
 
 

กระบวนการและประสิทธิภาพของการสื่อสารของศูนยใหความรู 
เร่ืองโรคเบาหวานเพื่อการดแูลตนเองของโรงพยาบาลราชวิถี 

Communication Process and Efficiency in  
Diabetes Education Center of Rajavithi Hospital 

 
วริน  มโนรมณ 

รสชงพร  โกมลเสวิน* 
ธีรพล  ภูรัต** 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบและกระบวนการการสื่อสารของศูนยฯ ปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร ความรูความเขาใจของผูปวยหลังอบรม รวมถึงอุปสรรคและปจจัยที่กอ 
ใหเกิดความสําเร็จในกระบวนการสื่อสาร ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาซึ่ง
เลือกกลุมผูใหขอมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง และเก็บขอมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวม และ
สัมภาษณเชิงลึก ผลวิจัยพบวา มีแพทย 8 คน และพยาบาล 1 คน เปนผูสื่อสาร เนื้อหาการอบรม 
เปนความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคเบาหวานและวิธีการดูแลตัวเอง ซึ่งมีแผนภาพ แผนพับ และอุปกรณ
การสอนประกอบการบรรยาย ซึ่งพบขอผิดพลาดทางภาษาเล็กนอย อีกทั้งปจจัยในการสื่อสาร 
ไดแก แพทยมีเทคนิคการสื่อสารโดยพูดซ้ําๆ การใหญาติมีสวนรวม ใหผูปวยที่สามารถดูแลตัวเอง
ไดดีมาใหความรูผูปวยที่มีปญหา และสงผูปวยไปอบรม แพทยกับผูปวยมีระดับความสัมพันธที่    
ดี การใชอํานาจของแพทยระหวางการสื่อสารอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้ ระดับการเปดเผยตัวเอง
ของผูปวยแกแพทยมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับแตละคน ทั้งนี้ผูปวยที่เคยผานการอบรมมากกวา    
1 ครั้งมีความเขาใจเนื้อหาทางวิชาการไดดีกวาผูปวยที่ผานการอบรมเพียงครั้งเดียว การปฏิบัติตัว
ของผูปวยสวนใหญยังมีปญหาดานการรับประทานอาหารและออกกําลังกาย และผูปวยมีความ    
พึงพอใจการอบรมในดานการใหความรู ดานผูอบรม วิธีการสอน อุปกรณ แตมีผูปวยบางรายไม  
พึงพอใจการอบรมดานเวลา และสถานที่อบรม 

 
ABSTRACT 

This research is a qualitative and narrative research that aims to investigate the 
communication process, and its contributing factors, knowledge and satisfaction of 
patients after being educated, along with the threat or opportunity factors.  Subjects were 
selected by the purposive sampling method.  Data were collected and analyzed by means 
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of participant observation and depth-interview with physicians, nurses and diabetes 
patients.  Results reveal that communication senders are eight physicians and one nurse. 
The content is about general knowledge in diabetes and self-care.  Posters, printed 
materials and teaching aids and are used.  The researcher found some errors in printing. 
Also the physicians use communication techniques by repeatedly explaining to the new 
patients, encouraging family and relatives to take part in patient self-care, enhancing 
group therapy and referring patients to the Diabetes Education Center.  The communica-     
tion factors between the physician and patient are: physician and patient relationship, 
physician influential relationship and inhibit self-disclosure of patients.  The patients who 
have participated in the diabetes education more than once will understand more than 
those who attended only once.  The patients are satisfied with the program, trainers, 
techniques and teaching aids including teaching environment but some patients are 
dissatisfied with the training time and venue. 

 
 
คํานํา 

องคการอนามัยโลกไดกําหนดใหวันที่ 14 พฤศจิกายน 
ของทุกปเปนวันเบาหวานโลกเพื่อรณรงคใหความรูประ-
ชาชนในการดูแลตัวเอง และไดระบุวาในปจจุบันโรค 
เบาหวานเปนโรคที่อันตราย เพราะมีผูเสียชีวิตจากโรคนี้ 
ถึงปละประมาณ 3.2 ลานคน ถือเปนครั้งแรกในประวัติ-
ศาสตรที่โรคไมติดเชื้อคราชีวิตมนุษยไดมากกวาโรคติด
เช้ือ (Thai health ขอมูลสุขภาพ, internet, 2006) โรงพยาบาล
ราชวิถีโดยหนวยงานตอมไรทอและบําบัด กลุมงานอายุร-
กรรมจึงไดจัดตั้งโครงการศูนยใหความรู เรื่องโรคเบา- 
หวานเพื่อการดูแลตนเองขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2537 สาเหตุที่จัด  
ต้ังศูนยเพราะโรคเบาหวานเปนปญหาทางดานสาธารณสุข
ของประเทศ ซึ่งพบวาอัตราความชุกและอัตราการเกิดโรค
แทรกซอนเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ทําใหโรคเบาหวานกําลังเปน
ปญหาสุขภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม
ของประชาชนและประเทศชาติ โรคเบาหวานเปนโรคที่
รักษาไมหายขาดแตสามารถควบคุมได หัวใจสําคัญของ
การรักษา คือ การดูแลสุขภาพตนเอง และการปรับเปลี่ยน
วิถีการดําเนินชีวิตของผูปวยใหถูกตอง ศูนยใหความรู  
เรื่องโรคเบาหวานเพื่อการดูแลตนเองจึงถือวาเปนบริการ
สวนหนึ่งของกระบวนการรักษาผูปวยโรคเบาหวานของ
โรงพยาบาลราชวิถี 

การจัดตั้งศูนยใหความรู เรื่องโรคเบาหวานเพื่อการ
ดูแลตนเอง ในทางการแพทยนับวามีความสําคัญเปนอยาง
มากทั้งกับการสื่อสารระหวางแพทย และบุคลากรทาง 
 

 

แพทยดวยกัน การสื่อสารระหวางแพทยกับผูปวยและญาติ
ของผูปวย และการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ผูปวยดวยกันเอง เพราะสามารถเปนชองทางหนึ่งที่จะได  
มีการใหคําปรึกษา และแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางบุคคล
ไดอยางลึกซึ้ง โดยใชการสื่อสารระหวางบุคคลที่ทําใหเห็น
ความรูสึกไดอยางชัดเจน ดังนั้น กระบวนการการสื่อสาร
ดานสุขภาพระหวางแพทยกับผูปวยจึงเปนขั้นตอนที่มี
ความสําคัญมาก เพราะผูปวยโรคเบาหวานตองการความรู
ความเขาใจจากแพทยและบุคลากรทางการแพทยเปน
สําคัญ เพื่อจะไดดําเนินชีวิตและดูแลตนเองอยางถูกตอง 
เพื่อลดอาการลุกลามของโรค และทําใหการรักษาของ
แพทยประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตามอาจมีองคประกอบ
บางประการในกระบวนการสื่อสารที่มีสวนทําใหการสื่อ-
สารไมประสบความสําเร็จได ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาถึงการสื่อสารระหวางแพทยกับผูปวยโรค 
เบาหวาน โดยศึกษาในศูนยใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน
เพื่อการดูแลตนเองโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งใหบริการความรู
เรื่องการดูแลตัวเองแกผูปวยโรคเบาหวานและบุคคลทั่วไป 
ทั้งนี้ผลการวิจัยจึงเปรียบเสมือนกระจกสะทอนการสื่อสาร
ของแพทยที่ดําเนินการอยูใหเห็นถึงสภาพความเปนจริง 
อีกทั้งยังเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการสื่อสาร
ดานการแพทย ซึ่งการวิจัยจะชวยคนหาปจจัยที่สงผล
กระทบผลตอการสื่อสาร เชน ความสัมพันธระหวางแพทย
กับผูปวย ความสัมพันธเชิงอํานาจของแพทย อุปสรรคใน
การสื่อสาร และปจจัยที่ทําใหการสื่อสารประสบความ 
สําเร็จ 

 
 
 



 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาถึงองคประกอบและกระบวนการการ

สื่อสารของศูนยใหความรูเรื่องโรคเบาหวานเพื่อการดูแล
ตนเอง 

2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการสื่อสารของศูนย
ใหความรูเรื่องโรคเบาหวานเพื่อการดูแลตนเอง 

3.  เพื่อทราบถึงความรู ความเขาใจของผูปวยหลังจาก
ที่ไดรับการเขาอบรมจากศูนยใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน
เพื่อการดูแลตนเอง 

4.  เพื่ อทราบถึงอุปสรรคและปจจัยที่ กอให เกิด
ความสําเร็จในกระบวนการสื่อสารของศูนยใหความรูเรื่อง
โรคเบาหวานเพื่อการดูแลตนเอง โรงพยาบาลราชวิถี 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบ
พรรณนาโดยเลือกกลุมผูใหขอมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง 
โดยแบงการเก็บขอมูลเปน 2 แบบ คือ 1) สังเกตแบบไม   
มีสวนรวม (Nonparticipative Observation) แพทย 2 คน 
พยาบาล 1 คน และผูปวยโรคเบาหวาน 6 คน โดยสังเกต 
ในหองตรวจโรคและระหวางการอบรมรักษา ณ ตึกผู   
ปวยนอกและตึกสิรินธร  โรงพยาบาลราชวิถี ระหวาง      
วันจันทร – ศุกร ชวงเวลา 8.30- 15.00 น. เปนเวลา 30 วัน    
2) สัมภาษณเชิงลึก (Depth -Interview) แพทย 2 คน 
พยาบาล 1 คน โดยสุมเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) และผูปวยโรคเบาหวาน 10 คน จากการเลือกผู 
ปวยแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยผูวิจัยใช   
เวลาในการสัมภาษณเชิงลึกคนละ 20 นาที ทั้งนี้ผูวิจัยได
เริ่มเก็บขอมูลนับตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม – 10 เมษายน 2551 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยองคประกอบของกระบวนการสื่อสาร
พบวา ผูสื่อสารของศูนยฯ ประกอบดวย แพทย 8 คน แบง 
เปนแพทยผูเช่ียวชาญดานตอมไรทอและเบาหวาน 4 คน 
และแพทยประจําบาน 4 คน อีกทั้งมีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน 
โดยเนื้อหาที่ศูนยฯ ใชสื่อสารแบงไดเปน 2 แบบ คือ 1) 
เนื้อหาจากการสื่อสารของแพทย ประกอบดวย การซัก 
ถามอาการทั่วไปหรือพูดคุยเรื่องสวนตัว การบอกผลการ
ตรวจถามีความผิดปกติ ทั้งนี้แพทยจะซักถามผูปวยถึงการ
ดูแลตัวเอง และอธิบายสาเหตุของความผิดปกติใหผูปวย

ฟง แนะนําโนมนาวเพื่อใหผูปวยที่ยังไมสามารถดูแลตัวเอง
ไดเช่ือฟง และปฏิบัติตามที่แพทยบอกโดยแพทยใชเทค-
นิคตางๆ เชน การใชน้ําเสียงแข็ง และพูดเนนตรงที่สําคัญ 
จากนั้นแพทยก็จะสั่งยาและนัดหมายครั้งตอไป 2) เนื้อหา
จากการอบรมของพยาบาล ไดแก เรื่องความรูเบื้องตนของ
โรคเบาหวาน อาการของโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซอน
เรื้อรัง การดูแลรักษาโรคเบาหวาน การใชยาลดระดับ
น้ําตาลในเลือด และการควบคุมอาหาร ทั้งนี้ชองทางการ
สื่อสารของศูนยฯ ประกอบไปดวย 1) รูปแบบการสื่อสาร
ระหวางบุคคล เปนการสื่อสารระหวางแพทยกับผูปวยใน
หองตรวจโรค และการสื่อสารระหวางพยาบาลกับผูปวย
ที่มารับการอบรม โดยมีทั้งแบบเดี่ยวและกลุม 2) สื่อสิ่ง- 
พิมพ และอุปกรณการสอน ในดานผูรับสาร ไดแก ผูปวย
โรคเบาหวาน ญาติ และบุคคลทั่วไป  
 
กระบวนการการสื่อสาร 

การวิเคราะหรูปแบบการสื่อสารพบวา เปนการสื่อ-
สารระหวางบุคคล จากแพทยหรือพยาบาลไปสูผูปวย โดย
แพทยมีวิธีการสื่อสารกับผูปวยเกาและใหมแตกตางกัน ซึ่ง
จะใหความสําคัญกับผูปวยใหม เพราะยังไมมีความรูเกี่ยว 
กับโรคเบาหวาน ในกลุมผูปวยที่ยังไมมีความรูแพทยจะ
แนะนําใหผูปวยมาเขารับการอบรมจากศูนยฯ ซึ่งมีพยาบาล
เปนผูอบรม 

นอกจากนี้ยังพบวา แพทยจะสื่อสารกับผูปวยที่มี
ปญหาในการดูแลตัวเอง 3 ดาน ดังนี้ 1) วิเคราะหสาเหตุที่
ทําใหน้ําตาลในเลือดสูง 2) อธิบายสาเหตุใหผูปวยทราบ  
3) สื่อสารใหผูปวยตระหนักถึงความสําคัญของโรค ทั้งนี้ 
แพทยไดแสดงความคิดเห็นวาผูปวยสวนใหญไมได
ตระหนักถึงการดูแลตัวเองเทาที่ควรซึ่งแสดงใหเห็นถึง
อิทธิพลของแพทยที่มีไมมากนักตอผูปวย ทั้งนี้แพทยมี   
วิธีโนมนาวเพื่อใหผูปวยปฏิบัติตามดังนี้ 1) การพูดคุยกับ
ผูปวยดวยเนื้อหาซ้ําๆ เพื่อใหผูปวยจดจําและปฏิบัติตาม   
2) ใหความรูกับญาติโดยเนนใหญาติมีสวนชวยดูแลผูปวย 
3) จัดกลุมใหผูปวยที่เคยมีปญหาในการดูแลตัวเองแต
สามารถปฏิบัติตัวไดถูกตอง แลวมาใหความรูกับผูปวยที่ 
ยังมีปญหาในการดูแลตัวเอง โดยแพทยกลาววาเปนวิธี     
ที่ประสบความสําเร็จมาก 4) สงผูปวยไปอบรมการดูแล
ตัวเองที่ศูนยฯ ผูวิจัยไดสังเกตพยาบาลระหวางการอบรม
พบวา ในชวงที่พยาบาลกําลังบรรยายจะหยุดพูดคุยสอบ 



 
 

ถามความรูกับผูปวยเปนระยะเพื่อตรวจสอบความเขาใจ 
และยังใชเทคนิคการขู เพื่อใหผูปวยเกิดความกลัวและ
ตระหนักถึงความสําคัญของโรค อีกทั้งใชวิธีการกลาวชม 
เมื่อผูปวยปฏิบัติตัวไดถูกตอง หรือดุในกรณีที่ผูปวยปฏิบัติ
ตัวไมถูกตอง ผลการวิจัยยังพบวา แพทยและพยาบาลมี
รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลแบบไมเปนทางการใน
การสนทนากับผูปวย 

 
อุปสรรคในกระบวนการสื่อสารและปจจัยท่ีทําใหประสบ
ความสําเร็จ 

ผลการวิจัยพบวา ศูนยฯ มีอุปสรรคในดานของสาร 
คือ เนื้อหาในแผนพับมีการจัดสารที่ไมชัดเจน ตัวหนังสือ 
มีขนาดเล็ก รูปแบบการนําเสนอไมดึงดูดใจ และอุปสรรค
อีกประการหนึ่ง คือ ผูรับสารไมไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการปฏิบัติตัว และมีความจํากัดทางดานการรับสาร 
เชน ตาบอด หูหนวก ทั้งนี้ปจจัยที่ทําใหการสื่อสารประสบ
ความสําเร็จเกิดจากผูสงสารหรือแพทย โดยแพทยไดให
ความสําคัญกับความแตกตางทางประชากรของผูปวยโรค 
เบาหวาน และมีทักษะในดานการสื่อสารเปนอยางดี 

 
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการสื่อสาร 

ผลการวิจัยพบวา มีปจจัย 2 ประการที่เกิดขึ้นระหวาง
การสื่อสารของแพทยกับผูปวย คือ การเปดเผยขอมูลและ
การปกปดขอมูล โดยเกิดจากปจจัยดานระดับความสัมพันธ
ระหวางแพทยกับผูปวย และปจจัยดานบุคลิกภาพในการ
สื่อสารของผูปวย หากแพทยมีความสนิทสนมกับผูปวย    
ก็จะสงผลใหผูปวยเปดเผยขอมูลใหแกแพทยทราบ ซึ่ง
ผูวิจัยพบวา เปนขอมูลเกี่ยวกับอาการปวย การดูแลตัวเอง
หรือเรื่องสวนตัวของผูปวย แตหากแพทยไมสนิทสนม  
กับผูปวยก็จะทําใหผูปวยปกปดขอมูล แตถึงอยางไรโรค 
เบาหวานเปนโรคที่ตองใชการรักษาอยางตอเนื่องจึงมี  
สวนชวยใหแพทยกับผูปวยเกิดความสนิทสนมกัน ผูวิจัย 
ยังพบวา ผูปวยมีเงื่อนไขในการเปดเผยตัวเองตอแพทย      
3 แบบดวยกัน คือ (1) ผูปวยเปดเผยและปกปดขอมูลบาง 
สวน โดยผูปวยจะเลือกเปดเผยเองในเรื่องอาการความ
เจ็บปวย แตปกปดเรื่องการดูแลตัวเองแกแพทย (2) ผูปวย
เปดเผยขอมูลเมื่อแพทยซักถามเทานั้น โดยผูปวยบางราย
จะบอกกลาวถึงการดูแลตัวเองที่ไมถูกตองก็ตอเมื่อแพทย
ถามอยางละเอียด และ (3) ผูปวยไมเปดเผยขอมูล ซึ่งเปน

การปกปดขอมูลเกี่ยวกับการดูแลตัวเองอีกเชนกัน แตจาก
การศึกษาพบวา การปกปดขอมูลเกิดจากปจจัยดานบุคลิก-
ภาพของผูปวยในบางรายที่ไมชอบสื่อสารกับแพทย 

 
ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการสื่อสาร 

ผูวิจัยไดพบปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการสื่อสารของ
แพทยและพยาบาล ดังนี้ 1) ปญหาการตอบไมตรงคําถาม
ของแพทยที่ถามผูปวย 2) ปญหาที่ผูปวยซักถามแพทยและ
พยาบาลมากเกินไป3) ปญหาดานความแตกตางทางภาษา
ระหวางแพทยและผูปวย 4) ปญหาอื่นๆ ไดแก ปญหาความ
ไมรูไมเขาใจในโรคเบาหวานของผูปวยใหม การปฏิบัติ  
ตัวไมถูกตองของผูปวย ผูปวยไมใหความสนใจในสิ่งที่
แพทยแนะนํา ผูปวยไมใหความรวมมือในการรักษา  ผูปวย
มีปญหาดานสถานะทางเศรษฐกิจและจิตใจ ผูปวยไม      
ใหความสนใจขณะที่พยาบาลกําลังอบรม และปญหาดาน
สถานที่คับแคบและระยะเวลาที่ใชในการอบรม จากปญหา
ที่กลาวมาทั้งหมดแพทยและพยาบาลไดพยายามใชการ
สื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ โนมนาวใหผูปวยเชื่อหรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และใหความสําคัญกับปญหา    
ของผูปวยอยางจริงจัง 

 
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

ความรูความเขาใจของผูปวย ในดานความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน ผูปวยไดรับการอบรม 4 ดาน คือ 1) ดาน
สาเหตุของโรคเบาหวาน 2) ดานอาหาร 3) ดานการออก
กําลังกาย 4) ดานการดูแลตัวเองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต ทั้งนี้
พบวา ผูปวยที่เคยผานการอบรมมากกวา 1 ครั้งสามารถ
เขาใจเนื้อหาทางวิชาการและศัพททางการแพทย ไดมาก 
กวาผูปวยที่ผานการอบรมเพียงครั้งเดียว แตในเนื้อหาที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวดานตางๆ จํานวนครั้งที่ผูปวยเคย 
ผานการอบรมไมมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจ   
อีกทั้งจากการเขารับการอบรมของผูปวย พบวา สามารถ
ชวยใหผูปวยมีความรูมากขึ้นหรือในกรณีที่ผูปวยมีความรู
มากอนอยูแลวก็ทําใหรูในเชิงลึกยิ่งขึ้นไป 

การปฏิบัติตัวของผูปวยแบงได 2 ดานคือ การรับ 
ประทานอาหารและการออกกําลังกาย ซึ่งพบวา ผูปวยยัง
ไมสามารถปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง โดยยังรับประทาน
อาหารที่ไมดีตอโรคเบาหวาน และออกกําลังกายไมสม่ํา- 
เสมอ ดานความพึงพอใจของผูปวย แบงได 3 ดาน ดังนี้    



 
 

1) ดานการใหความรู ผูปวยมีความพึงพอใจ เพราะการ
อบรมทําใหไดความรูมากขึ้นและเปนประโยชนแกตัว
ผูปวย โดยความรูที่ ผูปวยสนใจและเปนที่ตองการ คือ 
ความรูดานอาหาร 2) ดานผูอบรม วิธีการสอน และอุปกรณ
การสอน ซึ่งผูปวยมีความพึงพอใจในลักษณะทาทาง กิริยา
ที่พยาบาลแสดงออกในขณะบรรยาย และมีความเปนกัน 
เอง ทําใหเกิดความสนุกสนาน อีกทั้ง การใชอุปกรณการ
สอนยังชวยใหผูปวยเกิดความเขาใจจูงใจ และไมเกิด  
ความเบื่อหนาย และ 3) ดานเวลาและสถานที่อบรม ผูปวย
สวนใหญเห็นวาระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
แตมีผูปวยบางรายไมพึงพอใจดานสถานที่ เพราะสถานที่
เล็ก และมีที่นั่งฟงการอบรมไมเพียงพอ 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการสังเกตและสัมภาษณเชิงลึก กลุมผูใหขอมูล
หลัก ทั้งแพทย พยาบาล และผูปวยโรคเบาหวานเกี่ยวกับ
องคประกอบ กระบวนการสื่อสาร และประสิทธิภาพของ
ศูนยใหความรูเรื่องโรคเบาหวานเพื่อการดูแลตนเองโรง-
พยาบาลราชวิถี ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 
องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร 

จากผลการศึกษาพบวา องคประกอบของกระบวนการ
สื่อสารของศูนยฯ ประกอบไปดวย แพทยและพยาบาล   
ทําหนาที่เปนผูสงสาร โดยผูสงสารยอมตองเปนผูมีหนาที่ 
และบทบาทในการสื่อสารที่สําคัญ ไดแก เปนผูมีความรู
และความเขาใจเพียงพอในเนื้อหาที่จะสื่อสาร ทั้งนี้ผูสง
สารตองมีวัตถุประสงคในการสื่อสารที่แจมชัด และเปนผู 
รูจักใชวิธีการสื่อสารใหเหมาะสมกับเรื่อง โดยคํานึงถึง
โอกาสและผูรับสาร (เกศกัญญา  ชาญเชี่ยวกอบกิจ, 2545) 

สารหรือเนื้อหาที่แพทยและพยาบาลทําการสื่อสาร 
นั้น ไดแก การพูดคุยระหวางแพทยกับผูปวยถึงอาการการ
รักษา และการอบรมการดูแลตัวเองจากพยาบาลของศูนยฯ 
สารอาจเปนขอความ คําพูด รูปภาพ หรือกิริยาทาทางก็ได 
และเปนสิ่งที่แสดง หรือถายทอดความคิด ความรูสึก ความ
ตองการ และวัตถุประสงคของผูสงสาร (ทรรศนวรรณ 
รณฤทธิวิชัย, 2548) อยางไรก็ตาม สารยังทําหนาที่เราให
ผูรับสารเกิดการรับรูความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนอง 
(เกศกัญญา  ชาญเชี่ยวกอบกิจ, 2545) การที่ผูรับสารจะรับ
สารที่ถูกสงมาในรูปของสัญลักษณไดหรือไมนั้นก็ขึ้นอยู

กับวาผูรับสารมีทักษะในการรับสาร หรือทักษะในการ
สื่อสารมากนอยเพียงใด ซึ่งไดแก ความสามารถในการคิด
พิจารณา ความเขาใจในภาษาพูด และภาษาเขียน หากผูรับ
สารแสดงพฤติกรรมการรับสารตรงกับพฤติกรรมของ      
ผูสงสาร เชน ฟง อาน ดู สังเกต แสดงวาผูรับสารนั้นมี
ทักษะในการรับสาร จากผลการวิจัยยังพบวา มีอุปสรรค
บางประการที่พบจากการลําดับเนื้อหาที่ไมตอเนื่องของ
แผนพับของศูนยฯ ทั้งนี้ผูสงสารยอมตองกําหนดผูรับสาร
เปาหมายของตน และตองคํานึงถึงลักษณะความตองการ
ของผูรับสาร เพื่อจะไดจัดสารใหเหมาะสม ทําใหผูรับสาร
ถอดรหัสไดงาย เขาใจความหมายของสารไดถูกตอง และ
บรรลุวัตถุประสงคของผูสงสาร (ปรมะ  สตะเวทิน, 2546)  

แพทยและพยาบาลมีเทคนิคในการสื่อสาร 2 แบบ 
เพื่อใหผูปวยเช่ือฟง จดจําเนื้อหา และดูแลตัวเองได คือ   
(1) การพูดถึงเนื้อหาเดิมซ้ําๆ ของแพทย ซึ่งสอดคลอง    
กับหลักเกณฑในการวิเคราะหสารของโรเจอรส (Rogers, 
1971, อางถึงใน วันทนีย  ศิริสุข, 2539) ที่กลาววาการสง
สารซ้ําหลายๆ ครั้งจะทําใหสารนั้นถูกยอมรับโดยผูรับสาร
มากขึ้น และทําใหผูรับสารจดจําเนื้อหาสารไดดีขึ้น ตลอด 
จนมีประสิทธิภาพในการจูงใจมากขึ้น (2) การใชน้ําเสียง  
ที่สนุกสนานหรืออารมณขันของพยาบาลในการอบรมให
ความรูแกผูปวยโรคเบาหวาน ทั้งนี้ การนําเสนอเนื้อหาใน
รูปแบบการใชอารมณขัน หรือมีรูปแบบที่เขาใจงายจะทํา
ใหผูรับสารเกิดความสนใจ และผูสงสารตองพยายามทําให
รูปแบบและเนื้อหาเกี่ยวของกับผูรับสารเพื่อที่จะทําใหผู 
รับสารเขาใจงายและสนใจ (อรวิภา  จินตนวัน, 2546) 

ชองทางการสื่อสารของศูนยฯ มี 2 ชองทาง คือ การ
สื่อสารระหวางบุคคล โดยใชการสื่อสารระหวางบุคคล 
เพื่อสื่อสารระหวางการตรวจโรคของแพทยกับผูปวย และ
การอบรมใหความรูของพยาบาล เพื่อใหสามารถตระหนัก
ถึงความรูสึก เขาใจ ความตองการของผูปวยไดอยางชัดเจน 
อีกทั้งการสื่อสารระหวางบุคคลยังชวยใหเกิดการสื่อสาร   
2 ทางระหวางแพทย พยาบาล กับผูปวยไดดวย ทําใหการ
สื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช  
สื่อสิ่งพิมพ เชน แผนพับที่ศูนยฯ แจกแกบุคคลที่เขารับ 
การอบรมเพื่อเผยแพรความรู และย้ําเตือนความจําหลัง  
จากที่ผูปวยไดผานการอบรมไปแลว 

องคประกอบสุดทาย คือ ผูรับสารไดแก ผูปวยโรค 
เบาหวานญาติ และบุคคลทั่วไป ผูสงสาร เปนองคประกอบ



 
 

สําคัญ เพราะการสื่อสารจะประสบความสําเร็จไปไมได 
เลยหากผูรับสารไมเขาใจหนาที่บทบาทของตนที่มีตอ   
การสื่อสาร ดังนั้น การสื่อสารจะเกิดประสิทธิผลไดก็ตอ 
เมื่อผูรับสารมีทักษะในการสื่อสาร ไดแก การเปนผูฟง 
ตลอดจนมีความคิด และรับรูตีความได รวมถึงการมีทัศน-
คติที่ดีตอผูสงสาร ตอเรื่องที่สื่อสาร และสามารถแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองตอผูสงสารได (ศุภรัศมิ์  ฐิติกุลเจริญ, 
2546) 

 
กระบวนการสื่อสาร 

จากผลการศึกษาพบวา กระบวนการสื่อสารของกลุม
ตัวอยางแพทย และพยาบาลเปนรูปแบบการสื่อสารสอง
ทาง เพราะผูสงสารและผูรับสารสามารถสงขาวสาร หรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน มีการเปดโอกาสให
ผูรับสารไดซักถามขอของใจ หรือขอสงสัยตางๆ ทําใหผู
สงสารและผูรับสารสามารถตอบสนองตอกัน เพื่อสราง
ความเขาใจไดอยางดี (ทรรศนวรรณ  รณฤทธิชัย, 2548) 
โดยการเปดโอกาสใหผูปวยไดแสดงความคิดเห็นและ  
การซักถามนี้จะชวยใหแพทย พยาบาล และผูปวยมีความ
เขาใจที่ตรงกัน และไมเกิดความเขาใจผิดในเนื้อหาที่      
สื่อ สาร อีกทั้งจากการศึกษายังพบวา ชองทางการสื่อสาร   
หลักของศูนยฯ คือ รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลเปน   
แบบไมเปนทางการ เพราะแพทยกับผูปวยโรคเบาหวานมี  
ความสนิทสนมกัน กลาวคือ การสื่อสารกับผูปวยทั้งหมด
จะเปนการพูดคุยซึ่งลักษณะการสนทนาก็ขึ้นอยูกับความ
สนิทสนมระหวางแพทยกับผูปวยแตละคนที่แตกตางกัน 
ทั้งนี้รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลแบบไมเปนทาง  
การอาจมีลักษณะการสนทนาแบบทักทายกันเพียง 2-3 
ประโยค ซึ่งจะไมมีขอจํากัดวาจะตองใชเวลาในการสื่อสาร
มากนอยเทาไร โดยอาจเกิดขึ้นจากความสนิทสนมคุนเคย 
และความสัมพันธระหวางบุคคลในทางสวนตัว สวนใหญ
จะเปนการสื่อสารโดยใชคําพูด ไดแก การพบปะพูดคุย  
กัน (ทรรศวรรณ  รณฤทธิวิชัย, 2548) ทั้งนี้เพราะการพูดคุย
กันสามารถแสดงอารมณ และเห็นถึงความรู ความเขาใจ
ของคูสนทนาไดดีกวาการใชลายลักษณอักษร อีกทั้งยัง
สามารถแกไขปญหา ความเขาใจผิดที่เกิดขึ้นระหวางการ
สื่อสารไดอยางทันทวงที นอกจากนี้ ศูนยยังใชสื่อสิ่งพิมพ
เปนชองทางการสื่อสารรองในการสื่อสารกับผูปวย เชน 
แผนภาพ และแผนพับ เปนตน 

อุปสรรคในกระบวนการสื่อสารและปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของการสื่อสาร 

การวิจัยพบวา ศูนยฯ มีอุปสรรคในการสื่อสาร 2 
องคประกอบ คือ (1) อุปสรรคในการจัดสาร ไดแก เนื้อหา 
ขนาดของตัวหนังสือ และรูปแบบการนําเสนอที่ไมดึงดูด
ใจของแผนพับ ซึ่งสอดคลองกับอุปสรรคที่เกิดจากสารที่
กลาววา เกิดขึ้นเพราะสารไมชัดเจนขาดความตอเนื่องของ
เนื้อหา การใชภาษาที่ไมเหมาะสม อีกทั้งสิ่งที่รบกวนทาง
โครงสรางประโยค ซึ่งเปนการเรียงประโยคไมเปนไปตาม
หลักไวยากรณ อาจจะทําใหเกิดความสับสนและลาชาใน
การสื่อสาร ตลอดจนสิ่งที่รบกวนทางการลําดับความ ซึ่ง 
ไมเอื้อตอการตีความของผูรับสาร (มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมราช, 2548) (2) อุปสรรคจากผูรับสาร ที่ไมไดตระ 
หนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตัว และมีปญหาทาง 
ดานรางกาย เชน การไดยิน การมองเห็น อุปสรรคของผู 
รับสารอาจเกิดไดจากความจํากัดดานความสามารถใน  
การรับสาร อาทิ ความพิการทางกาย เชน ความสามารถ
ทางการไดยิน ทางสายตา และความไมคุนเคยเกี่ยวกับ  
เรื่องนั้น (ชัยยงค  พรหมวงศ, 2541) ซึ่งจากปญหาที่กลาว
มาสงผลใหผูปวยเขาใจเนื้อหาในแผนพับไดลาชา หรือเกิด
ความเขาใจผิดได แมกระทั่งอาจทําใหผูปวยที่มีความพิการ
ทางสายตาไมสามารถอานหรือรับรูเนื้อหาในแผนพับนั้น
ไดเลย 

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการสื่อสารของศูนยฯ 
อีกประการหนึ่งยังพบไดจากองคประกอบของผูสงสาร 
หรือแพทยและพยาบาล ที่ใหความสําคัญกับความแตกตาง
ทางประชากรของผูปวยโรคเบาหวาน ทั้งนี้ผูสงสารตอง   
มีทักษะดานความรูความเขาใจและความสามารถในการ
สื่อสาร คือ ใหความสําคัญกับความแตกตางของผูรับสาร  
มีความสามารถในการพูด การเขียน และมีจิตวิทยาใน   
การจูงใจสูง จึงจะทําใหการสื่อสารประสบความสําเร็จ 
(รจิตลักขณ  แสงอุไร, 2548) อีกทั้งผลการวิจัยยังพบอีก   
วา รูปแบบกระบวนการสื่อสารที่เปนแบบสองทาง และ  
ไมเปนทางการทําใหผูปวยไดใกลชิดสนิทสนมกับแพทย  
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศกัญญา   ชาญ-
เช่ียวกอบกิจ (2545) ที่ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางผู
สงสารและผูรับสาร ซึ่งพบวา กระบวนการสื่อสารจะ
ประสบความสําเร็จมาจากการสรางสัมพันธภาพที่ดี และ
ใชทักษะการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ 



 
 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการสื่อสาร 
จากการศึกษาพบวา ปจจัยการเปดเผยตัวเองของผูปวย

โรคเบาหวานตอแพทยที่ทําการรักษาสงผลตอประสิทธิ-
ภาพในการสื่อสาร จากการวิเคราะหขอมูลที่ผูปวยพยายาม
ปดบังแพทยเปนขอมูลที่เมื่อเปดเผยแลวอาจกอใหเกิด    
ผลไมดีแกตัวผูปวยเอง ไดแก การดูแลตัวเองที่ไมถูกตอง
ซึ่งการเปดตนเองเปนระดับความยินยอมที่ใหบุคคลผูอื่น
เขามารูจักในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง ซึ่งจะมีมากนอย
แคไหนขึ้นอยูกับการพิจารณาถึงความเสี่ยง (Risk) ที่จะ
เกิดขึ้น หากการเปดตนเองนั้นไมกอใหเกิดผลในทางที่ไม 
ดีกับตน แนวโนมที่บุคคลจะเปดตนเองสูภายนอกก็จะมี  
มาก ในทางกลับกันหากการเปดตนเองใหกับผูอื่นนั้นอาจ
เปนผลเสีย ก็จะไมยอมเปดเผยตนเอง (กิติมา  สุรสนธิ, 
2535) ถึงอยางไรระดับการเปดตัวเองของกลุมตัวอยาง
ผูปวยโรคเบาหวาน สามารถวิเคราะหระดับไดจากทฤษฎี
ทางจิตวิทยาของ โจเซฟ และแฮริสันที่ไดกลาวถึงหนา 
ตางโจฮารี (Johari Window) โดยระดับของการเปดเผย
ตัวเองของกลุมผูปวยนั้นสอดคลองกับหนาตางโจฮารีใน
สวนซอนเรน (hidden area) คือ การที่กลุมผูปวยซอน
ตนเองจากแพทย ซึ่งอาจมีสิ่งที่ไมอยากใหแพทยรูจึงปดบัง
ไว โดยทั่วไปแลวมักจะเปนสิ่งที่คิดวาไมเปนที่ยอมรับ 
ของผูอื่น (ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ, 2526) นอกจากนี้ กิติมา 
สุรสนธิ (2535) กลาวถึงสวนซอนเรนวา ระดับของการ
ปกปดซอนเรนจะมีมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับระดับความ 
สัมพันธระหวางบุคคลดวย หากบุคคลมีความใกลชิด  
สนิทสนมมากก็อาจจะคอยๆ บอกใหทราบ หรือทราบ   
เองในภายหลัง 

ทั้งนี้ผูวิจัยพบวา ผูปวยมีระดับการศึกษาไมสูงนัก   
แตถึงอยางไรระหวางการสื่อสารเมื่อผูปวยเกิดขอของใจ 
ผูปวยสวนใหญก็กลาที่จะสอบถามแพทยและพยาบาลใน 
ทันทีหรือหลังจากที่จบการอบรมจากพยาบาล ซึ่งผลการ 
วิจัยไมสอดคลองกับงานวิจัยของชัชฎา  บุญญศาสตรพันธุ 
(2546) ที่พบวาผูปวยที่มีการศึกษาไมสูง ถาแพทยบอก
อยางไรก็ทําอยางนั้น ไมกลาซักถาม และมักจะไมกลา
แสดงสิทธิ์กับแพทยในการซักถามขอมูล เพราะไมมีความ
เช่ือมั่นในตัวเองมากนัก อาจเกิดจากการเกรงใจแพทย  
ทั้งนี้การที่ผูปวยกลาซักถามขอมูลเปนเพราะลักษณะของ
โรคเบาหวานที่ตองรักษาอยางตอเนื่อง ทําใหแพทยและ
ผูปวยพบกันบอย  จึงเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน  จาก

ผลการวิจัยพบวา ผูปวยแตละคนมีประวัติการเปนโรค 
เบาหวานตั้งแต 5-29 ปซึ่งถือวาเปนชวงระยะเวลาที่ยาว 
นาน และผูปวยสวนใหญไดรักษาโรคเบาหวานกับแพทย
คนเดิมจึงทําใหเกิดความสนิทสนมตอกัน 

นอกจากนี้ การเปดเผยตนเองของแพทยตอผูปวยทํา
ใหการสื่อสารประสบความสําเร็จเปนอยางมาก โดยเปน
การที่แพทยใหความสําคัญกับการจดจําผูปวย เรื่องราว 
ของผูปวย รับฟงและใหคําปรึกษาแกผูปวย ทําใหผูปวย 
เกิดความรูสึกที่ดีตอแพทย มองเห็นวาแพทยมีความหวงใย
และใสใจผูปวย ซึ่งสอดคลองกับปจจัยที่ทําใหการสื่อสาร
ระหวางบุคคลประสบความสําเร็จ คือ ผูรับฟงจะตองรูสึก
วาประเด็นนั้นมีความเกี่ยวของกับตนเอง การแสดงอารมณ 
ความรูสึก ความจริงใจตอกันระหวางคูสื่อสาร การต้ังใจฟง
ในสิ่งที่ผูพูดตองการจะสื่อสาร (ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ, 
2526) อีกทั้ง รจิตลักขณ  แสงอุไร (2548) ไดกลาววา การ
เปดเผยตนเองจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อทั้ง 2 ฝายมีความ
จริงใจ และเต็มใจที่จะรับฟงอยางเอาใจเขาไปใสใจเรา มี
ความเห็นอกเห็นใจกัน 

อีกทั้งระหวางการสื่อสารของผูปวยอาจมีปจจัยดาน
การแพทยกับความสัมพันธเชิงอํานาจที่อาจสงผลตอการ
สื่อสารที่กลาววา ไมวาแพทยจะพูดอยางไรผูปวยก็เช่ือ
คําพูดของแพทยถือวาเปนสิ่งที่คนไขตองปฏิบัติตามและ
อาจทําใหเกิดชองวางระหวางการสื่อสารของแพทยกับ
ผูปวย เชนในดานความสัมพันธผูปวยอาจเกิดความเกรงใจ
แพทยจนไมกลาซักถามแพทยในสิ่งที่ตนเองอยากรู ใน
ระหวางการตรวจรักษา แพทยจะเปนผูที่มีอํานาจควบคุม
การสนทนา การตัดสินใจรักษา ขณะที่ผูปวยเปนเพียงผูให
ขอมูลเกี่ยวกับอาการเจ็บปวยตามที่แพทยตองการทราบ
เทานั้น (นิธิ  เอียวศรีวงศ, 2545) จากผลวิจัยพบวา แพทย   
มีความสัมพันธเชิงอํานาจกับผูปวยโรคเบาหวานในระดับ
นอย โดยผูปวยสามารถอธิบายความเจ็บปวยหรือปญหา
ตางๆ ที่ผูปวยพบใหแกแพทยไดรับทราบ ทั้งนี้อาจเกิดขึ้น
จากระดับความสัมพันธที่ใกลชิด ซึ่งสอดคลองกับงาน  
วิจัยของ กรแกว  จันทภาษา (2547) ที่พบวาในระหวางการ
ตรวจรักษาหากแพทยมีอํานาจมากกวาผูปวย แพทยก็จะได
ขอมูลที่เกี่ยวกับการอธิบายความเจ็บปวยของผูปวยนอยลง 
ในทางตรงกันขามหากแพทยใชอํานาจควบคุมการตรวจ
รักษาโรคนอยลง ผูปวยก็จะแลกเปลี่ยนขอมูลความเจ็บ 
ปวยของตนเองมากขึ้น ดังนั้น จากงานวิจัยช้ินนี้แพทยได 



 
 

ใชความสัมพันธเชิงอํานาจในการรักษาผูปวยในระดับต่ํา
จึงทําใหแพทยไดทราบขอมูลเกี่ยวกับอาการความเจ็บปวย
ของผูปวยไดมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอการรักษาอีกดวย 

 
ผลของการสื่อสาร และความพึงพอใจของการสื่อสาร 

จากผลการสัมภาษณกลุมผูปวยโรคเบาหวานพบวา 
หลังจากรับฟงการอบรมจากศูนยฯ แลวผูปวยไดรับความ  
รูในบางเรื่องที่ไมเคยทราบมากอน และมีความรูเพิ่มเติม
ละเอียดขึ้นในเรื่องที่ไมมีความรูมากอนไดรับการอบรม 
การเกิดความรูนี้สอดคลองกับแนวคิดผลของการสื่อสาร  
ที่กลาววา สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจทําใหผูรับสารเปลี่ยนแปลง
ดานความรูสึกนึกคิด ความรู ความเขาใจและพฤติกรรม
ของผูรับสารนั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสามารถแบงไดตาม
หลักเกณฑความดีและไมดีของผลที่ เกิดขึ้น  เปนการ
พิจารณาวาผลของการสื่อสารในครั้งนั้นๆ กอใหเกิดผลดี
ตอบุคคลหรือเปนผลที่ทําใหผูสงสารบรรลุวัตถุประสงค
ตามที่ต้ังใจหรือไม ทั้งนี้ผลการวิจัยครั้งนี้เกิดผลของการ
สื่อสารในดานการเปลี่ยนไปในทางบวก (Positive Effect) 
ซึ่งเปนผลของการสื่อสารที่บรรลุวัตถุประสงคของผูสง
สารที่ต้ังไวและกอใหเกิดผลดีตอบุคคล (สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ, 
2549) 

นอกจากนี้กระบวนการการสื่อสารของศูนยฯ ที่มี
ประสิทธิภาพแลวซึ่งไดสรางความรูความเขาใจดานการ
ดูแลตัวเอง กลุมผูปวยโรคเบาหวานยังมีความพึงพอใจ
ศูนยฯ ในดานตางๆ ซึ่งความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
สอดคลองกับ สมยศ  นาวีการ (2527) ที่กลาววา ความพึง
พอใจในการติดตอสื่อสารขึ้นอยูกับสิ่งที่บุคคลไดมาแลว
เปรียบเทียบกับสิ่งที่บุคคลตองการ ถาหากวาการติดตอ 
สื่อสารเปนไปตามตองการความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

เนื่องจากงานวิจัยเรื่องนี้เปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
สื่อสารดานสุขภาพ จึงอาจทําใหปจจัยหรือขอจํากัดของ
ผูรับสารที่เปนผูปวยมีความแตกตางจากผูรับสารทั่วไป 
ไดแก ปจจัยที่หนึ่ง คือ ดานกายภาพพบวา ผูปวยบางราย   
มีความบกพรองทางการมองเห็นและการไดยิน ปจจัยที่
สอง คือ ดานจิตใจ พบวา ผูปวยมีความสนใจเปดรับขอมูล
จากการใหความรูของพยาบาลเปนอยางดี โดยระหวาง  
การอบรมผูปวยโรคเบาหวานซึ่งเปนโรคเรื้อรังไมไดแสดง
อาการไมพอใจหรือมีทาทีหงุดหงิดตอการใหความรูของ
พยาบาล แตกลับมีการตั้งใจฟงการบรรยายเปนอยางดี จึง

ทําใหผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพรรณ 
ใฝกระโทก (2529) ที่กลาววา ผูปวยที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง
มักจะมีปญหาทางดานอารมณ มักมีอาการหงุดหงิด และ  
ไมสนใจที่จะรับฟงขอมูลจากแพทย และนอกจากนี้ยัง
พบวา ญาติหรือบุคคลใกลชิดผูปวยมีสวนชวยใหผูปวย
สามารถดูแลตัวเองได โดยสอดคลองกับ บุญทิพย  สิริธ- 
รังศรี (2538) ที่กลาววา การที่ใหครอบครัวหรือญาติมีสวน
ชวยในการดูแลรักษาผูปวยก็สามารถชวยใหผูปวยมี
กําลังใจในการตอสูกับโรคได ผูปวยบางคนแมเปนโรค 
เบาหวานมานานแตยังมีสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งการทํา
กิจกรรมที่สรางความเพลิดเพลินใหกับผูปวยจนสามารถ
ดูแลตนเองไดดี  อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ      
กรองจิต  ชมพูสมุท (2534) พบวา ภายหลังการไดรับแรง
สนับสนุนจากญาติผูปวยโรคเบาหวานมีทัศนคติและการ
ปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมโรคเบาหวานดีขึ้น ปจจัยที่สาม       
ซึ่งสอดคลองกับดานความตองการขาวสาร พบวา กลุม
ตัวอยางผูปวยโรคเบาหวานมีความตองการใฝหาขอมูล
เกี่ยวกับการดูแลตัวเองจึงทําใหผูปวยสนใจมาเขารับการ
อบรมจากศูนยฯ เพื่อจะไดนําขอมูลเหลานั้นมาดูแลรักษา
ตัวเองจึงทําใหผูปวยใหความสําคัญกับสารที่ไดจากผูสง
สารมากกวาผูรับสารทั่วไป 

นวนันท  ปยะวัฒนกูล (Internet, 2549) ยังไดอธิบาย
วาปจจัยที่ทําใหผูปวยรวมมือในการรักษา คือ ความ 
สัมพันธที่ดีระหวางแพทยกับผูปวย เมื่อผูปวยเห็นวาแพทย
เขาใจตนเอง และปรารถนาดีตอเขาก็จะมีแนวโนมให    
การรวมมือในการรักษา ซึ่งการสื่อสารที่ดีก็จะชวยได   
มาก นอกจากนี้ วินเซนต  โนแลนด (2534) ไดกลาววา สิ่ง
สําคัญในการติดตอสื่อสาร คือ ความรูสึกพึงพอใจ เพราะ
จะทําใหขาวสารไหลออกไปอยางราบรื่นในทางกลับกัน 
ถาความสัมพันธไมดีเพราะขาดความพึงพอใจในการติดตอ 
สื่อสาร ขาวสารก็จะถูกชะงักลง เปรียบไดกับผลการวิจัย  
ที่พบวา แพทย พยาบาล และผูปวยโรคเบาหวานมีความ 
สัมพันธอยูในระดับที่ดี จึงสงผลใหผูปวยเกิดความความ
พึงพอใจ 

นอกจากนี้ผลการวิจัยดานความพึงพอใจยังสอดคลอง
กับปจจัยที่เกี่ยวของกับผูรับสารเพื่อการสงขาวสารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ที่กลาวถึง ปจจัยความตองการของผูรับสาร
โดยการรับขาวสารของแตละบุคคลนั้น เพื่อตอบสนอง
ความตองการขาวสารที่เปนประโยชนกับตน จะเห็นไดวา



 
 

ขาวสารหรือขอมูลการดูแลตัวเองที่กลุมตัวอยางผูปวย
ตองการนั้นเปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนกับผูปวยเปนอยาง
มาก นอกจากนี้อีกปจจัยหนึ่ง คือ ความตั้งใจและประสบ-
การณเดิม หากผูรับสารมีความตั้งใจในการรับสารแลวก็ 
จะชวยใหรับรูขาวสารไดดีกวา จากผลการวิจัยพบวา ผู 
ปวยแสวงหาและมีความตองการที่จะทราบขอมูลการดูแล
ตัวเองจากการอบรมอยูแลว จึงทําใหเกิดความรูความเขาใจ
ในระดับที่ดี (กริช  สืบสนธิ์, 2525) 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธเรื่องนี้จะสําเร็จลุลวงไมไดเลยหากขาด 
รองศาสตราจารย ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน อาจารยที่
ปรึกษา ที่ช้ีแนะแนวทาง แกไขความผิดพลาด และความ
ชวยเหลือในดานตางๆ เสมอมา จนทําใหวิทยานิพนธเสร็จ
สมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง และยัง
ไดรับความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพล  ภูรัต 
อาจารยที่ปรึกษารวม ที่มาชวยช้ีแนวทาง แกไขใหงาน
วิทยานิพนธสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  
เปนอยางสูง ที่ลืมไมไดสําหรับคําขอบคุณยังนอยเกินไป
สําหรับคุณพอกับแมที่สนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต
อนุบาลจนกระทั่งปริญญาโท และไดสรางชีวิตนอยๆ นี้
ขึ้นมาจนเปนมหาบัณฑิต ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูง 
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