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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนําใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองในผู้ปว่ยเบาหวานของชุมชน
ในตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี วิธีดําเนินการวิจัย ประชากรเป้าหมายได้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน 
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากร
เป้าหมาย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 49-60 ปีคิดเป็นร้อยละ 55.55 ส่วนใหญ่เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 89.89 ป่วยด้วย
โรคเบาหวานมากกว่า 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.89 สมุนไพรที่มีการใช้มากคือ ดอกอัญชัน และใบเตย คิดเป็น
ร้อยละ 55.56 ที่มาของแหล่งความรู้ในการดูแลตนเองส่วนใหญ่ได้จากเพื่อนบ้าน และเจ้าหน้าท่ีด้านสุขภาพแนะนํา
คิดเป็นกลุ่มละร้อยละ 44.44  การดูแลตนเองด้านร่างกายประกอบด้วยการออกกําลังกายคิดเป็นร้อยละ 55.56 
วิธีการส่วนใหญ่คือ การทําสวน คิดเป็นร้อยละ 50 การรับประทานอาหารส่วนใหญ่กินปลาเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 
44.44 และการปฏิบัติอื่นประกอบด้วย การดื่มน้ําต้มสมุนไพรคิดเป็นร้อยละ 55.56 การดูแลตนเองด้านอารมณ์ สิ่งท่ี
ปฏิบัติที่พบคือ การทําอารมณ์ให้ดี คิดเป็นร้อยละ 44.44 การดูแลตนเองด้านสังคม การปฏิบัติที่พบคือ การไปวัด
ทําบุญ คิดเป็นร้อยละ 27.78  การดูแลตนเองด้านจิตใจ การปฏิบัติที่พบคือ การปล่อยวางคิดเป็นร้อยละ 11.11  
การดูแลตนเองด้านจิตวิญญาณการปฏิบัติที่พบคือ การไหว้พระสวดมนต์ คิดเป็นร้อยละ 27.78  5.1.7 กลไกในการ
นําใช้ภูมิปัญญาประกอบด้วย กลุ่มหรือบุคคลที่สนับสนุนกระบวนการ การมีสถานท่ี การมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต  
 
ค าส าคัญ  : การนําใช้ภูมิปัญญา  เบาหวาน 
  

Abstract 
A study objective to study using wisdom for self care among patients with Diabetic Mellitus at 
Tambon Nayia Ampure Nayia Ubonrajchatani Province. Method DM patient Population data were 
collected in-depth interview. Content analysis was using. The results revealed that  

Majority of population were 49-60 years 55.55% female 89.89 % 5-10 years were DM 
patient Herbs using mostly  blue pea and pandan leaves  55.56%. Physical self care consisted of 
exercise mostly gardening 50% eating mostly fish  44.44 %, drink boiled herbs  55.56% . Social 
health care mostly go to temple to make a merit 27.78%, mental health care mostly let it be 
11.11%. Spiritual health care mostly chanting 27.78%.  Sort of knowledge received form neighbor 
and health official 44.44% . Supporting factors for using wisdom were person or support group 
that support process, having place and having coherence with way of life. 
Keyword: Using wisdom, Diabetic Mellitus 
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บทน า 

ภูมิปัญญาเป็นสิ่งสําคัญต่อการดํารงอยู่ของบุคคล ชุมชน เป็นอํานาจในตนเองที่มีเพื่อดูแลตนเอง เพื่อใช้ใน

การดํารงชีวิต ภูมิปัญญาหมายถึงพื้นความรู้ ความสามารถท่ีมีการสั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง   1  หากผู้ป่วยเรื้อรังมีภูมิ
ปัญญาเพียงพอจะสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาวะได้ แม้เจ็บป่วยเรื้อรัง โดยไม่ต้องพึ่งแต่สิ่งอื่นนอกตนเช่นพึ่งการ
รักษาจากแพทย์ พยาบาล แต่จะมีความสนใจที่จะร่วมดูแลตนเอง เช่นมีการสังเกตตนเอง ศึกษาความรู้และนํามา
วิเคราะห์ปรับใช้กับตนเองอย่างมีวิจารณญาณ และสะสมเป็นภูมิปัญญาเฉพาะตนเพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง เมื่อมี
โอกาสนําภูมิปัญญาที่สะสมในตนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังเดียวกัน โรคเรื้อรังหนึ่งที่มีผู้ป่วยมากข้ึน
คือเบาหวาน จากเอกสารรายงานสถานการณ์โรคเบาหวานโดยการสํารวจสุขภาพของประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
พบความชุกการเจ็บป่วยด้วยเบาหวานคิดเป็นร้อยละ  6.9  และจากสถิติการเจ็บป่วยเบาหวานของผู้ป่วยใน พบว่า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอันดับ  2 3  จึงเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องร่วมแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการร่วมดูแลตนเอง
ซึ่งจะเป็นวิธีการสําคัญในการลดภาวะแทรกซ้อน และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 

ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองเป็นสิ่ งสําคัญมากในผู้ป่วยเรื้อรัง ตามแนวคิดของดอสซี่และคีแกนเกี่ยวกับ
ศักยภาพมนุษย์ได้ระบุไว้ว่าศักยภาพเพื่อการดูแลตนเองให้มีสุขภาพองค์รว มนั้นประกอบด้วย 6 ด้านได้แก่ ด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สัมพันธภาพ การตัดสินใจ และด้านจิตวิญญาณ การส่งเสริมการนําใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแล
ตนเองจึงมีความจําเป็นที่ต้องแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการตัดสินใจเลือกใช้อย่างมีวิจารณญาณเพื่อลดความ
เสี่ยง ในยุคที่มีการสื่อสารในช่องทางที่หลากหลาย การรอบรู้และเท่าทันของบุคคลมีความจําเป็นอย่างยิ่ง จาก
ประสบการณ์ของนักวิจัยพบว่าในรายการวิทยุ รายการทีวี ต่างมีการประชาสัมพันธ์ยา สมุนไพร อาหารเสริมต่าง ๆ 
มากมาย และบางรายการมีการโฆษณาเกินจริง หรือเมื่อได้ลงไปในพ้ืนท่ีในเบื้องต้นพบว่ามีการใช้ยา สมุนไพรต่าง ๆ  
ตามการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จํานวนหนึ่ง โดยทดลองใช้เพราะฟังจากวิทยุ ทดลองใช้เพราะลูกซื้อมาให้เป็นต้น 
สุขภาพเป็นองค์รวมประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การดูแลสุขภาพจึงต้องครอบคลุม
ในทุกมิติ ดังนั้นศักยภาพเพื่อการดูแลตนเองในแต่ละมิติจึงควรได้รับการพัฒนา เพราะหากมิติใดถูกละเลยจะกระทบ
ในมิติอื่น ๆ ด้วยเสมอเช่นหากบุคคลมีความกังวลใจจะส่งผลต่อระดับน้ําตา ลในกระแสเลือดร่วมด้วย แม้จะได้รับยา
ตามปกติ   

   บุคคลดํารงอยู่ท่ามกลางภูมิปัญญาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ซึ่งมีทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์สมัยใหม่ต่าง ๆ และเมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ .ศ. 2558 จะมีภูมิปัญญา
ของประชาคมอาเซียนอีกมากมาย ดังนั้นจึงอยู่ท่ีความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์ เลือกใช้ในการดูแลตนเอง 
ผู้ที่ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่จะได้รับความรู้เรื่องการดูแลตนเอง เพื่อควบคุมโรคเบาหวานจากบุคคลากรทีม
สุขภาพ แต่การที่จะเลือกใช้ วิธีการใดในการรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย ได้แก่ ค วามเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี 
การได้รับคําแนะนําจากญาติ เพื่อนบ้านและเพื่อนที่เป็นโรคเบาหวานเหมือนกัน  ความเชื่อตามแนวทางไสยศาสตร์ 
และการรักษาแผนโบราณ เป็นแหล่งท่ีบุคคลที่เป็นโรคเบาหวาน ได้มีการรับรู้มาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ การ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อจึงเป็นเรื่องยาก สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาแผนโบราณมีหลายอย่างเป็นคุณ และหลายอย่างมี
ทั้งคุณและโทษ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่บุคคลที่เป็นโรคเบาหวานจึงเป็นสิ่งที่บุคลากรทีมสุขภาพควรให้ความสนใจ 
เพื่อให้บุคคลที่เป็นโรคเบาหวาน ได้นําความรู้ที่ได้รับไปร่วมในการพิจารณาเลือกวิธีการในกา รควบคุมโรคเบาหวาน
ได้ถูกต้อง 

    ผู้วิจัยจึงเห็นความจําเป็นในการแสวงหาองค์ความรู้ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเอง เพื่อ
ลดผลกระทบจากการเป็นโรคเบาหวาน โดยทั่วไปผู้ป่วยจะพยายามแสวงหาข้อเท็จจริงและมีการพัฒนาองค์ความรู้



 

 

3 

เฉพาะตนเพื่อช่วยในการปรับตัวกับการเจ็บ ป่วยเรื้อรัง จากประสบการณ์ผู้วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วย
โรคเบาหวานรายหนึ่งมีการรับประทานยาตามแผนการรักษาสม่ําเสมอ โดยผู้ป่วยรายนี้มีความเชื่อว่ายาจะช่วยให้อยู่
กับโรคได้และมีการบอกกล่าวตนเองก่อนรับประทานยาเสมอว่า “ยานี้ยาดี ใครกินก็ดี ขอให้ยาได้ผลดีต่อตั วเอง”  
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการลดความเบื่อหน่ายจากการกินยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน แต่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า 
ยังไม่พบว่ามีการศึกษาภูมิปัญญาการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งท่ีจะศึกษา ภูมิปัญญา
ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่ออธิบายสถานการณ์ภูมิปัญญาในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อ
นํามาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อสร้างสุขภาพองค์รวมต่อไป  
  
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาการนําใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานของชุมชนในตําบลนาเยีย อําเภอนา
เยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
ค าถามการวิจัย  
      1. ผู้ป่วยเบาหวานของชุมชนในตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานีมีการนําภูมิปัญญามาใช้ในการ
ดูแลตนเองอย่างไร 
      2.   กระบวนการ การนําใช้ภูมิปัญญาในการดูแลตนเองเป็นอย่างไร 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
        1.ประชากรเป้าหมายได้แก่ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองในเขตตําบล
นาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
        2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก  
        3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) รายบุคคลจาก
ประชากรที่ทําการศึกษา ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน ท้ังเพศชายและเพศหญิงที่มีภูมิลําเนา อาศัยอยู่ในชุมชนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี และรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน สื่อต่างๆ 
ประกอบการเก็บข้อมูลภาคสนาม ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน เอ กสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
เพื่อนําความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล  
          4. การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูล      
คํานวณค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐ าน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาท่ีได้จากการรวบรวม โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สังเกตและแบบบันทึกเหตุการณ์ประจําวัน นํามา
แยกหมวดหมู่ สรุปประเด็น ตามกรอบท่ีศึกษา  
จริยธรรมการวิจัย 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยยึดหลัก           3 ประการ คือ 
หลักความเคารพในบุคคล (Respect for persons) หลักผลประโยชน์ (Benefits) และหลักความยุติธรรม 
(Justices) ตั้งแต่เริ่มกระบวนการเก็บข้อมูล จนกระทั่งนําเสนอผลงานวิจัย และการศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาด้าน
การวิจัยในมนษุย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผลการศึกษา 
        บริบทตําบลนาเยีย ในเขตการดูแลองค์การบริหารส่วนตําบลนาเยีย ตําบลนาเยีย  อําเภอนาเยีย   จังหวัด
อุบลราชธานี   ห่างจากที่ว่าการอําเภอนาเยีย   ประมาณ    5  กิโลเมตร  บนถนนสายนาเยีย-นาจาน ห่างจาก
จังหวัดอุบลราชธานี  43   กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาเยียมีอาชีพหลักด้าน
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เกษตรกรรม  เช่น  ทํานา      ทําไร่  พืชที่ปลูกส่วนใหญ่คือ  ข้าว  มันสําปะหลัง  พริก  ยางพารา  พืชผักสวนครัว  
และค้าขาย    เลี้ยงสัตว์  รับจ้างท่ัวไป การคมนาคมถนนสายหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลนาเยีย  มีถนนสาย
หลัก   1  สาย ท่ีเชื่อมระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี - อําเภอพิบูลมังสาหารและอําเภอเดชอุดม   มีโรงพยาบาลสร้าง
เสริมสุขภาพตําบลนาจานท่ีเป็นแหล่งบริการดูแลสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลนาเยีย เป็นแหล่งปลูกข้าวท่ีมี
พื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ ์ และปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญ  เช่นมันสําปะหลัง  ยางพาราพร้อมกับ
เป็นแหล่งอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้  เช่นประเพณีลอยกระทง  บุญบั้งไฟ  บุญมหาชาต ิ ฯลฯ 
 สถานบริการสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล ประมาณ 80% และมีบางส่วนใช้บริการสถานพยาบาลที่
เป็นของเอกชน เนื่องจากใกล้บ้าน และสะดวก หรือหากมีอาการหนักจะเข้าไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้น
ได้แก่โรงพยาบาล วารินชําราบ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม แต่ในสถานพยาบาลที่ทําการส่งต่อของ 
รพ.สต. คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และมีแผนในการสร้างโรงพยาบาลของอําเภอนาเยีย การดูแล
ด้านจิตวิญญาณ ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์อยู่ และไม่คิดลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็น ภูตผีปีศาจ ยัง
มีความศรัทธา และมีความเชื่อเรื่องการรักษาโดยหมอพ้ืนบ้านหมอสมุนไพร มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรในการ
รักษาโรคเบื้องต้น และยังเช่ือในวิธีการใช้สมุนไพร เป่า นวด มีความชํานาญด้านการแพทย์แผนไทย  หมอนวด มี
การดําเนินการสนับสนุน   
              ระบบภูมิปัญญาวิถีพ้ืนบ้าน เนื่องจาก อบต. นาเยีย มีพ้ืนท่ีป่าจํานวนมาก จึงมีพืชสมุนไพรในป่า และ
นอกป่า จํานวนมาก ส่งผลให้มีประชาชนจํานวนมากท่ีมีความรู้ด้านสมุนไพร และนําสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค 
หรือนํามาเพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ ซึ่งมีแกนนําคือ นายคําตัน สิงห์เย็น  และมีหมอนวด หมอเป่า เพื่อให้การรักษา
ในกรณีเจ็บป่วย และยังมีการใช้ประโยชน์จากพืช จากป่า ท่ีสําคัญประชาชนท่ีอยู่ในชุมชนยังมีความเช่ือเรื่องสิ่งลี้ลับ
อยู่เป็นจํานวนมาก  ความเชื่อมโยงของการใช้ศาสตร์ด้านการแพทย์ทางเลือก คือการใช้สมุนไพร เวทมนต์ จึงยังคง
อยู่ กลุ่มภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย หมู่ 5, 7 , 9 และ 10 ตําบลนาเยีย ใช้ในการรักษาเบื้องต้น ได้แก่ การนวด 
ประคบ เป่า 
              ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มประชากรเป้าหมาย กลุ่มประชากรเป้าหมาย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 49-60 ปีคิด
เป็นร้อยละ 55.55 ส่วนใหญ่เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 89.89 ป่วยด้วยโรคเบาหวานมากกว่า 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
38.89 
ตารางที่ 1 แสดงชนิดของสมุนไพรที่ใช้ในการดูแลตนเอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 32) 
 จํานวน ร้อยละ 
สมุนไพร   
ใบย่านาง 5 27.78 
ว่านหง็อก 3 16.66 
รางจืด 3 16.66 
ดอกอัญชัญ 10 55.56 
ใบหม่อน 5 27.78 
ใบเตย 10 55.56 
มะรุมแคปซูล 2 11.11 
ฟ้าทะลายโจร 1 5.55 
หญ้าหนวดแมว 2 11.11 
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ตารางที่ 1 แสดงการเลือกใช้สมุนไพรในการดูแลตนเอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 จํานวน ร้อยละ 
รับฟังข่าวสารจากวิทย ุ 5 27.78 
เจ้าหน้าท่ีด้านสุขภาพแนะนํา 8 44.44 
เพื่อนบ้าน 8 44.44 
คนในครอบครัว 5 27.78 
ด้านร่างกาย   
ออกกําลังกาย 10 55.56 

กายบริหารทุกเช้า 3 16.66 
ทําสวน 5 27.78 

เดิน 2 11.11 
อาหาร   

กินปลาเป็นหลัก 8 44.44 
ปลูกผักกินเอง 1 5.55 

กินอาหารเจ 5 27.78 
ไม่กินข้าวเหนียว 2 11.11 

การปฏิบัติอื่น ๆ   
น้ําต้มสมุนไพร 10 55.56 

การใช้ กาแฟสมุนไพร  1 5.56 
อาหารเสริม 2 11.11 

ด้านอารมณ ์   
ทําอารมณ์ให้ด ี 8 44.44 

ด้านสังคม   
ไปวัดทําบุญ 5 27.78 

ด้านจิตใจ   
ปล่อยวาง 2 11.11 

ด้านจิตวิญญาณ   
ไหว้พระสวดมนต ์ 5 27.78 

ถือศีลวันพระ 3 16.66 
 
           กลุ่มประชากรเป้าหมาย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 49-60 ปีคิดเป็นร้อยละ 55.55 ส่วนใหญ่เพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 89.89 ป่วยด้วยโรคเบาหวานมากกว่า 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.89 สมุนไพรที่มีการใช้มากคือ ดอก
อัญชัน และใบเตย คิดเป็นร้อยละ 55.56 ที่มาของแหล่งความรู้ในการดูแลตนเองส่วนใหญ่ได้จากเพื่อนบ้าน และ
เจ้าหน้าท่ีด้านสุขภาพแนะนําคิดเป็นร้อยละ 44.44 การดูแลตนเองด้านร่างกายประกอบด้วยการออกกําลังกายคิด
เป็นร้อยละ 55.56 วิธีการส่วนใหญ่คื อ การทําสวน คิดเป็นร้อยละ 50 การรับประทานอาหารส่วนใหญ่กินปลาเป็น
หลักคิดเป็นร้อยละ 44.44 และการปฏิบัติอื่นประกอบด้วย การดื่มน้ําต้มสมุนไพรคิดเป็นร้อยละ 55.56 การดูแล
ตนเองด้านอารมณ์ การปฏิบัติที่พบคือ การทําอารมณ์ให้ดี คิดเป็นร้อยละ 44.44 การดูแลตนเองด้านสังคม การ
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ปฏิบัติที่พบคือ การไปวัดทําบุญ คิดเป็นร้อยละ 27.78  การดูแลตนเองด้านจิตใจ การปฏิบัติที่พบคือ การปล่อยวาง
คิดเป็นร้อยละ 11.11  การดูแลตนเองด้านจิตวิญญาณ การปฏิบัติที่พบคือ การไหว้พระสวดมนต์ คิดเป็นร้อยละ 
27.78   
         การนําใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานของชุมชนในตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธาน ีกลุ่มประชากรเป้าหมายมีการนําใช้ภูมิปัญญาในการดูแลตนเองในแต่ละด้านดังน้ี 
         การดูแลร่างกาย ประกอบด้วย  
           1) การรับประทานอาหารตามธรรมชาติ โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ท่ีมุ่งรับประทาน
พืชผัก อาหารธรรมชาติ ดังพบว่าผู้ป่วยรับประทานข้าวอินทรีย์ การปลูกผักกินเอง และการเลือกกินปลาที่เกิดตาม
ธรรมชาติ จากการสังเกตพบว่าในแต่ละบ้านจะมีกระถางปลูกผักต่าง ๆ ไว้เป็นสวนครัวเพื่อปรุงอาหารและเป็นผัก
แกล้ม เช่น พริก ต้นหอม  การเลือกอาหารที่มีตามธรรมชาติเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ให้ข้อมูลถือปฏิบัติเช่น การเลือกกินปลา
จากธรรมขาติ “…กินปลาธรรมชาติเป็นหลัก กินปลาเลี้ยงไม่อร่อยกินแล้วปวดขา...”ย17 
           2) การหลีกเลี่ยงอาหารหวาน มีการควบคุมน้ําตาลโดยการควบคุมอาหาร โดยเน้นการหลีกเลี่ยงอาหาร
หวาน ดังคําให้สัมภาษณ์ “…ควบคุมอาหารเองโดยไม่กินของหวาน แต่ยังรับประทานข้าวเหนียว ไม่ชอบกินข้าวสวย 
กับข้าวไม่ได้กินผัด กินแกงพื้นบ้าน ไม่ได้ใส่น้ําตาล อย่างหมูก็ใช้ย่างเอาไม่ได้ทอด”ย7 “ส่วนมากทํากินเอง อาศัยการ
ปลูกผักสวนครัวบ้าง...” ย8  
           3) ปรับอาหารตามสภาพรา่งกายที่สังเกตได้และจากการประเมินตนเองโดยใช้หลักสายกลางดังน้ี การ
ปฏิบัติตนเรื่องอาหารใช้การสังเกต และพิจารณาจากการใช้แรงงาน  “ก็ไม่ถึงกับว่าคุมทุกอย่าง ไม่ได้คุมมาก เพราะ
ถ้าคุมมากก็จะมีอาการเหนื่อย เพราะว่าต้องกินเพื่อเอาแรงไปทํางาน แต่ก็พยายามลดน้อยลงจากปกติที่เคยกิน”ย9  
          4) การออกกําลังกาย ซึ่งการออกกําลังกายส่วนใหญ่เป็นการกายบริหารที่บ้าน การเดิน และการทําสวน 
เป็นการปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้านเป็นหลัก เพราะมีความสะดวก ท้ังนี้เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์เป็นสตรีสูงอายุมีบทบาท
ในการดูแลบ้าน ดูแลหลาน วิถีชีวิตส่ วนใหญ่อยู่ที่บ้าน ดังคําสัมภาษณ์ต่อไปนี้ “...หิ้วน้ํารดสวน ทําหมดทุกอย่าง 
ไม่ได้อยู่เฉย ๆ นะ ”ย 11 “…ออกกําลังกายดี เสียเหง่ือก็ดี กินข้าวอร่อย ” “ออกกําลังกายทุกวัน ออกมาตั้งแต่มี
เครื่องเสียงให้ประมาณ 1-2 ปีแล้ว” ย7 การออกกําลังกายโดยการใช้พลังงานในวิถีชีวิตประจําวัน “…ก็ทําสวนด้วย 
รดน้ําต้นไม้ ขุดดินบ้าง ถือเป็นการออกกําลังกายไปในตัว ”ย8 “ มีแต่ทํางาน ก็ถือเป็นการออกกําลังกายไปในตัว
เลย” ย9 “ออกกําลังกายประจําด้วยการเต้นประกอบเพลงเร็ว ๆ คล้ายแอโรบิควันละ 30-45 นาทีหรือจนกระทั่ง
เหงื่อออก...” ย4 
           5) การกินเจ เป็นวิ ธีการหนึ่งที่ผู้ให้ข้อมูลเช่ือว่าทําให้ตนเองมีอาการดีขึ้นและเป็นทางเลือกเพื่อดูแลตนเอง 
โดยประเมินจากกินแล้วผิวพรรณดี ไม่เหลือง นํ้าตาลลดลง “...ลดน้ําตาลลดลงมาก ๆเลย…” ย15  
           6) การเลือกกินผักเป็นยาเช่นการกิน หอม กินกระเทียม เพื่อลดความดัน เบาหวานดังเ ช่น กรณีได้รับ
คําแนะนําการรับประทานผักให้ครบห้าสี ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า  “…บ้านเราแกงหน่อไม้ก็ใส่แต่หน่อไม้ แต่พี่พยายามใส่
ทุกอย่างไม่มากแต่ใส่ให้ครบ” ย15  
          7) การใช้สมุนไพร สมุนไพรที่ใช้เป็นสมุนไพรที่หาได้ง่าย และได้รับการแนะนําจากแพทย์ พยาบาล 
นอกจากน้ีบางส่วนเป็นการแนะนําโดยเพื่อนบ้าน และบางส่วนฟังจากการโฆษณาทางวิทยุ พฤติกรรมการใช้สมุนไพร
ผู้ให้ข้อมูลจะใช้เพียงช่ัวคราวไม่ต่อเนื่อง ดังกล่าวว่า  “…ในตอนแรกกินประจําหลังจากท่ีได้เคยทดลองที่ อนามัย 
และ อาสาสมัครสาธารณสุขต้มแจก หลังจากน้ันต้มกินเอง กินไปร ะยะหนึ่งรู้สึกว่าไม่เห็นผลดี จึงเลิก และขี้เกียจต้ม
กินเอง…” ย17 “…ที่โฆษณาตามวิทยุบางครั้งก็อยากกิน จนในบางครั้งก็บอกลูกว่าให้ซื้อมาให้กินหน่อย ” “...ก็เคย
กินท่ีลูกซื้อมาให้กิน น้ําผลไม้อะไรก็ไม่รู้ กินแล้วก็เท่าเดิม ” ย6 “…เคยต้มฟ้าทะลายโจรกิน คิดว่าฟ้าทะลายโจรมีรส
ขม ตนเองเป็นเบาหวานจึงน่าจะกิน คิดเอาเองและหมอก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ปัจจุบันไม่ได้กินแล้ว และเคยต้มดอก
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อัญชันใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้กิน ซักพักก็เลิกกินเนื่องจากไม่สะดวกและขี้เกียจต้ม ” ย7 “...คิดว่ารสขมของบอระเพ็ด
อาจจะช่วยลดน้ําตาลลงได้ เพราะเห็นเพื่อนบ้านกินน้ําตาลก็ลดลง” ย9 
        การดูแลสุขภาพด้านจิตวิญญาณประกอบด้วย 
            1) การถือศีลที่วัดตามประเพณีในวันพระ โดยให้เหตุผลว่าการไปร่วมถือศีลที่วัดในวันพระ ทําให้มีความ
สงบในช่วงสวดมนต์ภาวนา ได้พบเพื่อนบ้าน มีความรู้สึกสบายใจที่ได้ปฏิบัติตามประเพณี แต่อาจมีผลต่อสขุภาพทาง
กาย ดังผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ว่ามีผู้สูงอายุบางรายที่มีอาการใจสั่นจากภาวะน้ําตาลต่ํา เพราะการถืออุโบสถศีลต้องงด
อาหารมื้อเย็น   
             2) การตักบาตร สวดมนต์ภาวนาเป็นอีกภูมิปัญญาในการดูแลมิติจิตวิญญาณแต่พบว่าในผู้ให้ข้อมูลที่เป็น
ผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องปวดขาไม่สามารถทํากิจกรรมนั้น ๆ ได้ ดังเล่าว่า “…ปวดขาไปนั่งพับเพียบไม่ได…้”  
              3)  การมีแนวคิดยอมรับในทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้น ดังผู้ป่วยกล่าวว่า “คิดไว้ว่าอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิด คนเรา
เกิดมามีเกิดมีตาย คิดแค่นั้นแหละ”ย11 “…ไปวัดประจํา เพราะหลานชายก็บวชอยู่วัด ไปตลอดไปปฏิบัติธรรม 
ทําบุญทําอะไรทั่วไปจังหัน จังเพลบ้าง ร่วมบุญ...” “…ไปวัดทุกวันพระ ถ้าเป็นวันสําคัญทางศาสนาก็จะเข้าไปปฏิบัติ
ธรรมอยู่ที่วัด”ย8  
        การดูแลสุขภาพด้านอารมณ์ แนวปฏิบัติที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นการปรับที่ตนเองประกอบด้วย  
          1) การปลง การทําใจ ไม่เน้น การระบายออก  
           2) การบริหารเวลาการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัว “ก็ไม่ได้ทําอะไร ไปแต่ถวายเพล กลับมาก็ดูแล
หลาน แล้วก็นอนอย่างง้ีละ นอนเล่น นอนอ่านหนังสือธรรมะ ดีกว่าอยู่เฉย ๆ ไม่ทําอะไรเลย บางทีก็เปิดวิทยุฟัง”ย
13   
          3) การปล่อยวาง ไม่ใส่ใจมาก ดังกล่าวว่า “…หากมีเรื่องไม่สบายใจก็พยายามปล่อยไปไม่ใส่ใจอะไรมาก ใจ
เย็น ๆ หากมีเวลาว่างก็จะไปวัดทําบุญ”ย4 
        การได้มาของแนวทางการดูแลตนเองส่วนใหญ่ได้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเพื่อนบ้าน  
            พบว่าผู้ป่วยพร้อมทีจ่ะเปิดใจรับฟังและทําตามคําแนะนําของบุคคลที่ตนเช่ือถือหรือเป็นบุคคลใกล้ชิดเช่น
เพื่อนบ้าน  นอกจากนี้พบว่าการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุเข้าถึงผู้ป่วยได้บ่อย และมีกลยุทธ์ที่ทําให้ผู้ให้ข้อมูลคล้ อย
ตามและลองซื้อมารับประทาน แต่ส่วนใหญ่จะรับประทานได้ไม่ต่อเนื่องเพราะราคาแพง และไม่พบการเปลี่ยนแปลง
ชัดเจน  และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความโน้มเอียงในการเช่ือโฆษณาต่าง ๆ และเช่ือตาม ๆ กัน ดังผู้ป่วยบอกเล่าว่า 
“…เห็นยายบ้านโน้นกินแล้วดีขึ้น ลูกเลยซื้อมาให้ลองกิน กินตอนแรกสบายตัวขึ้น แต่มันแพง และน้ําตาลยังไม่ลงจึง
เลิกกิน...” ย17 นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างขาดความมั่นใจหากต้องใช้แนวทางการรักษา การดูแลตนเองด้วยวิธีอ่ืน ๆ 
ดังผู้ป่วยกล่าวว่า “…ถ้าจะพูดให้ฟังมันก็จะน่าเกลียด ทําทุกวิถีทางก็ไม่พ้นโรงพยาบาล ถ้าจะบอกว่าถูกต้ม ถูกโกหก
ก็ยอมแม่ไม่กล้าซื้อกินหรอก หมอก็จะบอกว่าอวดร่ําอวดรวย ลูกสาวไปทํางานท่ีระยองเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะจะด่า
จะว่าก็ว่าเลยนะ เขาห้ามอยู่หร็อกหมอน่ะ ชุดละ 6,500 สองชุดแล้วนะลูก มันจะเป็นอะไรไหม” ย17 
            อุปสรรคสําคัญในการปฏิบัติใช้สมุนไพรธรรมชาติคือความยุ่งยากในการจัดเตรียม ดังผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
“…ปลูกไว้แต่ไม่ไดต้ม ขี้เกียจ ปลูกว่าน ปลูกขมิ้นชัน ปลูกเตยหอม ดอกอัญชันปลูกไว้หมด ...”ย17 วิธีใช้สมุนไพร
ตามวิถีชุมขนท่ีง่ายในการปฏิบัติคือการนํามาผักสมุนไพรเป็นเครื่องเคียง“…กินกับป่น(น้ําพริกทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) กินสด ๆ...” ย17   
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       การนําใช้ภูมิปัญญาในการแก้ไขภาวะแทรกซ้อน พบว่าสิ่งท่ีปฏิบัติได้แก่  
           1) การกินน้ําหวาน การรับประทานอาหาร ดังเล่าว่า  “…ถ้าน้ําตาลมันลง มันรู้สึกหิวรู้สึกเหนื่อย แม่ก็จะมา
กินข้าว บางครั้งก็ไปซื้อฮอลล์มาอม บางครั้ งก็ไปซื้อสปอนเซอร์มากิน …” “… แต่ไม่กินข้าวเหนียวเยอะ ข้าวเจ้าถ้า
กินเยอะก็เหนื่อยเพราะเราชินกับข้าวเหนียว บางวันในบางมื้อตอนเช้ากินข้าวเหนียว ตอนเย็นกินข้าวเจ้า สลับกัน
ไป” ย 15 
            2) การปรับอาหารตามการสังเกต “คือเห็นแม่ทํางานหลายอย่าง แม่เหนื่อย ก็ จะหาอาหารเสริมมาให้แม่
...” และตามข้อมูลที่ได้จากแพทย์ผู้รักษา “…หมอบอกว่ายายถ้าน้ําตาลขึ้นสูงให้ลูกไปซื้อนํ้าตาลก้อนมาไว้ ยายไม่คะ
ลําหวาน” “…กินไม่ให้อิ่มมากแต่ก็กิน” 
           ภูมิปัญญาที่นํามาปฏิบัติเกิดจากการแสวงหา และการแนะนําของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ดังผู้ ให้ข้อมูลกล่าว
ว่าตนจะไปถามเพื่อน พูดคุยว่าเขาทํายังไงบ้าง “…ยายจําไว้แล้วก็ไปหามาต้มให้ตัวเอง…สักพักก็เลิกกิน หาอันใหม่มา
กินเรื่อย ๆ นอกจากน้ีได้รับจากเพื่อนบ้านนํามาฝาก “…ลูกชายบ้านนั้นเขาเอามาให้แม่เขากินน้ําตาลลงเขาเลยเอา
มาฝาก...” ย 12  
             นอกจากน้ีผู้ให้ข้อมูลใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีได้รับฟัง บอกต่อ ได้แก่กาแฟโสม น้ําผลไม้ต่าง ๆ ถึงแม้จะมี
ราคาแพง แต่ส่วนใหญ่บุตร หลาน จะเป็นผู้จัดหาให้ ซึ่งเป็นการทดลองไปเรื่อย ๆ “ซองละ 50 บาท กินแล้วก็
เหมือนเดิม” “ไม่ครับ ไม่ไปซื้อสักครั้งขวดละ 1,000 ก็มาแนะนํา ดีหมดทุ กอย่างเขาว่า ยาอะไรมันจะดีหมดทุก
อย่าง”ย16 
กระบวนการ กลไก ในการนําใช้ภูมิปัญญา  
      กระบวนการในการนําใช้ภูมิปัญญาประกอบด้วย การได้มาซึ่งภูมิปัญญา การตัดสินใจเลือกใช้ ดังนี้                              
              1) กระบวนการที่ได้มาซึ่งภูมิปัญญา ได้จาก การบอกเล่าโดยเพื่อนบ้าน การแนะนําของบุคลากรด้าน
สุขภาพ การรับฟังข่าวสารทางวิทยุ การแนะนําโดยบุคคลในครอบครัว และภูมิปัญญาที่เป็นวิถีชีวิตตามปกติที่เอื้อต่อ
การเกิดสุขภาวะ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดอย่างเป็นรูปแบบดังนี้ คือการสาธิต การจัดหาให้ทดลองเช่น การต้มน้ํา
สมุนไพรให้ดื่มในวันท่ีไปรับการตรวจตามนัด และการต้มแจกจ่ายโดย อาสาสมัครสาธารณสุข การพบปะพูดคุยตาม
ธรรมชาติเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมที่วัดในวาระต่าง ๆ เช่นการไปร่วมสวดมนต์ภาวนาในช่วงเข้าพรรษาเป็นต้น 
กระบวนการถ่ายทอดโดยเพื่อนบ้านเป็นการถ่ายทอดโดยประสบการณ์ตรงที่เคยปฏิบตัิแล้วได้ผลทําให้ผู้ป่วยคล้อย
ตาม 
                2) การตัดสินใจปฏิบัติ เหตุผลที่พบคือ ต้องการหาย แต่หากสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดไม่สอดคล้องกับ
ความเชื่อเดิม หรือเคยมีประสบการณ์ทางลบต่อสิ่งนั้น ๆ ผู้ป่วยจะปฏิเสธ ดังนั้นเมื่อมีการพูดคุยแนะนํา หรือบอก
เล่าจากเพื่อนบ้าน จะพยายามปฏิบัติตาม  ในรายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการกินยาลูกกลอนในทางลบจะไม่กินยา
อื่นใดท่ีมีการแนะนํา ดังญาติผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “…ไม่ให้แม่กิน นอกจากหมอแนะนํา ...คุณพ่อเคยกินยาลูกกลอน 
มันจะทําลายไต คุณพ่อนอนโรงบาลได้ 5 คืน…” การรับประทานอาหารเป็นการกินตามที่ชอบ แต่ไม่กินเกินขนาด 
เป็นการปรับสมดุลด้วยตนเอง โดยผู้ให้ข้อมูลมองว่าการมีอาชีพท่ีต้องใช้แรงงานจึงต้องกินอาหารให้พลังงาน 
“เพราะว่าเราเป็นคนทํานา เป็นชาวไร่ชาวนา ต้องออกกําลังกายนะคุณหมอ” ย11  
          กลไกในการนําใช้ภูมิปัญญาประกอบด้วย กลุ่มหรือบุคคลที่ สนับสนุนกระบวนการ มีสถานท่ี มีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ดังแสดงต่อไปนี ้ 
                 1) การมีกลุ่มเพื่อนหรือบุคคลสนับสนุน เช่นการร่วมกิจกรรมเช่นการออกกําลังกาย การสวดมนต์ถือ
ศีลในวันพระ หรือการจัดหาน้ําสมุนไพรโดยบุคคลในครอบครัว  
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                  2) การมีสถานท่ีสําหรับทํากิจกรรม เช่น การมีพื้นท่ีให้เดินออกกําลังกายที่บ้าน การมีพื้นที่ให้ปลูกผัก
ไว้รับประทาน การมีสถานท่ีอออกกําลังกายร่วมกันในชุมชนดังพบว่าลักษณะบ้านเรือนส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ว่างสําหรับ
ทํากิจกรรมต่าง ๆ มากท้ังพื้นที่ปลูกผัก พ้ืนท่ีออกกําลังกาย  
                  3) ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ดังพบว่าการต้มน้ําสมุนไพรดื่ม ในระยะแรกจะมีการต้มดื่ม แต่ในระยะ
ต่อมาเลิกไปโดยบอกว่า “…รู้สึกยุ่งยาก.. และลืม...” แต่ในกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีเช่นการไปถือศีลพบว่าผู้ให้
ข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมีความตั้งใจในการปฏิบัติมาก แม้มีปัญหาสุขภาพ ดังผู้ให้ข้อมูลบางรายเล่าว่าตนเคย
เป็นลมเพราะไปถือศีลแปด ต้องงดอาหารเย็น 
อภิปรายผลการศึกษา 
               จากผลการศึกษาพบว่ามีการนําภูมิปัญญามาใช้ ดัง จะเห็นว่าผู้ป่วยมีการแสวงหาแนวทางในการดูแล
ตนเอง และมีการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกั บวิถีชีวิต ท้ังนี้วิถีชีวิตของประชาชนในตําบลนาเยียซึ่งเป็นตําบลที่มีวิถี
ชีวิตเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนมีที่ดินทํากิน ปลูกพืชสวน จึงสามารถดํารงตนตามวิถีดั้งเดิมคือกินทุกอย่างท่ี
ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน ตามวิถีคนชนบท จึงเอื้อต่อการออกกําลังกาย การได้รับอ าหารตามธรรมชาต ิ นอกจากน้ี
การอยู่ร่วมในลักษณะครอบครัวขยายทําให้ผู้ป่วยมีความอบอุ่น และมีลูกหลานคอยดูแล สอดคล้องกับทฤษฎี
ส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ คือหากกิจกรรมใดที่ผู้ปฏิบัติประเมินว่าสามารถปฏิบัติได้ง่าย มีการสนับสนุนจาก

ครอบครัว โอกาสจะปฏิบัติมีสูง   3 อย่างไรก็ตาม ด้วยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ดังนั้นการดําเนินการใด ๆ จึงต้อง
พึ่งพิงลูกหลานบ้างเช่นการไปวัด การจัดหาอาหารสําหรับตนเอง หรือมีข้อจํากัดในการบริหารเวลาเพราะบางครั้ง
ผู้สูงอายุในบ้านจะได้รับมอบหมายการรับส่งหลานไปโรงเรียนใกล้บ้าน สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้ภูมิปัญญาการดูแล
ตนเอง คือการขาดความมั่นใจ ความเกรงใจต่อบุคลากรเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของสัมพันธภาพระหว่าง
แพทย์ และผู้ป่วยซึ่งเป็นลักษณะของผู้ดูแลผู้รับการดูแลต้องรับฟัง ดังนั้นผู้ป่วยจึงพร้อมที่จะปฏิบัติตามและเกรงใจที่

จะซักถาม จากวิจัยของยุทธนา ปาละนิติเสนา  4  พบว่ามีการใช้ภูมิปัญญาในการดูแลผู้สูงอายุทําให้ผู้สูงอายุมีอายุยืน 
โดยระบุปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุจังหวัดเลยมีอายุยืนประกอบด้วย การออกกําลังกายโดยการทํางานบ้าน การปลูก
พืชผักสวนครัว การดูแลลูกหลาน และการมีงานทําโดยพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีงานหัต ถกรรมพื้นบ้านเช่น การ
สานกระติบข้าว การสานตะกร้า  
                 นอกจากน้ีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสอดคล้อง กับผล
การศึกษาท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่พบให้ข้อมูลว่ามีการปฏิบัติตนท่ีสอดรับกับแนวทางนี้ จากแนวคิดการ
ส่งเสรมิสุขภาพของเพนเดอร์ระบุถึงการคาดหมายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพว่าลักษณะของบุคคล(Personal 
factors) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคาดหมายพฤติกรรม  ประกอบด้วย ความคิด ความเชื่อ การได้รับการ

สนับสนุนว่าสามารถทําได้5  นอกจากน้ีสภาพครอบครัวของประชากรเป้าหมายในตําบลนาเยียยงัเป็นครอบครัวขยาย
เป็นส่วนใหญ่ ทําให้ผู้ป่วยได้รับการเอาใจใส่จากบุคคลในครอบครัวได้แก่ ลูกหลาน ญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียง ถึงแม้
ตําบลนาเยียจะเป็นตําบลใกล้ตัวจังหวัด แต่การยึดมั่นในขนบประเพณี การเคารพเอาใจใส่ผู้อาวุโสยังมีปรากฏ ดัง
พบว่าลูกหลานต่างเอาใจใส่แสวงหายาสมุนไพร อาหารเสริมต่าง ๆ ให้พ่อ แม่ ได้รับประทาน และด้วยการเป็น
ครอบครัวเกษตรกรรมผู้สูงอายุ ผู้อาวุโส ถึงแม้จะเป็นผู้ที่มีโรคประจําตัวแต่ยังสามารถดํารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การไปส่งหลานรับหลานไปโรงเรียน การทําอาหาร การเฝ้าบ้าน การปลู กผักสวน
ครัวเป็นต้น ดังนั้นสุขภาพจิตผู้ป่วยจึงดีเพราะได้อยู่ร่วมกับลูกหลานทําให้ไม่เหงา  และการมีงานทําให้รู้สึกว่าตนมี
คุณค่าอยู่เสมอ  
            การใช้สมุนไพรเป็นการนําใช้ในลักษณะต้องการลดน้ําตาลเป็นส่วนใหญ่ และมีกระบวนการเตรียมไม่
ซับซ้อน หรือเป็นการรับประทา นสด ๆ เป็นผักแกล้มอาหารตามวิถีอีสานท่ีทีการกินนํ้าพริก หรืออาหารที่มีผักเป็น
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เครื่องเคียงมาก ซึ่งสอดคล้องกับวิถีไทยอีสานอยู่แล้วคือการมีวัฒนธรรมการปรุงการรับประทานอาหารที่ไม่เน้นการ
ปรุงแต่งมาก และมีการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทาน ชนิดของอาหารตามวัฒนธรรมอาหารภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ปรุงโดยการปิ้ง ย่าง ไม่นิยมอาหารผัด ทอด จึงส่งผลดีต่อไม่เพิ่มคลอเรสเตอรอลใน
ร่างกาย ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มประชากรเป้าหมายมีการใช้ภูมิปัญญาในการดูแลตนเองตามวิถีชีวิตปกติ อย่างเป็น
ธรรมชาติและทําให้พบว่าในกลุ่มที่ศึกษาสามารถควบคุมเบาหวานและมีวิถีชีวิตได้ตามปกติซึ่งสามารถสังเคราะห์
กระบวนการที่เกิดได้ว่าประกอบด้วย การอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างเป็นปกติ ใช้ชีวิตตามปกติ การรับประทาน
อาหารเน้นการรับประทานอาหารจากธรรมชาติ ผัก ปลาที่มีในท้องถิ่น การปรุงอาหารยังสามารถใช้วิธีการแบบเดิม 
เพราะการปรุงแตง่ในวัฒนธรรมอีสานนั้นไม่ส่งผลต่อระดับน้ําตาลเพราะไม่นิยมการถอด หรือรสชาติหวาน แต่จะ
เน้นรสธรรมชาติมากกว่า และจากสภาพแวดล้อมท่ีให้อิสระกับการดําเนินชีวิตทําให้ผู้ป่วยพ่ึงพาตนเองได้มาก 
สามารถออกกําลังกายท่ีบ้านในวิถีชีวิตปกติได้ สามารถไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้  
          กระบวนการ กลไก และการตัดสินใจปฏิบัติ มีความเกี่ยวข้องกับสื่อสาธารณะ และสื่อบุคคลคือ เพื่อนบ้าน 
บุคคลในครอบครัว และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เหตุผลที่ตัดสินใจคือ ต้องการหาย ดังนั้นเมื่อมีการพูดคุยแนะนํา หรือ
บอกเล่าจากเพื่อนบ้าน จะพยายามปฏิบัติตาม  และจากผลการศึกษาพบว่าการเลือกใช้สมุนไพรใดนั้น ปัจจัยจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และเพื่อนบ้านมีสัดส่วนร้อยละเท่ากันคือร้อยละ 44.44 สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่า การตัดสินใจนั้น
หากมีการสื่อสารจากเพื่อนบ้าน การให้ความสําคัญจะเท่ากับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้การให้ข้อมูลความเข้าใจกั บบุคคล
ที่ใกล้ชิดจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาภูมิปัญญามาสู่การปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าการสื่อสารสุขภาพความสําคัญยิ่ง ดัง
พบว่าผู้ให้ข้อมูลบางรายเลือกที่จะทําตามเพื่อนบ้านโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลเชื่อตามที่บอกเล่า และการโฆษณาน้ํา

สมุนไพรต่าง ๆ ทางวิทยุใช้วิธีการบอกเล่าโด ยบุคคลที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย6 จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์การตัดสินใจที่พบมาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีพบว่าเพื่อนบ้านใช้แล้วได้ผล 
          ศักยภาพในการดูแลตนเองด้านอารมณ์โดยใช้ภูมิปัญญาที่พบคือ การทําอารมณ์ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดศักยภาพด้านอารมณ์ของดอสช่ีและคีแกนที่ให้ความสําคัญกับความเข้าใจอารมณ์ของตนเอง และสามารถ
ผ่อนคลายได้ด้วยตนเอง ท้ังนี้อาจเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยนับถือศาสนาพุทธ ที่มีความเข้าใจในวิถีชีวิตและได้
เรียนรู้การปล่อยวาง การทําใจ การปรับอารมณ์มาแล้วในระดับหนึ่ง ดังนั้นการเจ็บป่ วยเรื้อรังจึงไม่ทําให้มีปัญหา
ซึมเศร้า ผู้ให้ข้อมูลมีศักยภาพในการดูแลตนเองด้านจิตวิญญาณประกอบด้วย การถือศีล การตักบาตรสวดมนต์ การ
ยอมรับในทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดศักยภาพด้านจิตวิญญาณของดอสซี่และคีแกน ที่ระบุว่า
ความสามารถในการเข้าถึงความรู้สึกสงบภายในเป็นศักยภาพด้านจิตวิญญาณที่สําคัญ ความเข้าใจการเช่ือมโยง
ตนเองกับครอบครัวในการดํารงบทบาท ทําให้รู้สึกมั่นคง ซึ่งศักยภาพนี้เป็นศักยภาพท่ีสําคัญซึ่งจะเห็นว่าภูมิปัญญา
ด้านจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ชุมชนมีการปฏิบัติร่วมกันต่อเนื่องจนเป็นวิถีของชุมชน จึงควรสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติ
ต่อไป โดยเฉพาะศักยภาพด้านจิตวิญญาณเป็นศักยภาพที่สําคัญครอบคลุมทุกศักยภาพ ดังนั้นจึงส่งผลต่อการมีสุข
ภาวะแม้มีโรคประจําตัว 
            การออกกําลังกายตามวิถีเกษตรมีความเหมาะสม โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนปลายและเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การออกกําลังกายโดยการขยับ หรือมีการเคลื่อนไหวในแต่ละวันอย่าง

เหมาะสมเป็นการออกกําลังกายที่เหมาะสม  7 
             ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิตด้านการรับประทานอาหาร ด้านวิถีเกษตรคือมีการปลูกอยู่ปลูกกิน และวิถี
การร่วมกิจกรรม โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการดูแลตนเองในมิติจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่มีการปฏิบัติมาก และการปฏิบัติ
ส่วนใหญ่เป็นสิ่งท่ีถูกกล่อมเกลาหรือถ่ายทอดโดยครอบครัว สิ่งเหล่านี้สะท้อนวัฒนธรรมอีสาน ท่ีมีวิถีเกษตรเป็น
แกนกลางของการดําเนินชีวิต และโดยวิถีเกษตรทําให้มีโอกาสการเคลื่อนไหวรา่งกาย อย่างน้อยวันละ 30 นาที ซึ่ง
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สามารถสะสมได้เป็นช่วง ๆ ถือเป็นการออกกําลังกายที่เหมาะสม 8  สําหรับการนําใช้หรือรักษาโดยแพทย์แผนไทย
นั้นไม่ปรากฏในพื้นที่ท่ีศึกษา 

    การตัดสินใจการใช้ภูมิปัญญาส่วนหน่ึงเป็นการตัดสินใจจากเพื่อนบ้าน ซึ่งเมื่อตนเองได้ทดลองใช้และเชือ่
ว่ามีผลดีกับตนมักจะมีการบอกเล่าต่อ และอิทธิพลการตัดสินใจที่สําคัญอีกประการคือการรับฟังจากสื่อวิทยุ ซึ่งการ
เข้าถึงในลักษณะของวิทยุชุมชนมีมากดังนั้นจึงเป็นสังคมที่มีโอกาสถูกกรอบความคิดด้วยสื่อมาก หากขาดการคิด
ใคร่ครวญอย่างดีก่อนเช่ือและเลือกใช้จะก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ได้ ภูมิปัญญาที่ถูกนํามาใช้เป็นการนําใช้ตามวิถี
ชีวิตของชุมชน เป็นส่วนใหญ่มีเพียงการใช้สมุนไพรที่ได้รับการสนับสนุนโดยบุคลากรด้านสุขภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
บุคคลากรด้านสุขภาพมีมุมมองสุขภาพท่ีเน้นสุขภาพกายเป็นส่วนใหญ่จึงเน้นเพียงการลดน้ําตาลในผูป้่วยเบาหวาน
ผ่านกลไกร่างกาย ดังน้ันการมีมุมมองต่อสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมจึงมีความสําคัญต่อการออกแบบกิจกรรมการ
พยาบาล  

แต่อย่างไรก็ตามการนําใช้ภูมิปัญญาในการดูแลตนเองในมิติจิตวิญญาณเช่นการถือศีลแปดอาจเป็นสิ่งที่ต้อง
ทําความเข้าใจและให้ข้อเสนอแนะเพราะการงดอาหารเย็นตามการถือศีลแปดอาจมีผลต่อระดับน้ําตาลในกระแส
เลือดได้ การทําความเข้าใจกับสุขภาพองค์รวมและภูมิปัญญาจะสามารถนํามาบูรณาการออกแบบกิจกรรมการ
พยาบาลได้อย่างเข้าถึงลึกซึ้งและ/หรือง่ายต่อการปฏิบัติเพราะมีความกลมกลืนสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของผู้
ปฏิบัติ และภูมิปัญญาที่ปฏบิัติจนเป็นวิถีเป็นสิ่งท่ีหยั่งรากลึก กลมกลืนกับความเป็นองค์รวมของผู้คน จึงเช่ือมโยง
สุขภาพในแต่ละมิติได้อย่างเป็นองค์รวมเช่นการทํากิจกรรมงานเกษตรโดยการปลูกผักกินเอง การทํางานเล็ก ๆ น้อย 
ๆ ช่วยลูกหลานซึ่งโดยวิถีเกษตรนั้นจะมีงานท่ีสามารถช่วยเหลือได้มาก การที่มกีิจกรรมช่วยเหลืองานในครอบครัว
ทําให้รู้สึกถึงคุณค่าแห่งตน และมีผลต่อสุขภาพกายที่มีการเคลื่อนไหว ตลอดจนมีผักท่ีปลอดสารเคมีรับประทาน 
การมีอารมณ์ที่สดช่ืนแจ่มใสจากการเห็นความงอกงามของพืชผักท่ีปลูกเป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ สมพร 
พะยอมใหม่ ประธานชมรมผู้สูงอายหุมู่บ้านไทเทยิ่น เริ่มจากชักชวนสมาชิกปลูกพืชผักสมุนไพร เพราะเห็นว่าสมาชิก
บางรายเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันในเส้นเลือด และหัวใจ ซึ่งการปลูกพืชผักช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย และช่วยให้ชีวิตปลอดภัยจากโรคแทรกซ้อนอ่ืนๆ ...ส่วนในด้านจิตใจ ก็สนับสนุนให้ศกึษาปฏิบัติธรรม โดย
พาสมาชิกไปอบรมที่ธรรมสถาน- วิโมกสิวาลัย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อให้เรียนรู้เรื่องธรรมะ รวมถึงการนั่งสมาธิ เดิน
จงกรมให้ถูกต้อง ซึ่งการอบรมธรรมะ ทําให้สมาชิกบางคน จากท่ีเก็บตัวอยู่แต่ ในบ้าน ไม่มีเพื่อน ปรับเปลี่ยนตัวเอง

มีความสุขมากข้ึน เมือ่ได้ออกมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้าน”  9   

              การนําใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองให้เกิดสุขภาพองค์รวมเป็นสิ่งจําเป็นต่อการเสริมพลังในการดูแล
ตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง และจะทําให้ง่ายต่อการปฏิบัติเพราะมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต และมีการพัฒนาสะสม
ความรู้มาเปน็ลําดับ ซึ่งการมีมุมมองต่อสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมจะทําให้เกิดการสะสมและนําใช้ภูมิปัญญาเพื่อการ
ดูแลตนเองได้มากข้ึน กลุ่มประชากรที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเบาหวานมามากกว่า 5 ปีร้อยละ 66.67 และร้อย
ละ 44.44 มีระดับน้ําตาลระหว่าง 100-200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สะท้อนว่าผู้ป่วยมีภูมิรู้และสามารถควบคุมน้ําตาล
ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมอบภาระการควบคุมระดับน้ําตาลให้แพทย์และ
บุคลากรด้านสุขภาพ และมีความต้องการเห็นผลอย่างรวดเร็วในการปฏิบัติแต่ละอย่าง ดังนั้นจึงควรอธิบาย และ
ช้ีแนะการคาดการณท์ี่ถูกต้องในกิจกรรมแต่ละอย่าง เช่นการดื่มน้ําต้มสมุนไพรเป็นสิ่งที่อาจเห็นผลช้า ในผู้ป่วยบาง
คนจึงไม่ปฏิบัติต่อเนื่อง 
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11. ข้อเสนอแนะ ในการนําผลไปใช้  
      การพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวานควรจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการนําใช้ภูมิปัญญาในการสร้างเสริมสุขภาพ
ดังนี ้

1. การดําเนินชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้แก่การปลูกผักสวนครัวไว้กิน การปรุงอาหารโดยวิธีที่ไม่ปรุงแต่ง
มากเกินไป 

2. การดําเนินชีวิตที่เพิ่มกิจกรรมทางกายในการเดินเช่น การปลูกผักสวนครัวเป็นต้น 
3. การสนับสนุนให้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นการออกกําลังกาย และการส่งเสริมการ รับประทานพืชผัก

สมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพ 
4. การร่วมกิจกรรมทางสังคมตามเหมาะสมอยู่เสมอเช่นการร่วมกิจกรรมงานบุญ งานกุศล ต่าง ๆ หรือการมี

ส่วนร่วมบริจาคสิ่งของ เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้นําความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมาให้
ผู้ป่วย 

5. การมีวัตรปฏิบัติตามความเช่ือ ความศรัทธาของตนอย่างสม่ําเสมอ  เช่นการทําบุญตักบาตร สมาธิ ร่วม
กิจกรรมในวันพระที่วัด เป็นสิ่งที่สนับสนุนสุขภาวะด้านสังคม จิตวิญญาณ ท่ีดีจึงควรมีการกระตุ้น
สนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง 

6. เสริมสร้างสมรรถนะในการการประเมินตนเอง สังเกตตนเองเสมอเพื่อปรับอาหารให้เหมาะสม  
7. หน่วยงานด้านสุขภาพรณรงค์ปรับทัศนคติให้ผู้ป่วยตระหนักในศักยภาพตนเองต่อการดูแลสุขภาพ 
8. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาคประชาชนในการจัดหาอุปกรณ์ สถานท่ีเพื่อการร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนเช่นสถานท่ีรวมกลุ่มทํากิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมทําน้ํา สมุนไพร 
ทําอาหารเพื่อสุขภาพเป็นต้น และจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารให้คนในชุมชนรับทราบ 
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