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54151309: สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 
คําสําคัญ: ส่ือผสม / วัยชรา / โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
 ธันยพร  ธนารุณ:  การออกแบบส่ือผสมเพ่ือการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา. 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: อ. ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล และ อ. ดร. ชลฤทธ์ิ เหลืองจินดา. 144 หนา. 

 
 งานวิจัยคร้ังนี้ มี วัตถุประสงค เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาสื่อความรูสําหรับผูสูงอายุที่ เปน
โรคเบาหวาน 2) เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู โดย
มีกลุมเปาหมายของงานวิจัยคือผูสูงอายุ ไดศึกษาจากกลุมตัวอยางคือผูปวยท่ีมารับการตรวจรักษาท่ี
โรงพยาบาลสระบุรีในแผนกอายุรกรรม และตองไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 
รวม 20 คน โดยผูปวยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เปนผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) 2)สามารถอานออกเขียนได 
3) ไมมีปญหาดานการไดยิน 4) ไมมีปญหาในโรคเก่ียวกับความจํา เชนโรคความจําเสื่อม สมองเสื่อม 
5) ยินดีเขารวมงานวิจัยโดยความสมัครใจ เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยไดแก 1) แบบสอบถามเพื่อเก็บ
ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค 2) สื่อผสมเพื่อการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา 3)แบบประเมิน
สําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 4) แบบประเมินสําหรับเก็บขอมูลจากผูเช่ียวชาญ ดําเนินการวิจัย
ทดลองแบบ One-shot case study ทดสอบสื่อกับกลุมผูปวยโดยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 10 คน 
ทดสอบกลุมละ 4 คร้ัง/วัน ซึ่งใชเวลา 8 วัน วันละ 1-2 ช่ัวโมงหลังจากนั้นวิเคราะหเนื้อหา (Content 
analysis) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจหลังการใชงานออกแบบ ( x ) นําเสนอโดยใช
แผนภาพแสดงการวิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเชิงสถิติ และการบรรยายพรรณาสรุปผล  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การออกแบบสื่อผสมเพื่อการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา ควรมีรูปแบบการ
สอนลักษณะกลุมการเรียนรู โดยสื่อที่ใชควรมีลักษณะดึงดูดความสนใจ มีขนาดใหญเพื่อใหเห็นภาพ
และตัวอักษรไดชัดเจน มีตัวอักษรท่ีมีลักษณะอานงาย มีกิจกรรมประกอบทักษะการเรียนรูกระตุนให
เกิดแรงจูงใจ  และมีภาพประกอบสีสันสวยงามสอดคลองกับเนื้อหาเพื่อการอธิบายใหผูปวย
โรคเบาหวานในวัยชราไดมีความเขาใจไดงาย 
 2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อในระดับดีมาก จากผูปวยท้ัง 2 กลุม คาเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจในการใชงานและจัดเก็บ ในระดับดี-ดีมาก จากผูเช่ียวชาญดานเบาหวาน ความเหมาะสมและ
ความสวยงาม จากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบอยูในระดับโดยรวมดี ซึ่งมีการสรุปผลและเสนอแนะ
ใหเกิดแนวทางในการออกแบบสื่อสําหรับผูปวยวัยชราในรูปแบบอื่นๆตอไปในอนาคต 
 
ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร       
ลายมือช่ือนักศึกษา ............................................. ปการศึกษา 2556 
ลายมือช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  1. ........................................  2. ........................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

54151309: MAJOR: VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
KEY WORDS: MIXED MEDIA / OLD AGE / DIABETES TYPE 2 
 TANYAPORN DHANARUN: MULTIMEDIA DESIGNS FOR LEARNING 
DIABETES WITH OLD AGE PATIENTS. THESIS ADVISORS:  CHATRAPA HATTAGOSOL, 
Ph.D. AND CHONRIT   LAUENGJINDA, Ph.D. 144 pp.  
 
 The objectives of this research are: 1) to develop educational mixed media for 
diabetes elderly patients and; 2) to enhance diabetes elderly patients’ motivation to learn and 
satisfy with the educational mixed media. The research target group was chosen from patients 
that have been treated at internal medicine division of Saraburi Hospital, who have been 
diagnosed by a physician as diagnosed as type 2 diabetes. The samples for 20 people have 
following attributes. 1) Patients at any age from 60 year-old. 2) Can read and write 3) No 
hearing problem 4) No problems with memory disorders such as memory impairment, 
Alzheimer’s disease. 5) These patients also have accepted to get involved in the research 
project. Equipment used in the research are: 1) consumer behavior questionnaire; 2) educational 
mixed media about diabetes for elderly; 3) evaluation form for collecting data from the 
sampling and; 4) evaluation form for collecting data from experts. This project used a one-shot 
case study method by testing the mixed media to two groups of the patients. There were ten 
persons per group. The tests had been done on a total of eight days. There were four tests for 
each group that took 1-2 hours per day per group. Then, content analysis had been made by 
comparing the average scores of satisfaction after using the mixed media between the two 
groups ( x ). The research outcomes are represented in line graphs and chart graphs, which 
originated from statistical analysis, and summarized them in a descriptive and narrative 
conclusion. 
 The results of the research were: 
 1. The diabetes educational mixed media for elderly should be organized into groups 
study. The media should be attractive and large size for older people to be able to see pictures and 
letters clearly. The alphabets should be easy to read. There must be learning activities for creating 
a motivation that contain colourful illustrations related to the content of diabetes in old age to be 
understood without difficulty. 
 2. The average satisfaction of the media is in a very good level from all research 
groups. Diabetes experts gave a good to very good score for the average satisfaction of usage and 
storage. Designer experts gave a good mark for the average satisfaction of appropriateness and 
aesthetic. These results have been concluded and it is suggested that other types of educational 
media for older people should be created in the future. 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and significant of the problems) 
ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) โดยมีสัดสวนของผูสูงอายุ 

(60 ปข้ึนไป) ในป พ.ศ. 2553 รอยละ 11.36 (เกณฑมากกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังหมด) และ
จากการคาดประมาณสัดสวนผูสูงอายุในป พ.ศ. 2568 พบวาอาจมากถึงรอยละ 201นอกจากความ
เส่ือมถอยของอวัยวะตางๆ แลว ผูสูงอายุยังเปนวัยพึ่งพิง และสวนใหญปวยดวยโรคเร้ือรัง 
โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน คิดเปนรอยละ 31.7 และ 13.3 ตามลําดับ ซ่ึง
สอดคลองกับรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย คร้ังท่ี 4 พบความชุก
ของโรคเบาหวานเพ่ิมข้ึนสูงสุดในกลุมผูสูงอายุท้ังเพศชายและเพศหญิง  

โรคเบาหวานเปนโรคเร้ือรังท่ีไมสามารถรักษาใหหายขาดได เปนปญหาสาธารณสุขท่ี
สําคัญท่ัวโลกท่ีมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2554 มีผูปวยเบาหวานท่ัวโลกท่ีมี
อายุ 20-79 ป จํานวน 366 ลานคน คิดเปนรอยละ 8.3 ของประชากรโลก และจากการประมาณ
จํานวนผูปวยเบาหวานท่ัวโลก พบวาจะมีผูปวยเบาหวานอยางนอย 552 ลานคน ในป พ.ศ. 25732

โดยพบวาผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 สวนใหญอาศัยอยูในทวีปเอเชียสอดคลองกับในประเทศไทยที่
พบผูปวยเบาหวานเพ่ิมสูงข้ึน จากขอมูลของสํานักงานโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข พบวาผูปวยเบาหวานท่ีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในป 
พ .ศ .  2553 จํานวน  607,828 คน  ซ่ึงสูงกวาป  2551 และ  2552 คือ  388,551 และ  558,156 คน 
ตามลําดับ3 และพบผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในป พ.ศ. 2553 ประมาณ 6,855 คน โดยพบ
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เพิ่มสูงข้ึนตามอายุประชากร และพบมากท่ีสุดในกลุมอายุตั้งแต 50 ปข้ึนไป 
                                                 

1สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2552 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบัน 
วิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.), 2553), ไมปรากฎเลขหนา. 

2The International Diabetes Federation (IDF), Diabetes, เขาถึงเม่ือ 27  ตุลาคม  2555, 
เขาถึงไดจาก http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/diabetes 

3กรมควบคุมโรค, สํานักงานโรคไมติดตอ, จํานวนและอัตราผูปวยในดวยโรค เบาหวาน, 
เขาถึงเม่ือ 27  ตุลาคม  2555, เขาถึงไดจาก http://thaincd.com/information-statistic/non-communicable- 
disease-data.php 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 2 

ในผูสูงอายุ แมวาผูปวยจะไดรับการรักษาและปฏิบัติตนตามคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย 
แตถาผูสูงอายุท่ีปวยเปนเบาหวานไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติตาม 

จากรายงานการสาธารณสุขไทยป 2551-2553 พบวารอยละ 22.2 ของผูสูงอายุท่ีเปน
โรคเบาหวานไมไดรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล  มีเพียงรอยละ 50 ที่สามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลได การที่ผูสูงอายุไมไดรับการวินิจฉัยหรือไมสามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดไดตาม
เกณฑ จึงนําไปสูภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ท้ังแบบเฉียบพลัน และแบบเร้ือรัง ไดแก 
ภาวะแทรกซอนของหลอดเลือดหัวใจและสมอง ตาบอด ไตวาย ชาปลายมือ ปลายเทา ทําใหอัตรา
การปวยและอัตราการตายเพิ่มข้ึน 

การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูสูงอายุใหอยูในเกณฑปกติ จึงเปนหนทางของ
การดูแลรักษาโรคเบาหวาน (กินยาสมํ่าเสมอตามแพทยส่ัง มีพฤติกรรมการบริโภคและการออก
กําลังกายอยางเหมาะสม เปนตน) เปนการปองกันโรคแทรกซอนและผลกระทบตางๆท่ีอาจเกิดข้ึน
และเพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ ไดแกความรู ความตระหนักตอความรุนแรงของ
โรคเบาหวาน การรูจักควบคุมโรคดวยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริโภคและออกกําลังกาย การ
หม่ันตรวจระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเองหรือการเขากิจกรรมกลุม (Self-help group) การเขาถึง
สถานพยาบาลและการไดรับการสอนสุขศึกษาในโรงพยาบาลเปนตน 

ส่ือเพื่อผูปวยเบาหวานท่ีใชอยูในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผูปวยไดเรียนรู
วิธีรับมือกับโรคเบาหวานดวยตนเอง มีการอบรมสุขศึกษาในโรงพยาบาล มีการใชภาพประกอบ
(อาหาร และอวัยวะท่ีสัมพันธกับโรคเบาหวาน)  โปสเตอรแผนพับ เกมสทําจากกระดาษ เกมส
คอมพิวเตอร สไลด หนังสือ โมเดลอาหารจําลอง วีดิทัศน ในตางประเทศมีส่ือการสอนเบาหวาน
รูปแบบหนึ่งท่ีใชสอนท้ังแบบรายบุคคลและแบบกลุมท่ีเรียกวา Diabetes Conversation map ซ่ึงมี
ใจความสําคัญท่ีการรวมกลุมของผูปวยไดแลกเปล่ียนทัศนะคติความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงก็
ไดผลดีในระดับหนึ่ง แตก็ยังมีผูปวยอีกจํานวนมากท่ียังไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได
แมจะไดรับความรูและการศึกษาสุขศึกษาไปแลวก็ตาม 

การใหสุขศึกษาแกผูปวยเบาหวานใหรูจักการจัดการตนเอง (Diabetes self-
management education) เปนส่ิงสําคัญท่ีผูปวยเบาหวานทุกคนควรไดรับ จุดประสงคเพื่อใหผูปวย
เกิดความรู ทักษะและแรงจูงใจในการจัดกับโรคเบาหวานดวยตนเอง4 ปจจุบันยังไมอาจสรุปได
อยางแนชัดวาการใหการศึกษารูปแบบใดดีท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะประสิทธิภาพของการให
                                                 

4LK Mahan, Stump S Escott and JL Raymond, Krause's Food & the Nutrition 
Care Process (St Louis: Elsevier/Saunders, 2012), n. page. 
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การศึกษามีหลายปจจัยเขามาการใหความรูท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุมยอมตองใชส่ือการสอน
ประกอบดวย เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูจากผูสอนไปยังผูเรียน  

การเรียนรูของผูสูงอายุไทยเปนเร่ืองท่ีละเอียดออน มองเห็นชัดเจน แตปจจัยท่ีขัดขวาง
การเรียนรูของผูสูงอายุ ไดแก ทัศนคติ แรงจูงใจ ความเหนื่อยลา และความนาเช่ือถือ กระบวนการ
เรียนรูตองสงเสริมใหผูสูงอายุเกิดความกระตือรือรนท่ีจะขวนขวายหาความรูใหมๆ  ตองไดรับการ
แกไข ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อการดูแลตนเองและกระตุนใหเกิดการแกไขปญหาตางๆไดดีข้ึน  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาส่ือความรูสําหรับผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวาน 
2. เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู 

 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. ส่ือผสมเพ่ือการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชราไดรับการยอมรับจากกลุมผูปวย
โรคเบาหวานวัยชรารวมถึงผูเช่ียวชาญดานส่ือ 

2. รูปแบบการสอนความรูเพื่อผูปวยเบาหวานวัยชราดวยส่ือผสม มีความแปลกใหม 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสระบุรีในแผนกอายุร 

กรรมและตองไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ียินยอมเขารวมงานวิจัย มา
จัดเปนกลุมการเรียนรูจํานวน 2 กลุม กลุมละ 10 คน 

2. ศึกษาในผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) 
3. ศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีสามารถอานออกเขียนไดและไมมีปญหาดานการไดยิน 
4. เนื้อหาของส่ือการสอนครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้ 

4.1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
4.2 โภชนบําบัดกับโรคเบาหวาน 
4.3 โภชนบําบัดเพื่อปองกันและบําบัดภาวะแทรกซอนแบบเฉียบพลันและเร้ือรัง

รวมถึงรูปแบบการบริโภคอาหารในสถานการณตางๆ 
4.4 ยาและอินซูลิน 
4.5 การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับโรคเบาหวาน 
4.6 การดูแลเทาในชีวิตประจําวัน 
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ความจํากัดของงานวิจัย 
การออกแบบสื่อผสมเพ่ือการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวยัชรา มีความจํากัดในเร่ืองของ

ผูรับส่ือ ซ่ึงเปนผูสูงอายุวัย 60 ปข้ึนไป ซ่ึงมาตรฐานพ้ืนเพในการใชชีวติจะคอนขางเปนเจเนอเรชั่น
เกา อาจจะทําใหเกิดความจํากัดในแงของการศึกษาพื้นฐาน, ความเขาใจเร่ืองเทคโนโลยีตางๆนอย, 
สมรรถภาพทางกาย และการเรียนรูไดชากวาบุคคลท่ัวไป แตดวยความคิดริเร่ิมท่ีตองการใหผูปวย
โรคเบาหวานไดรับขอมูลท่ีครบถวน จึงตองมีการแปลงเนื้อหาท่ีมีปริมาณมาก ใหออกมาในรูปแบบ
ท่ียอยงาย ทําความเขาใจไดงายข้ึนใหไดมากท่ีสุด 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ส่ือผสม (Mixed Media) หมายถึงการนําเสนอส่ือหลายประเภทมาใชรวมกันในการ
เรียนการสอน  เชน  นําวีดิ ทัศนมาสอนประกอบการบรรยายของผูสอนโดยมีส่ือส่ิงพิมพ
ประกอบดวย หรือการใชชุดการเรียนหรือชุดการสอน การใชส่ือประสม I นี้ผูเรียนและส่ือจะไมมี
ป ฏิ สัมพันธ โต ตอบกัน  และจะ มี ลักษณะเปน  " ส่ือหลายแบบ"  ตามศัพท บัญญัติของ
ราชบัณฑิตยสถาน 

2. วัยชรา หมายถึง บุคคลสูงอายุซ่ึงมีอายุ 60 ปข้ึนไป 
3. โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 หมายถึง โรคเบาหวานท่ีมักจะเร่ิมเกิดในผูปวยวัยทอง (40 ป

ข้ึนไป) ซ่ึงมาจากการเส่ือมสภาพของตับออน ท่ีไมสามารถผลิตฮอรโมนอินซูลินเพื่อมายอยน้ําตาล
จากอาหารที่รับประทานเขาไปเปนพลังงานในอวัยวะตางๆไดอยางเพียงพอ หรือเกิดภาวะดื้อตอ
อินซูลิน ทําใหไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได และเกิดภาวะแทรกซอนตามมา เชน โรค
ไต โรคตา หัวใจและสมอง 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ส่ือท่ีทําใหผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู 
2. ผูสูงอายุสามารถนําความรูท่ีไดจากส่ือไปใชใหเกิดประโยชน 
3. เปนตนแบบส่ือความรูสําหรับผลิตส่ือในผูสูงอายุรูปแบบอ่ืน 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจยัเร่ือง การออกแบบสื่อผสมเพ่ือการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวยัชรา ผูวิจยั
ไดแบงรายละเอียดท่ีไดจากการรวบรวมทางวรรณกรรม เปนหัวขอตางๆ ดังตอไปนี ้

1. ทฤษฎีการสรางส่ือการเรียนรู 
1.1 ลักษณะการออกแบบส่ือการเรียนรู 
1.2 ปจจัยพืน้ฐานของการออกแบบส่ือการเรียนรู 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับองคประกอบศิลปท่ีเกี่ยวของและนํามาใช 
2.1 จุด 
2.2 เสน 
2.3 รูปราง 
2.4 สี 
2.5 บริเวณวาง 
2.6 ระนาบ 
2.7 จุดเดนของภาพ 
2.8 เอกภาพ 
2.9 ตัวอักษร 

3. หลักการและความรูเกีย่วกับโรคเบาหวานเบ้ืองตน 
3.1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
3.2 โภชนบําบัดกบัโรคเบาหวาน 
3.3 โภชนบําบัดเพือ่ปองกันและบําบัดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน 
3.4 รูปแบบการบริโภคอาหารในสถานการณตางๆ 
3.5 ยาและอินซูลิน 
3.6 การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับโรคเบาหวาน 
3.7 การดูแลเทาในชีวิตประจําวนั 
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4. หลักการสรางแรงจูงใจผูปวย 
4.1 ธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและสาเหตุท่ีผูปวยขาดแรงจูงใจ 
4.2 เจาะจงกลุมเปาหมาย 
4.3 ใชประโยชนจากสถานการณ / จุดบริการ 
4.4 การสรางแรงตึงเครียด 
4.5 การสรางสัมพันธภาพระหวางกัน 

5. ส่ือท่ียังมีการใชอยู หรือส่ือเกี่ยวกับเบาหวาน 
5.1 Conversation map 
5.2 Food Model 
5.3 Website 
5.4 ภาพประกอบ 

ในหัวขอตางๆท่ีไดจําแนกออกมานั้นมีรายละเอียดท่ีผูวิจัยไดแบงหมวดหมู 
วิเคราะหแยกแยะ และสรุปใจความท่ีสําคัญไวดังตอไปนี้ 
 
ทฤษฎีการสรางส่ือการเรียนรู 

1. ลักษณะการออกแบบส่ือการเรียนรูส่ือการเรียนรูในปจจุบันนั้นมีหลากหลายชนิด 
โดยปกติในการสรางส่ือการเรียนรูนั้นแบงเปนหลักท่ีสําคัญดังนี้ 

1.1 ออกแบบใหเหมาะสมกับและมีเนื้อหาครอบคลุมกับส่ิงท่ีตองการสอน 
1.2 มีเนื้อหา เปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีชัดเจน 
1.3 ออกแบบใหมีลักษณะงายตอการทาความเขาใจในการนําไปใชงานและ

กระบวนการ 
1.4 มีสัดสวนท่ีดีและเหมาะสมตามสภาพการใชงานของส่ือ 
1.5 มีความกลมกลืนของสวนประกอบ ตลอดจนสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ

การใชและการผลิตส่ือชนิดนั้น 
1.6 มีความนาสนใจหรือกระตุนใหเกิดการตอบสนองในการใชส่ือนั้น 

2. ปจจัยพื้นฐานของการออกแบบส่ือการเรียนรูเปาหมายของการเรียนการสอน ซ่ึงจะ
เปนส่ิงท่ีกําหนดพฤติกรรมข้ันสุดทายของผูเรียนวาจะมีลักษณะเชนไร โดยทั่วไปนิยมกําหนด
พฤติกรรมท่ีเปนเปาหมายของการเรียนการสอนไวเปน 3 ลักษณะ คือ 

2.1 เปาหมายของการเรียนการสอน ซ่ึงจะเปนส่ิงท่ีกําหนดพฤติกรรมข้ันสุดทาย
ของผูเรียนวาจะมีลักษณะเชนไร โดยท่ัวไปนิยมกําหนดพฤติกรรมท่ีเปนเปาหมายของการเรียนการ
สอนไวเปน 3 ลักษณะ คือ 
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2.1.1 พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนพฤติกรรมท่ีแสดงวา
ไดเกิดปญญาความรูในเนื้อหาวิชานั้น ๆ แลว สามารถท่ีจะบอก อธิบาย วิเคราะห สังเคราะห หรือ
แกปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาความรูนั้นได 

2.1.2 พฤติกรรมดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนพฤติกรรมดาน
ทักษะของรางกายในการเคลื่อนไหว ลงมือทางาน หรือความวองไวในการแกปญหา 

2.1.3 พฤติกรรมดานเจตตพิสัย (Affective Domain) เปนพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความรูสึกดานอารมณท่ีมีตอส่ิงท่ีเรียนรูและสภาพแวดลอมดังนั้น ในการกําหนดเปาหมาย หรือ
พฤติกรรมท่ีตองการไดชัดเจน จะชวยใหสามารถออกแบบส่ือการเรียนรู ไดตรงเปาหมายและมี
คุณภาพที่ดี หากกําหนดความตองการหรือเปาหมายหลายอยาง ส่ือการเรียนรูนั้นอาจมีลักษณะท่ี
ซับซอน และสนองตอเปา-หมายไดไมเต็มท่ี 

2.2 ลักษณะของผูเรียน ลักษณะของผูเรียนนั้น แตละคนยอมแตกตางกันไป 
เนื้อหาและรายละเอียดของส่ือชนิดหนึ่ง ๆ ควรใชลักษณะของผูเรียนในกลุมหลัก ท่ีมีลักษณะ อายุ
และความรูพื้นฐาน ท่ีมีความคลายคลึงกันมากท่ีสุด เปนพื้นฐานของการพิจารณาส่ือ 

2.3 ลักษณะแวดลอมของการผลิตส่ือไดแก 
2.3.1 ลักษณะกิจกรรมการเรียน ซ่ึงครูอาจจัดไดหลายรูปแบบ เชนการสอน

กลุมใหญ ในลักษณะของการบรรยาย การสาธิต, การสอนกลุมเล็ก, การสอนเปนรายบุคคลเปนตน
บริบทโดยรอบหรือกิจกรรม ท่ีจะใชส่ือนั้นๆ ก็เปนอีกส่ิงหนึ่งท่ีจะสามารถชวยกําหนด ความ
เหมาะสมของส่ือกับกิจกรรมหรือสภาพแวดลอมนั้นๆได เชน การเรียนในลักษณะกลุมใหญ วีดีโอ 
ภาพขนาดกลาง เหมาะกับการสอนกลุมเล็กสวนส่ือสาหรับรายบุคคลจะตองในลักษณะเฉพาะตัวท่ี
จะเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู และวัดผลดวยตนเอง 

2.3.2 ส่ิงอานวยความสะดวกในการใชส่ือ ไดแกไฟฟาเปนองคประกอบ
สําคัญการออกแบบส่ือสาหรับโรงเรียน หรือทองถ่ินท่ีไมมีไฟฟาใช ยอมตองหลีกเล่ียงส่ือวัสดุฉาย 

2.3.3 วัสดุพื้นบาน หรือวัสดุทองถ่ิน นอกจากจะหาใชไดงายแลวยังจะชวยให
ผูเรียนไดมองเห็นความสัมพันธของส่ิงท่ีเรียนรูกับสภาพจริงในชีวิตประจาวันไดดีกวาอีกดวยดงันัน้ 
ส่ือเพื่อการเรียนรูท่ีบรรลุเปาหมายเดียวกัน อาจจะมีลักษณะแตกตางกันหรือส่ือการเรียนรูท่ีมี
เปาหมายคนละอยางกัน อาจจะมีลักษณะท่ีเหมือนกันก็เปนได ท้ังหมดข้ึนอยูกับวาเราสามารถ 
จําแนกหรือรูจักผูเรียนของเราไดมากนอยเพียงใด หากผูผลิตส่ือ มีความเอาใจใสในรายละเอียดมาก
พอ ก็จะทําใหส่ือการเรียนรูนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ทฤษฎีเก่ียวกับองคประกอบศิลปท่ีเก่ียวของและนํามาใช 
การออกแบบส่ือผสมจะตองมีหลักเกณฑในการออกแบบซ่ึงมีทฤษฎีเกี่ยวกับการใช 

โครงสรางทัศนศิลป (Structure of Visual Art) หรือท่ีเรียกวา ทัศนธาตุ (Visual Element) คือ การ
นําเอาสวนประกอบตางๆทางศิลปะมาจัดรวมเขากันเปนองคประกอบศิลป (Art Composition)  และ
กอใหเกิดความงามในลักษณะตางๆกัน  

1. จุด เปนทัศนธาตุท่ีเล็กที่สุดและมีมิติเปนศูนย มีความกวาง ความยาวและความหนา 
นอยมาก จุดสามารถแสดงตําแหนงไดเม่ือมีบริเวณรองรับ จุดถือเปนทัศนธาตุพื้นฐานท่ีสุดในการ
สรางงานทัศนศิลป เปนจุดกําเนิดของทัศนธาตุอ่ืนๆ เชน รูปราง รูปทรง พื้นผิว เปนตน 

2. เสน รูปแบบและลักษณะของเสนมีผลตออารมณความรูสึกและการมองเห็น เสน
เปน ทัศนธาตุเบ้ืองตนที่สําคัญท่ีสุดเปนแกนของทัศนศิลปทุกแขนง เสนเปนพื้นฐานของโครงสราง
ของทุกส่ิง และแสดงความรูสึกไดดวยตัวของมันเอง เสนใหความหมาย จาก ขนาด ความยาว และ
ทิศทาง รวมท้ังชวยแสดงออกถึงอารมณความรูสึกของศิลปนดวย ชนิดของเสนมี 3 ประเภทดังนี้ 

2.1 เสนท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual Line) คือ ส่ิงท่ีเกิดเปนเสนจริงๆ มีลักษณะเปน
กายภาพท่ีปรากฏจากปฏิกิริยาของการกระทําเพ่ือถายทอด ความรูสึกจากประสาทสัมผัสของมือ
ผานวัสดุใหเกิดเปนร้ิวรอยขีดเขียนลงสูพื้นผิวระนาบโดยตรง และลักษณะของเสนมีความคมชัด 
เขม ดวยเสนตรง เสนโคง เสนซิกแซก เสนอิสระ ฯลฯ ประกอบข้ึนเปนรูปรางรูปทรง 

2.2 เสนเชิงนัย (Implied Line) เปนเสนท่ีเกิดจากความรูสึกรับรูดวยการประเมิน
ทางการเห็น เชน หากมีผูช้ีนิ้วไปยังส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีปลายนิ้วช้ีของผูช้ีจะเปนตัวนําไปยังส่ิงท่ีผูนั้น
ตองการช้ี ทําใหรูสึกวามีเสนเกิดข้ึนท่ีปลายนิ้วช้ีไปยังวัตถุท่ีกําลังช้ีนั้น หรือหากเปนภาพคน ให
สังเกตท่ีตาวากําลังมองไปในทิศทางใด แลวลากเสนตรงในใจจาก ตา ไปตามทิศทางการมองเห็นก็
จะไดเสนท่ีเกิดจากความรูแบบเชิงนัยได 

2.3 เสนท่ีเกิดจากขอบคม (Line formed by Edges) คือเสนท่ีเกิดจากการทับซอน
กันของวัตถุหรือรูปราง ท่ีแตกตางกันมาชนกันพอดี ทําใหรูสึกวามีเสนเกิดข้ึนระหวางขอบนอกของ
วัตถุนั้น 

2.4 จิตวิทยาของเสน 
2.4.1 เสนตรง ใหความรูสึก แข็งแรง ม่ันคง แนนอน ตรง เขม ไมผอนปรน 
2.4.2 เสนต้ัง ใหความรูสึก สมดุล แข็งแรง ม่ันคง แข็งแรง พุงข้ึน จริงจัง สงา

งาม นาศรัทธรา ทะเยอทะยาน และรุงเรือง 
2.4.3 เสนนอน ใหความรูสึกสงบพักผอน เงียบและผอนคลาย 
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2.4.4 เสนเฉียงหรือทแยงใหความรูสึกเคล่ือนไหว ไมม่ันคงไมสมบูรณ และ
นาต่ืนเตน 

2.4.5 เสนโคงใหความรูสึกในการเคล่ือนไหวอยางชาๆ ตอเน่ือง ไมมีท่ีส้ินสุด 
นุมนวลออนชอย เฉ่ือยชาและไรจุดหมาย 

2.4.6 เสนโคงวงแคบ ใหความรูสึกเปล่ียนทิศทางรวดเร็ว มีพลังเคลื่อนไหว
รุนแรง 

2.4.7 เสนโคงของวงกลมใหความรูสึกถึงการเปล่ียนทิศทางท่ีตายตัวไม
เปล่ียนแปลง และเปนเสนโคงท่ีมีระเบียบมากท่ีสุด ไมนาสนใจ จืดชืด 

2.4.8 เสนโคงกนหอย ใหความรูสึกเคล่ือนไหว คล่ีคลาย หมุนอยางไมมี
จุดหมาย เปนเสนโคงท่ีขยายตัวอยางไมมีจุดจบ 

2.4.9 เสนหยกัหรือเสนฟนปลาเปนเสนท่ีเปล่ียนทิศทาง หักเหอยางกะทันหัน 
รวดเร็ว ใหความรูสึกเคล่ือนไหวรุนแรง ไมแนนอน และขัดแยง 

2.4.10 เสนคล่ืน ใหความรูสึกเคล่ือนไหวชาๆ สุภาพออนโยน สบาย นุมนวล 
2.4.11 เสนท่ีโคงลง ใหความรูสึกท่ีเศราสลด ความทุกขและหมดกําลังใจ 
2.4.12 เสนท่ีพุงแหลมข้ึนเหมือนเปลวไฟใหความรูสึกถึงความปรารถนา เรา

รอน ทะเยอทะยาน และความเจริญรุงเรือง 
2.4.13 เสนท่ีกระจายข้ึนดานบนใหความรูสึกเจริญเติบโต อุดมคติ การเกิดข้ึน

ภายในและ การเปดเผย 
2.4.14 เสนท่ีเหมือนน้ําตก ใหความรูสึกเกี่ยวกับแรงโนมถวงและการตกลงมา

อยางมีจังหวะ 
2.4.15 เสนท่ีหมุนวนเปนวงกลมใหความรูสึกการระเบิด 
2.4.16 เสนท่ีกระจายออกโดยรอบใหความรูสึกเหมือนการระเบิด วิ่งออกจาก

ศูนยกลาง และการปะทุพนออกมาในทันทีทันใด 
2.4.17 เสนเฉียงท่ีขัดแยงกันใหความรูสึก สงคราม ความขัดแยงการตอสู 

ความเกลียดชัง สับสนและยุงยาก 
2.4.18 เสนท่ีมีลักษณะเหมือนเมฆใหความรูสึกเคล่ือนไหวชาๆ สุภาพ

ออนโยน สบาย นุมนวล และความเปนหญิง 
2.4.19 เสนสามเหล่ียมทรงปรามิด ใหความรูสึกม่ันคง มีเกียรติสูงศักดิ์ มวลท่ี

มีความคงทนและสงางาม 
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3. รูปราง (Shape) รูปรางคือ เสนรอบนอก (outline) ของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากการ
ประกอบกันของเสน เปนภาพ 2 มิติมีแตความกวางและความยาวตามความเปนจริง การสรางสรรค
รูปรางข้ึนในงานทัศนศิลปนั้น ไมจําเปนตองใชเสนเสมอไปแตยังมีวิธีการอื่นๆท่ีสามารถ
สรางสรรครูปรางใหปรากฏขึ้นบนพ้ืนผิวระนาบกระดาษ หรือผืนผาใบ เชนการแตะแตม หรือทา
ดวยสี และบริเวณท่ีปรากฏก็คือรูปรางของสี นอกจากนี้ยังรวมถึงน้ําหนักและพื้นผิวอีกดวยซ่ึง
ท้ังหมดมีลักษณะแบนราบไมแสดงนํ้าหนักแสงเงา ปริมาตร หรือมวลรูปรางแบงออกไดเปน 3 
ประเภท คือ 

3.1 รูปรางธรรมชาติ (Natural Shape) หมายถึงรูปทรงท่ีถอดแบบมาจากธรรมชาติ 
ท่ีพบเห็นไดท่ัวไปเชน คน สัตว พืช กอนหิน เรียกวา รูปรางท่ีไดมาจากส่ิงมีชีวิต 

3.2 รูปรางเรขาคณิต (Geometric Shape) หมายถึงรูปรางท่ีมนุษยสรางข้ึน มี
โครงสรางแนนอน ไดแก รูปรางวงกลม สีเหล่ียม หาเหล่ียม วงรี ฯลฯ 

3.3 รูปรางนามธรรม (Abstract Shape) หมายถึงรูปรางท่ีถูกเปล่ียนแปลงใหงาย
หรือตัดทอนไมตรงกับความจริง อาจจะขยายข้ึน ลดทอน ดัดแปลง แตยังพอจําเนื้อหาได 

4. สี (Color) การใหสี และจิตวิทยาของสี มีผลตออารมณความรูสึกและการมองเห็น
ปฏิกิริยาระหวางการเห็นกับสีตางๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น ข้ึนอยูกับความเขมของแสงท่ีกระทบวัตถุ และ
ทามกลางความเขมระดับหนึ่งของแสงท่ีกระทบวัตถุจะทําใหเกิดสีตางๆข้ึนจากบรรดาวัตถุดังกลาว
ก็เพราะบรรดาวัตถุเหลานั้นดูดซับรังสีของแสงแลวสะทอนเขาสูตาเราไมเทากันการใหสีในทาง
ทัศนศิลป ยังมีประพลังชวยในการแบงประเภทหมวดหมู ประสาทสัมผัสจะจําแนกสีออกมากอน
รูปรางหรือรูปทรงลักษณะของสียังสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 1 การทับซอนของสีในระบบสี RGB 

4.1 RGBหรือยอมาจากแดง (Red) เขียว (Green) น้ําเงิน (Blue) เปนแมสีตนกําเนิด
ของสีท่ีมาจากแสง เม่ือรวมกันจะไดแสงสีขาวเหมาะสําหรับการใชสีท่ีแสดงผลผานแสง เชน 
หนาจอโทรทัศน จอคอมพิวเตอร มือถือ เปนตน 
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ภาพท่ี 2  การทับซอนของสีในระบบสี CMYK 
 

4.2 CMYK หรือยอมาจาก ฟา (Cyan) บานเย็น (Magenta) เหลือง (Yellow) ดํา 
(Key) เปนแมสีของหมึกพิมพท่ีใชในโรงพิมพกันโดยท่ัวไปโดยใชสีดําเพิ่มคาความเขมของแมสี
อ่ืนๆเหมาะสําหรับงานพิมพ 

 
 

ภาพท่ี 3  การทับซอนของสีในระบบสี RYB 
 

4.3 RYB หรือยอมาจาก แดง (Red) เหลือง (Yellow) น้ําเงิน (Blue) เปนแมสีของ
วงจรสีท่ีรูจักกันสวนมากเม่ือผสมกันแลวจะไดสีน้ําตาลอมดํา ใชไดดีสําหรับหลักการผสมสีสําหรับ
วาดเขียนระบายสี1 

4.4 จิตวิทยาของสี 
4.4.1 สีเกี่ยวกับความรูสึกเกี่ยวกับขนาดสีออน ใหความรูสึกกวางใหญสีเขม 

ใหความรูสึกแคบหรือเล็กลง แตดูมีน้ําหนักมากกวาสีออน 
4.4.2 สีเกี่ยวกับความรูสึกเกี่ยวกับความสะอาดสีผสมขาว หรือสีนวล ให

ความรูสึกสะอาดตา นาใชนาจับตองสีแทหรือสีเขมใหความรูสึกสกปรก ไมนาใช 
4.4.3 สีเกี่ยวกับความรูสึกเกี่ยวกับพลังสีท่ีใหพลังสดใสแข็งแกรง คือสีแทท่ี

ยังไมผสมกับสีอ่ืนๆสีท่ีใหความรูสึกรอนแรง เชนสีแดง สีสม สีมวงแดง และสีท่ีใหความรูสึกเย็น 
เชน สีน้ําเงิน สีเขียว มวงคราม 

                                                 
1Puhalla and M. Dennis, Design Elements: Form & Space (Massachusetts: Rock -

port, 2011), 84-85. 
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4.4.4 สีเกี่ยวกับความรูสึกเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวสีน้ําเงิน สงบ ม่ันคง มี
แนวโนมท่ีจะเคล่ือนไหวภายในตนเองสีเหลือง สดใส ชัดเจน มีแนวโนมจะเคล่ือนไหวออกสู
ภายนอกสีเขียว สดใส รมเย็น มีแนวโนมจะเคล่ือนไหวเขาสูกึ่งกลางกลุมสีรอนจะเคล่ือนไหวได
ดีกวากลุมสีเย็น 

4.4.5 สีกับความรูสึกเกี่ยวกับระยะใกลระยะหนา (Fore Ground) เชน สี
เหลือง สม แดงระยะกลาง (Middle Ground) เชน สีสมแดง สีเขียว น้ําเงิน และระยะหลังสุด (Back 
Ground) เชน สีมวง สีมวงน้ําเงิน 

5. บริเวณวาง (Space) ความหมายของ บริเวณวาง ในขอบขายของงานศิลปะ หมายถึง 
บริเวณวางท่ีไมมีอะไรปรากฏ แตถาปรากฏก็จะเปนบริเวณของท่ีเปนตัวคูของส่ิงในทุกมูลฐานของ
ศิลปะท้ังหมด โดยรุปคือ ทุกส่ิงทุกองคประกอบจะถูกบรรจุลงในความวาง นั้น หากไมมีบริเวณวาง 
ตัวงานศิลปะก็จะไมปรากฏเชนกัน2ขณะเดียวกันในระยะชองวางโดยรอบวัตถุหรือท่ีวางรอบตัวงาน
ศิลปะน้ัน เรียกวา บริเวณวางลบ (Negative Space) และชองวางท่ีเปนตัววัตถุหรือสวนท่ีเปนตัวภาพ
ศิลปะเรียกวา บริเวณวางบวก (Positive Space) ซ่ึงท้ัง2จะตองมีความสัมพันธกัน 

บริเวณวางมีท้ังท่ีเปน 2 มิติ ซ่ึงเปนพื้นผิวท่ีแสดงเฉพาะความกวาง ความยาว แต
สามารถสรางบริเวณวางใหเกิดเปน 3 มิติ ไดดวยลักษณะการลวงตา ซ่ึงอาจทําไดดวยวิธีการเขียน
ภาพท่ีใชหลักทัศนียวิทยา หรือการวางซอนกันของพื้นระนาบ ไดแก งานจิตรกรรมและศิลปะภาพ
พิมพ และบริเวณวางท่ีเปน 3 มิติ หรือท่ีเรียกวา บริเวณวาจริง ไดแก บริเวณวางท่ีปรากฏจริงในงาน
ปติมากรรมและสถาปตยกรรม 

6. ระนาบ (Plane) ระนาบคือ พื้นผิวท่ีแบนราบมี 2 มิติ ซ่ึงถือวาระนาบเปนโครงสราง
อยางหน่ึง ท่ีทําหนาท่ีสรางรูปทรงในงานทัศนศิลปและมีลักษณะใกลเคียงกับแบบรูปหรือรูปของท่ี
วาง แตระนาบมีลักษณะผิวท่ีทึบตันเปนวัตถุ ไมโปรงเหมือนท่ีวางท่ีลอมรอบดวยเสน ระนาบมี
ความสําคัญตอรูปทรง และท่ีวางมากและสามารถสรางรูปทรงไดท้ัง 2 มิติและ 3 มิติ3 การใชระนาบ
แบงออกไดหลายประเภท ดังนี้ 

6.1. การใชระนาบสรางรูปทรง 2 มิติ เราสามารถกําหนดรูปนอกของระนาบใหมี
รูปทรงตางๆ เชน ส่ีเหล่ียมสามเหล่ียม แผนกลม และรูปทรงแบนๆท่ีมีลักษณะแตกตางกันได
มากมาย รูปทรงเหลานี้สวนใหญใชในงานจิตรกรรมและภาพพิมพ ซ่ึงถือวาเปนงาน 2 มิติ แต

                                                 
2สุชาติ สุทธิ, เรียนรูการเห็น พื้นฐานการวิจารณทัศนศิลป (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 

2535), 74. 
3ธวัชชานนท ตาไสธง, หลักการศิลปะ (กรุงเทพฯ: วาดศิลป, 2546), 40. 
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สามารถสรางใหเกิดเปนภาพ 3 มิติไดดวย การอาศัยวิธีลวงตาเทานั้นซ่ึงไมใชรูปทรงจริงๆ ซ่ึงเปน
การใชหลักทัศนียวิทยา 

6.2. การใชระนาบสรางรูปทรง 3 มิติ คือ การนําระนาบมาโคงงอบรรจบกันจะได
รูปทรง 3 มิติ ท่ีนาสนใจ เชน รูปทรงกระบอก รูปกรวย หรือนําระนาบมาตอชนกันเปนมุมก็จะได
รูปกรวยเหล่ียม ลูกบาศกและรูปทรงส่ีเหล่ียมอ่ืนๆ อีกมากมาย ดังจะเห็นไดจากงานปติมากรรม 
และ สถาปตยกรรม 

6.3. ระนาบบอกระยะ (Distance Plane) เปนระนาบท่ีตั้งฉากกับสายตา หรือขนาน
กับพื้นผิวแผนภาพ ทับซอนกันใหเห็นเปนระยะลึกเขาไปในภาพ 

6.4. ระนาบบอกทิศทาง (Directional Plane) เปนระนาบท่ีมีพื้นผิวเอียงเฉไปตาม
ทิศทางในทางลึก ไมตั้งฉากกับสายตาเหมือนระนาบบอกระยะ 

7. จุดเดนของภาพ (Dominance) จุดเดนของภาพ หมายถึง การเนนสวนท่ีสําคัญของ
ภาพใหเปนจุดเดนมากกวาสวนอ่ืนๆ อาจจะแสดงออกถึงเร่ืองราวหรือรูปแบบท่ีนําเสนอ เกิดจาก
การเนน หรือสงเสริมมูลฐานของศิลปะใหแลเห็นเดนเปนท่ีสะดุดตา กวาสวนประกอบมูลฐานอ่ืนๆ 
การมีจุดเดนในงานทัศนศิลปเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะจะเปนเคร่ืองเรียกรองความสนใจ และความ
นาดูของภาพ 4การเนนจุดเดนของภาพทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

7.1. การเนนโดยการใชสีใหเดนเปนพิเศษคือใชสีสวนรวมของภาพใหกลมกลืน
กัน หรือใกลเคียงกัน ใชบริเวณท่ีตองการเนนใหเดนชัดกวาบริเวณอ่ืน 

7.2. การเนนโดยใชเสน รูปราง และขนาดใหตัดกันเชน ใชเสนสวนใหญพาสายตา
ไปยังจุดเดน ใชรูปรางลักษณะสงเสริมไปยังจุดเดนหรือใหขนาดของจุดเดนใหญมากกวาสวนอ่ืน 

7.3. การเนนดวยการตกแตงคือการตกแตงสวนท่ีจะเนนใหงดงาม 
7.4. การเนนโดยการจัดชองวางใหเหมาะสมคือ  การจัดท่ีวางรอบๆส่ิงท่ีจะเนนให

เรียบไมสับสน เห็นไดงายการเวนโดยการใชชองวางใหเหมาะสม เชน ถาตองการเนนตอนใดตอน
หนึ่งมากตองเวนที่วางรอบๆวัตถุนั้นมากข้ึนตามลําดับ 

8. เอกภาพ (Unity) ในทางศิลปะ เอกภาพ หมายถึง การประสานหรือการจัดระเบียบ
ของสวนตางๆ ใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อรวมผลอันหนึ่งท่ีไมอาจแบงแยกได5 การ
สรางศิลปะก็คือ การสรางเอกภาพข้ึนมาจากความสับสน หรือความหลากหลายทางทัศนธาตุ ซ่ึง
ศิลปนมีหนาท่ีรวบรวมและจัดสรรองคประกอบตางๆซ่ึงมีท้ังสวนท่ีเปนรูป และเปนนามที่มีความ

                                                 
4สุชาติ เถาทอง, หลักการทัศนศิลป (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒท, 2539), 79. 
5ชลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2539), 101. 
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ขัดแยงกัน นํามาจัดระเบียบใหมีความกลมกลืนกันเปนเอกภาพ ซ่ึงถือเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให
งานศิลปะช้ินนั้นๆ เกิดคุณคาทางสุนทรียภาพมากข้ึน และเอกภาพถือเปนกฎเกณฑของธรรมชาติ 
และศิลปะกฎเกณฑหลักของเอกภาพ แบงออกเปน 2 ขอ ดังนี้ 

8.1. กฎเกณฑของการขัดแยง (Opposition) ในธรรมชาตินั้นแบงออกเปน 2 ฝาย
หรือ 2 ข้ัวเปนคูกันเสมอ เชน เวลากลางวันกับกลางคืน แรงดึงกับแรงผลัก ความเปนบวกหรือลบ 
ชายกับหญิง และขาวกับดํา เปนตน สวนการขัดแยงท่ีใชในองคประกอบศิลปนั้นมีอยู 4 แบบ คือ 

8.1.1. การขัดแยงของลักษณะรูปทรงและความขัดแยงในทัศนธาตุ 
8.1.2. การขัดแยงของขนาด 
8.1.3. ความขัดแยงของทิศทาง 
8.1.4. การขัดแยงของท่ีวาง 

8.2. กฎเกณฑของการประสาน  (Transition) คือ การทําเกิดการกลมกลืน เปนการ
สรางเอกภาพจากการรวมตัวกันของส่ิงตางๆท่ีเหมือนกันเขาดวยกัน ซ่ึงมีอยู 2 วิธีคือ  

8.2.1. การเปนตัวกลางคือ  การใชตัวกลางเขาประสานความขัดแยงให
กลมกลืนกัน เชนการใชสีท่ีมีคากลางระหวาง 2 สีหลักท่ีเลือกใช ตัวอยางสีเทาเปนตัวกลางท่ีจะลด
ความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางสีดํากับสีขาวลงได 

8.2.2. การซํ้า เปนวิธีสรางเอกภาพไดงายท่ีสุด คือ เปนการรวมตัวกันของส่ิงท่ี
เหมือนหรือคลายกันเขาดวยกัน เชน การซํ้ากันของรูปทรงท่ีเหมือนกัน การซ้ํากันของสี และการซํ้า
กันของน้ําหนัก เปนตน ในระหวางหนวยที่วางซํ้ากันนั้น จะเกิดชองไฟหรือระยะหางระหวางหนวย
ข้ึน ซ่ึงเรียกระยะหางระหวางหนวยนี้วา จังหวะ (Rhythm) การซํ้าของหนวยท่ีเหมือนกันในจังหวะ
ท่ีเทากันเปนเอกภาพเร่ิมแรกสุด สรางไดงายท่ีสุด แตในขณะเดียวกันก็เปนเอกภาพท่ีนาเบ่ือและจืด
ชืดนาเบ่ือท่ีสุด การที่จะชวยใหการซํ้าดังกลาวมีชีวิตและนาสนใจขึ้นอาจทําไดดวยการเพิ่มความ
ขัดแยงใหกับหนวยที่ซํ้ากันนั้น หรือใหกับจังหวะหรือ ใหกับท้ังหนวยและจังหวะ6 

8.3. สวน กฎเกณฑรองของเอกภาพ แบงออกเปน 2 ขอดังนี้ 
8.3.1. ความเปนเดน (Dominance) คือ การเพิ่มหรือลดความสําคัญ หรือความ

นาสนใจในหนวยใดหนวยหนึ่งของคูท่ีขัดแยงกัน ซ่ึงหากตองการเนนส่ิงใดสําคัญก็เพ่ิมส่ิงนั้นมาก
ข้ึนและลดความสําคัญของส่ิงตรงขามใหนอยลง 

8.3.2. การเปล่ียนแปร (Variation) คือ การเพิ่มความขัดแยงลงในหนวยท่ีซํ้า
กัน เพื่อปองกันความจืดชืดหรือนาเบ่ือ 

                                                 
6
 เร่ืองเดยีวกัน, 108. 
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9. ตัวอักษร (Typographic) การสรางตัวอักษร หรือในภาษาอังกฤษ มาจากภาษากรีก
คําวา typo แปลวา รูปทรง (form) รวมกับคําวา graphein แปลวา สําหรับเขียน (to write) ซ่ึงรวมกัน
แลว จะไดความหมายวา การสรางรูปทรงเพ่ือท่ีจะเขียน การเขียนก็คือการส่ือความหมายออกมา
นั่นเอง ฉะนั้นการสรางหรือการเลือกใชตัวอักษรและประเภทของตัวอักษรมีความสําคัญ ชวยเนน
ใจความ สรางอารมณรวมกับภาษา ถอยคํา หรือชวยใหงายตอการทําความเขาใจรูปแบบตัวอักษรท่ี
แบงตามลักษณะรูปทรงหลักๆ อยู 2 ประเภท คือ 

ABC กขค 
9.1 อักษรแบบเซอริฟ (Serif) เปนอักษรของภาษาอังกฤษท่ีจะมีหาง หรือเสนปด

หัวทายอักษร มีการใหน้ําหนักเสนหนักเบา (ความหนา-บาง) แตกตางกันภายในตัวอักษรเดียว มัก
ใหความรูสึกแบบเกา อนุรักษนิยมและมีความออนชอย เม่ือเปรียบเทียบกับลักษณะตัวอักษรไทย 
อาจเปรียบไดกับ อักษรประเภทมีหัวชัดเจน มีน้ําหนักเสน และมีความออนชอย 

ABC ¡¢¤ 
9.2 อักษรแบบซานเซอริฟ (Sans Serif) เปนอักษรของภาษาอังกฤษท่ีจะไมมีหาง 

ปลายตัด และมีน้ําหนักเสนคงท่ีเปนระนาบเสมอกันภาบในหนึ่งตัวอักษร ใหความรูสึกแข็งตรง 
สะอาดเรียบงาย ดูทันสมัย เม่ือเปรียบเทียบกับลักษณะอักษรไทย อาจเปรียบไดกับอักษรประเภทท่ี
ไมมีหัว และไมมีน้ําหนักเสน โมเดิรนและเรียบงาย 

9.3 รูปแบบตัวอักษรท่ีแบงตามลักษณะการจัดวางหลักๆ อยู 3 ประเภท คือ 

ABC กขค 
9.4 ตัวอักษรปกติคือ ขนาดของตัวอักษรตามรูปแบบท่ีถูกสรางข้ึนโดยไมมีการ

แกไขเปนพิเศษ ใหความรูสึกทื่อตรง อานงาย แข็งแรงเปนระเบียบ 

ABC กขค 
9.5 ตัวอักษรหนาคือ ตัวอักษรท่ีมีระดับความหนาในแตละเสนท่ีนํามาประกอบ

กันเปนตัวอักษรมีมากข้ึนกวาปกติ ใหความรูสึกโดดเดน เนนใหอานมากกวาตัวอักษรแบบอ่ืน 
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ABC กขค 
9.6 ตัวอักษรเอียงคือ ตัวอักษรท่ีมีเสนแกนกลางเอียง ไมตั้งฉากกับฐานของ

ตัวอักษร ใหความรูสึกแปลกใหม มีสไตล ไมเหมือนใคร แตก็ทําใหอานไดยากข้ึน 
 
หลักการและความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานเบ้ืองตน 

1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน (Overview) เบาหวาน คือ โรคเร้ือรังท่ีมีระดับ
น้ําตาลในเลือดสูง  

1.1 อวัยวะและฮอรโมนท่ีเกี่ยวของกับเบาหวาน 
1.1.1 ตับออน มีหนาท่ีผลิตฮอรโมนอินซูลิน  
1.1.2 ตับ สรางน้ําตาลกลูโคสแลวปลอยเขาสูกระแสเลือด 
1.1.3 ไขมันในรางกาย เปนท่ีเก็บสะสมอาหารหรือน้ําตาลท่ีกินมากเกินไป 
1.1.4 อินซูลิน พาน้ําตาลในเลือดเขาสูอวัยวะท่ัวรางกายเพื่อใชเปนพลังงาน 

1.2 ชนิดของโรคเบาหวาน 
1.2.1 โรคเบาหวานชนิดท่ี 1 ตับออนถูกทําลายไมสามารถสรางอินซูลินได 

ตองฉีดอินซูลิน มักพบในกลุมอายุต่ํากวา 30 ป อาจเกิดจากภูมิตานทานทําลายตับออนตัวเอง 
1.2.2 โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ตับออนยังคงสรางอินซูลินไดแตไมเพียงพอ 

หรือสรางไดเพียงพอแตรางกายไมสามารถนําอินซูลินไปใชได  (มีภาวะดื้อตออินซูลิน) พบรวมกับ
ความอวน พบบอยในคนอายุมาก ไมตองฉีดอินซูลินตลอดสามารถคุมไดดวยการรับประทานยาลด
น้ําตาลในเลือด  

1.2.3 โรคเบาหวานท่ีมีสาเหตุจําเพาะเปนเบาหวานท่ีเกิดจากโรคหรือภาวะท่ี
ทําใหขาดอินซูลิน เชนโรคตับออนอักเสบ โรคไทรอยดเปนพิษ ยาบางชนิด เชน ยา สเตอรอยด ยา
ขับปสสาวะ ยากันชักฟนัยโทอิน ยาคุมกําเนิด 

1.2.4 โรคเบาหวานขณะต้ังครรภ7 

                                                 
7สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย, แนวทางเวชปฏิบัตกิารการดูแลจอ

ประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยัและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย, 
2553), 4-5. 
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1.3 อาการในผูสูงอายุอาจไมไดแสดงอาการออกมาอยางชัดเจน คือ ปสสาวะบอย
และมาก กระหายน้ําบอย ดื่มน้ําบอย หิวบอย กินจุ แตน้ําหนักลด ออนเพลีย คล่ืนไสอาเจียน  เปน
แผลงายแตหายยาก คันตามผิวหนังและบริเวณอวัยวะเพศ ตาพรามัว ชามือ ชาเทา 

1.4 การรักษาและสุขอนามัยในผูสูงอายุท่ีเปนเบาหวาน 
1.4.1 การควบคุมอาหาร 
1.4.2 การออกกําลังกาย 
1.4.3 รับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือด หรือการฉีดอินซูลิน 
1.4.4 การมีสุขอนามัยท่ีดี 
1.4.5 เขาสังคม 
1.4.6 มีอารมณแจมใส 

1.5 ความหมายและเปาหมายของการรักษา คือเกณฑท่ีควรควบคุมใหอยูในภาวะ 
พอใช-ดีมาก ประกอบไปดวยคาน้ําตาล ความดัน และไขมันในเลือด 
 
ตารางท่ี 1  ความหมายและเปาหมายของการรักษาโรคเบาหวาน (ระดับน้ําตาล, ไขมัน)  
 

เปาหมาย 
การควบคุม 

ดีมาก ดี พอใช 
ระดับนํ้าตาล 

- นํ้าตาลในเลือดขณะอดอาหาร  
              (มิลลิกรัม/เดซิลิตร)  

- นํ้าตาลในเลือดหลังอาหาร 2 ช่ัวโมง 
 (มิลลิกรัม/เดซิลิตร)  

- ฮีโมโกลบินเอวันซี  หรือนํ้าตาลเฉล่ีย 
 (%)  

 
70-110 

 

< 140 
 

< 6.5 

 
90-130 

 

< 180 
 

< 7 

 
 
 
 
 

7-8 

ระดับไขมัน (มิลลิกรัม/เดซิลิตร)  
- ไขมันคอเลสเตอรอลรวม 
- แอลดีแอล คอเลสเตอรอลเปนไขมันตัวรายที่สุด 
- เอชดีแอล คอเลสเตอรอลเปนไขมันตัวดี 

• ชาย 

• หญิง 
- ไขมันไตรกลีเซอไรด 

เปนไขมันตัวรายแตไมรายเทาแอลดีแอล 

 
 

< 70 
 

> 50 
 

 
<200 
< 100 

 

≥  40 

≥  50 
 

< 150 
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ตารางท่ี 2 ความหมายและเปาหมายของการรักษาโรคเบาหวาน (ระดับความดันโลหิต, ดัชนีมวล
กาย และรอบเอว)  

 

การควบคุม เปาหมาย 
ความดันโลหติ (มิลลิเมตรปรอท)  < 130/80 
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร)  20-24.9 
รอบเอว (เซนติเมตร)  

- ชาย  
- หญิง 

 

< 90 

< 80 
หมายเหตุ: รางกายสะสมไขมันบริเวณพุงมากถามากกวาคาท่ีกําหนดแปลวาเส่ียงตอการเกิดโรค

แทรกซอนจากโรคอวนโรคหลอดเลือดหัวใจ และความดันโลหิตสูง 
 

1.6 ความถ่ีในการตรวจ 
 
ตารางท่ี 3  ความถ่ีในการตรวจ 
 

คาตางๆ ในเลือด/อวัยวะ ความถ่ีในการตรวจ 
น้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร ตรวจทุกคร้ังท่ีมาพบแพทย 
น้ําตาลในเลือดหลังอาหาร 2 ช่ัวโมง ตรวจดวยตนเอง สัปดาหละ 2-3 คร้ัง กอนอาหารเชา

หรือเย็น หรือเม่ือสงสัยวาน้ําตาลตํ่า/สูง 
ฮีโมโกลบินเอวันซี  หรือน้ําตาลเฉล่ีย ทุก 3 เดือน หรืออยางนอยปละ 2 คร้ัง 
ไขมันในเลือด อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
ความดันโลหติ ตรวจทุกคร้ังท่ีมาพบแพทย 
ตา ไต เทา อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
ฟน ทุก 6 เดือน 

 
1.7 ภาวะแทรกซอนท่ีเกิดจากคุมน้ําตาลไมดี 

1.7.1 น้ําตาลตํ่า และสูง 
1.7.2 ตาบอด 
1.7.3 ไตวายเร้ือรัง 
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1.7.4 ชาปลายมือและปลายเทา รูสึกคลายเข็มท่ิมแทงผิว 
1.7.5 หลอดเลือดสมอง 
1.7.6 หัวใจขาดเลือด 
1.7.7 ติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะบอย 
1.7.8 เวียนศีรษะ 
1.7.9 อาหารไมยอย/ทองอืด 
1.7.10 คล่ืนไส อาเจียน 
1.7.11 ลําไสแปรปรวน 
1.7.12 เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 

1.8 ทําไมตองควบคุมเบาหวาน สําคัญอยางไร 
1.8.1 เพื่อปองกันโรคแทรกซอนท้ังเฉียบพลันและเร้ือรัง 
1.8.2 เพื่อควบคุมน้ําหนักใหไดตามเกณฑทําใหน้ําตาลลดลง 
1.8.3 เพื่อใหระดับน้ําตาลใกลเคียงกับคนปกติ  
1.8.4 เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดใกลเคียงกับคนปกติมากท่ีสุ 
1.8.5 แมวาจะเปนโรคเร้ือรังท่ีไมสามารถรักษาใหหายขาดได แตการควบคุม

น้ําตาลใหอยูในเกณฑปกติ จะทําใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน  
1.9 วิธีการตรวจน้ําตาลในเลือดดวยตนเองผูปวยเบาหวานสูงอายุควรตรวจน้ําตาล

ในเลือดดวยตนเอง ถารับประทานยาตรวจสัปดาหละ 2-3 คร้ัง กอนอาหารเชาหรือกอนอาหารเย็น 
หรือตรวจเม่ือมีอาการเปล่ียนแปลง เชน เจ็บปวย สงสัยวาน้ําตาลตํ่า โดยมีข้ันตอนการตรวจ ดังนี้ 

1.9.1 ตรวจสอบแผนตรวจวาหมดอายุหรือไม 
1.9.2 ตรวจสอบแผนรหัสของตัวเคร่ืองและแถบตรวจน้ําตาลวาตรงกัน

หรือไม หลังจากนั้นใสแถบตรวจลงในเคร่ืองตรวจ 
1.9.3 ปรับระดับความลึกของปากกาเจาะเลือด 
1.9.4 เช็ดปลายน้ิวดวยแอลกอฮอล ปลอยใหแหงเอง หามเปา 
1.9.5 เจาะปลายนิ้วดวยปากกาเจาะเลือด บีบใหไดหยดเลือดเทาเม็ดถ่ัวเขียว 
1.9.6 นําเคร่ืองตรวจโดยหันแถบตรวจมาท่ีหยดเลือด เลือดจะถูกดูดเขาไปใน

แถบตรวจ รอจนตัวเลขปรากฏขึ้น 
1.9.7 จดตัวเลขลงในสมุดบันทึก นําไปใหแพทยดูเม่ือถึงกําหนดวันนัดหมาย 
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1.10 ความสําคัญของการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเองท่ีบาน 
1.10.1 สามารถเฝาระวังน้ําตาลไดท่ีบาน เชน ถาสงสัยวาน้ําตาลตํ่าหรือสูงก็

เจาะดูไดทุกเวลา เพื่อจะไดแกไขปญหาเฉพาะหนาไดทัน กอนไปพบแพทย 
1.10.2 ปองกันน้ําตาลตํ่าโดยไมมีอาการเตือน 
1.10.3 ทําใหรูวากินอาหารชนิดใด/ปริมาณเทาไรทําใหน้ําตาลสูง 
1.10.4 ปรับอินซูลินไดตามแผนการรักษา 

1.11 ความเช่ือกับความจริง 
1.11.1 ความเช่ือความเช่ือท่ีผิดในผูปวยโรคเบาหวาน  ดังนี้ เบาหวานเปน

โรคท่ีรักษาใหหายขาดได, การมีคาน้ําตาลอยูในเกณฑปกติแปลวาหายจากเบาหวาน, การกินน้ําตาล
มากเกินไปเลยเปนเบาหวาน, โรคเบาหวานเกิดจากนิสัยการกินติดรสหวานและมัน, เปนเบาหวาน
เพราะวาเราโชคราย, ผูปวยเบาหวานไมสามารถรับประทานน้ําตาลไดเลย, ถารูสึกสบายข้ึนหรือ
ระดับน้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑปกติ, ไมจําเปนตองกินยารักษาเบาหวานตามท่ีแพทยส่ัง, อาการ
ของโรคเบาหวานจะไมรุนแรงข้ึนแมวาระดับน้ําตาล, ในเลือดมีคาสูงมากเปนเวลานานๆ, การ
รับประทานยารักษาเบาหวานเพียงอยางเดียว ก็ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดได, การกินน้ําตาลและ
แปงทําใหน้ําตาลในเลือดสูง ผูปวยจึงควรงดบริโภค, การรับประทานน้ําผ้ึงชวยรักษาโรคเบาหวาน
ได, การรับประทานมะกรูดผสมมะนาวและโซดาชวยรักษา, การรับประทานนํ้าผลไมหมัก เชน น้ํา
ปาเชง ชวยใหหาย, การลืมรับประทานยาหรือลืมฉีดอินซูลินบางไมอันตราย, การควบคุมอาหาร
และออกกําลังกายอาจไมจําเปนถาสามารถรับประทานยาหรือฉีดอินซูลินสมํ่าเสมอ, ยาหมอหรือ
ลูกกลอน หรือสมุนไพรบางชนิด รักษาโรคเบาหวานไดดีกวายาแผนปจจุบัน, เมื่อคุมน้ําตาลไดดี
แลวก็ไมตองมาพบแพทยตามนัดอีก, ผลไมรสเปร้ียวแปลวาไมมีน้ําตาลจึงกินไดไมจํากัด 

1.11.2 ความจริงความจริงเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคเบาหวานคือ การ
ปองกันภาวะแทรกซอนของเบาหวานข้ึนอยูกับความรับผิดชอบของตัวฉันเอง, ฉันมีโอกาสพิการ
หรือเปนอัมพาตได ถาควบคุมระดับ, น้ําตาลในเลือดไมได, การกินของจุบจิบไมเปนเวลาทําใหคุม
เบาหวานไมได, การกินอาหารแตละม้ือใหมีปริมาณใกลเคียงกันและตรง, ตอเวลาทุกวันเปนส่ิง
สําคัญ, ผูปวยเบาหวานสามารถทานอาหารไดทุกชนิดแมวาจะมี, น้ําตาลอยู เพียงแตรูจักปริมาณท่ี
ควรกินและความถ่ีของการบริโภค 

2 โภชนบําบัดสําหรับผูปวยเบาหวาน 
2.1 ความสําคัญของการควบคุมอาหาร การควบคุมอาหาร ไมไดหมายความวาอด

อาหารแตเปนการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ และปริมาณท่ีเหมาะสม เพื่อเปนการชะลอ
และบรรเทาโรคแทรกซอนตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต 
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2.2 ผู สู งอายุ ท่ี เปน เบาหวานและไม เปน เบาหวานกินต า งกันอย า งไร 
กินไมแตกตางกัน  คือเนนกินใหมีความหลากหลาย และเลือกรับประทานส่ิงท่ีเปนประโยชนและ
หลีกเล่ียงการรับประทานส่ิงท่ีใหโทษแกรางกาย 

2.3 วิธีการจัดอาหารลักษณะอาหารของผูสูงอายุ ควรจัดอาหารใหนิ่ม ช้ินเล็กๆ 
ยอยงาย มีรสไมจัดไมกินผักดิบ เพราะยอยยาก ควรนําผักไปตมหรือนึ่งแทนไมกินอาหารท่ีมีไขมัน
สูงเพราะยอยยาก อาจทําใหทองอืด นอกจากอาหารปกติควรมีน้ําซุปอุนๆ เพ่ือเรียกน้ํายอย และทํา
ใหกลืนไดงาย และมีความหลากหลาย ไมกินซํ้าซาก 

2.4 ชนิดของอาหารควรรับประทานอาหารท่ีมีสัดสวนของคารโบไฮเดรตและ
โปรตีนท่ีพอเหมาะ มีไขมันตํ่า กากใยอาหารสูง มีเกลือแรและวิตามินตางๆ อยางพอเพียง 

2.5 อาหาร 5 หมู และสารอาหาร 
2.5.1 ขาว-แปง  ใหคารโบไฮเดรต  การตอบสนองของนํ้าตาลข้ึนกับ

คารโบไฮเดรตท้ังหมดท่ีกินมากกวาชนิดของคารโบไฮเดรต ผูปวยไมจําเปนตองงดอาหารที่มี
คารโบไฮเดรต แตใหเลือกคารโบไฮเดรตท่ีมีใยอาหารสูง เชน ขาวกลอง ขนมปงโฮลวีต ธัญพืชไม
ขัดสี ควรหลีกเล่ียงการรับประทานน้ําตาลทรายเพราะใหแตพลังงานไมใหสารอาหารใดๆ แตถา
หากรับประทานตองแลกเปล่ียนกับคารโบไฮเดรตชนิดอ่ืนในปริมาณท่ีเทากัน 

2.5.2 เนื้อสัตวใหโปรตีนเลือกเนื้อสัตวท่ีไมติดหนังและมัน หลีกเล่ียงเคร่ือง
ในสัตวเพราะมีคอเลสเตอรอลสูง ควรรับประทานเนื้อปลาและอาหารทะเลสัปดาหละ 2-3 คร้ัง
เพื่อใหไดโอเมกา 3 ซ่ึงสามารถชวยลดระดับไตรกลีเซอไรดได สวนไขทานไดสัปดาหละ 3-4 ฟอง 
ถาคอเลสเตอรอลในเลือดสูง งดไขแดงช่ัวคราว   

2.5.3 น้ํามัน ใหไขมันเลือกทานนํ้ามันจากพืช เชน น้ํามันถ่ัวเหลือง รําขาว 
ดอกทานตะวัน ขาวโพด เล่ียงน้ํามันปาลม เนย มาการีน กะทิ    

2.5.4 ผัก ใหวิตามิน แรธาตุ และสารตานอนุมูลอิสระ ท่ีชวยปองกันโรค
แทรกซอนของเบาหวาน สวนใยอาหารก็มีอยูสูงชวยละน้ําตาลในเลือดและเพ่ิมปริมาณอาหาร ทํา
ใหกินแลวรูสึกอ่ิมนานข้ึนควรเลือกทานใหไดครบ 5 สี คือ สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีมวง สีขาว  

2.5.5 ผลไม ใหวิตามินแรธาตุ สารตานอนุมูลอิสระและใยอาหารเชนเดียวกับ
ผักหลีกเล่ียงผลไมรสหวานจัด เพราะทําใหน้ําตาลหลังอาหารสูงข้ึนไดเร็ว จึงควรรับประทานหลัง
อาหารและเลือกผลไมท่ีไมหวานจัดควรเลือกทานใหไดครบ 5 สี คือ สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีมวง สี
ขาวควรรับประทานเปนผลจะดีกวาเปนน้ําผลไม 

2.5.6 น้ําดื่ม ชวยควบคุมอุณหภูมิ เปนตัวขนสงสารอาหารไปสูอวัยวะตางๆ 
ในรางกาย ชวยขจัดของเสียออกจากรางกาย 
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2.6 การดื่มน้ําของผูสูงอายุยิ่งอายุมากความรูสึกกระหายน้ําจะลดลง ดังนั้นอาจทํา
ไมรูสึกกระหายน้ําท้ังท่ีความจริงรางกายขาดน้ํา ยิ่งเปนเบาหวานแลวดวย ถาไดรับน้ําไมเพียงพอทํา
ใหระบบการทํางานของรางกายแยลง จึงรูสึกไมสดช่ืน ไมมีแรง แตถาขาดน้ํา อาจทําใหเกิดภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูงมากและมีความเขมขนของเลือดสูง เปนอันตรายตอชีวิต 
 อาการแสดง: หิวน้ําบอย ปสสาวะนอยและสีเหลืองเขม มึนงง  สับสน 
กลามเนื้อเปนตะคริว ความดันเลือดตกเม่ือยืนข้ึน หากปลอยไว ความดันจะตํ่า และอาจจะหมดสติ 
 ปริมาณนํ้าดื่ม: ใกลเคียงกับคนปกติ แตในชวงท่ีอากาศรอน เปนไข ทองเสีย 
อาเจียน หรือมีน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติควรดื่มน้ําเพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม  โดยแนะนําใหผูชายด่ืม
น้ําเปลาวันละ 10-13 แกว และผูหญิงวันละ 7-9 แกวหรือประมาณ 2 ลิตร หากไมสามารถดื่ม
น้ําเปลาได พยายามเลือกเคร่ืองดื่มท่ีไมมีน้ําตาลหรือไมมีสารคาเฟอีนสูง  การด่ืมน้ํามากเกินไป
มักจะไมมีอันตรายตอผูท่ีเปนโรคเบาหวาน ยกเวนในผูท่ีเปนโรคเบาหวานและมีภาวะแทรกซอน
ของโรคไตท่ีตองจํากัดการดื่มน้ํา 
 เทคนิคการดื่มน้ําเพ่ือปองกันการขาดนํ้าคือ คอยๆ ดื่มทีละนอย แตบอยคร้ัง  
แมจะไมกระหายก็ตาม 

2.7 น้ําตาลเทียมปลอดภัยหากบริโภคไมเกินที่กําหนด 
2.7.1 แอสปารแทม หามนําไปปรุงรอนบนเตาเพราะทําใหรสชาติเปล่ียนเชน 

อิคอล 1 ซอง = น้ําตาล 2 ชอนชา ถาเปนเม็ด 1 เม็ด = 1 ชอนชา 
2.7.2 ซูคาโลสทนความรอนได รสชาติใกลเคียงน้ําตาล เชน ดีเอ็ดอะเซ

ซัลเฟมโพแทสเซียมทนความรอน ปรุงบนเตาได ไมสูญเสียความหวาน 
2.8 เวลาอาหาร: ควรกินใหตรงเวลาไมงดอาหารมื้อใดม้ือหนึ่ง อาจกระจายม้ือ

อาหารจาก 3 ม้ือใหญเปน ม้ือยอยๆ ได  
2.9 ปริมาณอาหาร: รับประทานอาหารแตละม้ือในปริมาณท่ีใกลเคียงกันรวมท้ัง

ปริมาณคารโบไฮเดรตควรมีปริมาณใกลเคียงกันในแตละม้ือ 
2.10 ธงโภชนาการแสดงภาพสัดสวนของอาหารท่ีควรรับประทานมากนอย

ตางกัน ดังนี้ ดื่มน้ําวันละ 8 แกว บริโภคอาหารจําพวกแปงเพื่อใหพลังงานกับรางกาย ควรบริโภค
เนื้อสัตวเพ่ือซอมแซมสวนท่ีสึกหรอของรางกาย แตในปริมาณนอยกวาพืชผักผลไมท่ีมีเสนใยและ
วิตามินแรธาตุ และบริโภคไขมันและเคร่ืองปรุงรสในปริมาณท่ีนอยท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4   ธงโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข 
 

2.11 อาหารจานสุขภาพสัดสวนตอจานคือ ผักและผลไม 2:4 ขาวแปง 1:4 เนื้อ
และไขมันอีก 1:4  

 

 
 

ภาพท่ี 5  อาหารจานสุขภาพ 
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2.12 สัดสวนของอาหาร 
 

ตารางท่ี 4   สัดสวนของอาหาร 
 

ปริมาณอาหารหนวยเปนสวนที่แนะนําในผูสูงอายุที่เปนเบาหวาน 
ตามระดับพลังงานมีหนวยเปนกิโลแคลอรี กลุมอาหาร 

1,200 1,500 1,800 
ขาว-แปง 5 8 10 
ผัก 2 3 3 
ผลไม 3 3 3 
นมพรองมันเนย 2 2 2 
เน้ือสัตวไขมันตํ่า 4 5 7 
นํ้ามันพืช 3 3 3 

 หมายเหตุ   พลังงาน 1,200 กิโลแคลอรี คือ หญิงชรารูปรางเล็กท่ีไมไดทํางานพลังงาน 
1,500 กิโลแคลอรี คือ หญิงชราท่ัวไปหรือ ชายชรารูปรางเล็กท่ีไมไดทํางานพลังงาน 1,800 กิโล
แคลอรี คือ ชายชราท่ีตองทํางาน8 
 

2.13 อาหารแลกเปล่ียนอาหารในปริมาณสวนท่ีใหพลังงานเทากันในหมวดตางๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 6   อาหารแลกเปล่ียน 

                                                 
8ชนิดา ปโชติการ, ศัลยา คงสมบูรณเวช และ อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท, อาหารและ

สุขภาพ, เขาถึงเม่ือ 29 มีนาคม 2556, เขาถึงไดจาก  http://www.health-pmk.org/004-2909.pdf 
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2.14 การอานฉลากโภชนาการของอาหารสําเร็จรูป 
 

 
 

ภาพท่ี 7  ฉลากโภชนาการแบบกรอบ 
 
 คารโบไฮเดรตท้ังหมดเปนคารวมของท้ัง แปง น้ําตาล และใยอาหารใน
หนึ่งหนวยบริโภคควรเลือกชนิดท่ีมีคาของคารโบไฮเดรตท้ังหมดตํ่าแตหากเทากันก็ควร
พิจารณาคาอ่ืนประกอบ  
 ใยอาหาร ยิ่งมีคาของใยอาหารสูงก็ยิ่งดีผูปวยเบาหวานควรทานใย
อาหาร 20-35 กรัมตอวันน้ําตาลบอกถึงปริมาณนํ้าตาลท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติ เชน น้ําตาล
แลคโตสจากนม น้ําตาล ฟรุตโตสจากผลไม รวมกับน้ําตาลท่ีมีการเติมลงไปในผลิตภัณฑ 
 ไขมันอ่ิมตัว เลือกที่ยิ่งนอยยิ่งดี ควรเลือกผลิตภัณฑท่ีมีคาของไขมัน
อ่ิมตัวไมเกิน 1-2 กรัมตอหนึ่งหนวยบริโภค 
 โซเดียมควรเลือกอาหารท่ีมีโซเดียมตํ่ากวา 400 มก.ตอหนึ่งหนวย
บริโภค และวันหนึ่งไมควรทานเกิน 2300 มก. 

2.15 การอานฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือฉลากหวาน มัน เค็ม 
 สังเกตุวาวาฉลากระบุใหถุงนี้ ควรแบงกินกี่คร้ังดูวาหากกินท้ังหมดถุง

นี้ จะไดรับพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ในปริมาณเทาไหร 



 
 

26 

 
 
ภาพท่ี 8  การอานฉลากโภชนาการ หวาน มัน เค็ม 

 
จํากัดการบริโภคพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ในแตละวัน  ไมควร

เกิน 100% ของปริมาณสูงสุดท่ีบริโภคไดตอวัน วิธีเลือกซ้ือ เลือกท่ีมีไขมันตํ่า ลดความเส่ียง
โรคหัวใจเลือกท่ีมีน้ําตาลนอย ๆ ลดความเส่ียงโรคอวนและเบาหวาน เลือกท่ีมีโซเดียมตํ่า ลดความ
เส่ียงความดันโลหิตสูงและโรคไต 

2.16 หลักการเลือกอาหารเพื่อใหควบคุมน้ําตาลได 
อาหารท่ีควรบริโภค ไดแกอาหารท่ีมีใยอาหารสูงไดแก ผักใบเขียวทุกชนิด 

ผลไมไมหวาน ขาวและธัญพืชท่ีไมขัดสี (ขาวกลอง, ขนมปงโฮลวีต, ถ่ัวเมล็ดแหง) เนื้อสัตวไมติด
มันและหนัง เชน อกไก รับประทานปลา อยางนอยสัปดาหละ 2 คร้ัง น้ํามันพืชท่ีดี ไดแก น้ํามันถ่ัว
เหลือง (ใชผัด) รําขาว (ใชทอด) ควรทานตะวัน ถ่ัวลิสงดื่มนมพรองมันเนยวันละ 1 แกวและ
รับประทานไขสัปดาหละ 2-3 ฟอง 

อาหารท่ีควรหลีกเล่ียงไดแกเคร่ืองในสัตว เนื้อสัตวติดมันและหนัง, กะทิ 
น้ํามันปาลม น้ํามันหมู และนํ้ามันไก, อาหารทอด, ขนมปง เคก คุกกี้, น้ําหวาน น้ําอัดลมน้ําผลไม, 
อาหารหมักดอง และอาหารแปรรูป เชน ไสกรอก แฮม, เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เชน เบียร สุรา กระ
แช สาโทและ เหลา 

3 โภชนบําบัดเพื่อปองกันและบําบัดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ภาวะแทรก 
ซอนเบาหวานมีท้ังเฉียบพลันและเร้ือรัง 

3.1 น้ําตาลในเลือดต่ํา (เฉียบพลัน)  
ปจจัยเส่ียงตอการเกิดน้ําตาลตํ่าในผูสูงอายุ: ผูสูงอายุเส่ียงตอการเกิดน้ําตาลตํ่า

ไดมากกวาผู ท่ีมีอายุนอย เนื่องจากอายุมากข้ึน, การที่รางกายออนแอตองนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาล, กินอาหารไดนอยหรือกินไมสมํ่าเสมอหรือกินผิดเวลา, ความจําบกพรอง เชน ยังไม
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กินอาหาร แตนึกวากินไปแลว, ตองพึ่งพาผูอ่ืนในการจัดอาหาร, กินยาซํ้าเกินขนาด, เปนโรคตับ 
โรคไต หรือ การทํางานของตับ ไตเส่ือมลง ทําใหระดับยาในเลือดเพิ่มสูงข้ึน, การดื่มสุรา, กินยา
รวมกันหลายชนิดหรือฉีดอินซูลินมากเกินไปและ การควบคุมเบาหวานเขมงวดเกินไป 

เกณฑวินิจฉัยมีส่ิงรวมกันคือ น้ําตาลในเลือด ≤ 70 มก./ดล. มีอาการและ
อาการแสดงของภาวะน้ําตาลตํ่าในเลือด และอาการหายไปเม่ือไดรับน้ําตาลหรือคารโบไฮเดรต 

สาเหตุคือกินอาหารนอยเกินไป งดกินอาหารบางม้ือ ไดรับยาหรืออินซูลิน
มากเกินไป ออกกําลังกายมากเกินไป ดื่มสุรามากเกินไป หรือดื่มตอนทองวาง 

อาการแสดงของภาวะน้ําตาลตํ่าคือมีอาการมือส่ัน ใจส่ัน จะเปนลม เหง่ือออก
มาก วิตกกังวล รูสึกหิว ตาพรามัว งวงซึม หงุดหงิดพูดจาสับสน ความจําเส่ือม ออนเพลีย ไมมีแรง 
มึนงง เวียนศีรษะ หรือมีพฤติกรรมเปล่ียนไปจากเดิม ถาปลอยไวนานเกิดอาการชัก หมดสติ และถา
น้ําตาลตํ่าบอยๆ จะทําใหสมองพิการ ความจําเส่ือม วิกลจริตการเปนลมมึนงงจากน้ําตาลตํ่ายังเพ่ิม
ความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุหกลม กระดูกหัก สมองไดรับการกระทบกระเทือนหากปลอยไวนาน
โดยไมไดรับการรักษาอาจทําใหเสียชีวิตได 
 

 

 
ภาพท่ี 9  อาการน้ําตาลตํ่า 

 

การแกไข (ถารูสึกตัว) ใหกินอาหารท่ีมีคารโบไฮเดรต 15 กรัม ไดแกลูกอม 2-
3 เม็ด หรือน้ําหวานหรือน้ําผลไม ½ แกว (1 กลอง = 120 มล.) หรือน้ําผ้ึง 1 ชอนโตะ หรือน้ําตาล
ทราย 1 ชอนโตะ หรือนมพรองมันเนย 1 แกว (240 มล.) ไอศกรีม 2 สคูปถามีเคร่ืองตรวจน้ําตาล
ปลายนิ้วใชวัดน้ําตาลหลังจากกินคารโบไฮเดรตไปแลว 15 นาที ถาน้ําตาล <70 มก./ดล. ใหกิน
อาหารที่มีคารโบไฮเดรต 15 กรัมซํ้า เม่ืออาการดีข้ึนและผลการตรวจวัดระดับกลูโคส > 80 มก./ดล. 
ใหกินอาหารม้ือหลักทันที แตถาตองรอเวลาอาหารหลักนานเกินกวา 1 ชม. ใหกินอาหารวางท่ีมี
คารโบไฮเดรต 15 กรัม และโปรตีน  (ถาไมรูสึกตัว) หามปอนอาหาร แตรีบนําสงโรงพยาบาลที่ใกล
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ท่ีสุดโดยเร็ว เพื่อฉีดกลูโคสเขาสูกระแสเลือด ผูปวยเบาหวานควรพกลูกอม เผ่ือไวสําหรับแกไข
อาการน้ําตาลตํ่า และบัตรประจําตัวระบุวาเปนเบาหวาน ช่ือ เบอรติดตอญาติ โรงพยาบาลท่ีรักษา 

 

 
 

ภาพท่ี 10 ตัวอยางบัตรประจําตัวผูปวย 
 

3.2 น้ําตาลในเลือดสูง (เฉียบพลัน)  
สาเหตุ: กินอาหารมากเกินไป ออกกําลังกายนอยเกินไป ไดรับยาหรืออินซูลิน

นอยเกินไป เจ็บปวยหรือมีความเครียด 
 

 

 
ภาพท่ี 11 อาการน้ําตาลสูง 

 
อาการแสดงกรณีน้ําตาลสูงไมมาก (มากกวา 180) : กระหายน้ํามาก ปสสาวะ

บอย ผิวแหงคัน หิว ตาพรามัว งวงนอน คล่ืนไสกรณีน้ําตาลสูงมาก (มากกวา 350) :เบ่ืออาหาร 
คล่ืนไส อาเจียน เจ็บเกร็งทอง ปากและผิวแหง หายใจหอบลึก ลมหายใจกล่ินคลายผลไม ไมรูสึกตัว 

การแกไข ควรตรวจน้ําตาลในเลือด ดื่มน้ําหรือเคร่ืองดื่มท่ีไมมีน้ําตาล ถาจะ
ออกกําลังกายแตถาตรวจพบวามีคีโตนในปสสาวะตองงดออกกําลังกาย เพราะจะทําใหน้ําตาลยิ่ง
สูงข้ึนถาน้ําตาลในเลือดสูงกวา 250 มก./ดล. หลายคร้ังรีบโทรปรึกษาแพทย หากไมรูสึกตัวรีบไป
พบแพทยทันที 

3.3 ภาวะแทรกซอนเร้ือรังเกิดจากการไมรักษาควบคุมโรคอยางจริงจัง ปลอย
ใหน้ําตาลในเลือดสูงเปนเวลานาน จนทําลายหลอดเลือดท่ัวรางกาย  เชน ตา ไต เสนประสาท 
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(เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ, ชาปลายเทา หนังตาปดเห็นภาพซอน, กระเพาะอาหารออนแรง บีบตัว
ไมดี กระเพาะปสสาวะอักเสบเร้ือรัง, ความดันตกและเวียนศีรษะเวลาลุกข้ึนยืน) โรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองตีบ  โรคหลอดเลือดสวนปลายท่ีเทาเกิดแผลแลเนา9 
 
ตารางท่ี 5   การใชอาหารบําบัดภาวะแทรกซอนเร้ือรัง 
 

ภาวะแทรกซอน โภชนบําบัด 

ตา รับประทานผักสีเหลืองและผักสี
เขียวเขม (มีลูทีนและซีแซนทีน) เชน 
ขาวโพด คะนา ผักโขม ปวยเลง 

หัวใจ จํากัดการบริโภคเกลือไมใหเกิน 1 
ชอนชาตอวัน 

สมอง - เสริมวิตามิน A, C, E, B6, B12 
- เลือกรับประทานพวกถ่ัวลิสง เม็ด
มะมวงหิมพานต น้ํามันรําขาว 

- ถามีปญหาการกลืน ควรจัดอาหาร
นิ่มๆ ยอยงายเชนขาวตม โจก 

ปลายมือและเทา 

-  ควบคุมปริมาณคารโบไฮเดรตใหเหมาะสมในแตละม้ือและเนน
คารโบไฮเดรตเชิงซอนเชน ขาวกลอง ขนมปงโฮลวีตขาวฟาง   
ลูกเดือย ถ่ัวแดง 
-  รับประทานผัก-ผลไมรสไมหวานทุกวัน 
-  ลด/จํากัดอาหารที่มีโซเดียมสูงเชน ไสกรอก แหนม ปลาสม 
กุนเชียง กะป ปลาเค็ม ผักดอง ขนมที่ใสผงฟู อาหารที่ใสผงชูรส 
-  ลด/จํากัดเหลา สุรา 
-  ลด/จํากัดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เชน กะทิ น้ํามันปาลม เนย    
มาการีน 
-  หลีกเล่ียงอาหารมันและมีคอเลสเตอรอลสูง 
-  ด่ืมน้ําเปลาใหเพียงพอวันละ 8 แกว 
-  รับประทานนมไขมันตํ่า 
-  รับประทานปลาสัปดาหละอยางนอย 2 คร้ัง เชน ปลาทูปลานิล 
ปลาสวาย ปลาดุก 

ลดไขมัน น้ําตาล เกลือ  
ทานใยอาหารจากผักผลไมและ 
ถ่ัวเมล็ดแหง 

ไต 
 
 

 

-  รับประทานอาหารใหครบทั้ง 5 หมู เนนรสชาติจืด งดอาหารหวานจัด/เค็ม/มัน 
-  ทานเนื้อสัตวไดม้ือละ 2 ชอนโตะ (ชอนกินขาว) เนนรับประทานเนื้อปลา ไขขาว  ทุกวัน หลีกเล่ียง
อาหารแปรรูปเพราะมีโซเดียมสูง ไดแก อาหารหมักดอง ปลาเค็ม ไขเค็ม แหนม หมูยอ 

-  ควรหลีกเล่ียงอาหารที่มีไขมันสูง ไดแก เคร่ืองในสัตว กะทิ น้ํามันปาลม น้ํามันหมู ใชน้ํามันรําขาวหรือ
ถ่ัวเหลืองปรุงอาหาร ไมทานอาหารทอด หรืออาหารที่มีเนยและยีสต 

-  ใชสมุนไพรเคร่ืองเทศ เชน ตะไคร หอมแดง กระชาย ขิง พริกไทย กระเทียม กระเพรา ขา ใบมะกรูด 
ปรุงอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติในอาหารท่ีตองรับประทานแบบจืด 

กระเพาะอาหาร 
 (อาหารไมยอย)  

- ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันตํ่าและกากนอย ทําใหยอยงาย 
- รับประทานม้ือละนอยแตกินใหบอยขึ้นอาจเพิ่มม้ืออาหารเปน 6 ม้ือ 
- ถาเปนมากอาจตองรับประทานอาหารเหลว 
- เดินหลังรับประทานอาหารเสร็จ 

 
4 รูปแบบการบริโภคอาหารในสถานการณตางๆ 

                                                 
9สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย, แนวทางเวชปฏิบัตกิารปองกัน

ดูแลรักษาภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน (ตา ไต เทา) (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยัและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย, 2553), ไมปรากฏเลขหนา. 
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4.1 ในภาวะน้ําทวม 
4.1.1 เบอรติดตอศูนยชวยเหลือและหนวยงานเม่ือน้ําทวม 

สํานักนายกรัฐมนตรี 1111 
สภากาชาดไทย โทร02-251-7853-6 
สายดวนนิรภัย 1784 

4.1.2 อาหารท่ีควรเตรียมพรอมในบาน และถุงยังชีพควรมีบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป
ท่ีมีการเติมวิตามินและแรธาตุ, น้ําดื่ม, ขาวสารหรือขาวหุงสุกบรรจุถวยท่ีเก็บไดนานเสนหม่ี วุนเสน 
อาหารแหงตางๆ เชน อาหารกระปอง ปลาทูนากระปองในน้ําแรหรือน้ํามันพืช ผักกระปอง หมู
หยอง หมูแผนขาวโอตถ่ัวเมล็ดแหงเชน ถ่ัวเขียว สาหรายอบแหง  ขาวอบแหง/ธัญพืชอบแหง (ขาว
ตังหนาธัญพืช, ลูกเดือยอบกรอบ ขาวพอง) ถ่ัวเปลือกแข็ง เชน อัลมอน ถ่ัวลิสง เม็ดมะมวงหมิพานต 
วอลนัท เคร่ืองดื่ม เชน นมพรองมันเนยหรือนมขาดมันเนย นมถ่ัวเหลืองบรรจุกลองน้ําผลไมกลอง, 
ขนมปงกรอบรสจืด, ลูกอม เผ่ือน้ําตาลตํ่า ควรมีน้ํามันสําหรับใชประกอบอาหารในยามฉุกเฉิน คือ 
น้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามันรําขาว พวกเครื่องปรุง เชน ซีอ้ิว เกลือ และเคร่ืองเทศ เชน พริกแหง พริกไทย
ถาจัดเปนถุงยังชีพใหงดส่ิงเหลานี้ ไข, ผักท่ีเก็บไดนาน เชน กะหลํ่าปลี หัวหอม แครอท ฟกเขียว 
กระเทียม, ผลไม เชน แอปเปล สม กลวย (เลือกยังดิบอยู)  

 ใหหลีกเล่ียงอาหารรสชาติหวานอาหารท่ีมีน้ําตาลผสมอยู และอาหาร
ทอดแกงกะทิพยายามกินอาหารทุกม้ือในเวลาเดียวกันของทุกวันไมอดอาหารและทานในปริมาณ
ใกลเคียงกันในทุกม้ือ การดื่มน้ํา ควรรับประทานนํ้าโดยการจิบชาๆ ใหน้ําไหลสัมผัสกับริมฝปาก 
เพื่อใหสดช่ืนดับกระหาย เล่ียงการดื่มชา กาแฟ น้ําอัดลม เพราะเปนตัวขับน้ําออกจากรางกาย ยิ่งทํา
ใหรางกายสูญเสียน้ํา อาหารประเภทขาว-แปงในกรณีท่ีจะรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ควรเลือก
บะหม่ีท่ีมีการเติมวิตามินและแรธาตุ เชน เหล็ก วิตามินเอ เวลารับประทานไมควรเติมเคร่ืองปรุงรส
หมดซองรับประทานเฉพาะเสนบะหม่ีไมแนะนําใหรับประทานนํ้าซุปเนื่องจากมีโซเดียมสูง ควรใส
ไข และผักเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ แตถาไดรับบริจาคเปนขาวกลองควรเลือกขาว
กลองท่ีมีผัก และลดปริมาณการทานขาวลง 

 สําหรับจําพวกเนื้อสัตวถาจะรับประทานปลากระปอง ซ่ึงมีโซเดียมสูง
มาก ควรรินน้ําหรือซอสในกระปองท้ิง และรับประทานเฉพาะเน้ือถาใชเนื้อสัตวสดปรุงอาหารถา
เห็นวามีมันติดมาดวยใหตัดสวนท่ีมีมันท้ิงกอนปรุงประกอบ การใชน้ํามันพืชเลือกใชน้ํามันถ่ัว
เหลือง  สําหรับผัดใชน้ํามันรําขาว สําหรับทอดและใชแตนอย พยายามหลีกเล่ียงการใชน้ํามันจาก
ไขมันสัตว เชน น้ํามันหมู การรับประทานผักเนนใหมีความหลากหลายในแตละม้ือ ควรมีผักท่ี
สามารถเก็บไดโดยไมตองแชเย็น เชน กะหลํ่าปลี หัวหอม มะเขือเทศ ฟกเขียว แตงกวา แครอท 
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มะเขือพวง มะขามออนฟก กระเทียมมะนาว พริกข้ีหนู หรือผักท่ีปลูกเองได เชน ถ่ัวงอกจากถ่ัว
เขียว ถ่ัวงอกหัวโตจากถ่ัวเหลืองเล่ียงการใหทานผักหัว เชน ฟกทองซ่ึงมีแปงสูง สวนอาหาร
ประเภทผลไมควรใหผูปวยเบาหวานรับประทานระหวางม้ือ เชน กลวยน้ําวาประมาณ 1 ลูก หรือ 
กลวยหอม ½ ลูก (ถาไมมีเบาหวานลงไต) หรือ ผลไมไมหวาน ประมาณ 7-8 ช้ินคํา แตถาเปนผลไม
รสหวานควรรับประทานแค 6 คําเทานั้น หลีกเล่ียงน้ําผลไมยกเวนน้ําตาลตํ่า 

 การจัดอาหารพิเศษในผูท่ีเปนโรคไต อาหารในระยะท่ีมีภัยพิบัติของผูท่ี
เปนโรคไตไมวาจะเปนผูท่ีเปนโรคไตระยะเร่ิมแรกท่ียังไมไดทําการลางไตและผูท่ีเปนโรคไตท่ีได
ทําการลางไตแลว (ฟอกเลือดหรือลางไตทางชองทอง) แตไมสามารถท่ีจะทําการลางไตไดตามปกติ 
การรับประทานอาหารจะคลายกัน โดยนํ้าดื่ม ควรจํากัดใหเหลือเพียงวันละไมเกิน 3 แกว (ประมาณ 
750 ซีซี) ปริมาณเนื้อสัตวสุก ควรรับประทานม้ือละไมเกิน 2 ชอนโตะหรือเทากับกลองไมขีดไฟ
กลองเล็ก 1 กลอง หลีกเล่ียงเนื้อสัตวท่ีแปรรูปและไมควรเติมเคร่ืองปรุงรสลงในอาหารอีกผักและ
ผลไม ควรหลีกเล่ียงผักท่ีมีสีเขียวเขมหรือสีสดๆ เชน ผักบุง มะเขือเทศ ฟกทอง เลือกกินผักสีออนๆ 
เชน บวบเหล่ียม แตงกวา แตงราน ฟกเขียวหอมหัวใหญ ผักกาดขาว พริกหวาน หัวผักกาดขาว (ควร
บริโภคผักสุก มากกวาผักดิบและไมควรกินน้ําตมผัก) หลีกเล่ียง กลวยหอม ฝร่ังและผลไมตากแหง 
เชน กลวยตาก 

 ตัวอยางเมนูอาหารประเภท จานไข เชน ผัดวุนเสนใสไข/ ไขพะโล/ ไข
เจียวหมู-ไกสับ/ ไขผัดกะหลํ่าปลี หรือ ถ่ัวฝกยาว/ ไขตม 

 ตัวอยางเมนูอาหารประเภทผัดไมเผ็ดเชน ผัดผักใสหมู/ไก (ไมใสหนงั) / 
ผัดหมู/ไก (ไมใสหนัง) ใสซีอ๊ิว/ ผัดกระเพราหมู/ไก 

 ตัวอยางเมนูอาหารประเภทตมแกงจืดฟกเขียวใสหมูหรือไก/ แกง
กะหลํ่าปลีใสหมูหรือไก/  แกงจืดวุนเสนใสหมูหรือไก 

4.2 เม่ือตองเดินทางทางบกหรือทางน้ํากอนออกเดินทาง ควรกินใหอ่ิมพอดี หรือ
จัดเตรียมอาหารวาง เชน ผลไม (เชน สม กลวย แอปเปล) นมพรองมันเนยชนิดกลอง ขนมปงกรอบ
รสจืด ไวรับประทานเผ่ือหิว ถาเดินทางนานกวา 4 ช่ัวโมง และรูสึกหิวควรหยุดแวะพักรับประทาน
อาหารควรเลือกรานอาหารที่เปนรานอาหารตามส่ัง เพื่อสามารถส่ังไดวาตองปรุงรสชาติแบบใด
รับประทานอาหารที่ปรุงสุก รอน ปองกันการทองเสีย 

4.3 เม่ือตองไปงานเล้ียงสังสรรคแลวตองดื่มสุราผูชายวันละไมเกิน 2 ดร้ิง หญิง
วันละไมเกิน 1 ดร้ิง [1 ดร้ิง =ไวน 1 แกว (100  ซีซี) เบียร 1 กระปอง (330 ซีซี) หรือ เหลา 1 เปก (30 
ซีซี) ]แนะนําใหดื่มไดไมเกิน 2 คร้ังตอสัปดาหไมดื่มเหลาตอนทองวาง ถาดื่มควรดื่มอยางชาๆ ทีละ
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นอย พรอมกับรับประทานอาหารไปดวยเพ่ือปองกันแอลกอฮอลทําใหน้ําตาลตํ่าแตถามีไตรกลีเซอ
ไรดสูงควรงดดื่มเหลา 

4.4 เม่ือตองรับประทานอาหารนอกบาน เชน งานเล้ียงแตงงาน งานบวช งาน
ฉลองเทศกาล ใหลีกเล่ียงการอดอาหาร แตควรรับประทานใหครบทุกมื้อม้ือท่ีไมใชงานเล้ียงควร
เลือกทานอาหารเบาๆ เนนท่ีมีไขมันตํ่า ทานผักใหมาก ทานขาวใหนอยลงถาอยากรับประทานของ
หวานใหลดปริมาณแปงในอาหารคาวลง เลือกรายการอาหารประเภทลวกหรือนึ่ง เชน ผักลวก แกง
จืด ปลาน่ึง หลีกเล่ียงอาหารมันๆ เชน แกงกะทิ อาหารทอด แตถาอยากทานใหตักเพียงเล็กนอย ตัด
หนัง หรือมันออกกอนรับประทานเลือกดื่มน้ําเปลา แทนเคร่ืองดื่มท่ีมีรสหวานและสุรา เลือก
รับประทานผลไมท่ีมีรสชาติไมหวานจัด เชน ฝร่ัง ชมพู แทนการรับประทานขนมหวานเลือกทาน
ผลไมไมหวานจัดเลือกรับประทานอาหารในปริมาณท่ีใกลเคียงกับท่ีกินท่ีบานหากงานเล้ียงเลยเวลา
อาหารมากกวา 1 ช่ัวโมง ควรรับประทานของวาง เชน แอปเปล 1 ผล หรือขนมปง 1 แผน 

 ไมควรฉีดอินซูลินหรือรับประทานยาจากท่ีบาน เพราะถาเวลาอาหารเล่ือน
ออกไปหรือรถติดทําใหไมไดรับประทานอาหารทันที จึงอาจทําใหน้ําตาลตํ่าได 

4.5 เม่ือเจ็บปวยหากผูปวยรูสึกตัวดี ใหดื่มน้ํามากข้ึน เพราะรางกายจะเสียน้ําไป
จากอาการปวย เชน คล่ืนไส อาเจียน เปนไขเหง่ือออกมาก หรือทองเสีย แนะนําใหดื่มน้ําอยางนอย 
1 แกว (240 มล.) ทุกช่ัวโมงและใหทานน้ําซุป หรือแกงจืดหรือผงเกลือแรละลายนํ้าทุก 3-4 ช่ัวโมง
ควรทานอาหารที่นิ่มและยอยงาย ปริมาณไมมาก โดยแบงทานทุก 3-4 ช่ัวโมง หรือถาทานไมไดอาจ
ใหรับประทานเปนเคร่ืองดื่มแทน เชน น้ําผลไมขนาด 200 มล. จํานวน 2 กลองตอคร้ัง เคร่ืองดื่ม
สปอนเซอรหรือน้ําเตาหูหรือนมถ่ัวเหลืองน้ําตาลนอยขนาด 240 มล. จํานวน 3 กลองตอคร้ัง กลวย
น้ําหวา 3 ลูกตอคร้ัง เพื่อปองกันเลือดเปนกรดจากการทานคารโบไฮเดรตไมเพียงพอ 

 หากผูปวยไมสามารถทานอะไรได หรือทานแลวอาเจียน ใหทานยาแกอาเจียน 
ถาไมดีข้ึนไปพบแพทย  และเฝาระวังน้ําตาลในเลือดต่ํา หากเกิดข้ึนใหหยุดทานยาและ/หรืออินซูลิน
ช่ัวคราว  

4.6 เม่ือถือศิลอดผูท่ีศีลอดอนุญาตรับประทานอาหารและน้ําได 2 ม้ือ คือ กอน
พระอาทิตยข้ึนกับหลังพระอาทิตยตกในผูสูงอายุ และผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัวเบาหวาน จัดอยู
กลุมเส่ียงสูง ตอการเกิดท้ังน้ําตาลในเลือดตํ่า และสูงได (จากการลดยาท่ีกิน) รวมท้ังยังเส่ียงตอการ
ขาดน้ํา และเลือดเปนกรด (ในผูท่ีฉีดอินซูลิน) คําแนะนําท่ีเหมาะสม อันดับแรกจะตองแจงแพทยให
ทราบวาตองการถือศีลอด เพื่อแพทยจะไดปรับเปล่ียนยาใหเหมาะสมถามีเคร่ืองเจาะน้ําตาล ควร
เจาะใหบอยข้ึนกวาเดิมในผูท่ีตองฉีดอินซูลิน เพื่อปองกันน้ําตาลตํ่าหรือสูงควรกินขาวกลอง ธัญพืช 
แทนขาวขาว ในม้ืออาหารกอนพระอาทิตยข้ึนและควรกินใหใกลเวลากับพระอาทิตยกําลังข้ึนใน
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ชวงเวลาที่ดื่มน้ําได ควรดื่มใหมากข้ึนอาจกระจายม้ืออาหารเปนม้ือเล็กๆใหมากกวา 2 ม้ือ เพื่อ
ปองกันการรับประทานมากเกินไป แลวสงผลใหน้ําตาลหลังอาหาร 2 ช่ัวโมงข้ึนสูงควรงดออก
กําลังกาย ในม้ือใกลอาหาร อาจทําใหน้ําตาลตํ่าได การละหมาดหลังม้ืออาหารตอนเย็นก็ถือวาเปน
การออกกําลังกายแลวยุติการถือศีลอด ถาเจ็บปวยเปนไข หรือน้ําตาลตํ่ากวา 70 หรือสูงมากกวา 300 
มล./ดล.10 

5 ยาและอินซูลิน 
5.1 สาเหตุท่ีตองฉีดอินซูลินสําหรับผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 คือ เม่ือใชยาไมไดผล

เพราะเปนเบาหวานมานานจนเบตาเซลลเส่ือมจึงผลิตอินซูลินไดไมพอ หรือเม่ือเจ็บปวยเฉียบพลัน 
จนทําใหควบคุมน้ําตาลไมได เชน ผาตัด ติดเช้ือ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ น้ําหนักตัวลดลงมากจากการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมดี  หรืออาการระดับน้ําตาลสูงข้ันวิกฤติ หรือผูแวยท่ีไตหรือตับไม
สามารถทํางานไดตามปกติ และผูท่ีมีการแพยาเม็ดอยางรุนแรง 

5.2 ยากินหลักการในการใชยากินเพื่อบรรเทาโรคเบาหวานรูจักช่ือยา และรูวายานี้
ใชรักษาโรคอะไร ตองรูจักวิธีใชเชน กินม้ือไหน กินวันละก่ีคร้ัง กินคร้ังละก่ีเม็ดรูจักอาการขางเคียง
จากยา เชน คล่ืนไส อาเจียนมาก มีผ่ืน ตัวบวมคําเตือนหรือขอหามยากอนอาหาร กินกอนอาหาร 30-
60 นาที เม่ือกินยาแลวตองกินอาหารถาลืมไมควรนํามากินหลังอาหารแทน  แตใหงดยาม้ือท่ีลืม อยา
เพิ่มขนาดยาเปน 2 เทา ยาหลังอาหาร กินหลังอาหาร 15-30 นาทีถาลืม ก็ใหรีบกินยามื้อท่ีลืมทันที 
แตถานึกไดใกลม้ือถัดไป ใหงดม้ือท่ีลืมไปเลย ควรกินยาใหตรงเวลาอยางสมํ่าเสมอไมควรลืมกินยา
เม่ือมีอาการผิดปกติจากยาที่รับประทาน ควรรีบปรึกษาแพทยไมควรกินยาอ่ืนนอกเหนือจากท่ี
แพทยส่ัง เชน ยาหมอ ยาตม สมุนไพรควรรับประทานยาตามท่ีแพทยส่ัง หามปรับลดหรือเพิ่มขนาด
ยาเองแมน้ําตาลในเลือดดีข้ึนโรคเบาหวานเปนโรคเร้ือรังดังนั้นแพทยอาจมีการปรับขนาดยากิน
เพิ่มข้ึนหรือลดลงได ผูปวยจึงตองอานท่ีซองยาทุกคร้ังหลังรับยาจากเภสัชกรไมควรวางยาทิ้งไวใน
รถขณะออกไปนอกรถ เพราะอากาศในรถสูงกวาภายนอก ทําใหยาเสียถาผูสูงอายุไมสามารถจัดยา
เองได ใหลูกหลานชวยโดยจัดเปนม้ือแยกแตละม้ือใหชัดเจน เชน ใสกลองยาท่ีเปนชอง เขียนระบุ
วาเปนยากอนหรือหลังม้ือเชา เท่ียง เย็น กอนนอน จัดใหเปนวันตอวันเม่ือรับประทานยากอนอาหาร
ไปแลว หามไปออกกําลังกายทันที เพราะอาจทําใหน็อกจากน้ําตาลตํ่าได ยากินท่ีเปนแผงควรเกบ็ไว 

                                                 
10ซอฟยะห นิมะ, การบูรณาการองคความรูบทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสรางเสริม

สุขภาพ อาหารและโภชนาการ (สงขลา: สวรส. ภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สมาคมจันทร
เส้ียวการแพทยและสาธารณสุข, 2552), ไมปรากฎเลขหนา. 
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1 เม็ด ไมตองแกะออกจากแผง เพื่อเปนตัวอยางกรณีฉุกเฉิน เชน ยาหมดไปโรงพยาบาลไมได ไป
ตางจังหวัด จะไดนําไปเปนตัวอยางหาซ้ือไดตรวจดูวันหมดอายุกอนรับประทานยา 

5.3 ยาฉีดอินซูลิน 
 ตําแหนงการฉีดอินซูลิน คือ หนาทอง (เปนตําแหนงท่ีแนะนําใหฉีดมากท่ีสุด)  

ดานหลังของตนแขน ดานนอกตนขา 
 วิธีการฉีด จับผิวหนังข้ึนมาหรือแยกผิวหนังบริเวณท่ีจะฉีดใหตึง แทงเข็มใน

แนวต้ังฉาก ไมตองดูดดูวามีเลือดไหม เม่ือดันยาจนหมดใหรอ 5 วินาที กอนดึงเข็มออกถามี
เลือดออกใหสําลีกดเบาๆ บริเวณท่ีฉีดประมาณ 5-8 วินาที หามคลึง  

 การกําจัดเข็มฉีดยาท่ีใชแลว ท้ิงหัวเข็มในกระปองโลหะท่ีมีฝาปด 
 การเก็บรักษาอินซูลิน อินซูลินท่ียังไมไดใช ควรเก็บในตูเย็นชองธรรมดา หาม

วางในชองแข็งอินซูลินท่ีเปดใชแลวสําหรับฉีดทุกวัน สามารถเก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง (ไมเกิน 30 
องศา  เซลเซียส) ไดไมเกิน 1 เดือน 

 ในกรณีเดินทาง หามใสอินซูลินในกระเปาเดินทาง แตควรใสกระเปาถือติดตัว 
เม่ือถึงท่ีพัก นําไปแชในตูเย็น 

 กอนใชควรตรวจสอบ วันหมดอายุขางขวดเสมอ 
6 การออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับโรคเบาหวานผูสูงอายุท่ีเปนเบาหวานมานาน 

มีภาวะแทรกซอนแลว กอนออกกําลังกายควรปรึกษาแพทย11 
 
ตารางท่ี 6   ข้ันตอนการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุท่ีเคยออกกําลังกายอยูกอนแลว 
 

ยืดเหยยีดกลามเน้ือ 
 (5-10 นาที)  

ประเภทของกจิกรรม 
 (10-15 นาที)  

ฟนรางกายสูสภาพปกติ 
 (5-10 นาที)  

นั่งท่ีพื้นแลวกมลงยื่น
มือไปขางหนา ยืดแขน 
ขา ยืนแลวงอตัว บิด
หมุนรางกาย  หมุนคอ
ไหล ขอมือ 

เดิน,เดินเร็ว, วิง่เหยาะ, ถีบจกัรยานอยู
ถีบท่ี, ข่ีจักรยานชาๆ, เลนเปตอง,  
วายน้ํา, ไมพลองปาบุญมี, มวยจีน,  
ไทเกก เตนแอโรบิค (ไมกระโดด)  

ทําเหมือนข้ันตอนยืด
เหยยีดกลามเนื้อกอน
ออกกําลังกาย 

                                                 
11ศิริรัตน หิรัญรัตน, การออกกําลังกายในผูสูงอาย,ุ เขาถึงเม่ือ 22 มีนาคม 2556, เขาถึง

ไดจาก http://resource.thaihealth.or.th/library/11210 
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รวมเวลาทั้งส้ิน 20-35 นาทีท่ีความหนักปานกลาง (วัดจาก: หายใจเร็วข้ึนกวาปกติ 
เหง่ือออกเล็กนอย การเตนของหัวใจท่ีระดับปานกลาง เร่ิมพูดตอเนื่องเปนประโยคไมไดตลอดตอง
หยุดหายใจเปนระยะส้ันๆ แตไมถึงกับหอบ) ควรทําใหไดอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน หรือแบงทํา
เปน 2-3 คร้ัง คร้ังละ 10 นาที/วัน ทําสวน ตัดหญา ทํางานบาน หรือแกวงแขน อาจทําติดตอกัน 30 
นาที หรือแบงเปนชวงๆ ก็ได 

6.1 การปฏิบัติท่ีถูกตองในการออกกําลังกาย มีดังตอไปนี้ถาไมเคยออกกําลังกาย
มากอนควรเร่ิมดวยกิจกรรมเบาๆ เชน การเดิน อยางนอย 10 นาที วันเวนวัน แลวจึงคอยๆ เพิ่ม
ระยะเวลาเปน 20 นาทีและจํานวนวันใหมากข้ึน วิธีออกกําลังกายหลังจากหายจากอาการเจ็บปวย
หรือบาดเจ็บเร่ิมออกกําลังกายเบาๆ และคอยๆ เพิ่มเวลากับความหนัก จนเทากับท่ีเคยออกกําลังมา
กอนในผูท่ีมีอายุมากกวา 65 ปหรือไมสามารถเคล่ือนไหวรางกายไดสะดวก ควรพยายามมีกิจกรรม
ทางกายเคล่ือนไหวใหมากเทาท่ีจะทําได 

6.2 ประโยชนของการออกกําลังกายในผูสูงอายุชวยลดระดับน้ําตาลทําใหควบคุม
เบาหวานไดดีข้ึนชวยใหอินซูลินออกฤทธ์ิดีข้ึน และเพิ่มการใชน้ําตาลในเลือดโดยเฉพาะท่ีกลามเนือ้ 
(เนื้อเยื่อในรางกายสามารถตอบสนองตออินซูลินไดดีข้ึน) ชวยลดภาวะดื้อตออินซูลิน ทําใหน้ําตาล
ลดลงทันที และยังสงผลตอเนื่องไปอีกหลายช่ัวโมงหลังออกกําลังกายลดการกินยาเบาหวานและลด
การฉีดอินซูลินชวยทําใหไขมันท่ีสะสมในชองทองลดลงจึงชวยลดภาวะด้ือตออินซูลินกลามเนื้อ
และกระดูกแข็งแรง (เพิ่มขนาดของกลามเนื้อและเพิ่มความหนาแนนของกระดูก ปองกันการ
สูญเสียมวลกระดูกและกลามเนื้อ) อายุมากข้ึนความแข็งแรงของกลามเน้ือลดลงชวยในการทรงตัว
ลดความเส่ียงตอการหกลมชวยพัฒนาสมองเสริมสรางความจํา (better cognitive function) ในผูท่ีมี
น้ําหนักเกิน ชวยลดน้ําหนักตัว และควบคุมน้ําหนักไมใหข้ึนในเวลาตอมา ลดไขมันในเลือด (ลด
ไตรกลีเซอไรด ลดแอลดีแอล) และเพิ่มเอชดีแอลคอ-เลสเตอรอลท่ีเปนไขมันชนิดดี ลดความดัน
โลหิตชวยปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ ท่ีทําใหหลอดเลือดผิดปกติ เชน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ตันคลายเครียดทําใหมีอารมณแจมใสอายุยืนยาวข้ึน 

6.3 ผลเสียของการออกกําลังกายอาจทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา หรือใน
คนไขท่ีควบคุมน้ําตาลไมดี อาจเกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง เพิ่มความเส่ียงตอการบาดเจ็บของ
กลามเนื้อ กระดูกในผูท่ีมีโรคหัวใจอาจทําใหเกิดอันตรายตอโรคหัวใจในผูท่ีมีภาวะแทรกซอนทาง
จอประสาทตา การออกกําลังกายโดยการยกน้ําหนักและวิ่ง อาจทําใหเลือดออกในลูกตา ควร
เปล่ียนเปนการเดินหรือวายน้ําแทนในผูท่ีเทาชาการวิ่ง อาจทําใหเทาเปนแผลติดเช้ือได ควร
เปล่ียนเปนวายน้ําหรือแกวงแขนหรือถีบจักรยานแทนในผูท่ีเปนโรคไต อาจทําใหเกลือแรไมสมดุล 
หรือความดันโลหิตสูง 
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6.4 ขอควรระวังของการออกกําลังกายควรปรึกษาหมอกอนเม่ือมีภาวะแทรกซอน
เกิดข้ึนแลว โดยเฉพาะผูท่ีมีภาวะแทรกซอนทางตา หัวใจ ไตในผูท่ีมีหลอดเลือดหัวใจตีบหากขณะ
กําลังออกกําลังกายมีอาการแนนหนาอกตองปรึกษาหมอถาน้ําตาลในเลือดตํ่า (<100 มก./ดล.) ควร
รับประทานอาหารวางกอนออกกําลังกายประมาณ 1 ช่ัวโมง เพื่อปองกันน้ําตาลตํ่า เชน ผลไม 1 ผล 
นมจืดพรองมันเนย 1แกว/กลอง หรือขนมปงกรอบรสจืด 2-3 แผนหากมีเคร่ืองเจาะควรตรวจระดับ
น้ําตาลในเลือดกอนและหลังการออกกําลังกายไมออกกําลังกายกอนนอน เพราะขณะนอนหลับอาจ
เกิดน้ําตาลในเลือดตํ่าได ควรออกใหถูกวิธี ถูกเวลา เหมาะกับสภาพรางกาย เชน ไมออกในวันท่ี
อากาศรอนจัด หลังกินอ่ิมใหมๆ เวลาเปนไขอยาหักโหม ตองคอยๆ ออกกําลังกาย โดยคอยๆ เพิ่ม
ความหนัก หรือเพิ่มเวลาควรพกน้ําหวาน หรือลูกอม หรือขนมปงขาว ติดตัวไปดวยเสมอเวลาไป
ออกกําลังกาย เผ่ือไวรับประทานเม่ือมีอาการน้ําตาลตํ่า 

 ควรงดออกกําลังกายถามีสาเหตุตอไปนี้ กอนออกกําลังกายมีน้ําตาลในเลือด
สูง>300 มก./ดล.กอนออกกําลังกายมีน้ําตาลในเลือด<100 มก./ดล. หรือมีความดันโลหิตขณะพัก 
>200/100 มม.ปรอทปวดกลามเนื้อ กระดูก ขอ ควรพักใหหายกอนไมสบายเปนไขไขหวัดใหญเจ็บ
หนาอกหัวใจเตนผิดปกติอากาศรอนอบอาวเวียนศีรษะ จะเปนลม 

7 การดูแลเทาในชีวิตประจําวัน 
7.1 ส่ิงท่ีควรทําลางเทาทุกคร้ังท่ีอาบน้ํา เช็ดเทาใหแหง ใชผาขนหนูนุมๆ เช็ดตาม

งามและซอกนิ้วดวยถาผิวหนังแหงหรือแตกควรทาครีม/โลชัน/วาสลีนหลังอาบน้ํา เวนท่ีซอก
นิ้วเทาและรอบเล็บเทาสวมรองเทาทุกคร้ังแมเดินในบาน หามเดินเทาเปลากอนใสรองเทา ควรใส
ถุงเทากอนเพื่อไมใหเทาเสียดสีกับรองเทา และควรเลือกใสรองเทาหุมนิ้วเทาและสนเทากอนใส
รองเทาตรวจดูวามีส่ิงแปลกปลอมอยูในรองเทาหรือไมตรวจเทาตัวเองทุกวันวามีแผล รอยถลอก 
รอยชํ้า แผลผุพอง ผิวเปล่ียนสี บวมแดง แตก เล็บขบหรือไมถายกเทาข้ึนมาไมได ใชกระจกเงาสอง
ดูเทา ถาพบตาปลา หูด หรือตุมชํ้าๆ ไมควรตัดเองตอนกลางคืนถาเทาเย็นใหสวมถุงเทากอนนอน 

7.2 ส่ิงท่ีหามหามใชน้ํารอนหรือน้ําอุนลางเทา และไมใหแชเทาดวยน้ําอุนถาสูบ
บุหร่ี ควรงด เม่ือเกิดแผลอาจทําใหแผลลุกลาม ติดเช้ือ นําไปสูการสูญเสียอวัยวะไมควรนั่งไขวหาง
หรือยกขาข้ึนสูงกวาสะโพก เพราะจะทําใหเลือดไหลเวียนไปท่ีเทานอยลง  

7.3 การดูแลเล็บเทา เล็บสีขาวขุน เปนขุย แปลวาติดเช้ือราท่ีเล็บควรไปพบแพทย
ไมตองขัดถู อาจใชแปรงนุมๆ ถูซอกเล็บเบาๆ ไดไมควรงัดแงะลงไปท่ีมุมเล็บ 

การตัดเล็บตัดเปนเสนตรงเสมอปลายนิ้วไมตัดโคงตามรูปนิ้ว และไมตัดจมูกเล็บ
ตัดเล็บหลังลางเทาทันที เพราะเล็บนิ่มจะตัดไดงายการใชอุปกรณทําเล็บตองเช็ด/ลางดวย
แอลกอฮอลกอน ถามีเล็บขบ หามตัดเองควรปรึกษาแพทย 



 
 

37 

7.4 การดูแลบาดแผลเบ้ืองตนและแผลที่ไมรุนแรงดวยตนเองถาแผลสดโดนของมี
คมบาดหรือแผลขีดขวน ใหลางแผลดวยน้ําตมสุกท่ีท้ิงไวจนเย็นหรือและน้ําสบูซับใหแหง ทาดวย
ยาเบตาดีนเจือจางท่ีผสมเบตาดีน 1 สวนกับน้ําเกลือ 3 สวน หามใชยาแดงหรือทิงเจอรไอโอดีน 
หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด เช็ดแผลเด็ดขาด ปดดวยผากอซสะอาด ทําความสะอาดแผลทุกวัน 
และสังเกตวามีอาการอักเสบ แดง บวม รอนหรือไม ถามีควรไปพบแพทยถาแผลยังไมหาย อยายืน
หรือเดินไปมาเพราะ จะทําใหแผลหายชา 

7.5 วิธีการออกกําลังกายเทา 
 

   

 
  

(ก) (ข) (ค) 

  
(ง) (จ) 

   

 
ภาพท่ี 12  ทาออกกําลังกายเทา (การเตรียมตัว และทาท่ี 1-4)  

(ก) เร่ิมตน: นั่งตัวตรงบนเกาอ้ี (หามเอาหลังพิงพนักเกาอ้ี)  
(ข) ทาท่ี 1: งอนิ้วเทาท้ัง 2 ขางข้ึนมาขางบน (ตามรูป) แลวเหยียดตรงลงขางลาง  

โดยท่ีไมยกสนเทา 
(ค) ทาท่ี 2 (10 คร้ัง) เร่ิม ยกปลายเทาท้ังหมดของเทาท้ัง 2 ขางข้ึนสูงจากพื้นท่ีสุด

เทาท่ีจะสูงได โดยไมยกสนเทาตอมา ยกสนเทาข้ึนโดยท่ีปลายนิ้วยันอยูท่ีพื้น 
(ง) ทาท่ี 3 (10 คร้ัง) ใหสนเทาอยุท่ีพื้น ยกปลายเทาของเทาท้ัง 2 ขางหมุนปลายเทา

เปนวงกลม แลวกลับมาอยูตรงกลาง 
(จ) ทาท่ี 4 (10 คร้ัง) ใหปลายเทาอยุท่ีพื้น ยกสนเทา หมุนสนเทาเปนวงกลม แลว

กลับมาอยูตรงกลาง 
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(ฉ) (ช) (ซ) 

   
(ฌ) (ญ) (ฏ) 

 

ภาพท่ี 13  ทาออกกําลังกายเทา (ทาท่ี 5-10)  
(ฉ) ทาท่ี 5 (10 คร้ัง) ยกเขาข้ึนยืดขาทีละขางเหยียดเทาโดยใหปลายเทาช้ีเหยียดตรง

ขามกับตัวเราวางลงแลวทําอีกขางหนึ่ง 
(ช) ทาท่ี 6 (10 คร้ัง) ยืดขาทีละขางออกไปในขณะที่สนเทากําลังยึดอยุท่ีพื้นยกขา

ข้ึนมาใหตรงขนานพ้ืนงอฝาเทาเขาหาตัว แลวยืดกลับ 
(ซ) ทาท่ี 7 (10 คร้ัง) เหมือนขอ 6 แตทํา 2 ขางพรอมกันยืดขาทีละขางออกไปในขณะที่

สนเทากําลังยึดอยุท่ีพื้นยกขาข้ึนมาใหขนานกับพื้นงอฝาเทาเขามาหาตัวเลวยืดกลับ 
(ฌ) ทาท่ี 8 ยืดและงอฝาเทาสลับกันโดยทําพรอมกัน โดยใชขอเทาขยับไมขยับขา 
(ญ) ทาท่ี 9 ยืดขาใหตรงแลวยกข้ึนขนานกับพื้น ใชขอเทาหมุนปลายเทาเปนวงกลม          

10 คร้ัง 
(ฎ) ทาท่ี 10 ใชเทาขยํากระดาษหนังสือพิมพใหเปนลูกกลมๆคล่ีออก แลวใชนิ้วเทาฉีก

กระดาษออกเปนช้ินๆ 
 

7.6 การเลือกรองเทาควรเลือกซ้ือในเวลาบายหรือเย็นรองเทาท่ีใสตองมีขนาดพอดี
กับเทารองเทาตองพื้นนุม ขนาดพอดีเทา มีสายรัดสน ปลายรองเทาเปนรูปปาน นิ้วเทาจะไดไมเบียด
กัน หลีกเล่ียงรองเทาแตะท่ีใสแบบคีบระหวางนิ้วเทาเพราะบริเวณซอกนิ้วผิวบอบบางอาจเปนแผล
ไดงายรองเทาทํางานตองปดหุมทุกดาน หนังไมแข็ง และมีเชือกหรือตีนตุกแกเพื่อสามารถปรับ
ขนาดไดเวลาเทาบวมรองเทาใหมใสแควันละคร่ึงช่ัวโมงแลวเปลี่ยนไปใสคูเกาสลับกันแบบนี้ไป
กอนสัก 3-4วัน เพื่อปองกันรองเทากัดผูปวยท่ีเทาชา อาจตองใชวิธีวางฝาเทาบนกระดาษแลววาด 
ตัด นําไปทาบกับรองเทาขณะซ้ือ เพราะถาใหลองสวมอาจเลือกรองเทาท่ีคับกวาปกติเพราะเทาชา 
ทําใหไดรองเทาท่ีเล็กเกินไป (โปรดดูรูปตัวอยางในหนาถัดไป)  
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(ก) 

 
(ข) 

 
 

ภาพท่ี 14  การเลือกรองเทา 
 (ก) การเลือกรองเทาหุมสนท่ีเหมาะสม   
 (ข) การเลือกรองเทาแตะท่ีเหมาะสม 
 
หลักการสรางแรงจูงใจผูปวย 

การจะสรางส่ือเพื่อใหผูปวย ไมเพียงแคตองมีความรูความเขาใจเน้ือหาท่ีแมนยําและ
ถูกตองครบถวนกระบวนความเทานั้น แตจะตองสามารถกระตุนใหผูปวยเกิดแรงจูงใจและผลักดัน
ใหผูปวยมีความกระตือรือรน ท่ีจะนําความรูซ่ึงไดรับจากส่ืออกมาใชดวย กอนท่ีเราจะกลาวถึงวิธี
สรางแรงจูงใจ จะตองลงลึกไปที่สาเหตุและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงนิสัยหรือพฤติกรรมของ
ผูปวย 

1. ธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและสาเหตุท่ีผูปวยขาดแรงจูงใจทฤษฎี
ลําดับข้ันของการเปล่ียนแปลง (Stages of Change Model) สรุปเปนข้ันตอนไดแก 
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1.1.1. ระยะมองไมเห็นปญหา (precontemplation) ระยะนี้เปนระยะท่ีผูปวย 
ยังไมคิดถึงความเกี่ยวของของพฤติกรรมสุขภาพของตนเองวาเกี่ยวของกับผลลัพธอันเลวราย เชน 
ในระยะนี้ นักสูบบุหร่ีจะคิดวา ตนสูบบุหร่ีไมมากไมมีทางเปนมะเร็งไดเลย 

1.1.2. ระยะมองเห็นปญหา (contemplation) ระยะน้ีบุคคลจะมองเห็นความ
เส่ียงหรือปญหาท่ีอาจติดตามมาจากพฤติกรรมสุขภาพของตน อยางไรก็ตามเม่ือช่ังน้ําหนักแลวยัง
ไมพบความคุมคาท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง เรียกงายๆวา รูแตยังไมลงมือทําอะไรนั่นเอง ผูปวยอาจ
ติดอยูในระยะน้ีเปนเดือนหรือหลายป 

1.1.3. ระยะเตรียมตัวหรือพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลง (preparation) ระยะนี้เปน
ระยะท่ีบุคคลไดแสดงความพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง พวกเขาอาจวางแผนการแลววาจะทํา
อยางไรเพื่อลดน้ําหนัก อาจซ้ือรองเทาวิ่ง ไปเปนสมาชิกในฟตเนส โดยท่ัวไปแลวการลงมือทําตาม
แผนมักเกิดในชวง 1 เดือนหลังจากวางแผน ถาเกินจากนี้แลวความตั้งใจก็จะเร่ิมลดลง 

1.1.4. ระยะลงมือปฏิบัติ (action) ในระยะนี้บุคคลจะทําตามแผนท่ีไดวางไว 
เร่ิมมีการกระทําอยางเปนกิจจะลักษณะ 

1.1.5. ระยะคงสภาพพฤติกรรมใหม (maintenance) คือระยะท่ีบุคคลสามารถ
ปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรมสุขภาพท่ีไดตั้งใจไวอยางตอเนื่อง อาจกินเวลาหลายเดือนจนถึง
หลายปแลวแตชนิดของพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงมักมีความยากงายแตกตางกัน อยางไรก็ตาม กอนที่
บุคคลจะเขามาถึงระยะคงสภาพไวไดนั้น พวกเขาก็ตองผานการ เผลอไป และแกไขปรับปรุงตนเอง
คร้ังแลวคร้ังเลาอยูหลายครั้งเลยทีเดียว การพลาดไปมักจัดวาเปนกระบวนการตามธรรมชาติของ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ไมไดจัดวาเปนความ ลมเหลว แตอยางใด 
 

 
 
ภาพท่ี 15 วงจรลําดับข้ันของการเปล่ียนแปลง 



 
 

41 

ระยะตางๆของการเปล่ียนแปลงมีลักษณะเปนวงจรซ่ึงหมายความวาการเปล่ียนแปลงสวนใหญจะ
เปนไปตามลําดับข้ัน และอาจยอนกลับไปกลับมาได เชน หากเม่ือเคยทําไดอยางท่ีตั้งใจไวก็อาจมี
บางอยางผลักดันเขากลับไปยังจุดท่ีมองขามปญหาอีกก็ได ดังนั้น ผูบําบัดหรือใหการรักษาตองทํา
ความเขาใจกับพฤติกรรมตามธรรมชาติ เขาใจในความ เผลอไป วาไมใชความลมเหลว ผูท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดสําเร็จ อาจตองผานกระบวนการ 3-4 รอบจนกวาจะรักษาสภาพพฤติกรรม
สุขภาพของตนเองไวไดสําเร็จ 

1.2. ทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (Health Belief Model) มี 4 หลัก
ประการท่ีสําคัญคือการรับรูความรายแรง (perceived seriousness) ความรายแรงของโรคอาจ
สามารถพูดและอธิบายไดไมยาก เปนในรูปการใหความรู เชนใหความรูแกนักดื่มวาการดื่มเหลา
อาจทําใหตับแข็ง กระเพาะอาหารอักเสบ ความจําเส่ือม  

1.2.2. การรับรูความเส่ียงของตนเอง (perceived susceptibility) เม่ือคนเรารับรู
ความเส่ียงตอการเกอดโรค ปญหา ความไมสบายบางอยางก็จะทําใหตองหันมาสนใจและดูแล
ตัวเองมากยิ่งข้ึน ยิ่งรับรูมากอนวาความรายแรงของปญหาท่ีอาจเกิดไดและตองมีความเส่ียงเทาไหร 
ก็จะทําใหแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนตัวเองสูงข้ึน 

1.2.3. การรับรูประโยชน (perceive benefit) การรับรูประโยชนเปนการ
ผลักดันพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีมาก แนนอนวา เราควรไดออกกําลังกายหากเรามีความเชื่อวานี่คือส่ิง
ท่ีเปนประโยชนตอระบบหัวใจและกระดูก ในทางตรงขาม เราคงไมทาครีมกันแดดหากเราไมมี
ความเช่ือวามันจะชวยปองกันมะเร็งผิวหนัง (หรือปองกันความดําในกรณีคนเอเชียได)  

1.2.4. การรับรูอุปสรรค (perceive barrier) จัดวาเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุดในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การรับรูอุปสรรคท่ีวานี้หมายถึงการรูตัววาผลการช่ังน้ําหนักกําไร
ขาดทุนของพฤติกรรมใหมนั้นเปนอยางไร เม่ือเทียบกับพฤติกรรมเกาสาเหตุท่ีผูปวยขาดแรงจูงใจ 
หรือ ความลังเลใจ (Ambivalence) เกิดจาก 

1.3.1. มองไมเห็นความเส่ียงของตนเอง 
1.3.2. มองไมเห็นความคุมคาหากจะลงทุนปฏิบัติ 
1.3.3. ยังไมไดช่ังน้ําหนักผลดีผลเสียของพฤติกรรมหรือช่ังแลวยังไมพบความ

คุมคาของการเปล่ียนแปลงตนเอง 
1.3.4. การคิดถึงหรือพบอุปสรรค (ซ่ึงบางคร้ังก็เปนเพียงเหตุผลท่ีเล่ือนลอย)  
 ตัวอยางการนําเสนอประเด็นท่ีผสมผสานกันระหวางขอ 1-3 สูการ

ส่ือสารยังประชาชนเพ่ือใหนําเด็กมาหยอดวัคซีนโปลิโอควรประกอบไปดวยการสื่อสารวา “โรค
โปลิโอเปนโรครายแรงหากเปนแลวจะทําใหเกิดความพิการไปตลอด (การรับรูความรายแรง) 
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ลูกหลานของทานมีความเสี่ยงตอการติดเช้ือโปลิโอ (การรับรูความเส่ียงของตนเอง) การหยอด
วัคซีนสามารถสรางภูมิคุมกันตอโรคนี้ได (การรับรูประโยชน)”12 

 นอกจากกระบวนการของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพโดยหลัก
สําคัญ 4 ประการแลว เรายังพบวาส่ิงท่ีทําใหคนเราเปล่ียนแปลงก็เพราะวามี บางส่ิงบางอยาง 
กระตุนเตือนใจหรือ โดนใจ มากพอท่ีจะทําใหผูปวยเกิดความเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมได เชน
บางคนอาจะเปนความเช่ือทางพิธีกรรม ศาสนา หรือส่ิงเฉพาะตัวอ่ืนๆ เราเรียกแรงแหงความเช่ือม่ัน
ประเภทนี้วาเปน ความเช่ือม่ันในตนเอง (Self-efficacy) แอลเบิรด แบนดูรา (Albert Bandura, 1977) 
ไดเคยกลาวไววาความเช่ือในความสามารถของตนเองในการทําบางอยางจะกระตุนใหคนเรากระทํา
ส่ิงนั้นดวยความต้ังใจ 

2. เจาะจงกลุมเปาหมาย 
2.1. ขอมูลท่ีครบถวนและตรงจุดการจูงใจตองตรวจสอบดูวากลุมเปาหมายที่ควร

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพคือใครบาง อาจเปน ผูปวยโรคเร้ือรัง เชน เบาหวาน, ความดันโลหิต
สูง, เปนตน ซ่ึงอาจหมายถึงการเปล่ียนเปลงพฤติกรรมท่ีสงผลตอสุขภาพในระยะยาว เชน การดื่ม
เหลา สูบบุหร่ี การรับประทานอาหาร เปนตนเราจะตองรูกอนวา กลุมเปาหมายของเราตองการการ
แรงจูงใจไปสูเร่ืองใด ตองมีขอมูลใหครบ 

2.2. ส่ือสารใหโดนใจการใหแตขอมูลและความรู ความเส่ียง ไมไดทําใหเกิด
แรงจูงใจเสมอไป แรงจูงใจในการเปล่ียนแปลงของคนเรานั้นแตกตางกัน บางรายอาจใชประเด็นใน
การทํางานไดดีข้ึน บางรายอาจใชประเด็นโรคแทรกซอนท่ีรายแรง เชน อัมพาต มาใชจูงใจ เชน เรา
พบวานักเรียนมัธยมท่ีไดรับรูวาตนมีความเส่ียงจากพฤติกรรมทางเพศท่ีไมปลอดภัย ก็ไมไดมี
พฤติกรรมทางเพศท่ีดีข้ึน กรณีเชนนี้ หมายความวาตองเพิ่มประเด็นความรายแรงที่ โดนใจ เขาไป
ไวดวย  

2.3. ยกตัวอยางเคยมีงานวิจัยเกี่ยวกับบุหร่ีในวัยรุน พบวาวัยรุนนั้นเกิดแรงจูงใจใน
การเลิกบุหร่ีหลังจากไดรับขอมูลเกี่ยวกับ การสูบบุหร่ีทําใหฟนไมสวย มากกวาการส่ือสารวาการ
สูบบุหร่ีมีความเส่ียงตอการเปนมะเร็ง เปนตน 

3. ใชประโยชนจากสถานการณ / จุดบริการเม่ือระบุกลุมเปาหมายไดแลว ก็ตองมาดู 
จุดบริการ ซ่ึงหมายถึงข้ันตอนใหบริการท่ีมีความเหมาะสมในการใหความรูหรือสรางแรงจูงใจเชน 
บริการท่ีหองฉุกเฉิน อาจจะเหมาะสมกับผูท่ีประสบอุบัติเหตุและมีประวัติการดื่มเหลาบริการที่หอง
จายยา อาจจะเหมาะสมกับผูปวยหลายโรค (Multiple Medical Condition) ซ่ึงมารับยาหลายชนิด
                                                 

12เทอดศักดิ์ เดชคง, เทคนิคใหคําปรึกษาแบบสรางแรงจูงใจ Motivational Counseling 
หลักการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ดวยการสนทนาสรางแรงจูงใจ (กรุงเทพฯ: หมอชาวบาน, 
2555), 54. 
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บริการท่ีหนาหองตรวจของแพทย อาจะเหมาะกับการชักจูงใหกินยาใหครบถวนบริการหนาหอง
ตรวจ อาจใหความสําคัญกับการมาตรวจตามนัดอยางสมํ่าเสมอการจะรูวาจุดบริการใดมีความ
เหมาะสมนั้น อาจตองมีการวิเคราะหผังการทํางาน (process flow chart) แลวเลือกข้ันตอนท่ีสําคัญ
คือ ผูรับบริการจะใหความใสใจ และผูใหบริการก็สามารถใหบริการโดยไมกระทบกับงานท่ีทําอยู 

 เคยมีการศึกษาซ่ึงสนับสนุนโดย NIAAA (The National Institute on Alcohol 
Abuse and Alcoholism) การศึกษานี้ทําในหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลหลายๆแหงต้ังแตปลายป 
ค.ศ. 2007ในการศึกษานี้มีการติดตามอาสาสมัครซ่ึงก็คือผูท่ีเขามาใชบริการในหองฉุกเฉิน เปน
จํานวนกวา 1,100 คน เปนเวลา 3เดือน โดยกลุมอาสาสมัครเหลานี้เปนผูท่ีไดรับการประเมินวามี
พฤติกรรมด่ืมเหลาท่ีมีความเส่ียง (เชน ดื่มมากกวา 4 ดื่มมาตรฐานตอวัน หรือ 14 ดื่มมาตรฐานตอ
สัปดาหในผูชาย) โดยกลุมทดลองจะไดรับการสนทนาใหเห็นความสําคัญของปญหาการดื่ม พรอม
กับคําแนะนําท่ีฝากเอาไปปฏิบัติ ดานกลุมควบคุมก็ไดรับแผนพับเปนขอมูลการดื่มอยางปลอดภัย 

 การสนทนากับอาสาสมัคร ซ่ึงก็คือผูปวยที่อาจประสบอุบัติเหตุเล็กนอยโดยไมได
เกี่ยวของกับการดื่มเลย หลายๆคนก็ไมไดมีอาการมึนเมา แตเพราะดวยแบบสอบถามท่ีพวกเขาเคย
ตอบมาวา พวกเขาเคยด่ืมแบบไมปลอดภัย จึงทําใหถูกดึงมาเขารวมวิจัย 

 เม่ือติดตามผลในระยะ 3 เดือน หลังจากการสนทนาท่ีหองฉุกเฉิน พบวากลุม
ทดลองท่ีไดรับการสนทนาจากเจาหนาท่ีนั้นมีการดื่มท่ีต่ํากวาท่ีจะเปนโดยเฉล่ีย 3ดื่มมาตรฐาน มี
จํานวนนอยกวา 1 ใน 3 ท่ีหันมาดื่มนอยลงจนอยูในปริมาณท่ีปลอดภัย (เทียบกับกลุมควบคุมซ่ึงมี
อยู 1 ใน 5 ไดดื่มนอยลงจนอยูในปริมาณท่ีปลอดภัย)  

 

 
 
ภาพท่ี 16   ผังการใหคําแนะนําปริมาณหองฉุกเฉิน 14 มหาวิทยาลัยแหงสหรัฐอเมริกา 
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 จากการศึกษานี้ทําใหหองฉุกเฉินหลายแหงตองเปล่ียนแนวปฏิบัติ ซ่ึงแตเดิมอาจ
สนใจประเด็นในการดื่มเหลาก็ตอเม่ือ มี “สัญญาณ” บอกวาเปนนักดื่ม หรือกําลังมึนเมาอยู ก็หันมา
คัดกรองหรือสอบถามพฤติกรรมการดื่มในผูใชบริการทั่วไป และหากพบวาเปนการดื่มท่ีเส่ียง ก็
ควรใหบทสนทนาเพื่อจูงใจใหหันมามองปญหาจากการด่ืมท่ีอาจมองขามไปและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการดื่มใหอยูในปริมาณท่ีปลอดภัยมากข้ึน 

 ส่ิงท่ีไดจากเหตุการณและการติดตามผลการดื่มของผูใชบริการหองฉุกเฉิน มี
ดังนี้คือสถานท่ีและสถานการณท่ีเพิ่งไดรับประสบการณมา จะกระตุนเตือนทําใหท้ังผูรับสารมี
ความพรอมท่ีจะเปดใจรับฟงขอมูล เชนการเพิ่งประสบอุบัติเหตุ กรณีผูติดแอลกอฮอล หรือการ
สนทนาในผูปวยเบาหวาน เม่ือทราบวาผลเลือดมีระดับน้ําตาลสูงกวาปกติ และกระบวนการสราง
ความตระหนัก อาจเร่ิมตนจากการประเมินเพื่อคนหาความเส่ียง เปนอันดับแรก เม่ือพบความเส่ียง
แลว ก็สามารถเช่ือมโยงพฤติกรรมสุขภาพเขาไปสูปญหาสุขภาพท่ีจะเกิดตามมา งายๆก็คือเราตอง
ใหขอมูลเกี่ยวกับผลเสียท่ีจะตามมา เพื่อสรางความวิตกกังวลและความเครียดท่ีมีประโยชน 

4. การสรางแรงตึงเครียดคนเราจะมีการเปล่ียนแปลงไดก็ตอเม่ือเกิดความทุกข หรือก็
คือความตึงเครียด การที่จะปลอยใหผูท่ีมีน้ําหนักเกินมีความสบายใจจนมองขามความเส่ียงตางๆ  
หรือการสรางความสบายใจใหผูปวยท่ีลืมกินยาบอยๆคงจะไมเกิดผลดีแน13

13ควรเร่ิมตนจากการ
ช้ีใหเห็นปญหาและสรางความตึงเครียดท่ีพอเหมาะตอการเปล่ียนแปลงตนเอง การสรางความเครียด
นี้ไมใชการขูหรือตําหนิ เพียงอยางเดียว มีหลายวิธีดวยกัน ดังนี้ 

4.1. วิธีช้ีใหเห็นส่ิงท่ีไมสอดคลองระหวางความตองการและการกระทํามนุษยทุก
คนอยากมีสุขภาพดี ตองการความสุขท้ังนั้นแตพฤติกรรมสุขภาพที่ไมดีนั้นเกิดจากความตองการ
และการกระทํานั้นไมสอดคลองกัน การชี้ใหเห็นความไมสอดคลอง (develop discrepancy) นี้จะทํา
ใหเกิดความเครียด ไมสมดุลแลวผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลง (หรือแมกระท่ังยอมรับวาเปล่ียน
ไมได)  

 การถาม ถึงส่ิงท่ีช้ีลงไปยังส่ิงท่ีกระทําวาไมสอดคลองกับส่ิงท่ีตองการ เชน 
เปาหมายในชีวิต, ถามถึงอดีตท่ีดีกวาปจจุบัน  

 การช้ีใหเห็นมุมมองอ่ืน หักมุมความคิดเพ่ือใหเห็นสถานการณในแงมุมท่ีตาง
จากเดิมเชนไมไดเสียสุขภาพตนเองคนเดียว แตทําใหเปนภาระคนในครอบครัวดวย 

4.2 วิธีการตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีงาย เชนการคลําตับดวยมือ เพื่อชวยกระตุน
แรงจูงใจในผูปวยดื่มสุราเร้ือรัง โดยผูปวยจะไดรับการอธิบายแลววา การด่ืมสุรามีผลตอตับ แตยัง

                                                 
13เร่ืองเดียวกัน, 19. 
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ไมรูสึกและไมเห็นภาพ การคลําตับดวยมืออาศัยการกดลงไปเบาๆ บริเวณชายโครงดานขวาซ่ึงเปน
ท่ีอยูของตับ กดลงไปในตําแหนงชายโครงเพื่อสัมผัสขอบของตับ โดยการกดลงอยางนุมนวลดวย
มือหรือนิ้วมือท้ัง 4 ท่ีชิดกันเปนแผนปกติเราจะคลําไมพบ แตหากผูปวยมีอาการตับโต ตับแข็ง จน
สามารถสัมผัสไดดวยตนเอง จะเกิดความตระหนักและเห็นโทษของเหลาข้ึนมาอยางชัดเจน 

4.3 การช้ีใหเห็นความเช่ือท่ีคลาดเคล่ือนเชน การสูบบุหร่ีไมใชปญหา หยุดเหลา
ไมยากไมไดติดเหลา (ท้ังๆท่ีดื่มมากและมีปญหาสุขภาพ) หากไมมีอาการอะไรก็ไมตองกินยา (ใน
ผูปวยโรคเรื้อรังเชน ความดัน) หรือ ใครๆเขาก็ทํากันแบบนี้ เปนตนโดยตองช้ีแจงดวยเหตุผลและ
ขอเท็จจริง 

4.4 เปรียบเทียบขอดีขอเสียการชังน้ําหนักใหเห็นผลดีและผลเสียของการ
เปล่ียนแปลงตนเอง (หรือการไมเปล่ียนแปลง) จะชวยใหผูปวยมองเห็นส่ิงท่ีควรกระทําไดชัดเจน
ข้ึนตัวอยางเชน 
 
ตารางท่ี 7   ตัวอยางการช่ังน้ําหนักขอดีขอเสีย 
 

การชั่งน้ําหนักกรณีการกินยาตอเนื่อง สําหรับผูปวยความดันโลหิตสูง 

ขอด ี
-  ลดคาใชจายเร่ืองยา 
-  ไมตองพบแพทยบอย ๆ  

-  ไมตองนอนโรงพยาบาล 
-  ทํางานได ไมเวียนหวั 

ขอเสีย 
-  อาจมีอาการมาก 
-  อาจเสียคาใชจายในการรักษา 
-  อาจเสียงงานเนื่องจากอาการปวย 

-  ส้ินเปลืองคายา 
-  ตองเกินทางมาพบแพทย เสียเวลา

ทํางาน 
 กินบางหยดุบาง กินยาตอเนื่อง 
 

4.5 การชี้ใหเห็นทางออก จากความเครียดดังกลาวในแบบสรางสรรคจะชวยสราง
พฤติกรรมสุขภาพข้ึนไดและอาจะเปนทางออกท่ีไมเรงรัดจนเกินไป เพราะพฤติกรรมสุขภาพเปน
ส่ิงท่ีปฏิบัติตอเนื่องมาจนเคยชินเปนนิสัย ไมสามารถแกไดภายในระยะเวลาอันส้ันเชน การวางแผน
การเปล่ียนแปลงโดยอาศัยปจจัยรวมกันดังนี้ 

4.5.1 มีการวางแผนโดยกําหนดเปาหมายเปนลําดับข้ัน ควรมีความชัดเจนใน
การกําหนดเปาหมายและระยะเวลาท่ีจะไปใหถึงเปาหมาย ในระดับเปาหมายระยะส้ัน เชน 1 วัน ไป
จนถึงเปาหมายระยะยาว เชน 1อาทิตย 1เดือน 1ป เปนตน 
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ตารางท่ี 8  ตัวอยางการต้ังเปาหมายแบบข้ันบันได 

 
 

4.6 มีการวางแผนวิธีการเพ่ือใหคนใกลชิดหรือคนท่ีมีความสําคัญกับผูปวยให
ความสนับสนุนเชน ใหกําลังใจอยางไร วิธีพูด หรือการนับเงินเหลือจากการดื่มเหลา พาไปรวมกัน
ออกกําลังกาย เปนตน 

4.7 การคาดการณอุปสรรคและการแกไข อุปสรรคเปนส่ิงท่ีตองเกิดข้ึนอยาง
หลีกเล่ียงไมได การเตรียมตัวกอนเปนส่ิงท่ีดี เชนตัวอยางตอไปนี้ตัวอยางการคาดการณอุปสรรคใน
การเลิกดื่มสุรา และการคาดการณอุปสรรคเพ่ือการกินยาใหตอเนื่อง 
 
ตารางท่ี 9  การคาดกาณและแกไขอุปสรรค (1)  
 

อุปสรรค ทางแกไข 
1. การชักชวนจากเพื่อน 1. ปฏิเสธ/อางปญหาสุขภาพ/อางภรรยาหาม 
2. เวลาวางชวงเย็นหลังเลิกงาน 
 

2. หากถึงเวลาเลิกการทํางาน ทําลวงเวลา อาจเลนกีฬากับเพ่ือนกอน
กลับบาน 

3. คลายเครียด 3. ออกกําลังกาย และฝกฝนเทคนิคลายเครียด อยางเชนการฝกหายใจ 
การทําสมาธิกอนนอน 

 
ตารางท่ี 10 การคาดกาณและแกไขอุปสรรค (2)  
 

อุปสรรค ทางแกไข 
1. รีบไปทํางาน เลยลืมกินยามื้อเชา 1. เอายาใสกระเปา พรอมกับเขียนกระดาษโนตกินยาไวที่โตะทํางาน 

2. อาจมีงานดวน ทําใหไมมีเวลาไปพบ

แพทยตามนัด 

2. จดช่ือยาเอาไว หากยาหมดสามารถซื้อจากรานขายยาแกขัดไปกอน 
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5 การสรางสัมพันธภาพระหวางกันเปนท่ีแนนอนวาสัมพันธภาพท่ีดีระหวางหมอ 
หรือผูใหความรูกับคนไขสงผลใหเกิดความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนตอพฤติกรรมสุขภาพ โดยเรา
สามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดีไดดวยวิธีตอไปนี้ 

5.2 การแสดงความเขาใจ เห็นใจ แรงจูงใจของผูปวยจะมีชวงท่ีแผวและอาจจะมี
พฤติกรรมซํ้าเกา ตองใหกําลังใจและเขาใจผูปวยมิใชวากลาวซํ้าเติม 

5.3 การใหขอมูลยอนกลับ คือ การใหขอมูลอยางตรงไปตรงมาเม่ือมีอาการโรคท่ี
สอดคลองกับพฤติกรรมท่ีไมดีของผูปวย เปนกาย้ําเตือนอยางงายๆ 

5.4 ชวยกําหนดเปาหมายระยะส้ัน วางแผนอยางคอยเปนคอยไป 
5.5 มีความกระตือรือรนในการใหความชวยเหลือ 

 
ส่ือท่ียังมีการใชอยู หรือส่ือเก่ียวกับเบาหวานประเภทตางๆ 

1. Diabetes conversation map เปนส่ือการสอนรูปแบบใหม ท่ีไมใชเกมส เปนส่ือการ
สอนท่ีตองการใหผูปวยเกิดกระบวนการเรียนรูจากการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณการอยู
รวมกับโรคเบาหวานกับผูปวยคนอ่ืนๆในกลุมและระหวางผูปวยกับผูใหการศึกษา ประเด็นท่ีมีการ
อภิปรายในกลุม เชน การดูแลสุขภาพของตนเอง การควบคุมเบาหวานดวยตนเอง การเลือก
รับประทานอาหารท่ีดีตอสุขภาพ การมีกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม การที่ผูปวยไดมีการพูดคุย
แลกเปล่ียนประสบการณกันภายในกลุมนั้นเปนการชวยผูปวยคนอ่ืนๆ ใหทราบถึงวิธีการดูแลสุขภาพ 
สามารถนําขอมูลท่ีไดจากกลุมไปปฏิบัติในชีวิตจริงความรูท่ีไดจากกลุมทําใหผูปวยเกิดการสราง
เปาหมายหรือวิธีในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในวิถีทางท่ีเหมาะสม ซ่ึงขอมูลท่ีเปนประโยชน
เหลานี้ลวนมาจากผูปวยในกลุม มิใชมาจากผูใหการศึกษา ส่ือการสอนน้ีจะเนนผูปวยเปนจุดศูนยกลาง
แหงกระบวนการเรียนรู โดยในหน่ึงกลุมประกอบดวยผูปวย 3-10 คน และผูใหการศึกษาท่ีมีความรู
เร่ืองเบาหวาน 1 คน ท่ีตองผานหลักสูตรการอบรมการใชส่ือการสอนน้ี 
 ตัวอยางส่ือ 
 

    
 

ภาพท่ี 17 Diabetes conversation map (1)  
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ภาพท่ี 18 Diabetes conversation map (2)  
 

2. Food Modelโมเดลอาหารจําลอง (Food Model) เปนส่ือท่ีมีมานานแลวตาม
โรงพยาบาลตางๆ เพื่อเปนตัวอยางอาหาร สําหรับการแนะนําการรับประทานอาหารใหถูกหลัก
โภชนาการ โดยจะขอนําภาพตัวอยางมาจากการสํารวจขอมูลท่ีโรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี วันท่ี 
12-14 ธันวาคม 2555 
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ภาพท่ี 19 โมเดลอาหารจําลอง 

3. Website การส่ือสารในปจจุบันมีความหลากหลายมากข้ึน นอกจากส่ือท่ีอยูใน
รูปแบบส่ิงพิมพแลว ยังมีส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆเขามามีบทบาทกับชีวิตคนสมัยใหม ขอดีของเว็บ
ไซดคือสามารถเปดไปดูเม่ือไหรก็ไดท่ีเขาอินเตอรเน็ต สามารถมีลูกเลน Multimedia และ 
Interactive กับผูชม อินเตอรเน็ท และเว็บไซดเกี่ยวกับสุขภาพมีอยูมากมายหลายเว็บดวยกัน ซ่ึง
ขอมูลมีท้ังขอมูลจริง และมีขอมูลท่ีไมมีแหลงท่ีมาอยูมากเชนเดียวกัน ฉะนั้น หากผูปวยตองการ
ขอมูลท่ีถูกตองควรตองมีการตรวจสอบแหลงท่ีมากอนวานาเช่ือถือหรือไม  
 เว็บไซดท่ีเกี่ยวกับการใหความรูความเขาใจโรคเบาหวานยกตัวอยางเชน 

 http://www.diabassocthai.org 
 http://www.medicalnewstoday.com/info/diabetes 
 http://www.medicinenet.com/diabetes_mellitus/article.htm 
 http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/diabetes 
4. ภาพประกอบภาพประกอบส่ือการสอน และการทําโปสเตอร แผนพับ ภายใน

โรงพยาบาลปจจุบันมีใหเห็นโดยท่ัวไป ซ่ึงผูวิจัยไดเก็บภาพตัวอยางบางสวนมาจาก โรงพยาบาล
สระบุรีจ.สระบุรี วันท่ี 12-14 ธันวาคม 2555 
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ภาพท่ี 20  ภาพประกอบส่ือการสอน 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

งานวิจัยเร่ือง การออกแบบส่ือผสมเพื่อการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา มี
จุดประสงคเพื่อทราบแนวทางการออกแบบพัฒนาส่ือการสอนโรคเบาหวานสําหรับผูสูงอายุ ท่ีมี
เนื้อหาครบถวน และรูปแบบท่ีนาสนใจมากข้ึน และเพ่ือกระตุนใหผูปวยมีความพึงพอใจในการ
เรียนรูมีข้ันตอนการวิเคราะหวิจัยตามลําดับดังนี้ 

1. รวมรวมขอมูลตางๆ 
2. วิเคราะหความตองการของกลุมเปาหมาย และวิธีการออกแบบส่ือเพื่อการ เรียนรู

สําหรับผูปวยเบาหวานวัยชรา 
3. ออกแบบส่ือผสมการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา 
4. สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
5. ทดสอบส่ือ 
6. วิเคราะหผลและอภิปรายผลการศึกษา  
7. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
รวบรวมขอมูลตางๆ 
ในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

1. แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
1.1 ขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร วรรณกรรม และส่ือประเภทตางๆ รวมถึง

วิทยานิพนธ หวัขอดังนี ้
1.1.1 ขอมูลภาคทฤษฏี ไดมาจากการวิเคราะหจําแนกขอมูลประเภทเอกสาร

ส่ิงพิมพ  เชนหนังสือทฤษฎีการออกแบบตางๆ  หนังสือและบทความเชิงวิชาการเกี่ยวกับ
โรค เบาหวาน  และการ ติดตอ เข า เ รี ยนในคาบ เ รียนโภชนาการของ ผูป วย เบาหวาน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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1.1.2 ขอมูลกรณีศึกษา (Case Study) ไดมาจากการสืบคนขอมูลประเภท
เอกสารส่ิงพิมพ และส่ือส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส คลิป VDO และ Website ตางๆ 

1.2 ขอมูลปฐมภูมิ เกิดขึ้นจากการหาขอมูลดวยตนเอง ดวยวิธีการดังตอไปนี ้
1.2.1 จากการลงพื้นท่ีจริง  การสังเกตดวยตนเอง และแบบสัมภาษณของ

ผูเช่ียวชาญ โดยจะเนนไปในเร่ือง สภาพความเปนจริงในการเรียนรูโรคเบาหวานในระบบปจจุบัน 
ส่ือเดิมท่ีมีอยู สถานท่ีจัดการเรียนรู ระบบบริการตางๆ 

1.2.2 จากการเก็บขอมูลดวยเคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสํารวจกลุมเปาหมายใน
งานวิจยัโดยใชแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อนาํมาอางอิงกอนออกแบบส่ือ 

2. วิธีการรวบรวมขอมูล 
2.1 วางแผนผังโครงสรางเพื่อคัดหาหัวขอสําหรับการคนควา โดยแบงหัวเร่ืองท่ี

ตองทําการคนควาออกมาเปนแนวทางในการคนควา 
 

 
 

ภาพท่ี 21   แผนผังการวางหวัขอเพ่ือเก็บขอมูล 
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2.2 รวบรวมขอมูล แบงตามหัวขอ 
2.2.1 ขอมูลภาคทฤษฏีตางๆท่ีเกี่ยวของ มีวิธีการรวบรวมดังนี้ 

2.2.1.1 ทฤษฎีการออกแบบนิเทศนศิลปท่ีเกี่ยวของและนํามาใชภาค
เอกสาร ศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรมงานท่ีไดรับการตีพิมพ จากหองสมุดราชการตางๆ เชน 
หองสมุดของมหาวิทยาลัย ยืมวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของจากภาควิชา หรือซ้ือจากรานหนังสือ  

2.2.1.2 หลักการและความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานเบ้ืองตน 
ภาคเอกสาร ศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรมงานท่ีไดรับการ

ตีพิมพ จากหองสมุดราชการตางๆ เชน หองสมุดของมหาวิทยาลัย ยืมวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของจาก
ภาควิชา หรือซ้ือจากรานหนังสือ 

ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหสรุปเนื้อหาในเขารวมการเรียน
ในคาบเรียนโภชนาการของผูปวยเบาหวาน มหาวิทยาลัยมหิดล สอนโดย อ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล 
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

ขอมูลท่ีไดจากการปรึกษาจากผูรวมงานวิจัย คือ คุณ มณีรัตน 
เตชะวิชียร นักศึกษาปริญญาโท ภาคโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร 

2.2.2 กรณีศึกษาแขนงตางๆ 
2.2.2.1 ส่ือการเรียนรูเกี่ยวกับเบาหวานประเภทตางๆ 

ภาคเอกสาร ศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรมงานท่ีไดรับการ
ตีพิมพ จากหองสมุดราชการตางๆ เชน หองสมุดของมหาวิทยาลัย ยืมวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของจาก
ภาควิชา และส่ือส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส คลิป VDO และ Website ท่ีมีความนาเชื่อถือ 

การสังเกตและเก็บขอมูลจากหนวยงานสุขศึกษา รพ.สระบุรี 
2.2.3 ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค กอนลงมือสรางส่ือ เพื่อนํามาออกแบบส่ือ 

2.2.3.1 พฤติกรรมผูปวยเบาหวานวัยชราผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือคือแบบ
สํารวจพฤติกรรมโดยวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เปนกลุมเปาหมายโดยตรงคือผูปวย
โรคเบาหวาน วัยชรา (อายุ 60 ปข้ึนไป) จํานวน 10 คน ซ่ึงไดประสานกับโรงพยาบาลสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี โดยยื่นใบขอศึกษาดูงานผานภาควิชา ในวันท่ี 12 และ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซ่ึง
และไดสรางแบบสอบถามโดยอิงกับจุดประสงคท่ีตองการทราบนําเสนอ ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 11   จุดประสงคท่ีตองการทราบผานเคร่ืองมือวจิัย แบบสํารวจพฤติกรรมผูบริโภค 
 

ชุดที ่ จุดประสงคของคําถาม ขอคําถาม 

1 เพื่อหาขอจํากัด 
ในการออกแบบ 

1.1 ขอจํากัดของกลุมเปาหมาย 
 - ขอมูลท่ัวไป เพศ/อาชีพ/ ระดับการศึกษา 
 - ตัวหนังสือแบบใดอานไดชัดเจนท่ีสุด (รูปแบบ) 
 - ตัวหนังสือขนาดใดท่ีมองไมเห็น (ขนาด) 
 - คูสีตัวอักษรท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนท่ีสุด  
 - มีสภาพหูตึงหรอืไม 
1.2 ขอจํากัดทางดานสถานท่ี 
 - สภาพหองหรือสถานท่ีใชงานจริงมาขนาดเทาไหร 

เพียงพอรองรับสื่อแบบใดบาง รองรับจํานวนคนได
เทาไหร 

 - มีไฟฟาเพียงพอ ปลั๊กไฟ เทาไหร  
 - โตะ เกาอี้ มีใหเปนอยางไร 
 - สามารถเช่ือมตอ internet ไดหรือไม 

2 เพื่อหาแรงจงูใจ หรือ 
แรงกระตุนใหเกิด 
การเสพยสื่อและนําไป
ปฏิบัติได 

2.1 ความช่ืนชอบหรือความสนใจรวมกัน 
 - ขอมูลท่ัวไป เพศ/ อาชีพ/ ระดับการศึกษา 
 - สื่อท่ีสนใจในชีวิตประจําวัน 
 - กิจกรรมท่ีใหความสนใจ 
 - รูปแบบกราฟฟคท่ีสนใจ ช่ืนชอบ 
2.2 ทัศนคติตอโรคเบาหวาน 
 - สาเหตุของโรคเบาหวานเกิดจากอะไร 
 - มีความคิดเห็นในการใชชีวิตรวมกับโรคเบาหวาน

อยางไร 
 - คิดวามีความรูความเขาใจเดิมเพียงพอหรือไม 
 - กลัวอะไรจะเกิดข้ึนมากท่ีสุดเม่ือเปนโรคน้ี 

3 เพื่อสรางสือ่ใหสอดคลอง
กับบริบททางสังคม  
และอัตลักษณของ
กลุมเปาหมาย 

3.1  สภาพพ้ืนเพเดิมของกลุมเปาหมาย 
 - สังเกตุความเปนอยู และสอบถามกิจวัตรประจําวันของ

กลุมเปาหมาย 
 - สังเกตุสภาพบานเมือง สภาพสังคมและอัตลักษณของ

การออกแบบ/ รูปแบบกราฟฟก ท่ีเจือปนอยูในทองถิ่น 
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2.2.3.2 ผูใหความรูทางโภชนาการลงพื้นท่ีสํารวจท่ีโรงพยาบาล
สระบุรี โดยสอบถามสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง กับเจาหนาท่ีอบรมสุขศึกษาใหผูปวย รวมถึงนัก
โภชนาการท่ีเอ้ือเฟอใหขอมูล จํานวน 3 ทาน คือ 
 คุณขนิษฐา  ปาสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ. สระบุรี 
 คุณอุไรวรรณ โชคปญญาพงษ พนักงานกลุมสุขศึกษา รพ. สระบุรี 
 คุณ อนงค เชียงคํา เจาหนาท่ีฝายโภชนาการ รพ. สระบุรี 
 
วิเคราะหความตองการของกลุมเปาหมาย และวิธีการออกแบบส่ือเพื่อการ เรียนรูสําหรับผูปวย 
 การวิเคราะหความตองการของกลุมเปาหมาย แบงออกเปนสองกลุมคือ 
 1. พฤติกรรมของผูปวยเบาหวานวัยชราแบบสอบถามสําหรับผูปวยเบาหวานวัยชรา 1 ได

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนดวยกัน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตน 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือหาขอจํากัดในการออกแบบ 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความสนใจ 
  โดยผูศึกษา ไดนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับผูปวยโรคเบาหวาน วัยชรา ใน
โรงพยาบาลสระบุรี จํานวน 10 คน  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตนซ่ึงประกอบไปดวยเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
อาการหูตึง  โดยเปนลักษณะใหเลือกตามลักษณะสภาพความเปนจริง  
 ช่ือตัวช้ีวัด : รอยละของลักษณะตามความเปนจริงของผูปวยเบาหวานสูงอายุ 
 หนวยวัด   : รอยละ (%) 
 คําอธิบาย : พิจารณาจากการนําผลสํารวจในประเด็นยอย หารดวยจํานวนเต็มของกลุม
ตัวอยางท้ังหมด แลวคูณดวย 100 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพื่อหาขอจํากัดในการออกแบบประกอบไปดวยการเลือก
ตัวหนังสือที่มองเห็นไดชัด และคูสี รวมถึงขนาดตัวอักษร โดยแบบเปน 2 ลักษณะการคํานวนผล  
 การคํานวนหาคาเฉลี่ย ประกอบดวย 2 ชวงแรก คือลักษณะตัวอักษร และสี ท่ีมองเห็นได
ชัดเจน ใหเลือกคะแนน จาก1 – 5 ตามลักษณะสภาพทางความเปนจริง หมายถึง  5 มากท่ีสุด 4 มาก 3 
ปานกลาง 2 นอย 1 นอยท่ีสุด 
 
 
                                                 

1 ภาคผนวก  ก, 115-121. 
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 ช่ือตัวช้ีวัด : คาเฉล่ียของประเด็นยอยเพื่อหาขอจํากัดในการออกแบบ 
 หนวยวัด   : คาเฉล่ีย ( x ) 
 คําอธิบาย  : วิธีคิดวิเคราะหระดับคะแนนมีดังนี้ 
 นําคะแนนในแตละชอง คูณกับจํานวนผูท่ีลงคะแนนในชองนั้นๆ นํามาบวกกัน และ
หารดวยจํานวนท้ังหมด ของผูตอบแบบสอบถาม ก็จะได คาเฉล่ีย ( x ) ของความคิดเห็นออกมา 
 การวิเคราะหคะแนนคําตอบ ในแตละประเด็นแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑการให
คะแนนคําตอบ แบงเปน 5ระดับ กําหนดชวงคะแนนเปนดังนี้ 

คะแนน ชวงคะแนน  ระดับความคิดเห็น 
5 4.3 – 5.0 มากท่ีสุด 
4 3.5 – 4.2 มาก 
3 2.7 – 3.4 ปานกลาง 
2 1.9 – 2.6 นอย 
1 1.0 – 1.8 นอยท่ีสุด 

 
 การคดิวเิคราะหแบบรอยละ  
 ช่ือตัวช้ีวดั : รอยละของจํานวนผูปวยเบาหวานสูงอายุ ท่ีสามารถมอเห็นตัวอักษรในขนาด
ตางๆ 
 หนวยวัด   : รอยละ (%) 
 คําอธิบาย : พิจารณาจากการนําผลสํารวจในประเดน็ยอย หารดวยจํานวนเต็มของกลุม
ตัวอยางท้ังหมด แลวคูณดวย 100 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความสนใจ โดยมีเร่ืองส่ือท่ีใชในชีวิตประจําวัน รูปแบบกราฟฟก
และกิจกรรมประจําวันใหเลือกคะแนน จาก1 - 5 ตามความชอบและความสนใจสวนบุคคล หมายถึง  5 
มากท่ีสุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 นอย 1 นอยท่ีสุด 
 ช่ือตัวช้ีวดั : คาเฉล่ียของประเด็นยอยเพ่ือหาขอจํากัดในการออกแบบ 
 หนวยวัด   : คาเฉล่ีย ( x ) 
 คําอธิบาย  : วิธีคิดวเิคราะหระดับคะแนนมีดงันี ้
 นําคะแนนในแตละชอง คูณกับจํานวนผูท่ีลงคะแนนในชองนั้นๆ นํามาบวกกัน และ
หารดวยจํานวนท้ังหมด ของผูตอบแบบสอบถาม ก็จะได คาเฉล่ีย ( x ) ของความคิดเห็นออกมา 
การวิเคราะหคะแนนคําตอบ ในแตละประเด็นแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบ 
แบงเปน 5 ระดับ กําหนดชวงคะแนนเปนดังนี ้
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คะแนน ชวงคะแนน  ระดับความคิดเห็น 
5 4.3 – 5.0 มากท่ีสุด 
4 3.5 – 4.2 มาก 
3 2.7 – 3.4 ปานกลาง 
2 1.9 – 2.6 นอย 
2 1.0 – 1.8 นอยท่ีสุด 

 
 2. สภาพการสอนและ ผูใหความรูทางโภชนาการเปนการสํารวจและสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสราง ระหวางการเขาไปศึกษาดูงาน และสนทนากลุมในโรงพยาบาลสระบุรี วันท่ี 12 และ 14 
ธันวาคม 2555  วิเคราะหผลดวยการบรรยายและพรรณา 
 
ออกแบบส่ือผสมการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา 
 ข้ันตอนการออกแบบส่ือผสมการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา มีข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 

1. วางแผนการออกแบบ วาดโครงราง (Sketch)  
  ส่ือสําหรับการสอนคร้ังท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 22   วาดโครงราง (ส่ือสําหรับการสอนคร้ังท่ี 1-1) 



57 
 

 

 
 

ภาพท่ี 23 วาดโครงราง (ส่ือสําหรับการสอนคร้ังท่ี 1-2) 
 

 ส่ือสําหรับการสอนคร้ังท่ี 2 
 

 

    

  
 

 

ภาพท่ี 24 วาดโครงราง (ส่ือสําหรับการสอนคร้ังท่ี 2) 
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ส่ือสําหรับการสอนคร้ังท่ี 3 
 

 

 

 

ภาพท่ี 25 วาดโครงราง (ส่ือสําหรับการสอนคร้ังท่ี 3) 
 

ส่ือสําหรับการสอนคร้ังท่ี 4 
 

 

 

 
ภาพท่ี 26 วาดโครงราง (ส่ือสําหรับการสอนคร้ังท่ี 4-1) 
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ภาพท่ี 27 วาดโครงราง (ส่ือสําหรับการสอนคร้ังท่ี 4-2) 
 

2. ปรึกษาผูเช่ียวชาญ และผูรวมวิจยั 
2.1 นําภาพรางไปปรึกษาผูเช่ียวชาญและผูรวมงานวิจยั เพื่อตกลงในเร่ืองลําดับ

การเรียงหวัขอเร่ือง และตรวจเนื้อหาใหถูกตองครบถวน 
2.2 ไปปรึกษาโรงพิมพเร่ืองการจัดทําส่ือ 
2.3 ปรึกษาผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 

 ภาพตนแบบคร้ังท่ี 1 ในการรางโครงรางงานคร้ังแรก ผูวจิัยไดวางแผนใหลักษณะส่ือ
สามารถพับเก็บทีละสวนได โดยใน 1 เร่ืองจะประกอบไปดวยแผนพับช้ินเล็กมาพับตอๆกัน 
 

 
 

ภาพท่ี 28 ตนแบบคร้ังท่ี 1 
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พบปญหาคือ 
1. การจัดพิมพส่ือขนาดใหญ ไมสามารถพับเก็บได เพราะปญหาทางเทคนคิการพิมพ 

ปญหาเร่ืองวัสดุและ ชนดิกระดาษ 
2. รวมถึงเคร่ืองพิมพ ทําใหตองมาเปล่ียนรูปแบบใหม โดยใหเนื้อหาคงเดมิ 
3. การคิดส่ือท่ีเปน ปอปอัพ(pop up) หรือเปนกลไกจากกระดาษมีความซับซอน 

อาจจะมีปญหาพับเก็บยาก และความคงทนทางวัสด ุ
4. วิธีการท่ีจะเยบ็ติดส่ือเขาดวยกันยังเปนปญหา 
ภาพตนแบบคร้ังท่ี 2 

 

 

 
 
ภาพท่ี 29 ตนแบบคร้ังท่ี 2 (1) 
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ภาพท่ี 30 ตนแบบคร้ังท่ี 2 (2) 

 
ส่ิงท่ีไดปรับปรุงแกไข 
ในเร่ืองรูปแบบส่ือ ไดปรับปรุงใหรวมกนัเปนส่ือแผนใหญรวมเนื้อหาเขาไปใน

แผนเดยีวกันท้ังหมด โดยจะมีการดวางแยกเปนช้ินเล็กนอย สําหรับประกอบการสอนไมมีการพับ
เก็บ จะเปนการมวนเก็บแทน 

การจัดองคประกอบเปล่ียนจากการแยกหัวขอแตละเร่ืองไวในแผนยอยๆแลวคอยๆ
กางออกมา เปนการจัดเรียงภายในแผนเดยีว โดนเรียงลําดับหัวขอใหญ หรือเร่ืองสําคัญไวตรงกลาง 
แลวรายละเอียดยอยๆจากซายมาขวา –บนลงลาง 

การใชสียังยดึตามแบบเดิม คือเนนความสดใสแตเนนสีพื้นหลังใหเขม เพื่อเนน
ความสดใสของสีสันภาพประกอบ 

พบปญหาคือ 
นําไปปรึกษาผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ ไดรับการใหคําแนะนําวา รูปแบบการจดั

องคประกอบมีความรกเลอะเทอะเกินไป แจะมีตัวหนังสือประกอบอยูมากเกินไป และขาด concept
โดยรวม เนื้อหาขอความเยอะเกินไปควรยอยเนื้อหาออกมาเปนส่ือช้ินยอย ไมรวมทุกอยางไวใน
แผนใหญ เนื่องจากทําใหมองไมเห็นจุดเดนของแตละเร่ืองรูปแบบส่ือ หากตองการใหอานไดหมด
ทุกคนท่ีลอมรอบส่ือ ตองมีการดแผนเล็ก ระบุเนื้อหาปลีกยอยแทน เพื่อสามารถวางการด และอาน
ไดทุกคน จึงออกมาคลายส่ือลาสุดสีสันมีความสดใสแตยงัไมสามารถเนนจุดเดนไดและตัวอักษรใน
บางสวนคอนขางจม 
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ภาพตนแบบคร้ังท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 31 ตนแบบคร้ังท่ี 3 

 
ส่ิงท่ีไดปรับปรุงแกไข 
ในเร่ืองรูปแบบกราฟฟค ไดมีการลดทอนเนื้อหาลงจากการนําเนื้อหาท้ังหมดลงใส

ไวในแผนเดียวกันเปนการแยกส่ือประกอบช้ินเล็กออกมา เพื่อลดจํานวนตัวอักษรและความรกใน
องคประกอบในเร่ืองสีสันมีการอางอิงท่ีมาท่ีไปและ มี concept มากข้ึน 

รูปแบบส่ือจะมีช้ินแยกยอยเพิ่มข้ึนเนื่องจากพยายามลดทอนองคประกอบลงจาก
แผนหลัก โดยสวนท่ีสําคัญนอยกวาก็จะสามารถเลือกไดวาจะนพมาแสดงดวยหรือไม และมีการด
ช้ินเล็กท่ีบรรจเุนื้อหาสําหรับอานและสงตอไดทุกมุมมองในการเรียนการสอน 

เม่ือไดรูปแบบท่ีแนนอนแลว จึงไดใชวิธีการเดียวกันในการออกแบบส่ือหัวขออ่ืนๆ
ตามมา 
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 (ก)   (ข) 

  
 (ค)   (ง) 

  
 (จ)   (ฉ) 

  
 (ช)   (ญ) 
 
ภาพท่ี 32 ตนแบบชิ้นตางๆ 

(ก) ส่ือแผนใหญ  2 (ข) ส่ือแผนใหญ 3 (ค) ส่ือแผนใหญ 4 
(ง) ส่ือแผนใหญ 5 (จ) ส่ือแผนใหญ 6 (ฉ) ส่ือแผนใหญ 7 
(ช) ส่ือแผนใหญ 8 (ญ) ส่ือแผนใหญ 9 
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3. ปรับแกไขจนไดส่ือตัวอยาง ท่ีเสร็จสมบูรณพรอมนําไปทดสอบ 
 ส่ือสําหรับการสอนคร้ังท่ี 1: ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
 
ตารางท่ี 12 ตนแบบงานสําเร็จ เร่ืองความรูท่ัวไปเกีย่วกบัโรคเบาหวาน  
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ตารางท่ี 12 ตนแบบงานสําเร็จ เร่ืองความรูท่ัวไปเกีย่วกบัโรคเบาหวาน (ตอ) 
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 ส่ือสําหรับการสอนคร้ังท่ี 2: โภชนบําบัดกบัโรคเบาหวาน 
 
ตารางท่ี 13  ตนแบบงานสําเร็จ เร่ืองโภชนบําบัดกับโรคเบาหวาน 
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ตารางท่ี 13  ตนแบบงานสําเร็จ เร่ืองโภชนบําบัดกับโรคเบาหวาน (ตอ) 
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 ส่ือสําหรับการสอนคร้ังท่ี 3: โภชนบําบัดเพื่อปองกันและบําบัดภาวะแทรกซอน
แบบเฉียบพลันและเร้ือรัง รวมถึงรูปแบบการบริโภคอาหารในสถานการณตางๆ 
 
ตารางท่ี 14 ตนแบบงานสําเร็จ เร่ืองโภชนบําบัดเพื่อปองกันและบําบัดภาวะแทรกซอนแบบ

เฉียบพลันและเร้ือรัง 
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ตารางท่ี 14 ตนแบบงานสําเร็จ เร่ืองโภชนบําบัดเพื่อปองกันและบําบัดภาวะแทรกซอนแบบ
เฉียบพลันและเร้ือรัง (ตอ) 

 

 
 
ตารางท่ี 15  ตนแบบงานสําเร็จ  เร่ืองรูปแบบการบริโภคอาหารในสถานการณตางๆ 
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ตารางท่ี 15  ตนแบบงานสําเร็จ เร่ืองรูปแบบการบริโภคอาหารในสถานการณตางๆ (ตอ) 
 

 
 
 ส่ือสําหรับการสอนคร้ังท่ี 4:  ยาและอินซูลิน การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับ
โรคเบาหวาน และการดแูลเทาในชีวติประจําวัน 
 
ตารางท่ี 16   ตนแบบงานสําเร็จ เร่ืองยาและอินซูลิน 
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ตารางท่ี 16  ตนแบบงานสําเร็จ เร่ืองยาและอินซูลิน (ตอ)  
 

 
 
ตารางท่ี 17 ตนแบบงานสําเร็จ เร่ืองการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับโรคเบาหวาน 
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ตารางท่ี 17 ตนแบบงานสําเร็จ เร่ืองการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับโรคเบาหวาน (ตอ) 
 

 
 
ตารางท่ี 18 ตนแบบงานสําเร็จ เร่ืองการดแูลเทาในชีวิตประจําวนั 
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สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเกบ็ขอมูลจากการนําส่ือไปทดสอบ ไดแก 
1. แบบประเมินสําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแกแบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อเก็บผลการวิจัย จากการทดลองใชส่ือจํานวน 20 คน2 
2. แบบประเมินสําหรับเก็บขอมูลจากผูเช่ียวชาญ 2 ดาน3 

2.1 ผูเช่ียวชาญทางดานการใหความรูกับผูปวยดานโภชนาการโภชนบําบัด และ
ผูเช่ียวชาญดานโรคเบาหวาน จํานวน 4 คนไดแก 

นายแพทย ณรงค วณิชยนิรมลแพทยประจําคลีนิคเบาหวาน รพ.สระบุรี 
คุณ อุไรวรรณ โชคปญญาพงคพนักงานกลุมสุขศึกษา รพ. สระบุรี 
คุณ นิสากร สิงหพูล พนักงานกลุมสุขศึกษา รพ. สระบุรี 
คุณ พิมพอนงค กุหลาบ พนักงานกลุมโภชนาการ รพ. สระบุรี 

2.2 ผูเช่ียวชาญทางดานนิเทศนศิลป จํานวน 3 คนไดแก 
อ. รุงโรจน รัตนพิเชฐกุลผูเช่ียวชาญดานการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ และส่ือ

อิเล็กทรอนิค อาจารยประจําภาควิชาออกแบบส่ือนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ. อาวิน อินทรังษี ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบกราฟฟค อาจารยประจํา

ภาควิชานิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ อาจารยประจําภาควิชา

นิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ทดสอบส่ือ 
ทดสอบส่ือโดยการนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง คือผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 

2 วัยสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) จากโรงพยาบาลสระบุรี จังหวดัสระบุรี ท่ีเขาตามเกณฑการคัดกรองกลุม
ตัวอยาง และเต็มใจเขารวมงานวิจยัซ่ึงดําเนินการทดสอบส่ือภายในวนัท่ี 26 มิถุนายน – 22 สิงหาคม 
พ.ศ.2556 จํานวน 2 กลุมการเรียนรู (กลุมละ 10 คน) ใหการเรียนรูจากส่ือท่ีสอนโดยผูเช่ียวชาญ
จํานวน 4 คร้ัง/กลุมโดยแบงหัวขอในแตละคร้ัง ตามหัวขอของส่ือ ไดแก 

คร้ังท่ี 1 ความรูท่ัวไปเกีย่วกบัโรคเบาหวาน 
คร้ังท่ี 2 โภชนบําบัดกับโรคเบาหวาน 

                                                 
2 ภาคผนวก ก, 115-120 
3 ภาคผนวก ก, หนา121-130 
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คร้ังท่ี 3 โภชนบําบัดเพื่อปองกันและบําบัดภาวะแทรกซอนแบบเฉียบพลันและ
เร้ือรัง รวมถึงรูปแบบการบริโภคอาหารในสถานการณตางๆ 

คร้ังท่ี 4 ยาและอินซูลิน, การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับโรคเบาหวาน และ
กาดูแลเทาในชีวิตประจําวัน 
ภาพแสดงการทดสอบส่ือ 
 

   

   

   
 
ภาพท่ี 33   การทดสอบส่ือ 
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วิเคราะหผลและอภิปรายผลการศึกษา 
เม่ือผูวิจัยไดนาํส่ือท่ีออกแบบจากการวิเคราะหตามหลักการดังกลาว ไปทดสอบกับ

คนไขจริง และไดรับการประเมินจากผูเช่ียวชาญในแขนงตางๆ แบงออกเปน  3 กลุมการประเมินคือ 
1. ความพึงพอใจส่ือสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน วัยชรา 
2. ความพึงพอใจในดานการใชงานจริง จากผูเช่ียวชาญดานเบาหวาน  

1.1 ความพึงพอใจในเนื้อหาของส่ือ 
1.2 ความพึงพอใจในดานการใชงาน 

2. ความพึงพอใจดานความสวยงาม แหมาะสม จากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 
2.1 ความพึงพอใจดานรูปแบบส่ือ 
2.2 ความพึงพอใจดานรูปแบบการนําไปใช 
2.3 ความพึงพอใจดานความสวยงาม 

แบบประเมินท้ังหมดใชวิธีการการคํานวนหาคาเฉล่ีย โดยใหเลือกคะแนนจาก 1 – 5  ตาม
ลักษณะสภาพทางความเปนจริง หมายถึง  5 มากท่ีสุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 นอย 1 นอยท่ีสุด 

ช่ือตัวช้ีวดั : คาเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจในงานออกแบบ 
หนวยวัด   : คาเฉล่ีย ( x ) 
คําอธิบาย  : วิธีคิดวเิคราะหระดับคะแนนมีดงันี ้
นําคะแนนในแตละชอง คูณกับจํานวนผูท่ีลงคะแนนในชองนั้นๆ นํามาบวกกนั และ

หารดวยจํานวนท้ังหมด ของผูตอบแบบสอบถาม ก็จะได คาเฉล่ีย ( x ) ของความคิดเหน็ออกมา 
การวิเคราะหคะแนนคําตอบ ในแตละประเด็นแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑการให

คะแนนคําตอบ แบงเปน 5ระดับ กําหนดชวงคะแนนเปนดังนี้ 
คะแนน ชวงคะแนน ระดับความคิดเห็น 

5 4.3 – 5.0   มากท่ีสุด 
4 3.5 – 4.2   มาก 
3 2.7 – 3.4   ปานกลาง 
2    1.9 – 2.6   นอย  
1 1.0 – 1.8   นอยท่ีสุด 
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
หลังจากท่ีผูวจิยันําส่ือไปประเมินกับผูเช่ียวชาญจึงไดมีการสรุปผล และขอเสนอแนะท่ี

นาสนใจซ่ึงผูวจิัยไดทําการสรุปอภิปรายผลดวยการบรรยายและพรรณาสามารถแบงตามหัวขอ
ดังตอไปนี ้

1. ดานรูปแบบการสอน 
1.1 มุมมองผูรับส่ือ 
1.2 มุมมองผูสอนและผูใชงาน 
1.3 มุมมองจากนกัออกแบบ 

2. มุมมองผูสอนและผูใชงาน 
2.1 ดานรูปแบบการใชงานและการจัดเก็บ 
2.2 ดานเนื้อหา ความถูกตองและการแบงประเภทเน้ือหา 

3. มุมมองจากนกัออกแบบ 
3.1 ดานความสวยงามและกราฟฟคท่ีเลือกมาใช 

4. สรุปผลการอภิปราย 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิจัยแบงออกเปน 2สวนโดยเปนผลเพื่อนําไปพัฒนาออกแบบส่ือการสอน และ
ผลหลังจากการรับส่ือเพ่ือประเมินส่ือท่ีออกแบบ ดังนี้  

1. ผลวิจัยเพ่ือเพือ่พัฒนาส่ือความรูสําหรับผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวาน 
2. ผลการออกแบบส่ือผสมเพ่ือการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา 
3. ผลวิเคราะหความพึงพอใจในส่ือผสมเพ่ือการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา 
มีรายละเอียดท่ีผูวิจัยไดแจกแจง แบงเปนข้ันตอนยอยๆ  และสรุปใจความท่ีสําคัญไว

ดังตอไปนี ้
 

ผลวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือความรูสําหรับผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวาน 
ผลวิจัยเพ่ือพฒันาส่ือความรูสําหรับผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานที่มีเนือ้หาครบถวน

และรูปแบบท่ีนาสนใจมากข้ึนไดวิเคราะหมาจากขอมูลดงันี้ 
1. จากการคนควาขอมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และการปรึกษาผูเช่ียวชาญไดแบง

ขอมูลสําหรับการเรียนรูใหกับผูปวยออกเปนเนื้อหายอยท้ังหมด 9 เร่ืองไดแกความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน 

1.2. ความจริงและความเช่ือ 
1.3. โภชนบําบัดกบัโรคเบาหวาน 
1.4. โภชนบําบัดเพือ่ปองกันและบําบัดภาวะแทรกซอนแบบเฉียบพลัน 
1.5. โภชนบําบัดเพือ่ปองกันและบําบัดภาวะแทรกซอนแบบเร้ือรัง 
1.6. รูปแบบการบริโภคอาหารในสถานการณตางๆ 
1.7. ยาและอินซูลิน 
1.8. การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับโรคเบาหวาน 
1.9. การดูแลเทาในชีวิตประจําวนั 
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2. การคนควา จากส่ิงพิมพเอกสารและงานวิจัย พบวา ส่ือประเภท ConversationMap 
จะชวยสรางเสริมความรูความเขาใจโดยใชผูเรียนเปนศูนยกลางและเกิดการปฏิสัมพันธกันระหวาง
การเรียนการสอน ซ่ึงทําใหกําหนดรูปแบบการสอนโดยใช Conversation Map เปนตนแบบสํารวจ
โดยแบบสังเกต และสัมภาษณ แบบกึ่งโครงสราง ระหวางการเขาไปศึกษาดูงาน และสนทนากลุม
ในโรงพยาบาลสระบุรี วันท่ี 12 และ 14 ธันวาคม 2555 

2.1. ลักษณะทางรูปธรรมของสถานท่ีใหความรู 
 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 34 โรงพยาบาลสระบุรี จังหวดัสระบุรี 12/14 ธ.ค. 2555 

 
 หองท่ีมีการใหความรูแกผูปวยสุขศึกษาในตอนนี้ยังไมมีหองเฉพาะทางเปน

ของตนเองโดยปจจุบันไดทําการยืมใชหองประชุมของโรงพยาบาล แสดงใหเห็นวาในบางคร้ัง
แมแตโรงพยาบาลก็ไมสามารถการันตีไดวาผูปวยจะอยูในสถานท่ีซ่ึงมีความพรอมในการใหส่ือทุก
รูปแบบแมจะมีปล๊ักใหใชไฟฟาก็ตาม เนื่องจากเปนหองยืม การจะตอ อินเทอรเน็ต หรือการใช
คอมพิวเตอรก็ไมสะดวกไมไดมีไวสําหรับใหผูปวยใช รือแมแตการยกโทรทัศนมาก็ยังตองมีการขน
ยายเขา-ออก เม่ือการสอนเสร็จส้ินก็ตองยกออก เพื่อใหหองมีการใชงานอ่ืนๆตอได ซ่ึงถือวาไม
สะดวก ยิ่งหากเปนส่ือท่ีอาจนําไปใชภายนอกดรงพยาบาลแลวอาจยิ่งพบกับสภาวะท่ีไมเหมาะสม
ไดมากข้ึนหากตองพึ่งอุปกรณประเภทตอพวง 

 มีเกาอี้ และโตะใหใชไดคอนขางครบครัน และน่ังฟงบรรยายไดสะดวก 
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2.2. ลักษณะการสอน การใชส่ือ และการใหความรูในผูปวยเบาหวานวัยชราใน
ปจจุบัน 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 35 โรงพยาบาลสระบุรี จังหวดัสระบุรี 12/14 ธ.ค. 2555 
 

2.2.1. ผูปวยยังมีความไมเขาใจถึงเหตุและผลของรางกายที่จะเกิดข้ึนจากการ
ควบคุมระบบโภชนาการ และบางสวนยังมีความเขาใจผิด เนื่องจากวิธีการสอนและส่ือการสอนยัง
ไมเราใหเกิดความนาสนใจเทาท่ีควร 

2.2.2. ผูปวยมีความเบ่ือหนายจากการสอนเชิงบรรยาย ทําใหเกิดการงวงซึม 
หรือเพราะเจอการสอนท่ีซํ้ากันหลายคร้ังทําใหไมสนใจและหลับ 

2.2.3. ผูปวยพอจะมีความรูโดยคราวๆในเร่ืองโภชนาการของผูปวยเบาหวาน 
และบางคนก็เช่ือมั่นในความรูท่ีตัวเองมี สามารถตอบคําถามและรูตัววาตนเองที่ผานมากินมาก
เกินไปจึงทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูง 

2.2.4. ความกลัวของผูปวยตอโรคเบาหวานมักจะไมรุนแรงเนื่องจากสวนมาก
จะไมใชอาการที่เกิดข้ึนแบบเฉียบพลัน แตเปนอาการสะสมเร้ือรัง แตหากเปนอาการเร้ือรังท่ีมีความ
อันตรายถึงชีวิตและตองรับทุกขทรมานผูปวยจึงจะมีปฏิกริยาท่ีตื่นตัวข้ึนมาบาง โดยมักจะมีคําถาม
เชนวา ทรมานมากหรือไม หรือมีคาใชจายในการรักษามากหรือไม 

2.2.5. ความสําคัญในการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนท่ีเปน “มนษุย” และผูปวย
ท่ีเปน “มนุษย” เชนเดยีวกัน ทําใหอยางนอยถึงจะไมสนใจแตกย็ังมีความเกรงใจในฐานะหมอ และ
ผูปวย มีความเกื้อกูลและตอบโตกันไดใกลชิดกวาการเรียนดวยระบบตอบโตอัตโนมัติ 
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3. จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทางโภชนาการ และนักสอนสุขศึกษา1 ทําใหทราบวา 
3.1. โรงพยาบาลมีหนวยงานเฉพาะเพ่ือการสอนสุขศึกษา และผลิตส่ือใหผูปวยอยู

เองแลว 
3.2. ส่ือท่ีโรงพยาบาลมี หลายประเภทท่ีเคยใช เชน แผนภาพ โปสเตอร แผนพับ 

และส่ือประเภทอ่ืนๆแตผลท่ีออกมาใกลเคียงกันคือ สามารถชวยใหผูปวยมีความรูเพิ่มข้ึน แตตอง
พึ่งตัวผูปวยเองที่จะตระหนักและเห็นความสําคัญในการนําไปปฏิบัติ 

3.3. หลายคร้ังท่ีผูสอนโภชนาการไดเนนย้ําวา ตัวผูปวยท่ีขาดแรงจูงใจในการรับ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน หรือขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติก็จะไมสามารถทําใหเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมได 

3.4. มีการวิจัยส่ือและผลท่ีไดรับจากการใหความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานของ
โรงพยาบาลอยูบางแลว ซ่ึงผลของการวิจัยเม่ือใหความรูและความเขาใจแกผูปวยก็สามารถชวยให
เกิดผลสัมฤทธ์ิใหระดับน้ําตาลในเลือดลงลงไดบาง แตกลุมผูปวยเปนแบบรวมชวงอายุ และ มี
ผูปวยวัยชราเปนจํานวนมากท่ีสุด 

4. จากแบบสํารวจพบวา ผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคเบาหวานมีลักษณะดังนี้ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 การวิเคราะหลักษณะของกลุมเปาหมาย (1) 
 

4.1. เพศ:  ชาย  2หญิง 8คิดเปน ชาย 20% และหญิง 80%จะเห็นวาผูปวย
โรคเบาหวานในวยัสูงอายุสวนมากแลวเปนเพศหญิง 

                                                            

¹สัมภาษณ อุไรวรรณ โชคปญญาพงษ, นักสุขศึกษา แผนกสุขศึกษา โรงพยาบาล
สระบุรี, 12 ธันวาคม 2556. 
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แผนภูมิท่ี 2 การวิเคราะหลักษณะของกลุมเปาหมาย (2) 
 

4.2. ระดับการศึกษา: ต่ํากวาประถม 2 ประถม-มัธยม 8 ปริญญาตรี 0 สูงกวาตรี 0    
คิดเปนต่ํากวาประถม 20% ระดับ ประถม-มัธยม 80% สวนมากจะยังสามารถอานไดอยางชาๆ และมี
บางคนท่ีอานหนังสือไมออก เพราะไมไดเรียนมา เพราะฉะน้ันการออกแบบควรใชรูปภาพสัญลักษณ
ใหมากกวาตัวอักษรปริมาณมากๆ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 การวิเคราะหลักษณะของกลุมเปาหมาย (3) 
 

4.3. หูตึง:  มีอาการ 3 ไมมีอาการ 7   คิดเปน ผูปวยสูงอายุท่ีมีอาการหูตึง 30% และ
ไมมีอาการ 70%  โดยสวนมากจะยังสามารถไดยินและรับสารส่ือสารทางเสียงได แตตองชัดถอยชัดคํา 
ชัดเจน เขาใจงาย เพราะบางสวนแมจะไมมีอาการหูตึงชัดเจน แตก็จะใหสัมภาษณวา บางทีก็ไดยินไม
ชัดบางเปนบางคร้ัง 
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แผนภูมิท่ี 4 การวิเคราะหลักษณะของกลุมเปาหมาย (4) 
 

4.4. อาชีพ: เกษตรกร 1 ผูประกอบการ 3 แมบาน 5 อ่ืนๆ 1 (อยูบานเฉยๆ) คิดเปน 
เกษตรกร 10% ผูประกอบการ 30% แมบาน 50% และไมทําอะไร 10% สวนมากจะทํางานหรือชวย
ดูแลอยูกับบาน มากกวาจะออกไปทํางานขางนอก หรือยังใชแรงงานอยู ถาเปนผูประกอบการสวนมาก
จะเปนคาขาย 

 
 

แผนภูมิท่ี 5 การวิเคราะหลักษณะของกลุมเปาหมาย (5) 
 

4.5. จากแบบสํารวจกลุมเปาหมายเพ่ือหารูปแบบของลักษณะอักษร ผลคือ ผูปวย 
สามารถมองเห็นอักษรที่มีหัว ไดดีกวาอักษรท่ีไมมีหัว และมองเห็นอักษรท่ีมีความหนา ไดดีกวา
ตัวอักษรแบบปกติ หรือ เอียง ตัวอักษรท่ีมองเห็นไดชัดท่ีสุดคือ ลักษณะมีหัวและตัวหนาในส่ือของ
ผูวิจัย จึงไดเลือกใช รูปแบบ  Font  “TH SarabunPSK” และเลือกใชลักษณะตัวหนา (Bold) 
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ตัวอยา่ง Font: ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ณ ญ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ 
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4.6. จากแบบสํารวจกลุมเปาหมายเพ่ือหารูปแบบการใชสีกับอักษรพบวา ผูปวย

สามารถมองเห็นสีตัวอักษร แบบท่ีเปนพื้นสีออน หรือสีขาว ไดดีกวา อักษรบนพื้นสีเขม หรือดํา โดย
รูปแบบท่ีเห็นไดชัดเจนที่สุดคือตัวอักษรสีแดงบนพ้ืนสีขาวผูวิจัย จึงพยายามใชพืน้สีออนกวาตัวอักษร
เพื่อใหอานขอความไดงาย 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 6 การวิเคราะหลักษณะของกลุมเปาหมาย (5) 
 

4.7. จากแบบสํารวจกลุมเปาหมายกอนการออกแบบส่ือเพื่อหาขนาดตัวอักษรจะเห็น
ไดวาผูปวยสูงอายุโดยสวนมากมีการมองเห็นตัวอักษรไดดีในระดับ 28 pxข้ึนไปผูวิจัยจึงพยายาม
กําหนดขนาดอักษรเนื้อหาใหมีขนาดอยูท่ีประมาณ 28px เปนข้ันตํ่าสุด 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 7 การวิเคราะหความตองการของกลุมเปาหมาย (1) 
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4.8. จากแบบสํารวจกลุมเปาหมาย หาพฤติกรรมการเสพยส่ือของผูสูงอายุสรุปไดวา
ส่ือสวนมากท่ีผูสูงอายุรับชมบอยท่ีสุดคือโทรทัศน สามารถรับส่ือผานภาพเคล่ือนไหวและเสียงได 
และการอานหนังสือเปนหลัก ไมคอยปรับตัวเองเขาหาวิทยาการใหมๆอยางรวดเร็ว แตสามารถซึมซับ
ไดหากเห็นความจําเปน สวนมากมือถือมีไวใชติดตอกับญาติและลูกหลานเปนหลัก  
 

 
แผนภูมิท่ี 8 การวิเคราะหความตองการของกลุมเปาหมาย (2) 
 

4.9. จากแบบสํารวจกลุมเปาหมายเพื่อหารูปแบบกราฟฟกสําหรับผูสูงอายุสรุปวา
คาเฉล่ียท่ีออกมา มีผูปวยเบาหวานวัยชราท่ีสนใจรูปแบบกราฟฟกท่ีมีความสมจริงมากท่ีสุด และแบบ
เรขาคณิตนอยท่ีสุด 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 9 การวิเคราะหความตองการของกลุมเปาหมาย (3) 
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4.10. จากแบบสํารวจกลุมเปาหมายเพ่ือหากิจกรรมที่ช่ืนชอบของผูสูงอายุสรุปวา
กิจกรรมในชีวิตประจําวันท่ี ผูปวยโรคเบาหวานในวัยชรากลุมตัวอยางใหความสนใจที่สุดคือการดู
โทรทัศนและฟงวิทยุ สําหรับกลุมความสนใจหลักๆ ผูศึกษาไดแบงหัวขอหลักๆเปน 3 หัวขอ คือ 

 ขอ 1-5 จะเก่ียวกับการทํากิจกรรมที่ตองออกแรง ออกกําลังกาย โดยในกลุมนี้ 
การเดิน เปนกิจกรรมท่ีใหความสนใจมากท่ีสุด แตเทียบกับอีก 2 กลุมใหญ ถือวากิจกรรมเกี่ยวกับการ
ออกกําลังนี้มีการใหความสนใจนอยท่ีสุด 

 ขอ 6-10 เกี่ยวกับกิจกรรมที่สามารถทําเองไดภายในบาน หรือพื้นท่ีสวนตัว ไม
ตองใชแรงมาก กลุมนี้เปนกิจกรรมเทียบกับอีก2กลุมแลว มีผูปวยเบาหวานในวัยชราใหความสนใจ
มากท่ีสุด การดูโทรทัศนและฟงวิทยุไดรับความสนใจมากท่ีสุด รองลงมาคือการทํางานบาน และปลูก
ตนไม ตามลําดับ 

 ขอ 10-15 เปนกิจกรรมที่เนนใหเกิดการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน หรือไมสามารถ
ประกอบกิจกรรมในที่สวนตัวได ตองออกมาพบปะผูคน หรือมีผูรวมกิจกรรมมากกวา 1 ข้ึนไป 
กิจกรรมชุดนี้ไดรับความสนใจรองมาจากกิจกรรมโดยการออกไปพบปะเพื่อนฝูง เปนกิจกรรมท่ี
นาสนใจมากท่ีสุด 
 
ผลการออกแบบส่ือผสมเพื่อการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา 

จากผลวิเคราะหดังกลาว สามารถนํามาสรุปเปนการออกแบบไดดังนี้ 
1. วิธีการสอน และระยะเวลาในการสอนส่ือใชการสอนแบบเปนกลุม กลุมละ 3 คน

ข้ึนไปแตไมควรเกิน 10 คน การสอนมีเนื้อหาอยูมาก จึงแบงการสอนออกเปน ท้ังหมด 4 คร้ัง การ
สอนคร้ังละ 1 –1.30 ช่ัวโมง โดยในกิจกรรม 1 คร้ัง ผูปวยจะตองไดมีปฏิสัมพันธกับส่ือ และกับ
เพื่อนรวมกลุม มีกิจกรรมยอยเพื่อเพิ่มความตื่นตัวและสนุกสนาน การสอนจะถูกควบคุมโดย
ผูเช่ียวชาญทางดานการใหความรูดานเบาหวาน 1-2 คน 

2. ลําดับหัวขอในการสอน 
 จากการแบงประเภท และคัดแยกขอมูล รวมกับผูรวมงานวิจัย และการอางอิงจาก

ส่ือท่ีมีอยูแลว สามารถเรียงลําดับการสอนไดดังนี้ 
 คร้ังท่ี 1ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
 คร้ังท่ี 2 โภชนบําบัดกับโรคเบาหวาน 
 คร้ังท่ี 3 โภชนบําบัดเพื่อปองกันและบําบัดภาวะแทรกซอนแบบเฉียบพลันและ

เร้ือรัง รวมถึงรูปแบบการบริโภคอาหารในสถานการณตางๆ 
 คร้ังท่ี 4 ยาและอินซูลิน, การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับโรคเบาหวานและการ

ดูแลเทาในชีวิตประจําวัน 
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3. รูปแบบของส่ือเนื่องจากการสอนแบบกลุม และเนื้อหาที่มีปริมาณมาก และ
กลุมเปาหมายสูงอายุ (มีปญหาทางสายตา)ในแตละหัวขอส่ือจึงตองมีขนาดใหญ แตสามารถจัดเก็บ
ได และมีความหลากหลาย เพื่อกระตุนใหเกิดความอยากเรียนรู จึงแยกส่ือออกมาเปน 3 รูปแบบ 

3.1. ส่ือแผนใหญ สําหรับเนื้อหาหลักของแตละเร่ืองมีขนาดใหญพอท่ีจะใหคนใน
กลุมการเรียนรูมองเห็นไดท่ัวกันมีลักษณะกราฟฟคนําสายตาไปในแตละหัวขอการเรียนดวยการจัด
วางลําดับจากซายไปขวา จัดองคประกอบใหมีความเปนเอกภาพในหนึ่งหัวขอใหญ ประกอบดวย
เร่ืองยอยๆภายใน   

3.2. ส่ือท่ีสามารถมีปฏิสัมพันธได เปนส่ือท่ีแยกออกมาจากแผนใหญ ซ่ึงอาจจะมี
หนาท่ีขยายความเน้ือหาจากแผนใหญท่ีเปนภาพรวมของหัวขอหลักนั้นๆ และแทรกลูกเลนในบาง
ช้ิน เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน นาสนใจ เชน POP UP หรือกลไกกระดาษ เปนตน 

3.3. ส่ือท่ีเปนการด มักจะเปนเนื้อหาประกอบกับส่ือแผนใหญ เชน เปนคําตอบ
ของคําถาม เชน ในส่ือแผนใหญ มีรูปภาพอาหาร สวนการดมีขอความท่ีเปนสารอาหารตามรูปภาพ
นั้น หรือเปนขอยอย  และอาจะเปนเนื้อความท่ีซํ้ากับขอมูลในแผนใหญ ท่ีมีความกวางมาก ผูท่ีมอง
คนละมุมจากอีกดานสามารถเห็นเนื้อความผานการดแผนเล็กแทนได 

4. กําหนด Concept, Mood & Tone ท่ีเหมาะสมกับส่ือ โดยอางอิงจากการวิเคราะห
ขอมูลกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค และเก็บขอมูลจากส่ิงแวดลอมรอบๆตัวของกลุมเปาหมาย โดยได
ขอสรุปดังนี้ 

4.1. Concept: Daily Toys แปลตรงตัวคือ ของเลนประจําวัน เปรียบกับการมารวม
กิจกรรมการเรียนรูในแตละคร้ังก็เปนเหมือนการมาเลนสนุก โดยใชส่ือเปนของเลนซ่ึงของเลนท่ีวา
นี้ เชื่อมโยงเขาสูความหลังของผูสูงอายุ ในแตละหัวขอการสอน ก็จะมี Concept ยอยๆ ใหเหมาะกับ
เนื้อหาของเร่ืองราวในเนื้อหาของการสอนนั้นๆ 

4.1.1. แผนท่ี 1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับโรคเบาหวานConcept: Holy Bodhi สีสัน
จากตนโพธิ์ท่ีมีผาสีผูก สัญลักษณตนไมเปรียบกับรางกาย ตนเหตุของการแตกก่ิงไปยังเร่ืองยอย
ตางๆ 

 
ภาพท่ี 36  Reference (1) 



87 

 

4.1.2. แผนท่ี 2 ความสําคัญในการดูแลโรคเบาหวาน/ ความจริงและความเช่ือ
Concept: Hell & Haven ท้ังสองเร่ืองมีแงท่ีดีและเลวตางกันอยางชัดเจน ใชสัญลักษณทางความเช่ือ 
เกี่ยวกับทําดีไปสวรรค ทําช่ัวตกนรก เปรียบไดกับความสําคัญในการดูแลโรค และความเช่ือท่ีถูก 
จะนําสูส่ิงดี ถากลับกันก็จะมีทุกขเหมือนลงนรก  

 

 
ภาพท่ี 37  Reference (2) 
 

4.1.3. แผนท่ี 3 โภชนบําบัดกับโรคเบาหวานConcept: Market ตลาดสด แหลง
จับจายซ้ือของเพ่ือการนํามาอุปโภคบริโภค เปนการนําเขาสูเร่ืองอาหารการกินและการเลือกวัตถุดิบ
มาทําอาหาร และการเลือกซ้ือ 

 

 
ภาพท่ี 38  Reference (3) 
 

4.1.4. แผนท่ี 4 โภชนบําบัดเพื่อปองกันและบําบัดภาวะแทรกซอนแบบ
เฉียบพลันConcept: Temple fair งานวัด แสดงถึง เหตุการณหรือเทศกาลท่ีเกิดข้ึนช่ัวคร้ังช่ัวคราว 
หรือการเส่ียงทาย เส่ียงดวง 

 

 
ภาพท่ี 39  Reference (4) 
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4.1.5. แผนท่ี 5 โภชนบําบัดเพ่ือปองกันและบําบัดภาวะแทรกซอนแบบเร้ือรัง
Concept: Hospital โรงพยาบาล สถานท่ีซ่ึงไมนาพิสมัยในการมาอยูนาน แสดงถึงโรคเร้ือรังท่ีรักษา
ไมหาย 

 

 
ภาพท่ี 40  Reference (5) 
 

4.1.6. แผนท่ี 6 รูปแบบการบริโภคอาหารในสถานการณตางๆConcept: Map 
แผนท่ี แสดงถึงสถานท่ีตางๆ แสดงถึงการเดินทางไกล ตองเห็นสถานท่ีท่ีมีความหลากหลาย 

 

 
ภาพท่ี 41 Reference (6) 
 

4.1.7. แผนท่ี 7 ยาและอินซูลินConcept: Medicine cabinet ตูยารูปทรงแบบเกา 
แสดงใหเห็นถึงเร่ืองยาโดยตรง 
 

 
ภาพท่ี 42 Reference (7) 
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4.1.8. แผนท่ี 8 การออกกําลังกาย Concept: Stadium สนามกีฬา แสดงถึงเร่ือง
การออกกําลัง 

 

 
ภาพท่ี 43 Reference (8) 
 

4.1.9. แผนท่ี 9 การดูแลเทาในชีวิตประจําวัน Concept: Pedestrian ทางเทา ส่ือ
ถึงการเดิน และการใชเทา 
 

 
 

ภาพท่ี44 Reference (9) 
 

4.2. Mood & Tone: Fun, Clear, Colorful ใชสีสันท่ีมากและดูสนุกสนานมี
ชีวิตชีวา เนื่องจากส่ิงแวดลอมในเมืองไทยมีความหลากหลายท้ังทางสีและรูปทรงอางอิงจากรูปทรง
ท่ีมาจากสถานท่ีหรือของใชท่ีเห็นในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ จากการวิจัยพบวาผูสูงอายุจะมี
ปญหาในเร่ืองสายตาเปนพิเศษ แตเนื้อหาท่ีตองการใสลงในส่ือมีปริมาณมาก ฉะนั้นจึ้งทําใหกราฟ
ฟคมีความสะอาด ละอาจะลดทอนรายละเอียดจากความเปนจริงลงบาง 

 
 
 
 

 รูปทรง (Shape) - Clear 
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ภาพท่ี 45  รูปราง (shape) ท่ีใชในการออกแบบ 
 
 สี (Color) - Fun ,Colorful 
 

 

             
 

 
ภาพท่ี 46   สี (color) ท่ีใชในการออกแบบ 
ผลวิเคราะหความพึงพอใจในส่ือผสมเพื่อการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา 
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 เ ม่ือส่ือการเรียนรู รูปแบบใหมได ถูกนําไปประเมินโดยผู เกี่ยวของ  เชน  ผูปวย 
ผูเช่ียวชาญ ท้ังในดานเบาหวานและดานการออกแบบ ส่ือผสมเพ่ือการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวย
วัยชรา สามารถทําตามวัตถุประสงคของการวิจัยได คือ 

1. สามารถพัฒนาส่ือความรูสําหรับผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานโดยใชการรวบรวม
ขอมูลท่ีหามาเปนหลักการสําหรับการออกแบบใหมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

2. สามารถสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานเกิดความพึงพอใจในการ
เรียนรูโดยไดรับความพึงพอใจในระดับมาก-มากท่ีสุด จากผูปวยเบาหวานและการประเมินในแง
การใชเนื้อหาและรูปแบบของส่ืออยูในเกณฑท่ีคอนขางดีข้ึนไปไดผลออกมาดังนี้ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 10 แสดงระดับความพึงพอใจหลังใชส่ือของผูปวยในแงรูปแบบการเรียนการสอน 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 11 แสดงระดับความพึงพอใจของผูปวยหลังใชส่ือในแงความสวยงาม 
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แผนภูมิท่ี 12 แสดงระดับความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญ ดานเนื้อหา 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 13 แสดงระดับความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญ ดานการใชงาน 
 

 
 

แผนภูมิท่ี14 แสดงระดับความพึงพอใจดานรูปแบบส่ือ จากผูเช่ียวชาญการออกแบบ 
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แผนภูมิท่ี 15 แสดงระดับความพึงพอใจดานรูปแบบการใช  จากผูเช่ียวชาญการออกแบบ 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 16 แสดงระดับความพึงพอใจดานความสวยงาม จากผูเช่ียวชาญการออกแบบ 
 
สรุปไดวางานวิจัยเร่ืองการออกแบบส่ือผสมเพ่ือการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัย

ชรา สามารถแสดงคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในเกณฑดีข้ึนไป โดยมีแงท่ียังสามารถ
นํามาปรับปรุงตอไปได เชน ในแงของรูปแบบการจัดเก็บและการใชงาน ซ่ึงยังไดคะแนนสวนมาก
ในเกณฑ พอใช เนื่องจากมีขนาดใหญและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย จึงทําใหผูใชอาจจะตองเสียเวลา
ศึกษากอนการใชงาน แตผผลที่ไดคือความคุมคา โดยเฉพาะความพึงพอใจในหลายดานของผูปวย
อยูในระดับท่ีดี-ดีมากข้ึนไป 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาส่ือความรูสําหรับผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวาน 
2. เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู 

 
กลุมเปาหมายท่ีใชในงานวิจัย 

ศึกษาจากกลุมตัวอยางคือผูปวยที่มารับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลสระบุรีในแผนก

อายุรกรรม และตองไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 มาจัดเปนกลุมการเรียนรู

จํานวน 2 กลุม กลุมละ 10 คน (รวม 20 คน) โดยผูปวยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เปนผูสูงอายุ (60 ป ข้ึนไป) 

2. สามารถอานออกเขียนได  
3. ไมมีปญหาดานการไดยิน 

4. ไมมีปญหาในโรคเก่ียวกับความจํา เชนโรคความจําเส่ือม สมองเส่ือม 

5. ยินดีเขารวมงานวิจัยโดยความสมัครใจ 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

1. แบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค 
2. ส่ือผสมเพ่ือการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา 
3. แบบประเมินสําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
4. แบบประเมินสําหรับเก็บขอมูลจากผูเช่ียวชาญ 
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การวิเคราะหขอมูล 

ประเมินขอมูลเปนระดับความพึงพอใจจากคาเฉล่ีย  (x̄ ) ใหเลือกคะแนน จาก1 - 5 ตาม
ความชอบและความสนใจสวนบุคคล หมายถึง  5  มากท่ีสุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 นอย 1 นอยท่ีสุด และ
รอยละ (%)  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. รวบรวมขอมูลตางๆ 

1.1 ขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร วรรณกรรม และส่ือประเภทตางๆ รวมถึงวิทยา- 
นิพนธ หัวขอดังนี้ 

1.1.1 ขอมูลกรณีศึกษา (Case Study) ตางๆเชน ส่ือผสมท่ีเกิดข้ึนใหมใน
ปจจุบัน เทคโนโลยีตางๆ และส่ือท่ียังใชอยูในปจจุบัน 

1.1.2 ขอมูลภาคทฤษฏี ท้ังหลักการออกแบบ และหลักโภชนบําบัดรวมถึง
ความรูในโรคเบาหวาน 

1.2 ขอมูลปฐมภูมิ เกิดขึ้นจากการหาขอมูลดวยตนเอง ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
1.2.1 จากการลงพื้นท่ีจริง   
1.2.2 จากการเก็บขอมูลดวยเคร่ืองมือวิจัย  

2. วิเคราะหความตองการของกลุมเปาหมาย และแนวทางการออกแบบพัฒนาส่ือเพื่อ
การ เรียนรูสําหรับผูปวยเบาหวานวัยชรา 

3. ออกแบบส่ือผสมการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา-ปรับแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเช่ียวชาญ  

4. สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก 
4.1 แบบประเมินสําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก 

4.1.1 แบบประเมินความพึงพอใจ จากการทดลองใชส่ือ จํานวน 20 คน 
4.1.2 แบบประเมินสําหรับเก็บขอมูลจากผูเช่ียวชาญ 2 ดาน ไดแก 

ผูเช่ียวชาญทางดานการใหความรูกับผูปวยดานโภชนาการ และโภชนบําบัด จํานวน 4 คน รวมกับ
ผูเช่ียวชาญทางดานนิเทศนศิลป จํานวน 3 คน 

5. ทดสอบส่ือโดยการนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง  
6. วิเคราะหผลและอภิปรายผลการศึกษา 
7. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ดานรูปแบบการสอน  รูปแบบการสอนในท่ีนี้หมายถึงรูปแบบการสอนท่ีเลือก

นํามาใชในส่ือ กิจกรรมการสอนตางๆ รูปแบบการใชส่ือเปนแบบกลุม ปริมาณคนท่ีเขารวมในกลุม 
ชนิดของส่ือ โดยรวมท้ังหมด 

1.1 มุมมองผูรับส่ือ มีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีหลากหลาย และการเปรียบเทียบ
ใหเห็นรูปภาพ สีสันสวยงาม กระตุนใหเกิดความนาสนใจ มีความแปลกใหมกวาท่ีเคยไดรับ โดย
จากแบบการประเมินส่ือ มีผูปวยที่เคยรับส่ือปกติจากโรงพยาบาลอยูกอนแลวจํานวน 9 คน จากกลุม
ตัวอยาง 20 คน และกลุมผูปวยไดลงความเห็นวาส่ือในรูปแบบใหมนี้มีความนาสนใจมากข้ึน มี
เนื้อหาท่ีทันสมัย และมีกิจกรรมใหรวมปฏิสัมพันธกับกลุมเพื่อนอยางสนุกสนาน 

1.2 มุมมองผูสอนและผูใชงาน มีขอเสนอแนะคือ หากเปนไปไดจะตองลดทอน
เนื้อหาลงเพื่อใหเหมาะกับระบบการจัดสอนในโรงพยาบาลที่มีเวลาจํากัด หรือกลับกันคือตองมีการ
บริหาจัดการสอนเพื่อใหเขากับรูปแบบส่ือ หรือการใชส่ือในการเรียนท่ีไมจํากัดเวลา และสามารถ
ใชคนจากหลากหลายแผนกมาเปนผูใหความรู เนื่องจากส่ือท่ีสรางมามีเนื้อหาคอนขางหลากหลาย 

1.3 มุมมองจากนักออกแบบ คอนขางมีความเห็นในแงดีกับรูปแบบส่ือ โดย
ผูเช่ียวชาญแนะนําวารูปแบบอาจจะมีการปรับไดมากข้ึนเนื่องจากการนั่งลอมรอบยังมีปญหาเร่ือง
การมองตางทิศทางและอาจจะทําใหไมเห็นเนื้อหาของส่ือ และดวยปริมาณขอมูลอาจจะมีมากเกิน
ความจําเปนและทําใหการจัดองคประกอบยังคอนขางมีตัวหนังสือท่ีมากและระบบการเลนท่ี
ซับซอน อาจจะมีการสํารวจระดับการเรียนรูของผูสูงอายุ และทําการปรับลดระดับปริมาณของส่ือ
ใหมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายใหมากข้ึน 

2. มุมมองผูสอนและผูใชงาน 
2.1 ดานรูปแบบการใชงานและการจัดเก็บ มุมมองผูสอนและผูใชงาน มองวาใน

ปริมาณส่ือท่ีคอนขางเยอะอาจจะทําใหใชงานลําบากไปบาง หากมีการออกแบบการจัดเก็บท่ีมี
ประสิทธิภาพอาจจะชวยใหการใชงานงายข้ึน และการใชกราฟกในแบบลดทอนรายละเอียดเพื่อลด
ความซับซอนของรูปภาพบางคร้ังอาจจะทําใหภาพที่ตองการส่ือยังไมชัดเจนมากพอ 

2.2 ดานเนื้อหา ความถูกตองและการแบงประเภทเน้ือหา  ผูสอนสุขศึกษาและ
หมอ มีความช่ืนชมในการหาขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีมีปริมาณมาก คัดกรองขอมูลท่ีมีความถูกตอง
แมนยําและนาํมากระจายเปนกิจกรรม ลดทอนใหเกิดความเขาใจไดงายข้ึนซ่ึงในสวนนี้ความเห็น
คอนขางเปนไปในทิศทางเดยีวกัน 
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3. มุมมองจากนักออกแบบนักออกแบบมองวา ควรมีการจัดเก็บส่ืออยางเหมาะสม 
และหากเปนไปไดควรจะเลือกใชวัสดุท่ีคงทนเพื่อตออายุการใชงาน 

3.1 ดานความสวยงามและกราฟฟคท่ีเลือกมาใช ผูรับส่ือมีความพึงพอใจตอสีสัน
และรูปแบบภาพประกอบ มีความสอดคลองกับเนื้อหาท่ีตองการส่ือสารไดเปนอยางดี นักออกแบบ
มีความเห็นในดานความสวยงามวา ส่ือมีความสวยงามทางดานสีสันและกราฟฟคท่ีนํามาใช แตมี
ขอแนะนําเพิ่มเติมในเร่ืองการใชสีสันอาจจะมีความหลากหลายมากเกินไป อาจจะเลือกใชสีท่ีมี
ความหมายเดียวกันท้ังส่ือ เชน ทุกคร้ังท่ีมีขอความที่ถูก ใชสีเขียว ทุกคร้ังท่ีมีขอผิด ใชสีแดง 
รูปแบบการวางหัวขอควรเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหงายตอการมองและการจดจํา 

4. สรุปผลการอภิปราย การออกแบบส่ือการเรียนรูเพื่อผูปวยเบาหวานวัยชราช้ินนี้ 
เปนโครงการนํารองการศึกษาแบบบูรณาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาออกแบบนิเทศ
ศิลป และมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาโภชนวิทยา เปนคร้ังแรก และเปนส่ือท่ีมีเนื้อหาทางโภชนาการ
ศาสตรสําหรับผูปวยเบาหวานวัยชราโดยเฉพาะ ท่ีครบถวนท่ีสุดช้ินหนึ่ง ซ่ึงสามารถนําเปนแหลง
อางอิงในการพัฒนางานวิจัยตอไปเพื่อผลักดันใหเกิดส่ือการสอนท่ีสามารถใชไดจริงยังโรงพยาบาล
และสถานีอนามัยท่ัวประเทศ โดยอาจนําเนื้อหาเฉพาะเร่ืองยอยตางๆ มาพัฒนารูปแบบสําหรับการ
สอนแบบเจาะกลุมเปาหมายใหลงลึกมาขึ้น เชน สําหรับผูปวยเบาหวานสูงอายุในภูมิภาคใดของ
ประเทศ มีลักษณะอาหารการกิน หรือความเขาใจในทองถ่ินแตกตางกันอยางไร และทําอยางไรให
การออกแบบนิเทศศิลปสามารถชวยใหการเรียนรูดานสาธารณสุขเหลานี้ มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
และทําใหเกิดแรงจูงใจในการใหผูปวยมีความสนใจในการดูแลสุขภาพ และมีชีวิตท่ีสมบูรณ
แข็งแรงตามอัตภาพของแตะบุคคลไดดียิ่งข้ึนสืบไป 
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คําอธิบายการใชส่ือ 

ส่ือการสอนโรคเบาหวานน้ีเปนส่ือการสอนท่ีตองการเนนใหผูปวยเบาหวานไดมีการ
พูดคุยแลกเปล่ียนความรูหรือประสบการณการดูแลตนเอง เพื่อใหผูปวยเกิดการเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

วิธีการใชส่ือการสอนมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

1. ผูสอนจะวางส่ือรูปภาพขนาดใหญไวบนโตะ โดยท่ีผูปวยและผูสอนจะน่ังลอมรอบ
โตะนั้น ในหนึ่งกลุมจะมีผูปวยไมเกิน 10 คน และผูสอน 1 คน 

2. ผูสอนจะเขียนช่ือผูปวยลงในบัตรและใหตดิบัตรช่ือไวท่ีหนาอกเส้ือ 
3. ผูสอนบอกใหผูปวยแตละคนแนะนําตัวเอง และใหบอกดวยวาเปนเบาหวานมาก่ีป 
4. ผูสอนแจกบัตรแสดงหัวขอการเรียนรูใหผูปวยคนละใบ ใหผูปวยทกุคนไดอานกนั

คนละขอ และใหทุกคนไดโหวตกันวาวนันี้จะพดูคุยกันในประเด็นใด 
5. ผูสอนจะถามนําทางกอนดวยคาถามปลายเปด เชนภาวะแทรกซอนของเบาหวานมี

อะไรบาง ใครมีภาวะแทรกซอนเกิดข้ึนแลวบาง ในข้ันตอนนี้ถามีบัตรคําก็นามาแจกใหผูปวยทกุคน 
ซ่ึงในเร่ืองนี้ขอยกตัวอยางบัตรคําท่ีเปนภาวะแทรกซอนของเบาหวาน ในบัตรคาจะเขียน
ภาวะแทรกซอน อาการแสดงของภาวะแทรกซอน ผูสอนบอกใหผูปวยแตละคนอานบัตรคําท่ีอยูใน
มือเม่ืออานจบบอกใหวางบัตรคําในตาแหนงท่ีตรงกับในส่ือภาพนั้น หลังจากนั้นใหผูปวยไดพูด
แลกเปล่ียนประสบการณกันทุกคนวาแตละคนมีอาการอะไรแลวจัดการดูแลอยางไร 

6. ในการเขารวมกลุม จะใชเวลาไมเกิน 1.30 ช่ัวโมงตอคร้ัง หลังจากจบกลุม ตองให
ผูปวยแตละคนต้ังเปาหมายของตนเองโดยใหพูดถึงวาความรูจากกลุมในวนันี้มีเปาหมายจะนําไปใช
เปล่ียนพฤติกรรมของตนในเร่ืองใดบาง 
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ตัวอยางภาพส่ือแผนใหญ ท้ังหมด 9 แผน 
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ตัวอยางส่ือขนาดกลาง-ขนาดเล็ก 
 

เร่ืองท่ี 1 คความรูท่ัวไปเกีย่วกับโรคเบาหวาน – ความจริงและความเช่ือ 
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เร่ืองท่ี 2 โภชนบําบัดกับโรคเบาหวาน 
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เร่ืองท่ี 3 ภชนบําบัดเพื่อปองกันและบําบัดภาวะแทรกซอนแบบเฉียบพลัน – เร้ือรัง 
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เร่ือง่ี 4 รูปแบบการบริโภคอาหารในสถานการณตางๆ 
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เร่ืองท่ี 5 ยาและอินซูลิน 
 

 
 

 

 
เร่ืองท่ี 6 การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับโรคเบาหวาน 
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เร่ืองท่ี 6 การดแูลเทาในชีวิตประจําวนั 
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บัตรแสดงหวัขอการเรียนรูของเร่ืองตางๆ 
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