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การสรางเสริมพลังอํานาจชุมชนดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน บานหนองบัว ตําบลลาดบัวขาว
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
วิภารัตน เบ็ญจมาศ พย.ม.(การพยาบาลชุมชน)

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจของชุมชนใน
การดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน บานหนองบัว ใชแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจของกิบสัน 4 ขั้นตอน
1) การคนพบสภาพการณ ดวยการประชุม ใหขอมูลปญหาผูปวยขาดนัด 2) สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการขาดนัด 3) การตัดสินใจเลือกวิธปี ฏิบตั กิ จิ กรรมทีเ่ หมาะสม ดวยการประชุม การใชกระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ าร ใหขอ มูลความตองการความชวยเหลือของผูป ว ยและของผูด แู ล และเปดโอกาสใหแสดงความ
คิดเห็น ตลอดจนรวมวางแผน 4) การคงไวซึงการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ดวยการประเมินผลการปฏิบัติ
การไดรับคําชื่นชม การศึกษานี้ไดงบสนับสนุนจากกองทุนตําบล กลุมตัวอยาง 30 คน คัดเลือกแบบเจาะจง
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการ สังเกต สัมภาษณ สนทนากลุม เครื่องมือที่คือใชแบบสังเกตกึ่งโครงสราง แบบ
สัมภาษณผปู ว ยทีข่ าดนัด แนวทางสนทนากลุม ผูป ว ย แบบสัมภาษณผดู แู ล วิเคราะหขอ มูลโดยการวิเคราะห
เชิงเนื้อหาแบงหมวดหมูและสรางขอสรุป ใชสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ รอยละสําหรับวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ
ผลการศึกษา: การเสริมสรางพลังอํานาจตามแนวคิดของกิบสัน ประกอบ ดวยการประชุมใหขอมูล
การใหความรู การเปดโอกาสใหรว มคิดรวมวางแผน รวมประเมินติดตามผล การไดรบั แรงสนับสนุนชืน่ ชม
การไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนตําบลสามารถเสริมสรางพลังอํานาจชุมชน บานหนองบัวดูแล
สุขภาพของผูปวยเบาหวาน สามารถแกปญหาการขาดนัดจาก รอยละ 40 เหลือรอยละ 0.68 และเกิดการมี
สวนรวมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผูปวย เกิดนวัตกรรมเครือขายดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานในชุมชน
คําสําคัญ: ผูปวยเบาหวาน การเสริมสรางพลังอํานาจ การดูแลสุขภาพ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหมสําโรง
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Empowerment for Diabetic Care at Nong-Bua, Ladbuakhao Sub-district,
Sikhiu district, Nakhonratchasima Province
Viparat Benjamart, M.N.S.(Community Nursing)

Abstract
This action research aimed to study the process of community empowerment to provide health
care for Diabetic patients in Bann Nong-Bua, Ladbuakhao Sub-district, Sikhiu district, NakhonRatchasima
province. The Gibson’s 4 steps of empowerment were used: 1) finding the problems by conducting
a meeting to inform the problem of follow up loss 2) Reflect the importance of lack of appointment.
3) selecting appropriate health care activities by arranging meetings to inform the participants about
patients’ and care takers’ needs, and encourage them to share about the problem resolution before
collaboratively developing a work plan; and 4) maintaining the effective practices by evaluation and
appreciation support. The study was supported by a Sub-district Fund. Thirty participants were purposively
selected to the study. Observations, focus-group interviews, and group discussions were used to collect
data. The research tools used were semi-structural observations form, focus-group interviewing guide,
and group discussion guide, Data were analyzed using content analysis and classification conclusion.
Descriptive statistics were used to analyze quantitative data consisting of frequency and percentage.
The research results indicated that the Gibson’s 4 steps of empowerment could empower the
community in providing health care for Diabetic patients, and could reduce a rate of follow loss from 40%
to 0.68%. Also, this could promote community collaboration and build an innovative network of Diabetic
patient care in the community.
Keywords: Diabetes patient, Empowerment, Health care
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บทนํา
โรคเบาหวานเปนปญหาสาธารณสุขทีส่ าํ คัญ
และมีแนวโนมของผูปวยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ป
พ.ศ. 2555 มีผปู ว ย 170 ลานคนทัว่ โลกและจะมีผปู ว ย
เพิ่มขึ้นเปน 300 ลานคนในป 2568 องคการอนามัย
โลกรายงาน วาประชากรวัยผูใหญ 1 ใน 10 ปวยเปน
โรคเบาหวาน (WHO,2007) ในป พ.ศ. 2557 พบวา
ทัว่ โลกมีผปู ว ยเบาหวานเพิม่ ขึน้ 387 ลานคน คาดวา
ป พ.ศ. 2573 จะมีประชากรปวยดวยโรคเบาหวาน
มากถึง 600 ลานคน (WHO, 2008) สถานการณ
โรคเบาหวานของประเทศไทย ในป 2557 พบวา
มีอัตราปวยโรคเบาหวาน ถึงรอยละ 6.9 ตอแสน
ประชากร และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 8 ใน
ป 2568 และอัตราตายในป พ.ศ.2550 สูงถึง 52.8
ตอแสนประชากร และพบวามีผูเสียชีวิตจากโรค
เบาหวาน 11,389 ราย เฉลี่ยวันละ 32 คน คิดอัตรา
ตายดวยโรคเบาหวาน 17.53 ตอแสนประชากร
(สํานักโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
ในป 2555 ประเทศไทยมีผปู ว ยโรคเบาหวานรายใหม
เพิ่มขึ้นถึงจํานวน 336,263 ราย อัตราปวย 523.24
ตอแสนประชากรคน (สํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555) สําหรับ
สถานการณโรคเบาหวานของจังหวัดนครราชสีมา
ในป พ.ศ.2548-2550 พบอัตราปวยดวยโรคเบา
หวาน 331.88, 407.42 และ 371.54 ตามลําดับ อัตรา
ตายเทากับ 7.51, 8.92 และ12.21 ตอประชากร
แสน ตามลําดับ (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553) อําเภอสีคิ้ว พ.ศ.
2550-2555 พบอัตราปวยดวยโรคเบาหวานและ
อัตราตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ป 2556 มีผูปวยเบาหวาน
จํานวน 3,457 รายคิดเปนอัตราปวย 2,848.64 ตอ
แสนประชากร ในพืน้ ทีต่ าํ บลลาดบัวขาวมีผปู ว ยเบา
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หวานจํานวน 234 รายคิดเปนอัตราปวย 2,256.07
ตอแสนประชากร (งานโรคไมติดตอ สถานีอนามัย
ใหมสําโรง, 2557)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีนโยบายเนนการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน ใหประชาชนพึง่ ตนเอง ยกระดับคุณภาพ
การใหบริการหนวยบริการปฐมภูมิ ลดความแออัด
ของผูรับบริการในโรงพยาบาลชุมชน การเขาถึง
ระบบบริการสาธารณสุขแบบไรรอยตอ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2555) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหมสาํ โรง
จัดใหบริการคลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง มีผูปวยมา
รับบริการจํานวน 679 ราย ผูปวยความดันโลหิต
สูง จํานวน 575 ราย ผูปวยเบาหวานจํานวน 18 ราย
ผูป ว ยเบาหวานและความดันโลหิตสูงจํานวน 86 ราย
รวมจํานวนผูป ว ยเบาหวานทัง้ หมด 104 ราย โดยจัด
ใหมบี ริการทุกวันพฤหัสบดี กําหนดสัปดาหที่ 1 และ
ที่ 2 เปนคลินิกความดันโลหิตสูง สัปดาหที่ 3 และ 4
เปนคลินกิ โรคเบาหวาน โดยมีแพทย เภสัชกรจากโรง
พยาบาลสีคิ้วออกมาใหบริการ สัปดาหเวนสัปดาห
จากการใหบริการคลินิกโรคเบาหวานพบปญหาผู
ปวยขาดนัดรอยละ 40 ชุมชนบานหนองบัวหมู 1
มีผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จํานวน
29 ราย ผูปวยเบาหวานจํานวน 5 ราย รวมผูปวย
เบาหวาน จํานวน 34 ราย ขาดนัดถึงรอยละ 80 ของ
ประชาชนกลุมปวยที่ขาดนัด และในบานหนองบัว
มีผูปวยที่ขาดนัด จํานวน 1 ราย ทําใหขาดยา สงผล
ใหระดับนํ้าตาลในกระแสโลหิตสูงถึง 495 mg/dl
ทําใหเกิดภาวะแทรกซอน เปนแผลเรื้อรังที่เทา
จําเปนตองตัดนิ้วเทา 2 นิ้ว ซึ่งไมเคยมีการศึกษาถึง
เหตุผลทีแ่ ทจริงของการขาดนัดมากอน ทําใหยงั ไมมี
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แนวทางในการแกไขปญหาการขาดนัดทีช่ ดั เจนเปน
รูปธรรม ทัง้ นีส้ งั เกตไดวา ผูป ว ยทีข่ าดนัด สวนใหญ
เปนผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง ผูวิจัยมีหนาที่รับ
ผิดชอบงาน คลินิกโรคไมติดตอเรื้อรังจึงไดคัดเลือก
บานหนองบัว หมู 1 เปนหมูบ า นศึกษานํารองในการ
สงเสริมการดูแลผูปวยเบาหวาน โดยเนนใหชุมชน
มีสวนรวม เนื่องจากการใหชุมชนเขามามีบทบาท
ในการดูแลสุขภาพของผูปวยในชุมชน นาจะเกิด
ผลดีกับผูปวยและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
เนื่องจากกลวิธีการสรางการมีสวนรวม มีความ
สําคัญในการแกไขปญหา การทีช่ มุ ชนรวมวิเคราะห
ปญหา ตัดสินใจแกไขปญหา ใชทรัพยากรที่มีอยูใน
ชุมชน แกไขปญหาทีเ่ หมาะสมกับบริบทของชุมชน
จะทําการเสริมสรางพลังอํานาจ เกิดความเขมแข็ง
และยั่งยืนพึ่งตนเองได (นิตย ทัศนิยม, 2546)

วัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการเสริ ม สร า งพลั ง
อํานาจของชุมชนบานหนองบัวในการดูแลสุขภาพ
ผูปวยเบาหวาน

ที่โรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพตําบลใหมสําโรง
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ หมายถึง
กระบวนการที่พัฒนาศักยภาพ เสริมสรางการรับ
รูความมีคุณคา ความสามารถของตนเองและการ
แสดงออกถึ ง ความสามารถในการจั ด การแก ไ ข
ปญหาสุขภาพของตนเอง และชวยเหลือผูอื่นได
โดยใชแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจของกิบสัน
1993 มี 4 ขั้นตอน 1) การคนพบสภาพการณจริง 2)
การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 3) การตัดสินใจ
เลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม 4) การคงไวซึ่ง
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
ชุมชน หมายถึง กลุม ผูน าํ ชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ า น ครู พระสงฆ ผูด แู ลผูป ว ย
การดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน หมายถึง
การปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อใหดํารงชีวิตไดอยางปกติ
สุขในสังคมและไมเกิดภาวะแทรกซอน อาการไม
รุนแรงขึน้ การรับประทานยา การไปตรวจรับยาตาม
นัด การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การ
จัดการกับความเครียดของผูปวยตามบริบท

วิธีการดําเนินการศึกษา
คําถามการวิจัย
การเสริมสรางพลังอํานาจของชุมชนบาน
หนองบัว ในการดูแลสุขภาพของผูป ว ยโรคเบาหวาน
ควรทําอยางไร

คําจํากัดความ
ผูปวยเบาหวาน หมายถึง ผูที่ไดรับการ
วินิจฉัยจากแพทยวาเปนผูปวยโรคเบาหวานทั้งเพศ
ชายและหญิง สามารถติดตอสื่อสารใหขอมูลได ไม
อยูในภาวะที่อันตรายหรือมีภาวะแทรกซอนจนไม
สามารถเขารวมกิจกรรมได และเปนผูท รี่ บั การรักษา

ใช รู ป แบบวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Action
Research) ตามแนวคิ ด ของ Kemmis และ Mc
Taggart (Kemmis & Mc Taggart, 1988) โดย
กระบวนการ PAOR ใช แ นวคิ ด การเสริ ม สร า ง
พลังอํานาจของกิบสัน (Gibson, 1993) ประกอบ
ไปดวย 4 ขั้นตอน 1) การคนพบสภาพการณจริง
2) การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 3) การตัดสิน
ใจเลือกวิธปี ฏิบตั กิ จิ กรรมทีเ่ หมาะสม 4) การคงไวซงึ่
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ แบงขั้นตอนการศึกษา
เปน 3 ขั้นตอน คือขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติ และขั้น
ประเมินผล
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กลุ  ม เป า หมาย อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจําหมูบาน 24 คน ครู 12 คน ผูใหญบาน 1 คน
ผูชวยผูใหญบาน 2 คน ผูดูแล 10 คน ผูปวย 34 คน
พระสงฆ 5 รูป สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 2
คน รวมจํานวน 90 คน
ผูใ หขอ มูลคนสําคัญ (Key informant) ไดแก
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู  บ  า น จํ า นวน
14 คน ผูดูแลผูปวยเบาหวานจํานวน 5 คน ผูปวย
เบาหวานจํานวน 5 คน ผูใ หญบา น 1 คน ผูช ว ยผูใ หญ
บาน 2 คน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน
ครู 1 คน พระสงฆ 1 รูป กลุมเปาหมายคัดเลือกแบบ
เจาะจง และสอบถามความสมัครใจการพิทักษสิทธิ์
กลุมเปาหมาย เขารวมการวิจัยดวยความสมัครใจ
เซ็นใบยินยอม ไดรับการชี้แจงวัตถุประสงค และจะ
ถอนตัวออกจากการวิจัยไดทุกขั้นตอน
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูว จิ ยั ดําเนินการเก็บ
ขอมูลดวยตัวเอง ดวยวิธี สังเกต สัมภาษณผูปวยที่
ขาดนัด ถึงปญหาการขาดนัด สาเหตุการขาดนัด
ความตองการความชวยเหลือ สนทนากลุมผูปวย
ถึงความตองการความชวยเหลือ สัมภาษณผูดูแล
ถึงปญหาการดูแล และความตองการชวยเหลือ
เครื่องมือที่ใช มีจํานวน 6 ชิ้น ขั้นเตรียม
การมี เ ครื่ อ งมื อ 3 ชิ้ น ได แ ก 1) แบบสั ม ภาษณ
ผูปวยที่ขาดนัดถึงสาเหตุการขาดนัด ความตองการ
ความชวยเหลือ 2) แบบสัมภาษณผูดูแลผูปวยที่
ขาดนัดถึงความตองการความชวยเหลือ 3) แนวทาง
การสนทนากลุ  ม ผู  ป  ว ยถึ ง ความต อ งการความ
ชวยเหลือ ขั้นปฏิบัติการ มีเครื่องมือ 2 ชิ้น ไดแก
1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 2)
แบบสังเกตการณรวมกิจกรรมของกลุมตัวอยาง
และขัน้ การประเมินผล มีเครือ่ งมือ 1 ชิน้ ไดแก แบบ
ประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
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การตรวจสอบเครือ่ งมือ ความเทีย่ งตรงตาม
เนื้อหา (content validity) โดยใชผูเชี่ยวชาญในดาน
เนื้อหา จํานวน 5 ทาน พิจารณาถึงความครอบคลุม
ของเนื้อหา และปรับแกไขเนื้อหาตามคําแนะนํา
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพที่ได
จากแนวทางการสนทนากลุม ผูป ว ยถึงความตองการ
ความชวยเหลือขอมูลจากการสัมภาษณผูดูแลที่
ขาดนัดถึงความตองการความชวยเหลือ ขอมูลการ
สนทนากลุมผูปวยถึงความตองการความชวยเหลือ
วิเคราะหเชิงเนือ้ หา โดยแบงหมวดหมูส รางขอสรุป
ใชสถิติเชิงพรรณนา สวนขอมูลเชิงปริมาณไดจาก
การใชแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ข อ มู ล จากแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของกลุ  ม
ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ
ขอบเขตการศึ ก ษา เป น การศึ ก ษาถึ ง
กระบวนการเสริ ม สร า งพลั ง อํ า นาจชุ ม ชนบ า น
หนองบัวในการดูแลสุขภาพผูป ว ยเบาหวาน คัดเลือก
พืน้ ทีศ่ กึ ษาแบบเจาะจง บานหนองบัว หมู 1 เนือ่ งจาก
มีปญหาผูปวยขาดนัดมากที่สุดถึงรอยละ 80 การ
คัดเลือกกลุม เปาหมายแบบเจาะจง ระยะเวลาในการ
ศึกษา ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ
2558 เปนระยะเวลา 1 ป 7 เดือน
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการเริ่มวันที่ 1-10 สิงหาคม
2556 ผูวิจัยเริ่มเก็บรวบรวมขอมูล
1.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากทะเบียนการมา
รับยาผูปวย นําขอมูลมาวิเคราะหพบวาผูปวยขาด
นัดถึงรอยละ 40 พบวาบานหนองบัว หมู 1 มีผูปวย
34 ราย ขาดนัด ถึง 10 คน
1.2 สัมภาษณผูปวยที่ขาดนัดถึงปญหาของ
การขาดนัด สาเหตุการขาดนัด ความตองการความ
ชวยเหลือ
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1.3 สั ม ภาษณ ผู  ดู แ ลผู  ป  ว ยที่ ข าดนั ด ถึ ง
ปญหาของการขาดนัดความตองการความชวยเหลือ
1.4 สนทนากลุมผูปวยถึงความตองการ
ความชวยเหลือ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนปฏิบัติ วันที่ 15 สิงหาคม 2556
ใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน PAOR
และแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจกิบสัน โดย
การกระบวนการกลุมจํานวน 9 ครั้ง ดังนี้
2.1 ขัน้ ตอนที่ 1 การคนพบสภาพการณจริง
กระบวนการกลุมครั้งที่ 1 กลุมเปาหมายจํานวน 30
คน ใชเวลา 90 นาที วัตถุประสงค เพื่อใหกลุมเปา
หมายรูสภาพปญหา คือบานหนองบัวมีผูปวยเบา
หวานขาดนัดมากที่สุด ดังกิจกรรมตอไปนี้
1) จัดประชุมกลุมเปาหมาย ใหความ
รู  เ รื่ อ งโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ อ นของโรค
เบาหวาน การปฏิบัติตัวดูแลสุขภาพของผูปวยเบา
หวาน การออกกํ า ลั ง กายแกว ง แขน การจั ด การ
ความเครียดหัวเราะบําบัด
2) นํ า เสนอข อ มู ล ป ญ หาของผู  ป  ว ย
เบาหวานที่ขาดนัดถึงรอยละ 40 บานหนองบัว ขาด
นัดมากที่สุด
3) ใหขอมูลถึงผลกระทบของการขาด
นัดสงผลใหผูปวยขาดยา ไมสามารถควบคุมระดับ
นํ้าตาลในกระแสเลือดใกลเคียงปกติได ผูปวยอาจ
ไดรับอันตรายถึงชีวิต หรือพิการได
4) ผูวิจัยใหขอมูล ปญหาที่เกิดขึ้นใน
บานหนองบัว ผูปวยเบาหวานขาดนัด
หลังจากดําเนินกิจกรรม ประเมินผล จาก
การสังเกต และสอบถาม กลุมเปาหมายรับรูถึง
ปญหาของผูป ว ย และรับรูถ งึ ผลกระทบของการขาด
นัดรับยาทําใหขาดยา

2.2 ขั้ น ตอนที่ 2 การสะท อ นคิ ด อย า งมี
วิ จ ารณญาณ กระบวนการกลุ  ม ครั้ ง ที่ 2 กลุ  ม
เปาหมายเขารวม 30 คน วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ใช
เวลา 90 นาที
วัตถุประสงค เพือ่ ใหกลุม เปาหมาย รับทราบ
ปญหาผูปวยเบาหวานบานหนองบัวขาดนัดมาก
ที่สุด จําเปนตองไดรับการแกไข
ประชุมกลุม ตัวอยาง ผูว จิ ยั ใหขอ มูลการขาด
นัดทําใหขาดยามีผลตอสุขภาพเปนอันตราย แตถา ผู
ปวยไดรับการดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตัวที่ไมถูกตองใน
เรื่องการรับประทานยา การไปตรวจรับยาตามนัด
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การจัดการ
กับความเครียดอาจทําใหเปนอันตรายถึงชีวิต หรือ
พิการได ในทางตรงกันขาม ถาผูปวยดูแลสุขภาพ
ไดดี ก็สามารถมีชีวิตอยูไดอยางปกติสุข ไมเกิดโรค
แทรกซอน ลดความรุนแรงของโรคได ผูวิจัยให
ขอมูลความตองการความชวยเหลือของผูป ว ย ของผู
ดูแล เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยผูปวยในชุมชน
ทีข่ าดนัด ไมไดรบั ประทานยา ทําใหเกิดแผลทีเ่ ทาถูก
ตัดนิว้ เทา 2 นิว้ ผูว จิ ยั ไดใชคาํ ถามทวนใหสะทอนคิด
วา ถาผูป ว ยรายนีไ้ มขาดนัดขาดยาจะเกิดเหตุการณที่
ถูกตัดนิว้ หรือไม และทานตองการใหเกิดเหตุการณ
เชนนี้เกิดขึ้นกับผูปวยในชุมชนอีกหรือไม ทานจะ
ตองทําอยางไรจึงจะไมใหเกิดเหตุการณดังกลาว
หลังจากดําเนินกิจกรรม ประเมินผลจากการ
สังเกต และสอบถาม ชุมชนตระหนักถึงปญหาการ
ขาดนัด สงผลตอสุขภาพของผูป ว ย จําเปนตองไดรบั
การแกไข
2.3 ขัน้ ตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกวิธปี ฏิบตั ิ
กิจกรรมทีเ่ หมาะสมกระบวนการกลุม ครัง้ ที่ 3 วันที่
27 สิงหาคม 2556 กลุมเปาหมายเขารวม 30 คน ใช
เวลา 90 นาที
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การประชุมแสดงความคิดเห็น ผูวิจัยให
ขอมูลประเด็นปญหาของผูป ว ยขาดนัดเพือ่ ใหชมุ ชน
มองเห็นปญหา การที่ผูปวยขาดนัด ขาดยา ทําให
ผลกระทบตอสุขภาพ ผูวิจัยนําเสนอขอมูล ถึง
ความตองการความชวยเหลือของผูปวย และผูดูแล
ตองการมีรถรับสง มีคนรับสงยาถึงบาน กลุมติด
บานติดเตียง ตองการมีคนดูแล ทําใหชุมชนตัดสิน
ใจเลือกที่จะแกไขปญหา และ รวมกําหนดเปาหมาย
รวมวางแผน
ขั้นปฏิบัติการวงจรที่ 1 ของวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ
กลุม เปาหมายรวมปฏิบตั กิ ารจํานวน 30 คน
ประชุมวางแผน แสดงความคิดเห็น แบงบทบาท
หนาที่กัน ดังนี้
1) วางแผนให อสม. ดูแลสุขภาพผูปวย
ผูปวยเบาหวานในกลุมที่ติดบานติดเตียงโดยให
บริการเจาะเลือด มีบริการรับสงยาถึงบาน ตามเยีย่ ม
ติดตามการรับประทานยา สอนการออกกําลังกาย
แกวงแขน และสอนการคลายเครียดหัวเราะบําบัด
2) จัดทําแผนเสนอ ของบประมาณจาก
กองทุนประกันสุขภาพตําบลลาดบัวขาว โครงการ
พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูผูปวยโรคเรื้อรัง ใหมี
ความรูเ รือ่ งโรคเบาหวาน และ จัดซือ้ อุปกรณ ในการ
ดูแลสุขภาพผูปวย
3) เจาหนาที่สาธารณสุขแบงกลุมผูปวย
ตามปงปอง 7 สี สงขอมูลใหกับ อสม.
4) ครูใหความรูเ รือ่ งโรคเบาหวาน การดูแล
ผูปวยเบาหวาน การปฏิบัติตัวของผูปวยเบาหวาน
หนาเสาธงสัปดาหละ 1 ครั้ง นํานักเรียนออกกําลัง
กาย หัวเราะบําบัดเพื่อใหนักเรียนไปแนะนําผูปวย
ออกกําลังกายที่บาน
5) พระสงฆใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน
การดูแลผูปวยเบาหวาน การปฏิบัติตัวของผูปวย
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เบาหวาน ในวันสําคัญทางศาสนาและตามโอกาส
อันควร
6) กลุม ผูน าํ ชุมชน จัดหารถรับสงผูป ว ยเมือ่
ถึงวันนัดรับยา
7) ผูดูแลผูปวยดูวันนัด และ แจงให อสม.
ประจําคุมรับทราบ
การปฏิบัติ เริ่มปฏิบัติการตามแผนที่วางไว
ตามบทบาทและหนาที่ ระหวางนั้นผูวิจัย ไดมีการ
สังเกตบันทึกผลทีเ่ กิดจากการมีสว นรวมของชุมชน
ในการดูแลสุขภาพผูปวย ตามบทบาทหนาที่ ตามที่
วางแผนไวรวมถึงมีการสะทอนผลการปฏิบัติและ
ปรับปรุง
ขั้นปฏิบัติการวงจรที่ 2 ของวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ
กระบวนการกลุม ครัง้ ที่ 4 วันที่ 18 ธันวาคม
2556 กลุมเปาหมายเขารวม จํานวน 26 คนใชเวลา
70 นาที ผูวิจัยใหขอมูล ผลการปฏิบัติเรื่อง ผูปวยได
รับยาครบตามที่นัด ผูปวยและผูดูแลชื่นชมกลุมเปา
หมาย อสม.รวมถึงนําเสนอปญหาที่พบในประเด็น
ผูปวยกลุมติดบานติดเตียงไมไววางใจ ให อสม.เจาะ
เลือด และผูวิจัยใหกลุมเปาหมายรวมกันวางแผน
แก ไ ขป ญ หา เขี ย นแผนเสนอกองทุ น ประกั น
สุขภาพตําบลลาดบัวขาว โครงการพัฒนาศักยภาพ
อสม. โครงการสรางเสริมสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรัง
โครงการออกกําลังกายสองวัยใสใจสุขภาพ เพื่อ
รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน ดําเนิน
งานตามแผน จัดอบรมใหความรู อสม.ในการดูแล
สุขภาพผูปวย จัดหาอุปกรณที่จําเปนในการดูแล
สุขภาพ ให อสม. วัดความดันโลหิต เจาะเลือด ชั่ง
นํ้าหนัก รับยาสงถึงบาน ติดตามเยี่ยมบาน พาออก
กําลังกาย แนะนําการออกกําลังกาย แกวงแขน การ
รับประทานอาหารครบ 5 หมู งดหวาน มัน เค็ม สง
เสริมการจัดการความเครียด หัวเราะบําบัด ประเมิน
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ผลการดําเนินงานจากการสังเกต พบวาปญหาทีเ่ กิด
ขึ้นเหมือนเดิม คือผูปวยและญาติเกิดความไมไว
วางใจ อสม.ไมยอมใหเจาะเลือด จึงไดวางแผนแกไข
โดย อสม.เสนอใหมีการจัดทําใบประกาศใหกับ
อสม. และเพิม่ การประชาสัมพันธเสียงตามสาย จาก
นัน้ ลงมือปฏิบตั ใิ หม พบวาผูป ว ยและญาติเกิดความ
ไววางใจใน อสม. ในการดูแลสุขภาพ และชื่นชม
อสม. ผูวิจัยกลาวชื่นชมกลุมเปาหมายที่ไดชวยกัน
ดูแลสุขภาพผูป ว ยเบาหวาน ทําใหกลุม เปาหมายเกิด
ความภาคภูมิใจ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติตอไป
ขั้นปฏิบัติการวงจรที่ 3 ของวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ
กระบวนการกลุมครั้งที่ 5 วันที่ 20 เมษายน
พ.ศ. 2557 กลุมเปาหมายเขารวมประชุม 30 คน ใช
เวลา 90 นาที เปดโอกาสใหกลุมเปาหมายแสดง
ความคิดเห็น ผูดูแลผูปวยเสนอการหารายไดเสริม
ใหกับผูปวย โดยการนํางานดอกไมจันทนมาทําที่
บาน และการไปทําขาวแตนที่กลุมขาวแตน อสม.
เสนอเปนผูนําออกกําลังกายแกวงแขน และคลาย
เครียดหัวเราะบําบัด ในตอนเย็นวันเวนวันที่ลาน
อเนกประสงค
ขั้นปฏิบัติการวงจรที่ 4 ของวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ
กระบวนการกลุม ครัง้ ที่ 6 วันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 กลุมเปาหมายเขารวมประชุม 25 คน ใช
เวลา 90 นาที จากนั้นผูวิจัยใหขอมูลการปฏิบัติงาน
ที่ผานมา เกิดการกระทําที่เปนผลดีตอสุขภาพของ
ผูปวย ผูปวยไดรับการดูแลสุขภาพจากชุมชน มีการ
สรางรายไดใหกับผูปวยเบาหวาน โดยใหรับดอกไม
จันทนมาทําที่บาน หรือการไปทําขาวแตน ที่กลุม
ขาวแตนของหมูบาน ซึ่งเปนการสรางรายไดใหกับ
ผูป ว ยเบาหวาน ไดรบั การดูแลสุขภาพ ไดรบั การชวย

เหลือจากชุมชน อสม. เสนอใหผวู จิ ยั ออกเยีย่ มผูป ว ย
กลุมติดบานติดเตียงรวมกับชุมชน
การประเมิ น ผล จากการสั ง เกต และ
สอบถาม ขั้นตอนนี้กระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจ เกิดการมีสว นรวม ในการรวมวางแผนแกไข
ปญหา รวมปฏิบัติ รวมแสดงความคิดเห็น
2.4 ขั้นตอนที่ 4 การคงไวซึ่งการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพกระบวนการกลุม ครัง้ ที่ 6 ผูว จิ ยั ประชุม
แลกเปลีย่ น กับกลุม เปาหมายถึงการดําเนินงานและ
ประเมินผลการดําเนินงาน วันที่ 26 พฤศจิกายน
2557 จํานวนกลุมเปาหมาย 30 คนเวลา 70 นาที
กิจกรรมที่ผานมา ทําใหกลุมเปาหมายเกิดความ
ตระหนักถึงการขาดยาของผูปวย วามีผลกระทบ
ตอสุขภาพและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต หรือพิการ
เกิดภาวะแทรกซอนได ชุมชนจึงรวมมือกันดําเนิน
กิจกรรมดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานในชุมชน เมื่อ
ปฏิบตั แิ ลวไดรบั ความชืน่ ชม ไดรบั การสนับสนุนงบ
ประมาณ ทําใหกลุม เปาหมายเกิดความมัน่ ใจในการ
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพผูปวย และมองเห็นวาการ
ปฏิบัติที่ผานมาเปนผลดีตอสุขภาพผูปวย จึงควร
ที่จะปฏิบัติตอๆ ไปกอใหเกิดพลังอํานาจในชุมชน
และเปนผลดีตอผูปวย กระบวนการกลุมครั้งที่ 7-9
เปนการประชุมแลกเปลี่ยนระหวางผูวิจัยและกลุม
เปาหมาย สรุปติดตามผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการประเมินผล
ในขณะที่กําลังดําเนินการกระบวนเสริม
สรางพลังอํานาจทุกขั้นตอน ไดมีการประเมินผล
การมีสวนรวมของกลุมตัวอยาง ในการรวมปฏิบัติ
กิจกรรมทุกขัน้ ตอน โดยการสังเกต ผูว จิ ยั พบวา เกิด
การมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผูปวย
เบาหวาน ชุมชนตระหนักถึงปญหาและปญหาตอง
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ไดรบั การแกไข กลุม เปาหมายสนใจเขารวมกิจกรรม
รวมแสดงความคิดเห็น มีการแบงบทบาทหนาที่ใน
การดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน กองทุนหลัก
ประกั น สุ ข ภาพตํ า บลลาดบั ว ขาว สนั บ สนุ น งบ
ประมาณจัดอบรมใหความรูกับ อสม. และจัดซื้อ
อุปกรณที่จําเปนในการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน
หลังจากดําเนินการกระบวนเสริมสรางพลัง
อํานาจ ประเมินผลผูป ว ยไดรบั การดูแลสุขภาพ จาก
ชุมชน ใชวธิ กี ารสอบถามความพึงพอใจ และสังเกต
สิง่ ทีผ่ ปู ว ยไดรบั ในเรือ่ งการรับประทานยา ผูป ว ยรับ
ประทานยาตอเนื่อง และถูกตองจากคําแนะนําของ
อสม. การไปตรวจรับยาตามนัดมีการจัดหารถรับ
สงผูปวยจากกลุมผูนําชุมชน ผูปวยกลุมติดบาน ติด
เตียง มีกิจกรรมรับสงยาถึงบานจาก อสม. การรับ
ประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการ
กับความเครียด ไดรับคําแนะนําจาก อสม. และบุตร
หลาน เกิดนวัตกรรมเครือขายดูแลผูปวยเบาหวาน
ในชุมชน

ผลการวิจัย
ขั้นเตรียมการ
การสัมภาษณผูปวยที่ขาดนัดพบวาผูปวย
ขาดนัดเปนผูสูงอายุ ที่ติดบาน ติดเตียง ไมมีคนพา
ไปรับยา เพราะลูกหลานไปทํางานหรือลืมวันนัด
ความตองการความชวยเหลือ จึงอยากใหมีคนดูแล
พาไปรับยา อยากใหมีคนเอายามาใหถึงบานโดยไป
วัดความดันโลหิต เจาะเลือด รับสงยาไปใหถึงบาน
เหงาไมมีรายได ตองการมีกิจกรรมคลายเครียด การ
ออกกําลังกาย ตองการสรางรายไดเสริม ตองการมี
คนเยี่ยมใหขวัญและกําลังใจ
สนทนากลุมผูปวยถึงความตองการความ
ชวยเหลือ พบวาผูปวยตองการใหมีรถ รับสงไปรับ
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ยาเมื่อถึงวันนัดรับยา
สัมภาษณผูดูแลถึงปญหาของการขาดนัด
ความตองการความชวยเหลือ พบวาลูกหลานตอง
ไปทํางาน ไมมีคนพาไปรับยาอยากใหมีคนดูแลพา
ผูปวยไปรับยา อยากใหมีรถรับสงไปรับยาเมื่อถึง
วันนัด
ขั้นดําเนินการ กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
ชุมชนบานหนองบัวดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน
ตามแนวคิดของกิบสัน 1993
ขั้นตอนที่ 1 คนพบสภาพการณจริงเสริม
สร า งพลั ง อํ า นาจด ว ยกระบวนการกลุ  ม การให
ความรูเรื่องโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซอนของโรค
เบาหวาน การปฏิบัติตัวดูแลสุขภาพของผูปวยเบา
หวาน การออกกํ า ลั ง กายแกว ง แขน การจั ด การ
ความเครียดหัวเราะบําบัดใหขอมูลการขาดนัดของ
ผูป ว ยผลเสียของการขาดนัด ผลลัพธทเี่ กิด กลุม เปา
หมายรับรูข อ มูลถึงปญหาของผูป ว ย และผลกระทบ
ของการขาดนัดรับยา
ขัน้ ตอนที่ 2 การสะทอนคิดอยางมีวจิ ารณญาณ
เสริมสรางพลังอํานาจโดยการแลกเปลีย่ นประสบการณ
โดยผูป ว ยในชุมชน ทีข่ าดนัด ไมไดรบั ประทานยา ทําให
เกิดแผลที่เทาถูตัดนิ้วเทา 2 นิ้ว และการใชคําถามให
สะทอนคิด ผลลัพธทเี่ กิด ชุมชนตระหนักถึงปญหาตอง
ไดรับการแกไข
ขั้นตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติ
กิจกรรมที่เหมาะสม เสริมสรางพลังอํานาจ ดวยวิธี
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เปดโอกาสใหชมุ ชน
รวมคิดวิเคราะห วางแผน ตัดสินใจเลือกหาแนวทาง
ในการแกไขปญหารวมปฏิบัติกําหนดบทบาทของ
แตละคน และรวมติดตามประเมินผล ผลลัพธที่เกิด
การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพผูปวย
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ขั้ น ตอนที่ 4 การคงไว ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพสามารถเสริมสรางพลังอํานาจชุมชน
ไดดวยการใหขอมูลผลการดําเนินงาน การไดรับ
แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม การได รั บ ความชื่ น ชม
จากเจาหนาที่สาธารณสุข การไดรับคําชื่นชมจาก
ผูป ว ยและญาติ การไดรบั การสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลาดบัวขาว
ผลลัพธที่เกิดเครือขายดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน
ในชุมชน
ผลลัพธโดยรวมที่เกิดขึ้นเกิดหลังจากการ
สรางเสริมพลังอํานาจชุมชน เกิดนวัตกรรมเครือขาย
ดูแลสุขภาพผูป ว ยเบาหวานในชุมชน แกปญ
 หาการ
ขาดนัดจากเดิมรอยละ 40 เหลือเพียงรอยละ 0.68 เกิด
การมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผูปวย
เบาหวาน บานหนองบัว เกิดการสรางรายไดใหกับ
ผูป ว ยเบาหวานกลุม ผูส งู อายุตดิ บาน ผูป ว ยไดรบั การ
เยีย่ มจากชุมชนรอยละ 100 ผูป ว ยเกิดความพึงพอใจ
รอยละ 100 กลุม เปาหมายเกิดพึงพอใจในการปฏิบตั ิ
รอยละ 100

อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง การสรางเสริมพลังอํานาจ
ชุมชนดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน บานหนองบัว
ตามแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจของกิบสัน
1993 รวมกับกระบวนการวิจัยการเชิงปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 1 การคนพบสภาพการณจริง สรางเสริม
ไดดวยการใหขอมูลปญหาของผูปวย การตองการ
ความชวยเหลือของผูปวย การใหความรู เรื่องโรค
เบาหวาน สอดคลองกับ กิบสัน (Gibson, 1995) ที่
ไดทาํ การวิจยั เชิงคุณภาพเกีย่ วกับกระบวนการเสริม
สรางพลังอํานาจในมารดาที่ดูแลเด็กปวยเรื้อรัง พบ
วาขั้นตอนที่ 1 การคนพบสภาพการณจริง เปนการ

รับรูและทําความเขาใจและยอมรับเหตุการณและ
สภาพการณที่เกิดขึ้น ทําความเขาใจขอมูลขาวสาร
ที่ถูกตอง บุคคลจะรับรูและตระหนักมองปญหาที่
เกิดขึน้ ทางบวกทีแ่ กไขได สอคลองกับการศึกษาของ
ขนิษฎา สุรเดชาวุธ (2553) ทําการศึกษาเรือ่ งกระบวน
การเสริมสรางพลังอํานาจในผูปวยเบาหวานราย
บุคคลโรงพยาบาลหนองแซง จังหวัดสระบุรี พบวา
กระบวนสรางเสริมพลังอํานาจ ขั้นตอนการคนพบ
สภาพการณจริงทําไดโดย วิธีการใชหลักฐานเชิง
ประจักษ การใหขอมูลที่เหมาะสมกับผูปวยเฉพาะ
ราย และเปดโอกาสใหผูปวยไดเลาประสบการณ
ขั้นตอนที่ 2 การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ
ผู  วิ จั ย ให ข  อ มู ล การดู แ ลสุ ข ภาพผู  ป  ว ยเบาหวาน
การแลกเปลี่ยนประสบการณของผูปวยที่ขาดนัด
ถู ก ตั ด นิ้ ว เท า การใช คํ า ถามให ส ะท อ นคิ ด ผลดี
ผลเสียของการขาดนัด สอดคลองกับการศึกษาของ
ปทมาภรณ พรหมวิเศษ ปญญรัตน ลาภวงศวัฒนา
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร แอนน จิระพงษสุวรรณ
และกลีบสไบ สรรพกิจ (2556) ที่ไดทําการศึกษา
ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจของ
ผูด แู ลหลักตอการดูแลผูป ว ยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
วัยกอนเรียนที่บาน พบวาในขั้นตอนนี้เสริมสราง
พลังอํานาจไดโดย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยผูดูแลพิจารณาไตรตรองทบทวนการดูแลของ
ตนเองที่ผานมาเกิดผลดีผลเสียอยางไร ขั้นตอนที่ 3
การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม
ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายรวมวางแผน
ดูแลสุขภาพผูปวย กําหนดบทบาทของแตละคน
สอดคลองกับการศึกษาของ กิตติยาภรณ โชคสวัสดิ์
ภิญโญ (2552)ไดทาํ การศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบ
มีสวนรวมเรื่อง การเสริมสรางพลังอํานาจผูดูแลใน
ครอบครัวตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อเอช
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ไอวี/ผูปวยเอดส พบวารูปแบบการใหความรูในการ
ดูแลผูติดเชื้อเอดส การบรรยาย การอภิปรายแบบมี
สวนรวม การถามตอบ ทําใหผูดูแลมีความรูความ
เขาใจ และการมีสวนรวมวิเคราะหปญหา วางแผน
แกไขปญหารวมกัน เปนกระบวนการเสริมสราง
พลังอํานาจได ขั้นตอนที่ 4 การคงไวซึ่งการปฏิบัติที่
มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยนําเสนอผลการดําเนินงานได
รับการสนับสนุนทางสังคม จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว การ
ได รั บ คํ า ชื่ น ชมจากผู  ป  ว ย จากผู  ดู แ ล จากผู  วิ จั ย
สามารถเสริมสรางพลังอํานาจชุมชนดูแลสุขภาพ
ผู  ป  ว ยเบาหวานได เกิ ด เห็ น คุ ณ ค า ของตั ว เองมี
ความมั่นใจในการดูแลสุขภาพผูปวย สอดคลองกับ
นิตยา นาโสก (2552) ทําการศึกษาเรื่องการเสริม
สรางพลังอํานาจของครอบครัวในการปองกันการ
สูบบุหรี่ พบวากระบวนการสรางเสริมพลังอํานาจ
ทั้ง 4 ขั้นตอน เกิดขึ้นไดดวย การมีสวนรวม กําหนด
แนวทางปฏิบัติ จากครอบครัวสูชุมชน สอดคลอง
กับการศึกษาของ เยาวภา พรเวียง วิภาพรรณ หมืน่ มา
พิสมัย ศรีสุวรรณนพกุล วันทนา แกวยองผาง
(2555) ผลของการสรางเสริมพลังอํานาจแบบกลุม
ตอพฤติกรรมการดูแลเทาและคุณภาพชีวติ ในผูป ว ย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแผลที่เทา พบวาในขั้นตอนที่
4 ของกระบวนการสรางเสริมพลังอํานาจ ทําไดโดย
การแลกเปลี่ยนประสบการณในผูปวยดวยกัน กลุม
ทดลอง มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลเทาสูงกวากลุม
ควบคุม
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ การเสริ ม สร า ง
พลังอํานาจรวมกับวิจัยเชิงปฏิบัติ สามารถแกไข
ปญหาการขาดนัดรับยาของผูปวยบานหนองบัวได
เนือ่ งจากชุมชนไดมสี ว นรวมในการวิเคราะหปญ
 หา
ของตนเอง ทําใหพบสาเหตุที่แทจริงของปญหา
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นอกจากนั้นยังไดรวมวางแผนแกไขปญหา รวม
ประเมินติดตามผล อีกทัง้ ยังไดรบั การสนับสนุนทาง
สังคม ไดรับคําชื่นชมของผูปวยดวยกัน จากผูดูแล
ผู  ป  ว ย และจากผู  วิ จั ย และได รั บ งบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลลาดบัวขาว

ขอเสนอแนะ
1. การแกไขปญหาสุขภาพเนนบริการเชิง
รุกในการคนหาปญหาที่แทจริง และความตองการ
ทีแ่ ทจริงของผูร บั บริการและใหชมุ ชนมีสว นรวมใน
การแกไขปญหาใหมากทีส่ ดุ จะกอใหเกิดพลังอํานาจ
อยางยั่งยืน
2. รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปใช
ศึกษาปญหาของผูปวยโรคอื่นๆ ได ควรมีการขยาย
ผลไปยังหมูบานอื่นๆ ที่มีบริบทใกลเคียงกัน
3. ในการศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปควรศึ ก ษาถึ ง
ปจจัยแหงความยัง่ ยืนของการเสริมสรางพลังอํานาจ
ชุมชนบานหนองบัว

กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจยั ครัง้ นีส้ าํ เร็จลุลว งได ผูว จิ ยั ตองขอ
ขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกทาน ชุมชนบานหนองบัว
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลลาดบัวขาวที่ใหการสนับสนุนงบประมาณ
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