรับข้อรู้ตนให้เพ่ิมขึ้น ที่ทีมน้ีอาจยังไม่คิดเห็นว่าเป็นความสําคัญที่สุดที่ทําให้ผู้ป่วยประสบ
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รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล

เทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักสัปปุริสธรรม   
จากการสัมภาษณ์ทีมสหสาขาวิชาชีพ

ด้านการเสริมพลัง หลักธรรม/หลักคิด หลักสัปปุริสธรรมต่อการดูแลตนเอง
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ความสําเร็จในการดูแลตนเองต่อเน่ือง  ด้านการปรับพฤติกรรมกับการนําหลักคิดไปใช้จริงในส่วนรู้
บุคคลเห็นว่าเป็นข้อสําคัญสุดเช่นเดียวกัน 
   

 
 

ภาพที่ 5.2 แสดงกราฟเส้นเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักสัปปุริสธรรม
จากการสนทนากลุ่มทีมที่ 2 พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล 

 
การสรุปผลข้อมูลเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักสัปปุ

ริสธรรมของทีมสหสาขาวิชาชีพ จากการสัมภาษณ์ทีมสหสาขาวิชาชีพทีมที่ 2 ตาม 3 ด้าน คือ ด้าน
การเสริมพลังหรือปรับพฤติกรรมสุขภาพที่สําคัญที่สุด  หลักธรรม/หลักคิดที่นํามาใช้จัดกิจกรรม และ
หลักสัปปุริสธรรมที่สําคัญที่สุดต่อการดูแลตนเองต่อเน่ือง  

จากกราฟเส้นแสดงผลสรุปว่า ทีมที ่2 มีความคิดเห็นต่อมีความคิดเห็นต่อด้านการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีสําคัญทีส่ดุต่อข้อรู้ตนระดับตํ่า เมื่อดูตามกราฟจากข้ออ่ืน ควรจัดมีการจัดกิจกรรม
ให้สัมพันธ์กันกับแนวคิดของผู้ป่วย 
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รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล

เทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักสัปปุริสธรรม   
จากการสนทนากลุ่มพยาบาลและนักวิชาการในโรงพยาบาล

ด้านการเสริมพลัง หลักธรรม/หลักคิด หลักสัปปุริสธรรมต่อการดูแลตนเอง



235 
 

 
 

ภาพที่ 5.3 แสดงกราฟเส้นเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักสัปปุริส
ธรรม จากการสนทนากลุ่มทีมที่ 3 พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลและเครือข่าย 

 
การสรุปผลข้อมูลเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักสัปปุริส

ธรรมของทีมสหสาขาวิชาชีพ จากการสัมภาษณ์ทีมสหสาขาวิชาชีพทีมที่ 2 ตาม 3 ด้าน คือ ด้านการ
เสริมพลังหรือปรับพฤติกรรมสุขภาพที่สําคัญที่สุด  หลักธรรม/หลักคิดที่นํามาใช้จัดกิจกรรม และหลักสัป
ปุริสธรรมที่สําคัญที่สุดต่อการดูแลตนเองต่อเน่ือง  

จากกราฟเส้นแสดงผลสรุปว่า ทีมที่ 3 มีความคิดเห็นต่อต่อด้านการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ที่สําคัญที่สุด  ตระหนักถึงเรื่องการรู้ตน เช่นเดียวกับผู้ป่วย และหลักธรรมและหลักสัปปุริสธรรมเป็น
ในแนวทางเดียวกันกับการนําไปจัดกิจกรรมให้เกิดการกระทําและสะท้อนคิดให้ผู้ป่วยดูแลตนเอง
ต่อเน่ืองได้ดี  อาจเป็นเพราะทีมน้ีอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยในชุมชนและมองเห็นบริบทที่ทําให้เกิดความ
เป็นไปได้ 
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รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล

เทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักสัปปุริสธรรม   
จากการสนทนากลุ่มพยาบาลและนักวิชาการในโรงพยาบาลและเครือข่าย

ด้านการเสริมพลัง หลักธรรม/หลักคิด หลักสัปปุริสธรรมต่อการดูแลตนเอง
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สรุปหลักสัปปุริสธรรมท่ีทีมทั้ง 3 คิดเห็นว่าสําคัญที่สุด คือ รู้เหตุ และรองลงมา คือ รู้ผล
ตอบเท่ากับรู้ตน ลําดับต่อมา คือ รู้ประมาณ ส่วนรู้บุคคลและรู้ชุมชนตอบเท่ากัน และรู้เวลาเป็นลําดับ
สุดท้าย กระบวนการและข้อเสนอแนะที่สําคัญของทีม  ส่วนการเสริมพลังทีมที่ 1 เน้นที่รู้บุคคล ทีมที่ 
2 เน้นที่รู้ตนและรู้บุคคล ทีมที่ 3 เน้นที่รู้เหตุเท่ากับรู้ผลเท่ากับรู้ตนและเท่ากับรู้บุคคล  หลักธรรม
หรือหลักคิดที่เป็นส่วนของแนวทางที่นําไปใช้จริงในทั้ง 3 ทีมมุ่งความสําคัญไปที่รู้เหตุ รู้ผล รู้ตนเท่า ๆ 
กัน  

จะเห็นได้ว่า การนําหลักการเสริมพลังที่ทีมเห็นว่าสําคัญที่สุด ทั้ง 3 ทีมในโรงพยาบาล
ความสําคัญกับการรู้ตนและรู้บุคคล  ในขณะที่ทีมที่ 3 ที่อยู่ในส่วนชุมชนใกล้ชิดผู้ป่วยให้ความสําคัญ
ของรู้เหตุ รู้ผลและรู้ตนเท่า ๆ กัน โดยในทีมที่ 3 น้ีกราฟแสดงหลักคิดที่นําไปใช้จริงเป็นตามน้ัน  
ในขณะที่ถ้าเป็นความคิดเห็นต่อหลักสัปปุริสธรรมอย่างเดียวทีมทั้ง 3 จะเน้นไปที่ความรู้ รู้เหตุ และรู้
ผลก่อน แต่มีความแตกต่างกับผู้ป่วยที่มองความสําคัญของรู้ตนก่อน ส่วนน้ีจึงอาจทําให้ทีมมุ่งเน้นไปที่
การให้ความรู้ความเข้าใจ มากกกว่าค้นหา และให้ผู้ป่วยได้รู้สภาพจริงของโรคของเขา และให้เขา
ตัดสินใจ  การเสาะหาบุคคลสําคัญเพ่ือเป็นแรงกระตุ้น ปัจจัยสนับสนุนจากครอบครัว และสื่อที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยให้ทันสมัย เป็นสิ่งที่วิเคราะห์ผลได้จากผู้ป่วยและทีมจากผลข้ันตอนที่ 1 ควรถูกใช้
นํามาเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเสริมพลังต่อไป แต่ทั้งน้ีในความคิดเห็นต่อหลักสัปปุริสธรรมท่ี
สําคัญของทีมยังคิดเห็นใกล้เคียงกับผู้ป่วย คือเป็นอันดับต้น ๆ ของสัปปุริสธรรม ได้แก่ รู้ผล รู้ตน รู้
ประมาณ ผนวกข้อมูลเสริมพลัง รู้บุคคล  

 
ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย

โรคเบาหวาน และทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 

ที่ ประเด็น อภิปรายสรุปผลการสัมภาษณ์ของผู้ป่วย 
1. ด้านการสร้างความตระหนัก - มุ่งเน้นการรู้ตน หลักสัปปุรสิธรรมแต่ถ้าเสริมพลังโดย

สาขาวิชาชีพใดมุ่งไปที่ความเช่ียวชาญบุคคลน้ันจะ
เหมาะสม 

2. ด้ายการปฏิบัติ/กระทํา - ปัจเจกบุคคล   
    : คัดกรองรายบุคคลให้รักตนเองมั่นใจในตนเองและ
นํารายบุคคล 
- กลุม่ย่อยของผู้ป่วย   
    : จัดกลุม่บุคคลคล้ายกันโดยเฉพาะเรื่องการคุม
นํ้าตาลได้/ไม่ได้เป็นแบบเดียวกัน 
     : นัดข้ามกลุ่มบ้าง 
- การใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ 
- การจัดทีมและกัลยาณมิตรที่สําคัญ 
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ตารางที่ 5.6 (ต่อ) 
 

ที่ ประเด็น อภิปรายสรุปผลการสัมภาษณ์ของผู้ป่วย 
3. ด้านการสะท้อนคิด - รู้ตน และวิเคราะห์ ถ้าขาดข้อใดให้เสริมข้อน้ัน 
4. ในระยะเริ่มแรกที่คิดจะ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับระยะ
เร่ิมถดถอยลง ต้องมีการเสริม
พลัง การค้นหาสภาพการณ์จริง
ของผู้ป่วย โดยมีสร้างความ
ร่วมมือ สัมพันธภาพของทีมและ
บุคคลรอบข้าง 

- ใช้รู้ตน : ข่มใจตนเอง 
- ใช้รู้บุคคล : เป็นส่วนคอยเสริมกระตุ้น 
- ค้นหา ตรวจสอบต่อร่างกาย จิตใจ สังคม พร้อมทํา
หรือไม่ หรือมกีารถดถอยลงหรือไม่ 
- รีบแก้ไข 

5. ปัจจัยทางบวกท่ีเป็นสิ่งสนับสนุน 
ปัจจัยทางลบที่เป็นอุปสรรค 

- ด้านร่างกาย 
     : รางวัล เพ่ือนสนับสนุน บุคคลในครอบครัว 
     : สื่อทันสมัย 
- ด้านจิตใจ 
     : ชมเชย การเตือนสติ การให้มีวจีสุจริต 
     : ความกลวัเป็นมากเช่นเดียวกับตัวแบบไม่ดี 
     : ความหวังจะหาย 
- การปรับใช้ให้ถูกทางเหมาะสม 

6. ประเด็นมีโรคหรือเกิด
ภาวะแทรกซ้อนการคงอยู่ในการ
ดูแลตนเองอย่างรู้เท่าทันและเป็น
สุข 

- รู้ตน เน้นที่การดูใจ วางใจให้เคยชินหลักอนุสติ 
- รู้บุคคล เน้นเพ่ือน ครอบครัวเป็นกําลังใจให้สม่ําเสมอ 
- ทั้งรู้ตนและรู้บุคคลกรณีมีปัญหาไตร่ตรอง คบเพ่ือน 
คบทีมรักษาทีดี่ปรึกษา การเกิดมีการแพทย์ทางเลือก
ใหม ่

7. หลักการท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือ
บูรณาการ 

- อินทรีย์สังวรณ์ เพ่ือช่วยควบคุมการรับรู้ของตน  
- โภชนมัตตัญญุตา เพ่ือประมาณในการบรโิภคอาหาร 
- ชาคริยานุโยค เพ่ือมุ่งฝึกตนพัฒนาตน 
- อิทธิบาทและธรรมะดีทําให้เกิดสติ และความเพียร 
- อริยสัจ 4 
- ความไม่ประมาท 
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5.4 สรุปการบูรณาการเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
หลักพุทธธรรม 

 
การบูรณาการเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยหลักพุทธ

ธรรม ซึ่งเกิดจากการทบทวนเอกสารต่าง ๆ ทางด้านโรคเบาหวาน หลักการเสริมพลังหรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม คัมภีร์พระไตรปิฎก หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการทบทวนวิจัยที่ผ่านมา และผล
จากการรวบรวมข้อมูลการสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มจาก
ทีมสหสาขาในโรงพยาบาลรวมถึงเครือข่าย แล้วนํามาสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักธรรม ด้าน
การรักษาพยาบาล และด้านการเสริมพลังอีกครั้ง จึงขออภิปรายและสรุปผลโดยรวม ดังน้ี 

หลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักพุทธธรรมที่สามารถนํามาใช้เป็นเทคนิคการเสริมพลังให้
ผู้ป่วยโรคเบาหวานดูแลตนเองต่อเน่ืองได้ โดยทุกข้อ ได้แก่ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน 
และรู้บุคคล โดยการหลักการเสริมพลังต้องให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลให้มากที่สุด เพ่ือให้ผู้ป่วยเป็นผู้มีพลัง
อํานาจในการตัดสินใจ และขั้นตอนการเสริมพลังที่ใช้ได้ผลสําหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรังโรคเบาหวานน้ี 6 
ด้าน คือ ด้านความร่วมมือ ความจริงของโรค การคิดอย่างไตร่ตรอง การสนับสนุน การดําเนินการด้วย
ตนเอง และการปรับเปลี่ยนและคงไว้  โดยเน้น 3 เรื่องสําคัญ คือ การรู้สภาพจริงของตนและการเห็น
ตัวแบบไม่ดี การมีบุคคลสําคัญเป็นเป้าหมาย การสนับสนุนด้วยทีมหรือครอบครัว และการใช้สื่อ
ทันสมัยพอเหมาะต่อบุคคล ในการวิจัยประเด็นต้นที่มุ่งวิเคราะห์ด้านของตนของผู้ป่วยใช้คําหรือข้อมูล
เก่ียวกับด้านความตระหนัก การกระทําด้วยตนเอง และการสะท้อนคิด นอกน้ันเป็นประเด็นของทีม
เป็นส่วนของการนํามาจัดกิจกรรม ทั้งหลายเหล่าน้ีจะมีส่วนเก่ียวข้องกับผู้ป่วย ทีมสหสาขาวิชาชีพใน
โรงพยาบาลและเครือข่าย และผู้แวดล้อมผู้ป่วยที่เป็นบุคคลในครอบครัว ที่ทํางาน เพ่ือนบ้าน  
หลักสัปปุริสธรรมข้อสําคัญที่ทําให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการดูแลตนเองได้อย่างดีจนควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือดได้ ที่พบในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยในวิจัยน้ี ได้แก่ รู้ตน รู้ผล รู้ประมาณ และรู้บุคคล เป็น 4 
ข้อในลําดับต้น ๆ สอดคล้องตรงกับที่ทีมในและนอกโรงพยาบาลให้ความคิดเห็น แต่ทีมส่วนหนึ่งยัง
เน้นไปที่การให้ความรู้ในส่วนของรู้เหตุ รู้ผล และถ้าเป็นวิชาชีพเฉพาะทางเช่น นักโภชนาการเน้นที่รู้
ประมาณ เพราะผู้ป่วยมักมีปัญหาเร่ืองของการรับประทานอาหารไม่เหมาะสมเป็นสําคัญ ในขณะที่นัก
กายภาพบําบัดเน้นที่รู้บุคคลเนื่องจากพบว่าผู้ที่เริ่มมีภาวะแทรกซ้อน บุคคลแวดล้อมของครอบครัว
หรือผู้ดูแลมีส่วนสําคัญ ซึ่งถือว่าเป็นการให้ความเห็นต่างบ้างในบุคลากรเฉพาะทาง และยังพบว่าแต่
ละทีมเหมาะดําเนินการแต่ละอย่างที่ต่อเน่ืองกัน คือ ทีมผู้รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต้องเป็นผู้เน้น
เรื่องหลักความรู้ รู้เหตุ รู้ผล ทีมเสริมพลังในโรงพยาบาลเน้นรู้ตน รู้ผล รู้ประมาณ และรู้บุคคลใน
ขณะที่ต้องเป็นสื่อกลางของทีมรักษาพยาบาล สู่ทีมเครือข่ายต่อไป โดยทีมในโรงพยาบาลที่เป็นทีม
จากผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและเครือข่ายในชุมชนต้องเป็นผู้รับช่วงในการดูแลต่อ ซึ่งทีมนี้มีความเข้าใจ
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ต่อผู้ป่วยและชุมชนและได้ดําเนินการตามน้ันแล้ว ซึ่งทีมในโรงพยาบาลอาจเน้นการให้ข้อมูลเชิง
วิชาการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไป หลักธรรมสนับสนุนที่ทั้งผู้ป่วยและทีมให้
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่ตรงกันคือเรื่องของการรู้ตน หรือมีตนเป็นที่พ่ึง ซึ่งดูรายละเอียดของข้อมูลเพ่ือ
นําไปปรับดําเนินการได้จากส่วนของหลักธรรมที่สนับสนุน ทีมต้องช่วยให้ผู้ป่วยค้นหาความจริงของ
ตนเอง มีความเช่ือในความสามารถของตนจากการได้รับข้อมูลพอเพียง ค้นหาบุคคลสําคัญของผู้ป่วย
ถ้ามี ให้ปัจจัยสนับสนุน ช่วยขจัดอุปสรรค และติดตามประเมินต่อเน่ืองร่วมกันกับผู้ป่วยและครอบครัว 
รวมถึงให้กําลังใจผู้ป่วยทุก ๆ คน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องรักษามานาน ๆ ผู้ที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอยู่โดด
เด่ียวที่ต้องพ่ึงตนเองซึ่งส่วนใหญ่มีข้อมูลเชิงท้อแท้ เพ่ือเป็นทางหน่ึงของการสนับสนุนด้านจิตใจและ
ทําให้รู้สึกเป็นพวกหรือกลุ่มเดียวกัน ก่อให้เกิดความไว้วางใจเป็นข้อสําคัญในการเสริมพลังผู้ป่วยด้วย 

การสรุปผลดังกล่าวข้างต้นน้ีเมื่อมีการลงความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดรูปแบบการ
เสริมพลังที่มีผลต่อการดูแลตนเองอย่างต่อเน่ืองจนควบคุมนํ้าตาลในเลือดได้ รวมไปถึงการยอมรับต่อ
ภาวะแทรกซ้อนเมื่อเริ่มมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ไตวายต้องการล้างไต การลุกเดินหรือช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต การสูญเสียขา เท้าฯลฯ เหล่าน้ีซึ่งเป็นไปได้เพราะการ
มีความก้าวหน้าของโรคหรือจากเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ การคิดไตร่ตรองรอบรู้ต่อวิธีการรักษาแนะนําจาก
สื่อและบุคคลรอบข้างที่มีมากมายและรวดเร็ว ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่าหลักสัปปุริสธรรมสามารถ
นําไปใช้เป็นเทคนิคเสริมพลังได้ โดยใช้จุดเน้นต่าง ๆ ที่พบมาจัดดําเนินการ และหลักธรรมสนับสนุนที่
ผู้วิจัยนํามาผนวกกับข้อมูลของทรงคุณวุฒิแนะนําไว้ โดยสรุปการให้หลักธรรมสนับสนุนแก่ผู้ป่วยต้อง
ตามความเหมาะสมต่อเขาเอง โดยเน้นให้มีหลักธรรมสูงสุดส่วนใหญ่ในการใช้ปัญญาในการไตร่ตรอง
หรือเป็นหลักเสริมพลังประการหน่ึงของการสะท้อนคิดอย่างไตร่ตรอง คิดแบบมีเหตุผลมีวิจารณญาณ
ด้วยน่ันเอง ดังน้ัน หลักธรรมสนับสนุนที่สําคัญที่พบจากข้อมูลจากการวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งขั้นต้น
น้ี ได้แก่ หลักกัลยาณมิตรธรรม พละ5 สัปปายะ7 และมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งพบว่ามีความเหมาะสมท่ีสุด 
โดยการปล่อยวาง การฝึกพิจารณาสังขารหรือใช้หลักธรรมอ่ืน ๆ ที่จะนําไปใช้เพ่ิมเติมกับผู้ป่วยต้อง
ประเมินพ้ืนฐานผู้ป่วยเป็นสําคัญ และทําอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยทีมต้องมีความคุ้นชินกับผู้ป่วยและ
ครอบครัวจึงจะมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงแม้ว่าจะมีการแนะนําหรือสูตรการรักษารูปแบบใหม่ใด ก็
มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะใช้การคิดอย่างไตร่ตรองหรือให้ทีมเป็นกัลยาณมิตรช่วยตัดสินใจ เป็นผู้ช่วยในการ
สนับสนุนที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วยได้ปรับเปลี่ยนความคิด ปรับพฤติกรรมอย่างถูกต้องต่อเน่ืองและทําให้
เกิดความย่ังยืน  การนําหลักการจัดกิจกรรมเหล่าน้ีต้องเป็นแบบเรียบง่าย เข้าถึงได้เมื่อผู้ป่วยมารับ
บริการเป็นแบบปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มย่อยที่ลักษณะเหมือนกันนํามาใช้ตามแนวคิดทฤษฎีที่เลือกไว้
ร่วมกับหลักสัปปุริสธรรมต่อไป  โดยการบูรณาการทําให้เกิดหลัก 3 ด้าน คือหลักตน หลักความรู้ และ
หลักสิ่งแวดล้อมโดยมีภาพสรุปตามภาพด้านล่าง และสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อไป 
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พุทธพลงั : KIE Model 
 

ภาพท่ี 5.10 แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมและหลักการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน (พุทธพลัง : KIE Model) 
 

พุทธพลงั : KIE Model  ประกอบด้วย 
  แทนสญัลักษณ์ผู้ป่วยเบาหวาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1. หลักความรู้ แทนด้วยอักษร  K ด้านมุมซ้าย = Knowledge ประกอบด้วย 
  T = Team  ทีมผู้รักษาพยาบาลเป็นหลัก 
  C = Cause  สร้าง “รู้เหตุ” ที่ถูกต้อง  E = Effect ให้เกิด “รูผ้ล” ที่
ถูกต้อง 

เป้าหมาย : เพ่ือเข้าใจเหตุ ผลโรคท่ีถูกต้อง เพ่ือคิดปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ผู้ป่วยและทมี
เรียนรู้การเข้าใจผู้อ่ืน ทีมเป็นผู้สนับสนุนข้อมูล อย่างทันปัจจุบัน ให้พลังอํานาจในการเลือก  

2. หลักตน แทนด้วยอักษร I เป็นส่วนหัวมุมยอดหน้าคน = I (ฉัน) ประกอบด้วย 
  M = Myself-themselves  ความเข้าใจในตนและผู้อ่ืน “รู้ตน”คือผู้ป่วยและทีมสห
สาขาวิชาชีพ 

I 

E       K 

M M 

w 

T C C T 

F E s 
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M = Middle ทางสายกลาง “รู้ประมาณ” ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ อาหาร ออกกําลัง
กาย อารมณ์ 
 W = Wisdom ปัญญาในการรู้คิด ตัดสินใจเลือกทางท่ีเหมาะสมของตน และการ
ฝึกทําใจยอมรับภาวะเจ็บป่วยและภาวะเปลี่ยนแปลง  
 เป้าหมาย : เพ่ือการสร้างความตระหนัก เพ่ือรู้จักตนและผู้อ่ืน  มั่นใจความสามารถ
ตนเอง เพ่ือไตร่ตรองด้วยตนเองอย่างรอบคอบ รอบด้าน  มีสติทบทวน หัดวางใจเป็น ทีมกระตุ้นความ
เพียร การสะท้อนคิด ดูแลกันแบบกัลยาณมิตร ทําทุกสิ่งอย่างพอดี เป็นพลังด้านจิตใจ มีพลังในการ
ดําเนินชีวิตสายกลาง  

3. หลักสิ่งแวดล้อม แทนด้วยอักษร E = Environment ประกอบด้วย  
           T  =  Time  “รู้กาล” ผู้ป่วยรู้ถึงเวลาในการปฏิบัติตนเรื่องต่าง ๆ ที่เหมาะสม

อย่างถูกต้อง 
 C  =  Community/Company “รู้ชุมชน/บริษัท” รู้ดูแลตนเองในสิ่งแวดล้อม 

ภาวะทีเหมาะสมอย่างไร รู้จักวางแผนตนเองได้ในภาวะโรคที่เป็นอยู่  
 F  =  Friend “รู้บุคคล” หมายถึงรู้จักเลือก รู้จักมีกัลยาณมิตรที่ทําให้โรคดีขึ้น 

ได้แก่ เพ่ือผู้ป่วยด้วยกัน ครอบครัว ทีมรักษาผู้ร่วมงาน หรือแม้แต่ไม่มีใครรอบข้างเลย  ยังมีโยนิโส
มนสิการใคร่ ครวญ โดยเป็นกัลยาณมิตรของตนเอง   

          เป้าหมาย : เพ่ือวางแผนเป็นในชุมชนที่อยู่ รู้เลือกเพื่อน   รู้กาลเหมาะ  รู้ทําตนเป็น
ผู้สอน-ผู้เรียนที่ดี โดยศูนย์กลางที่เป็นมุมต่าง ๆ ประกอบกัน เป็นสี่เหลี่ยมหัวใจของภาพ ใช้อักษร S  

 S =  Success & Smart การประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองอย่างมี
ความสุขประกอบด้วยปัญญา 

รวมรายละเอียดเป็นรูปแบบ ดังน้ี 
สรุปรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเป็นเทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของ

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน คือ KIE Model : พุทธพลัง 
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Knowledge (K)    =     หลักความรู ้
I ฉัน (I)                  = หลักตน 
Environment (E)  =  หลักสิ่งแวดลอ้ม 

ภาพที่ 5.11 แสดงพุทธพลัง : KIE Model 

 
5.5.1 การนําเทคนคิการเสริมพลังการดูแลตนเองของผูป้่วยโรคเบาหวาน : พุทธพลงั : 

KIE Model มาใช้ในการดูแลผูป้่วยโรคเบาหวาน 
เทคนิคการเสริมพลังการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน : พุทธพลัง : KIE Model 

เร่ิมต้นการนํามาใช้ ต้องมีการดําเนินการ ดังน้ี คือ 
1. ประชุมช้ีแจงกับทีมสหสาขาวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขทีม

ดําเนินการเสริมพลัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มงานให้ทราบรูปแบบโมเดล เพ่ือการนําไปใช้ 
2. อธิบาย ปรับความคิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจในการเสริมพลังผู้ป่วย โดยใช้หลักพุทธ

พลังก่อนว่าพร่องในหลักใด เสริมให้มีความเข้าใจ 
3. การนําไปใช้โดยเมื่อลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานแล้ว สอบถาม พูดคุยเพ่ือประเมินความรู้ 

ความเข้าใจ และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยพุทธพลังว่าพร่องหลักข้อใดเป็นสําคัญ 
4. ดําเนินการเสริมหลักที่ผู้ป่วยพร่องด้านน้ันก่อน รายละเอียดแต่ละด้าน ดังน้ี 
1) หลักความรู้ : ทีมรักษาพยาบาล (Team) ส่วนของการรู้ผล ให้ขึ้นก่อนรู้เหตุ แสดงภาพ

ตัวแบบที่ไม่ดีคุมค่าระดับนํ้าตาลไม่ได้ และทีมใช้หลักกัลยาณมิตรในการให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับ
ความรู้เบ้ืองต้น  เพ่ือการรู้เหตุที่ถูกต้อง รู้ผลขณะปัจจุบันและอนาคตที่ถูกต้องของผู้ป่วย รวมถึงถ้ามี
ญาติหรือครอบครัวมาด้วย ให้ได้รับในคราวเดียวกันในแต่ละครั้งด้วย โดยทีมต้องใช้หลักการแบบอนุ

I 

E K 
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ปุพพปฏิปทาค่อยเป็นค่อยไป แนะนําไปตามลําดับขั้น จากง่ายไปหายาก มีการทบทวนซ้ํา หรือใช้การ
ถามย้อนกลับ เพ่ือความเข้าใจ ใช้ข้อมูลจากความเข้าใจผิดคลาดเคล่ือนบ่อย ๆ ที่ได้จากข้อมูลการวิจัย
ด้วยหรือได้จากการเรียนรู้ครั้งใหม่ในครั้งปัจจุบันปรับเปลี่ยนให้ทันเหตุการณ์ เช่น การคิดว่า
รับประทานยาทําให้ตับไตเสื่อมไม่ควรได้รับ  การคิดว่ารับประทานข้าวให้น้อยแต่รับประทานผลไม้
ได้มาก ๆ ไม่มีอันตราย หรือการคิดว่านํ้าตาลในเลือดจะตํ่าเพราะเป็นเบาหวาน จําเป็นต้องได้รับ
นํ้าหวานบ่อย ๆ จะได้มีแรงหรือรู้สึกว่านํ้าตาลตํ่าแล้ว ด่ืมนํ้าหวานดีกว่าอยู่เสมอ หรือการได้รับฟังจาก
เพ่ือนเรื่องยาสมุนไพรแบบใหม่ทําให้โรคเบาหวาน จึงนํามารับประทาน โดยยังมาพบแพทย์แต่ไม่
รับประทานยาแผนปัจจุบันที่ได้รับให้ครบ เป็นต้น 

2) หลักตน : ให้ผู้ป่วยค้นพบหลักความจริงของสภาพหรือสถานการณ์ของโรคของตน ซึ่ง
พบว่าได้ผลดีในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่คุมค่าระดับนํ้าตาลได้  ทีมรักษาพยาบาลต้องทําตนรู้เขารู้เรา 
(myself-them selves) ยอมรับให้ผู้ป่วยผู้นําในการดําเนินการ โดยให้ผู้ป่วยรู้ตน บอกเล่าจากการ
ยกตัวอย่างการรู้ตนอย่างไร เคยเห็นตัวแบบดี/ไม่ดีอย่างไร เล่าประสบการณ์ตน การมองเห็นภาพ
อนาคต และการเดินสายกลางด้วยการรู้ประมาณ (Middle) และปัญญา (Wisdom) อย่างไร ให้ผู้ป่วย
กลุ่มย่อยสลับบอกเล่าอยู่เพ่ืออะไร เพ่ือเข้าสู่การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มองเห็นแรง
สนับสนุนทางบวก ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน ชมเชยและย้ําให้เกิดความมุ่งมั่น ความเช่ือมั่น
ในความสามารถของตนเองที่จะไม่เกิดภาพทางลบในอนาคต (หลักธรรมประกอบสติ เพียร 
ชาคริยานุโยค กิจกรรมเลือกถูกจริตกลุ่มผู้ป่วย) (โภชเนมัตตัญญุตา สายกลาง ปัญญา Wisdom) (รู้
ตน ทั้งด้านพยาบาล Nurse: ฟัง ให้การสนับสนุนการเรียนรู้กลุ่มผู้ป่วยด้วยกันเองและท่ีถูกต้อง ต้อง
เข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน ช่วยให้ผู้ป่วยมีสติฉุกคิด ประมวลผลเป็นเพ่ือกระตุ้นแนะนําให้เหมาะสม
เฉพาะราย เจาะลึกให้ในส่วนที่ความเข้าใจยังคลาดเคลื่อน ให้ความเข้าใจไปตามลําดับขั้น ง่ายไปยาก 
ทบทวนบ่อย ๆ และผู้ป่วย Patient :รักตนเอง เช่ือมั่นตนเอง เพียรต่อตนเอง ไม่ท้อถอย มีปัญญารู้คิด 
สิ่งใดเหมาะกับตนบางสิ่งอาจไม่เหมาะกับตน ฝึกเคยชินในการทําใจล่วงหน้าอนุสติเมื่อภาวะแทรก 
ซ้อนมาถึง) ในส่วนของหลักตนนี้ สามารถเสริมหลักธรรมที่เป็นจุดเน้นด้านจิตใจ ความเพียรพยายาม
ในการดูแลตนเองด้วยหลักพละ 5 (Power) ด้วยความพอเหมาะพอดีในทุกเรื่องด้วยหลักสัปปายะ 7 
(Sappaya) และไม่สุดโต่งหรือหย่อนยานเกินไปด้วยหลักมัชฌิมาปฏิปทา (Middle path) ถือเป็นหลัก
สนับสนุนสัปปุริสธรรมอีdทางหน่ึง ซึ่งวิจัยน้ีเห็นว่าเป็นกําลังทางด้านจิตใจที่มีส่วนสําคัญ ให้ผู้ป่วยรับ
การท้ัง 3 หลัก หลักใดกําลังพร่องเพ่ิมเติมส่วนน้ัน เป็นหลักเสริมในส่วนสุดท้าย ให้เกิดกําลังทําต่อใน
การไม่ถอยกลับ อย่างพอเหมาะพอดีกับตนและดําเนินอยู่บนทางสายกลางแห่งปัญญาไตร่ตรองทําใจ
เป็น โดยทีมสหสาขาวิชาชีพต้องให้การสนับสนุนทางสังคมสิ่งจับต้องได้ ได้แก่ อุปกรณ์เคร่ืองมือ
สนับสนุนทางด้านศักด์ิศรี ชมเชย ให้เกียรติ จัดกิจกรรมแบบไม่เคร่งเครียดให้รู้จักจัดการกับอารมณ์ 
ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารแบบกัลยาณมิตรเป็นระยะ ๆ  
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3) หลักสิ่งแวดล้อม (Environment) ทีมรักษาพยาบาลช่วยประเมินผู้ป่วยสามารถ
ปฏิบัติตน ถ้าเป็นโรคเบาหวาน เรื่องรู้กาล (Time) รู้ชุมชน (Community/Company) รู้บุคคล 
(Friend) บอกเล่าว่าวางแผนอย่างไรในการต้ังใจเข้าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สําหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวานเรื่องรู้กาล การกินอยู่หลับนอนตรงเวลา ทั้งยา อาหาร การออกกําลังกายเป็นข้อมูลที่ทํา
ให้เกิดผลดี  ชุมชน/บุคคลที่เก่ียวข้องกับตนคืออย่างไรทําให้เกิดผลทางบวก การรู้บุคคลและการมี
บุคคลสําคัญเป็นปัจจัยสนับสนุนทําให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มการดูแลตนเองที่ดีอย่างต่อเน่ือง 
และมุ่งมั่นได้มากกว่าปกติ รวมถึงการรู้ว่าตนเป็นบุคคลสําคัญของครอบครัวด้วย 

KIE Model กรณีใช้กับผู้เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนหรือยังมีความทุกข์จากการป่วยเป็นโรค 
ผู้วิจัยเสนอแนะว่าอาจรวมย่อลงได้เป็นส่วนหัวและตัว ใช้สัญญลักษณ์ภาษาอังกฤษ คือ ตัว I แทนฉัน 
ตัว U แทนเพ่ือนรวมถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าเป็นกัลยาณมิตรของตนเอง เหลือเพียง I เป็น I Model 
(hold on) ฉันหรือตนทําการดูแลตนเองอย่างยึดถือ มุ่งมั่น ต่อเน่ือง เพ่ือให้ค่าระดับนํ้าตาลในเลือด
ลดลง การเป็นสุขขณะป่วยขณะปัจจุบันและพร้อมรับสถานการณ์อย่างรอบรู้ทางสุขภาพด้วยปัญญา 
และการเป็นสุขแม้เมื่ออนาคตมีภาวะโรคที่เปลี่ยนไปจากภาวะแทรกซ้อนหรืออ่ืน ๆ ที่เพ่ิมขึ้นจากโรค 
ในขณะนั้นใช้ I Model (not to hold on) คือ ไม่มีฉัน และรู้จักปล่อยวาง   

5. หลังการทดลองนําไปใช้ ประเมินผล และผลักดันให้มีการนําไปใช้ในผู้ป่วยกลุ่มย่อยกลุ่ม
อ่ืน/ขยายทีมสหสาขาเพ่ิมขึ้น 

6. สรุปการเรียนรู้ของทีม และติดตาม ประเมินผล พัฒนาปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย หาก
มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงหรือได้รับข้อมูลที่ดีที่เหมาะสมเพ่ิมเติมจากผู้ป่วย ญาติ หรือทีมรักษาพยาบาลต่อไป 

5.5.2 สรุปผลการนํา “KIE Model”ไปใช้ 
จากการวิจัยอย่างรอบด้านทั้งความรู้ทางวิชาการจากเอกสาร ทังด้านโรคเบาหวาน การ

เสริมพลังและหลักพุทธธรรม การรวบรวมข้อมูลจากด้านของผู้ป่วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมทํางานจัด
เสริมพลังหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทีมพยาบาลการดูแลและเสริมพลังทั้งในโรงพยาบาลและ
เครือข่าย และการสรุปประมวลผลต่างๆ ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องแล้ว  ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอ KIE Model น้ี  โดยมั่นใจว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ครอบคลุม และเป็นหลัก
ที่ไม่ยากจนเกินไป สามารถทําให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง รวมทั้งทีมการดูแลรักษาพยาบาลร่วมใช้
เป็นหลักในการติดตามตามหัวข้อดังกล่าว ข้อใดพร่องไปสามารถเสริมได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งใน
แง่มุมของผู้ป่วยนอกจากต้องรู้จักรักตนเอง เช่ือมั่นในตนเองตามหลักการเสริมพลัง ยังต้องรู้จักเพียร
กระทําการดูแลตนเองทั้งทางร่างกาย และการฝึกทําใจไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นสุข  ผู้วิจัยจึงเห็นว่า KIE 
Model น้ี ควรนําไปใช้ให้แพร่หลายต่อไป เพ่ือประโยชน์ในการดูแลตนเองอย่างต่อเน่ือง ชะลอ
ภาวะแทรกซ้อน มีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป 
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5.6 ข้อเสนอแนะ 
  

5.6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1. ภาครัฐ 

- สถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลท่ัวไป ระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า ต้องมีการ
นําพุทธพลังไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพ่ือให้ส่งเสริมผู้ป่วยรู้ตนเข้าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และทีมรักษาพยาบาลมีหน้าที่ให้ความรู้เหตุรู้ผลให้รู้จริงแก่ผู้ป่วย 

- สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ต้องมีการนําพุทธพลังไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
เพ่ือช่วยติดตามประเมินและเป็นกัลยาณมิตร ให้ผู้ป่วยมีรู้ประมาณสายกลางและปัญญาในการดําเนินชีวิต
มุ่งมั่นดูแลตนเองต่อเนื่อง 

 2. ภาคเอกชน 
- สถานพยาบาลภาคเอกชนระดับโรงพยาบาล จนถึงระดับปฐมภูมิคลินิก

อบอุ่น ต้องนําพุทธพลังใช้ในการดําเนินการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่งเสริมการดูแลตนเองต่อเน่ือง 
ร่วมเป็นสถานพยาบาลเชิงรุกร่วมกับภาครัฐและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือการพัฒนาต่อเน่ือง 

5.6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การนําพุทธพลังไปใช้ในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลอ่ืน 
 2.  การทําวิจัยการนําพุทธพลังไปใช้ในดูแลผู้ป่วยโรคอ่ืน ๆ ได้แก่ โรคความดันโลหิต

สูง ภาวะนํ้าหนักเกินหรืออ้วน 
 3.  การวิจัยต่อยอดเชิงคุณภาพเก่ียวกับข้อมูลที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าใจไม่ถูกต้องที่

พบบ่อย ได้แก่ การกินยาทําให้ตับไตเสื่อม  การกินข้าวมื้อละทัพพี และการกินผลไม้ครั้งละมาก ๆ แทน
ข้าวได้   
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รังสิต. ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555). 
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“กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาล”,หนังสือ PD 008 พุทธธรรม 2, <https://kalyanamitra.org 
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Behavior modification & Diabetic patient<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>, (20 
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เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร
จัดการคณะสงฆ์, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556. 

ธัญทิพย์ วิภาพงศ์ศานต์ . ศึกษาการดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวานตามแนวทางอริยสัจ 4 .  
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2553. 

บัญชา  ท่าทอง. ศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท 4 ความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556. 

ประไพ  เพ่ิมกสิกรณ์. การพยาบาลตามแนวพระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต   สาขาพระพุทธศาสนา.บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2556. 

พระมหาพรเทพ  อตฺตโม (เดชประสาท). การศึกษาวิเคราะห์วิธีบําบัดโรคซึมเศร้าตามแนวพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาพระพุทธศาสนา, 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553. 

ลักขณา  สท้านไตรภพ. การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานราชการตาม
แนวพุทธธรรม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557. 

สมพร  วัชระศิลป์. การประยุกต์ใช้สติในการดูแลตนเองผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาพระพุทธศาสนา,  บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557. 
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ตําแหน่งปัจจุบัน     นายแพทย์ชํานาญการ  

 โรงพยาบาลเลิดสิน 
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เครื่องมือชุดท่ี 1 แบบสอบถามสําหรบัผู้ป่วยโรคเบาหวาน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 ตอนท่ี 2 การดูแลตนเองด้วยหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุรสิธรรม 7 ข้อ) 
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แบบสอบถาม 
สําหรับผู้ปว่ยโรคเบาหวาน 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
คําชี้แจง โปรด ใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (  ) และเติมข้อความในช่องว่าง ตามความเป็นจริงของ
ท่าน  

1. เพศ 

(  )  ชาย    (  )  หญิง 

2. อายุ………………. ปี 

3. ระดับการศึกษา 

          (  ) อ่านออกเขียนได้/ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น 
(  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.  (  ) อนุปริญญา/ปวส. 
(  ) ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

4. สถานภาพสมรส 

(  ) โสด   (  ) คู่  (  ) หม้าย   (  ) แยกกันอยู่/หย่าร้าง  

5. อาชีพปัจจุบัน 

          (  ) รับจ้าง   (  ) ค้าขาย (  ) รับราชการ  (  ) ธุรกิจส่วนตัว 
(  ) พนักงานบริษัท   (  ) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................... 

6. รายได้โดยเฉล่ีย................................. บาท/เดือน 

7. รายได้พอใช้หรือไม่ 
 (  ) พอใช้   (  ) ไม่พอใช้ 

8. การเป็นหัวหน้าครอบครัว 

         (  ) เป็น               (  ) ไม่เป็น 

9. เป็นโรคเบาหวานมาแล้ว ...................ปี 

No. 
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10. การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคเบาหวาน 

         (  ) ดูแลตนเองทั้งหมด          (  ) ดูแลตนเองบางส่วน และญาติ/ผู้อ่ืนช่วยดูแล 
         (  ) มีญาติ/ผู้อ่ืนช่วยดูแลเกือบทั้งหมด 

11. การมีความเครียดต่อเร่ืองต่างๆ  

         (  ) มี ต่อเรื่องภาระครอบครัว         (  ) มี ต่อเรื่องการป่วยโรคเบาหวาน 
         (  ) ไม่มีความเครียดที่สําคัญ 

12. การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/กิจกรรมชมรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน/
การให้คําปรึกษาสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

          (  ) เคย 1 ครั้ง          (  ) เคยมากกว่า 1 ครั้ง (  ) ไม่เคย  

13. ท่านควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสมสม่ําเสมอดีหรือไม่ 

          (  ) เหมาะสมดี   (  ) ยังไม่ค่อยเหมาะสม 

14.  ท่านเป็นผู้ดูแลตนเองได้ดีต่อเน่ืองหรือไม่ 

          (  ) ดูแลได้ดี    (  ) ดูแลไม่ได้ดี 

15.  ท่านคาดว่าท่านสามารถดูแลตนเองอย่างเหมาะสมต่อโรคเบาหวาน ได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ 

 (  ) ได้  
 (  ) ไมแ่น่ใจ (ถ้าระบุได้) เพราะ
.............................................................................................................................................................     
 (  ) ไม่ได้ (ถ้าระบุได้) เพราะ
..............................................................................................................................................................  
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในช่องตารางตามความเป็นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพของ
ท่าน 
 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเป็นจริงทีป่รากฏกับฉัน  
จริงมาก จริง จริงบ้าง ไม่จริง 

(4) (3) (2) (1) 
1. ฉันรู้ว่าโรคเบาหวานเกิดขึ้นได้อย่างไร     
2. ฉันรู้ว่าการควบคุมโรคเบาหวานต้องทําอย่างไร เช่น งด

บุหรี่ งดการกินของหมักดอง การลดของหวาน 
    

3. ฉันเป็นโรคเบาหวานแล้ว ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้     
4. ฉันกํากับตนเองได้ดี ทําให้ไม่เกิดอาการผิดปกติ     
5. ฉันกินยารักษาโรคเบาหวานนาน ๆ อาจทําให้ตับ ไต

เสื่อมเร็วขึ้น 
    

6. ฉันดูแลตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือช่วยชะลอการดําเนิน
ของโรค 

    

7. ฉันรู้ว่าตนเองมีความรู้การปฏิบัติตนเพียงพอท่ีจะดูแล
ตนเองได้ดีเก่ียวกับโรคเบาหวาน 

    

8. ฉันสามารถท่ีจะดูแลตนเอง เมื่อเป็นเบาหวาน เช่น การ
ดูแลเท้า 

    

9. ฉันไม่มีวิธีที่จะทําอย่างไรให้มีระดับนํ้าตาลในเลือดลดลง
ได้/ให้คงที่อย่างเหมาะสมได้ 

    

10. ฉันต้องกินข้าวมื้อละ 1 ทัพพีจะควบคุมโรคเบาหวาน
ได้ 

    

11. ฉันรู้จักประมาณการกินอาหารในแต่ละวันได้     
12. ฉันใช้ชีวิตอย่างพอดีเหมือนคนปกติ เมื่อเป็นโรค 

เบาหวานแล้ว เช่น การออกกําลังกาย และไม่เครียด 
    

13. ฉันรู้เวลาในการไปตรวจและได้ไปตรวจตามนัดทุกๆ 
ครั้ง 

    

14. ฉันลืมกินยาอยู่บ่อยคร้ัง ยังไม่เคยปรับเปลี่ยนได้     
 



285 
 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความเป็นจริงทีป่รากฏกับฉัน  
จริงมาก จริง จริงบ้าง ไม่จริง 

(4) (3) (2) (1) 
15. ฉันรู้จักปรับแผนในชีวิตประจําวัน/เปลี่ยนตารางเวลา

ทําให้เกิดเหมาะสมในการดูแลตนเองและปฏิบัติให้ดี
มากข้ึน  

    

16. ฉันมีวิธีที่จะสอบถามหรือเก็บข้อมูลการเรียนรู้จาก
เพ่ือนผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยกัน เพ่ือการดูแลตนเองที่
ดีขึ้น 

    

17. ฉันจัดการกับปัญหาของโรคได้เสมอในการดําเนินชีวิต
อยู่ในครอบครัว/ ที่ทํางาน / ในชุมชน 

    

18. ฉันรู้ว่าบุคคลรอบข้างสนใจว่าฉันเป็นโรคเบาหวานแต่ไม่
เข้าใจฉันจริง 

    

19. ฉันมีเพ่ือนหรือกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานหรือมีทีมเจ้าหน้าที่
ที่สามารถไปปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาการดูแลตนเอง 

    

20. ฉันพูดคุย/ เข้ า ใจต่อวิ ธีปฏิบั ติตนของผู้ ป่วยโรค 
เบาหวานบอกเล่ามากกว่าที่ทีมเจ้าหน้าที่แนะนํา  

    

21. ฉันศึกษาข้อมูลความรู้สุขภาพจากแหล่งต่าง ๆ แต่
เลือกที่จะใช้ให้เหมาะสม 

    

 

ผู้วิจัยสอบถามเพ่ิมเติม 2 คําถาม โดยถามและกรอกข้อมูลที่ผู้ป่วยตอบเพ่ิมเติม 
1. การปฏิบัติตนตามหัวข้อสัปปุริสธรรม 7 ข้อน้ี ท่านคิดว่าสําคัญหรือไม่ ข้อใดที่เห็นว่า

สําคัญที่สุด (อาจตอบมากกว่า 1 ข้อถ้าคิดว่าเท่าๆ กัน) 
 1.รู้เหตุ ของการเกิดโรค 
 2.รู้ผล รู้ประโยชน์ที่พึงทํา 
 3.รู้ตน รู้วิธีกําลังความสามารถของตน 
 4.รู้ประมาณ ความพอดี(สายกลางกิน ออกกําลังกาย)  
 5.รู้เวลา ในการดูแลตนเอง 
 6.รู้จักชุมชน รูจ้ักสิ่งแวดล้อมของตนเอง 
 7. รู้จักบุคคล ความแตกต่างของบุคคล เลือกคบคน 
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2. ข้อคิด หลักธรรม หลักปฏิบัติที่ท่านใช้เป็นแนวทางในการดูแลตนเองได้อย่างดี ที่คิดว่า
ทําให้ดูแลตนเองได้ต่อเน่ืองมีหรือไม่  คืออะไรบ้าง และทําได้หรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนน้ีกรอกโดยผู้วิจัย (จากประวัติผู้ป่วย) :ค่าระดับนํ้าตาลในเลือด...........,mg% คุม
นํ้าตาลได้/ไม่ได้………………………. 
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เครื่องมือชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)  
สําหรับผู้ปว่ยโรคเบาหวาน 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการดแูลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

คําชี้แจง : แบบสัมภาษณ์น้ี ใช้สําหรับสัมภาษณ์เชิงลึกในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
หลักพุทธธรรม(หลักสัปปุริสธรรม) โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้สัมภาษณ์ แนวข้อคําถามมี 10 ข้อ (ตามหลักสัป
ปุริสธรรม 7 หัวข้อหลัก ข้อย่อย 2 ข้อในแต่ละหัวข้อหลัก และความคิดเห็นต่อการดูแลตนเองอ่ืน ๆ 
อีก 3 ข้อ เพ่ือประกอบแนวความคิดของผู้ป่วยเฉพาะราย) 

: แต่ละหัวข้ออธิบายขยายความได้ ในหัวข้อธรรมลักษณะเดียวกัน และในการดูแลตนเอง
ของโรคเบาหวานอย่างน้อย 4 เร่ืองหลัก คือ อาหาร, ออกกําลังกาย, ไม่เครียด, ยา และการมีความรู้
และดูแลตนเองใน 2 เรื่อง คือ โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน และการดูแลเท้า 

ประเด็นตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ข้อ 

1. รู้หลัก รู้เหตุ รูห้ลักการท่ีทาํให้เกิดผล 

1.1 ท่านคิดว่าการรู้สาเหตุของโรคเบาหวานโดยทั่วไปมีความสําคัญหรือไม ่

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

1.2 ท่านรู้หรือไม่ว่า สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานของท่านคืออะไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2. รู้จักผล รูค้วามหมาย รู้ประโยชน์ที่พงึทํา 

2.1 ท่านรู้ผลของการกินยา หรือความสําคัญของดูแลตนเองให้ต่อเน่ืองหรือไม่ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
2.2 ท่านรู้การดําเนินของโรคข้ันต่อไป หรือสนใจต่อผลของการดําเนินโรคต่อไปหรือไม่ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

    No. 
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3. รู้จักตน รู้วิธี กําลังความสามารถของตน 

3.1 ท่านมีความรู้ดีในการปฏิบัติตนเพ่ือดูแลควบคุมโรคเบาหวานได้ต่อเน่ือง 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
3.2 ท่านคิดว่าท่านมีความรู้ในการดูแลตนเองบ้าง แต่ยังไม่สามารถทําได้ดี (ระบุ เร่ือง) 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 

4. รู้จักประมาณ ความพอดี 

4.1 ท่านรู้ว่า การกินอาหารพอดี สําหรับท่าน ทีท่ําให้ควบคุมโรคเบาหวานได้ (ดูแลตนเองได้ดี) 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
4.2 ท่านออกกําลังกายที่พอเหมาะสม่ําเสมอเป็นประจํา เพราะรู้ว่าเป็นสิ่งสําคัญ 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

5. รู้เวลาในการดูแลตนเอง ปฏิบัติตน 

5.1 ท่านการกินยาสมํ่าเสมอ ตรงเวลาเป็นส่วนมาก 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
5.2 ท่านพยายามที่จะดูแลตนเองสม่ําเสมอในทกุเรื่อง ไม่เฉพาะใกล้ช่วงเวลาที่มีนัดตรวจกับแพทย์ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

6. รู้จักชุมชน รู้จักสิ่งแวดล้อมของตนเอง 

6.1 ท่านวางแผนสําหรับการดําเนินชีวิตหรือการดูแลตนเองได้ เช่น การรู้สิ่งแวดล้อมตลาด 

วางแผน ซื้อผัก กินผักเพ่ือตนเองและครอบครัว 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 
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6.2 ท่านรู้จักที่จะแก้ไขปัญหา เพ่ือไม่ให้เครียดในที่ทํางาน ในครอบครัว ในชีวิตเมื่อเป็นผู้ป่วย

โรคเบาหวานด้วย 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

7. รู้จักความแตกต่างของบคุคล รู้จักคบเพื่อน รู้จักเลือกสื่อ/การแพทย์ทางเลือก 

7.1 ท่านรู้ว่าการสอบถามจากเพ่ือนผู้ป่วยในกลุ่ม หรือการดูแลตนเองของผู้ อ่ืนสามารถเป็น

แบบอย่างให้แก่ท่านได้ 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
7.2 ท่านเคยทดลองใช้สมุนไพรหรือการแพทย์ทางเลือกใด ๆ แต่คาดว่าได้ศึกษาเป็นอย่างดีแล้ว

หรือไม่ได้ใช้บ่อย ๆ จริงจังแบบหยุดยาแผนปัจจุบัน 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

ข้อคําถามอ่ืน ๆ ประกอบการดูแลตนเอง 3 หัวข้อ คือ 
8. สิ่งใด/ปัจจัยใดที่ทําให้ท่านคิดว่าทําให้ดูแลตนเองสําหรับโรคเบาหวานได้อย่างต่อเน่ือง มีอะไรบ้าง 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

9. สิ่งใด/อุปสรรคสําคัญทีท่ําใหท้่านคิดว่าทําให้ดูแลตนเองสําหรับโรคเบาหวานได้ไม่ต่อเน่ือง 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

10. ท่านคิดว่าหลักพุทธธรรม (สัปปุริสธรรม) สามารถเป็นแนวในการดูแลตนเองให้แก่ผู้ป่วย

โรคเบาหวานได้หรือไม่ เพราะอะไร และการรู้เรื่องใดสําคัญที่สุด (อธิบายหลักสัปปุริสธรรมให้

ผู้ป่วยฟังพอสังเขป ก่อนตอบ ให้ดูตัวอย่างทบทวนหัวข้อทั้ง 7) และท่านคิดว่ามีหลักธรรม หลกั

ปฏิบัติข้อใดที่สามารถนํามาใช้ได้ผลในการดูแลตนเองได้ผลอีกบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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เครื่องมือชุดท่ี 3 แบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มทีมสหสาขาวชิาชพี 
1. ใช้สัมภาษณ์ทีมรักษาพยาบาล 
2. ใช้ในการสนทนากลุ่มทีมเสริมพลังในโรงพยาบาล 
3. ใช้ในการสนทนากลุ่มทีมเสริมพลังในโรงพยาบาลและเครือข่าย 
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แนวทางสัมภาษณ์และใช้ในการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิทีมสหสาขาวิชาชีพ 

คําชี้แจง : เอกสารฉบับน้ี  ไว้ใช้เพ่ือเป็นแนวทางสัมภาษณ์และใช้ในการสนทนากลุ่มของทีมสหสาขา
วิชาชีพ  

 

ประเด็นคําถาม คําถาม 

ข้อมูลทั่วไปและ
ระยะเวลาท่ีเปน็ทีมดูแล
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

1 .ข้อมูลทั่วไป : เพศ อายุ การศึกษา ตําแหน่ง 
2.ระยะเวลาท่ีเป็นทีมรักษาพยาบาลหรือจัดกิจกรรมการดูแลตนเอง
สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รู้จักเหตุของผูป่้วย
โรคเบาหวาน เพ่ือการ
ดูแลตนเองต่อเน่ือง 

3.ความคิดเห็นต่อการรู้จักเหตุ รู้จักหลักการที่ทําให้เกิดโรค ทําให้มี
การดูแลตนเองต่อเน่ืองได้อย่างไร...ท่าน/ทีมควรจัดกิจกรรมอย่างไรให้
รู้จักเหตุ...และผู้ป่วยที่รู้จักเหตุของการเกิดเบาหวานควรมีลักษณะเช่น
ไรที่มีส่งผลในการดูแลตนเอง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รู้จักผลของผู้ป่วย
โรคเบาหวานเพ่ือดูแล
ตนเองต่อเนื่อง 

4. ความคิดเห็นต่อการรู้ผลที่เกิดจากการกระทํา รู้ประโยชน์ทําให้เกิด
การดูแลตนเองต่อเน่ืองได้อย่างไร...ท่าน/ทีมควรทํากิจกรรมอย่างไรให้
มีการรู้จักผล...และผู้ป่วยที่รู้จักผลควรมีลักษณะเช่นไรที่ส่งผลต่อการ
ดูแลตนเอง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้จักตนของผู้ป่วย
โรคเบาหวานเพ่ือดูแล
ตนเองต่อเนื่อง 

5.ความคิดเห็นต่อความรู้จักตน ความสามารถ และความถนัดทําให้มี
การดูแลตนเองต่อเน่ืองได้อย่างไร...ท่าน/ทีมควรจัดกิจกรรมอย่างไรให้
มีความรู้จักตน...และผู้ป่วยที่รู้จักตนควรมีลักษณะเช่นไรท่ีส่งผลต่อ
การดูแลตนเอง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความรู้จักประมาณของ
ผู้ป่วยโรคเบา หวานเพ่ือ
ดูแลตนเองต่อเน่ือง 

6.ความคิดเห็นต่อความรู้จักประมาณ รับการบริโภคในปัจจัยสี่ทําให้
เกิดการดูแลตนเองต่อเน่ืองได้อย่างไร...ท่าน/ทีมควรจัดกิจกรรม
อย่างไรให้มีความรู้จักประมาณ...และผู้ป่วยที่รู้จักประมาณควรมี
ลักษณะเช่นไรท่ีส่งผลต่อการดูแลตนเอง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้จักเวลาของผู้ป่วย
โรคเบาหวานเพ่ือดูแล
ตนเองต่อเนื่อง 

7.ความคิดเห็นต่อความรู้จักเวลาอันเหมาะสมในการประกอบกิจ ทํา
ให้เกิดการดูแลตนเองต่อเน่ืองได้อย่างไร...ท่าน/ทีมควรจัดกิจกรรม
อย่างไรให้มีความรู้จักเวลา...และผู้ป่วยที่มีความรู้จักเวลาควรมี
ลักษณะเช่นไรท่ีส่งผลต่อการดูแลตนเอง 
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ประเด็นคําถาม คําถาม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้จักบรษิัท/ชุมชน 

8.ความคิดเห็นต่อความรู้จักบริษัท/ชุมชนทําให้เกิดการดูแลต่อเน่ือง
ได้อย่างไร ท่าน/ทีมควรจัดกิจกรรมอย่างไรให้ผู้ ป่วยความรู้จัก
ประมาณ...และผู้ป่วยที่มีความรู้จักบริษัท/ชุมชนควรมีลักษณะเช่นไรที่
ส่งผลต่อการดูแลตนเอง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้จักบคุคล 

9.ความคิดเห็นต่อความรู้จักบุคคลทําให้เกิดการดูแลต่อเน่ืองได้
อย่างไร การจัดกิจกรรมให้ผู้ป่วยความรู้จักบุคคลควรเป็นอย่างไรและ
ผู้ป่วยที่มีความรู้จักบุคคลควรมีลักษณะเช่นไรท่ีจะส่งผลต่อการดูแล
ตนเอง 

ความคิดเห็นสรุปต่อการ
นําหลักธรรม(สัปปรุิส
ธรรม 7 ข้อ) มาใช้ในการ
ดูแลตนเอง 

10.ความคิดเห็นสรุปโดยรวมเป็นอย่างไรต่อการจัดกิจกรรมที่การนํา
หลักธรรม     (สัปปุริสธรรม 7 ข้อ) มาใช้...ข้อใดสําคัญที่สุดหรือไม่ที่
จะทําให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้ต่อเน่ือง...ผู้ป่วยต้องมีลักษณะโดยรวมเช่น
ไรที่จะส่งผลต่อการดูแลตนเอง 

ความคิดเห็นต่อ
หลักธรรม/หลกัคิดอ่ืนๆ 

11.ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมด้วยหลักธรรม/หลักคิดอ่ืนใด ที่ท่าน
คิดว่าจะนํามาประกอบทําให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานดูแลตนเองต่อเน่ือง 

ความคิดเห็นต่อเป้าหมาย
การดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

12.ความคิดเห็นต่อเป้าหมายการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ท่านคิดว่าผู้ป่วยต้องการให้เป็นอย่างไรและท่านต้องการให้เป็นอย่างไร 

3 ข้อน้ี สําหรบัทีมเสริม
พลัง ในโรงพยาบาลและ

เครือข่าย 

1) ข้อเสนอแนะด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/การดูแล
ตนเองที่สําคัญสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรเป็นอย่างไร 
2) ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถดูแลตนเองได้ดีต่อเน่ือง ควรจะต้องมี

หลัก/แนวทางยึดถือปฏิบัติ/หลักธรรมใด และหลักสัปปุริสธรรม

สามารถนํามาใช้ได้หรือไม่  

3) ในฐานะที่เป็นบุคลากรสาธารณสุข หลักสัปปุริสธรรมข้อสําคัญที่สุด
ที่ทําให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานดูแลตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 

 

หมายเหตุ : การดูแลตนเองต่อเนื่อง มีความหมายถึง ความสนใจในการปฏิบัติตน ดูแลตนเอง เพ่ือ
ควบคุมโรคเบาหวาน ได้แก่ เรื่องอาหาร ออกกําลังกาย ไม่เครียด การรับประทานยา การรู้โรคและ
ภาวะแทรกซ้อนเบ้ืองต้น การดูแลเท้า เพ่ือเป้าหมายในการควบคุมระดับนํ้าตาลได้ และมีคุณภาพชีวิต
ขณะที่ยังเป็นโรค 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
สัมภาษณ์บคุลานุกรม 
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บุคลานุกรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นผู้ให้การสัมภาษณ์ 3 ด้าน คือ ด้านพระพุทธศาสนา 5 รูป/
คน ด้านการรักษาพยาบาล 2 คน และด้านการเสริมพลัง 2 คน รวม 10 รูป/คน ดังน้ี 

 
ผู้ทรงคุณวุฒผิูเ้ชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา 5 รูป/คน คือ 

1. ชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ ์ รศ.สุเชาวน์  พลอยชุม 

 ตําแหน่ง กรรมการ มลูนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 นครปฐม 

 วุฒิการศึกษา ป.ธ.5, ศน.บ., M.A.(Philosophy), University of Mysore, India 
 ความชํานาญพิเศษ ผู้เช่ียวชาญด้านประวัติพระพุทธศาสนา/ปรัชญา/พระไตรปิฎก 
 สถานทีส่ัมภาษณ์ มูลนิธิมหามกฏุราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ แขวงบวรนิเวศ  
   เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
 วันที่สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 
 
2. ชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ ์ พระมหาบุญศรี ญาณวุฑโฒ (วงศ์แก้ว), ผศ.ดร. 
 ตําแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย  
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 
 วุฒิการศึกษา ศน.ด.พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ความชํานาญพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา 
 สถานทีส่ัมภาษณ์ คณะพุทธศาสนส์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

นครปฐม 
 วันที่สัมภาษณ์ วันที่ 8 มกราคม 2562 
 
3. ชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ ์ พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ ก้านจักร), รศ. 
 ตําแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา  
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม  
 วุฒิการศึกษา ป.ธ.9, ศน.ม.พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ความชํานาญพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา 
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 สถานทีส่ัมภาษณ์ คณะปรัชญาและพุทธศาสนส์ศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 
 วันที่สัมภาษณ์ วันที่ 11 มกราคม 2562 
 
4. ชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ ์ พระปลัดอานนท์  กนฺตวีโร  
 ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทอง เลขานุการกลุ่มอาสาคิลานธรรม 
 วุฒิการศึกษา  นักธรรมช้ันเอก  

 ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ  
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พธ.ม. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  กําลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ความชํานาญพิเศษ เป็นพระวิทยากรกลุ่มอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่บุคลากร
และเครือข่ายของโรงพยาบาลเลิดสิน 
เป็นพระวิทยากรกลุ่มอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผูป่้วย
โรคเบาหวานของโรงพยาบาลเลิดสิน 
เป็นพระวิทยากรกลุ่มอบรมการส่งเสริมสุขภาพใจตนเองและ
ผู้รับบริการแก่อาสาสมัครศูนย์มิตรภาพบําบัด ของโรงพยาบาล 
เลิดสิน 

 สถานทีส่ัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมวัดทอง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 
 วันที่สัมภาษณ์ วันที่ 12 มกราคม 2562 
 
5. ชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ ์ พระสิทธิภัสร์  สิทฺธิเตโช 
 ตําแหน่ง พระวิทยากรอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้แก่บุคลากร 
  โรงพยาบาลเลิดสิน 
 วุฒิการศึกษา  พธ.ม. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
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 ความชํานาญพิเศษ การบรรยายธรรมการดูแลตนเองสําหรับผู้ป่วยระยะท้ายแก่บุคลากร 
   โรงพยาบาลเลิดสิน 

 การเป็นพระวิทยากรอาสาสนทนาธรรมแก่ผู้ป่วย End of Life 
การเป็นพระวิทยากรฝึกภาคปฏิบัติกรรมฐานให้แก่บุคลากร
โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลเลิดสิน 

 สถานทีส่ัมภาษณ์ ห้องประชุมแผนกอายุกรรมหญิง โรงพยาบาลเลิดสิน 
 วันที่สัมภาษณ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2561  
 

ผู้ทรงคุณวุฒผิู้เชีย่วชาญด้านการรักษาพยาบาล 2 คน คือ 
1. ชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ ์ นางสาวชลารัตน์  สุบินยัง 
 ตําแหน่ง หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  
  โรงพยาบาลเลิดสิน 
 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ช้ันสูง  
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี 
 ความชํานาญพิเศษ มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรมและ 
   โรคเรื้อรังโรคเบาหวาน เป็นระยะเวลา 32 ปี 
 สถานทีส่ัมภาษณ์ ห้องประชุมหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  โรงพยาบาลเลิดสิน 
 วันที่สัมภาษณ์ วันที่ 3 มกราคม 2562 
 
2. ชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ์    นางลมูล  โลหะรัตน์ 
 ตําแหน่ง หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
  โรงพยาบาลเลิดสิน 
 วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ความชํานาญพิเศษ มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรมและ 
   โรคเรื้อรังโรคเบาหวาน เป็นระยะเวลา 36 ปี 
 สถานทีส่ัมภาษณ์ ห้องประชุมหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง  โรงพยาบาลเลิดสิน 
 วันที่สัมภาษณ์ วันที่ 3 มกราคม 2562 
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ผู้ทรงคุณวุฒผิูเ้ชี่ยวชาญด้านการเสริมพลงั 3 คน คือ 
 
1. ชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สุมานพ  ศิวารัตน์ 
 ตําแหน่ง อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 
 วุฒิการศึกษา ศน.ด.พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  ศศ.ม.พัฒนาชนบทศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล 
  คบ.(ภาษาไทย) วิทยาลัยครูพระนคร 
 ความชํานาญพิเศษ วิทยากรและผูเ้ช่ียวชาญการทําวิจัยแบบมีสว่นร่วมของชุมชน 
  ผู้เช่ียวชาญการนําไปใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 สถานทีส่ัมภาษณ์ คณะพุทธศาสนส์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 
 วันที่สัมภาษณ์ วันที่ 8 มกราคม 2562 
 
2. ชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ์  ผศ.ดร.ประทีป  จินง่ี 
 ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ  
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 วุฒิการศึกษา ศน.ด.พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
  ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษษ)  
  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 ความชํานาญพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญการเสริมพลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 สถานทีส่ัมภาษณ์   ณ ห้องเรียนพระไตรปิฎกห้อง 501 
   อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วันที่สัมภาษณ์  วันที่ 16 ธันวาคม 2561 
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3. ชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ ์ นางสาวพรทิพย์  พรมชาติ 
 ตําแหน่ง  วิทยากรให้คําปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
 วุฒิการศึกษา  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิปัสสนาภาวนา  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
 ความชํานาญพิเศษ การแนะนําการปฏิบัติตนขณะเจ็บป่วยเมื่อเข้าอยู่ในโรงพยาบาลของ 
   ผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลเลิดสิน 

 การเป็นพระวิทยากรอาสาสนทนาธรรมแก่ญาติผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ 
 ผู้ป่วยระยะท้าย 

การเป็นวิทยากรฝึกภาคปฏิบัติกรรมฐานให้แก่บุคลากร โรงพยาบาล                   
ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลเลิดสิน 

 สถานทีส่ัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วยอายุกรรมหญิง โรงพยาบาลเลิดสิน 
 วันที่สัมภาษณ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2561  
    



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
ข้อมูลการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
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ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ 

1. จากผลการวิจัย พบว่าจากแบบสอบถามข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตอบว่าข้อสําคัญที่สุดในการ
เสริมพลังการดูแลตนเองให้ต่อเน่ืองน้ัน คือ การรู้ตน ในหลักสัปปุริสธรรม ท่านมีความคิดเห็นว่า
อย่างไร และมีข้อเสนอแนะอย่างไรหรือไม่ 

2. จากผลการวิจัย พบว่าจากแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่า
กลุ่มที่ดูแลตนเองได้ดีต่อเน่ืองและมีค่าระดับนํ้าตาลที่ควบคุมได้ มีหลักสัปปุริสธรรมที่สําคัญที่ทํา
ให้ได้ผลดี คือ การรู้ตน รู้ประมาณ และรู้บุคคล (การมีกัลยาณมิตร ได้แก่ เพ่ือผู้ป่วยเบาหวาน 
ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่ดูแล) หรือเป็น 3 หัวข้อที่กลุ่มที่ดูแลตนเองไม่ต่อเน่ือง มักขาดหัวข้อน้ี
และเห็นว่าสําคัญ ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร และมีข้อเสนอแนะอย่างไรหรือไม่ 

      ส่วนข้อการรู้กาล ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มทั้งที่ดูแลตนเองไม่ได้ดีต่อเน่ืองด้วย ผู้ป่วยจะปฏิบัติข้อน้ีได้ดี  
ที่สุด  ส่วนข้ออ่ืนๆ เห็นความสําคัญน้อยกว่า ได้แก่ รู้เหตุ รู้ผล รู้บริษัท ท่านท่านมีความคิดเห็นว่า
อย่างไร และมีข้อเสนอแนะอย่างไรหรือไม่ 

3. จากผลการวิจัย พบว่าจากแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตอบว่าข้อสําคัญ
ที่สุดในการเสริมพลังการดูแลตนเองให้ต่อเนื่องน้ัน คือ การรู้ตน  รู้ประมาณ และรู้บุคคล   ใน
หลักสัปปุริสธรรม ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร และมีข้อเสนอแนะอย่างไรหรือไม่ 

4. จากผลการวิจัย พบว่าจากการสัมภาษณ์แพทย์ ทีมสหสาขารักษาพยาบาล และสนทนากลุ่ม
คณะทํางานการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เห็นว่าทุกข้อมีความ 
สําคัญ และข้อสําคัญที่สุดในการเสริมพลังการดูแลตนเองให้ต่อเน่ืองน้ัน จาการสัมภาษณ์เน้นเร่ือง 
คือ การรู้เหตุ รู้ผล และในการสนทนากลุ่มเน้นความสําคัญเร่ืองของรู้บุคคล (โดยเฉพาะการมี
เจ้าหน้าที่ทีมเป็นผู้ให้คําปรึกษา ครอบครัว เพ่ือนเป็นผู้มีบทบาทมาก) ในหลักสัปปุริสธรรม ท่านมี
ความคิดเห็นว่าอย่างไร และมีข้อเสนอแนะอย่างไรหรือไม่ 

5. จากผลการวิจัยดังกล่าว ในหลักสัปปุริสธรรม 7 ข้อ (รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้บริษัท รู้
ชุมชน) และในลักษณะความเช่ียวชาญของท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร และมีรูปแบบ/ 
แนวทาง/กิจกรรมใดที่จะเสริมพลังให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานดูแลตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 

6. ท่านคิดเห็นว่ามีหลักคิด หลักธรรมข้อใดอีกหรือไม่ ที่ควรจะนํามาใช้เป็นแนวทางเสริมพลังการ
ดูแลตนเองให้ต่อเน่ืองน้ัน  

7. หากขั้นตอนการเสริมพลัง ประกอบด้วยความตระหนัก ขั้นการกระทํา และการสะท้อนคิด ก่อน
นําไปสู่การเสริมพลัง ท่านคิดว่าขั้นตอนใด ควรมีการเสริมหลักสัปปุริสธรรมในข้อใด อย่างไรจึงจะ
ได้ผลดี 
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8. ขั้นตอนสําคัญที่จะเข้าสู่ของการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น ขั้นตอนการลังเลใจขั้นแรกที่จะเร่ิม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น และขั้นตอนการถดถอยกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมซ้ํา คือไม่ดูแลตนเอง
ต่อเน่ือง ท่านคิดว่าควรเน้นหลักสัปปุริสธรรมข้อไหนอย่างไร 

9. รูปแบบในการมีเทคนิคการเสริมพลัง/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจอย่างไร ท่านเห็นด้วยหรือ
ต้องการเพ่ิมเติมส่วนไหนอย่างไรหรือไม่ 

10. ข้อเสนอแนะโดยรวมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสรุปผลการวิจัยในครั้งน้ี และวิจัยเรื่องต่อไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ภาพผู้ทรงคณุวุฒิผู้ให้สัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัมภาษณ์ รศ

สัมภาษณ์ พ

ศ.สุเชาวน์  พ

พระมหาบุญศ

ลอยชุม, ผู้ทร

รี ญาณวุฒโฑ

รงคณุวุฒิด้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฑ, ผูท้รงคุณวุฒ

พระพุทธศาส

ฒิด้านพระพุท

สนา, วันจันทร์

ทธศาสนา, วัน

ร์ที ่21 มกราค

นที่  8 มกราค
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ม 2562 



 

สัมภาษณ์

สัมภาษณ์ พ

์ พระศรีรัชมง

พระปลัดอานน

งคลบัณฑิต, ผู้

นท์  กนฺตวีโร, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูท้รงคณุวุฒิด้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
 
 
 

้านพระพุทธศ

 

ฒิด้านพระพุทธ

ศาสนา, วันที่  

ธศาสนา, วันที

  11 มกราคม 

ที่ 12  มกราค
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คม 2562 



 

สัมภาษณ์ พ

สัมภาษณ ์นา
โรง

ระสิทธิภัสร์  
เลิดสิน, ผู้

างสาวชลารัตน์
งพยาบาลเลิด

สทิฺธิเตโช, พร
ผูท้รงคุณวุฒด้ิ

น ์ สุบินยัง, พย
ดสิน, ผู้ทรงคณุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระวิทยากรอบ
ด้านพระพุทธศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยาบาลวิชาชีพ
ณวุฒิด้านการร

 
 

บรมวิปัสสนาก
ศาสนา, วันที่ 

พชํานาญการพิ
รักษาพยาบาล

 
 

กรรมฐานให้แก
 20 ธันวาคม 

เศษ หัวหน้าห
ล, วันที่ 3 มก

ก่บุคลากรโรง
 2561 

หอผู้ป่วยอายุร
กราคม 2562 
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งพยาบาล

รกรรมชาย    
 



 

สัมภาษณ
โรงพ

 
 
 
 

สัมภาษ

ณ์ นางลมูล  โล
พยาบาลเลิดสิ

ษณ์ ศาสตราจ

ลหะรัตน์, พย
น, ผู้ทรงคณุวุ

จารย์เกียรติคณุ
ว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยาบาลวิชาชีพ
วุฒิด้านการรกั

 
 
 
 
 
 
 
 

ณดร.สุมานพ 
วันที่ 8 มกรา

 

ชํานาญการ ห
กษาพยาบาล,

  ศิวารัตน์, ผูท้
คม 2562 

หัวหน้าหอผูป่้
 วันที่ 3 มกรา

ทรงคุณวุฒิด้า

วยอายุรกรรม
าคม 2562  

านการเสริมพ

307 

มหญิง   
 

ลงั,  



 
 

สัมภาษ
สถาบันวิ

ส

ษณ์ ผศ.ดร.ปร
วิจัยพฤติกรรม

สัมภาษณ์ นา
ผู้ทร

ระทีป  จนิง่ี, ร
มศาสตร ์มหาวิ

วั

งสาวพรทิพย์ 
รงคุณวุฒิด้าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รองผู้อํานวยก
วิทยาลัยศรีนค
วันที่ 16 ธันวา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

์  พรมชาติ, วิ
นการเสริมพลงั

การฝ่ายยุทธศ
ครินทรวิโรฒ,
าคม 2561 

ทยากรให้คําป
ง, วันที่ 20 ธัน

าสตร์และการ
ผู้ทรงคุณวุฒดิ

ปรึกษาผู้ป่วยโ
นวาคม 2561

รประกันคุณภ
ด้านการเสริม

โรคเรื้อรัง,  
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ภาพ 
พลัง,  
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ  นามสกุล :   นางสาวรสิตา ธรรมสาโรรัชต์ 
วัน เดือน ปีเกิด :   1 มีนาคม 2510 
ภูมิลําเนา :   กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน  :   1 ซอยเศรษฐกิจ 17 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ถนนเพชรเกษม  

     แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
     โทร. 081-743-0617 
     E-mail : promotionpum@gmail.com  

ที่ทํางานปัจจุบัน :  งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
   กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์และประกันสุขภาพ และกลุ่มงาน 
   ด้านการพยาบาล 
การศึกษา 

พ.ศ. 2532        :   วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  
พ.ศ. 2542         :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข 
   มหาวิทยาลัยมหิดล   
พ.ศ. 2552        :   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)  
    มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  

หน้าท่ีการทํางาน           :   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   
                                  โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
   :  ดูแลรับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มผู้ป่วย  
    และชุมชน 

  :  งานเย่ียมบ้าน (Home visit) และงานติดตามเย่ียมผู้ป่วยที่บ้าน  
   (Home  health care)  
 :  งานศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบําบัด (จิตอาสา) 
  :  ผู้ประสานงานทีมนําระดับ 2 ทีมชุมชนและทีมเฝ้าระวังโรคและ 
   ภัยสุขภาพ 
  :  ผู้ประสานงานและทีมดําเนินการคลินิคหมอครอบครัว  
   (Primary care cluster : PCC) เขตสวนหลวง โรงพยาบาลเลิดสิน  
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