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ผลของการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านต่อการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชน*
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยแบบทดลอง มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ต่อการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนและพฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชน
กลุ่มตัวอย่างเป็น อสม. ที่อาศัยอยู่ในต�ำบลตะพง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง จ�ำนวน 60 คน ซึ่งท�ำการสุ่มตัวอย่าง
แบบจับคู่ เป็นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 30 คน
กลุ่มทดลองได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการดูแล
ผู้เป็นเบาหวานในชุมชนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยให้ อสม. ร่วม
กันค้นหาปัญหา แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์
ร่วมตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสม สรุป
ปัญหา วางแนวทางการแก้ไขปัญหาการดูแลผูเ้ ป็นเบาหวาน
พัฒนาการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และฝึก
ปฏิบัติกับผู้เป็นเบาหวานในชุมชนจริง เป็นเวลา 6 สัปดาห์
ส่ ว นกลุ ่ ม ควบคุ ม ได้ รั บ มอบหมายกิ จ กรรมตามปกติ
เก็บรวบรวมข้อมูลการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนและพฤติกรรม
การดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชนก่อนการทดลอง หลัง
การทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
หลังจากนัน้ 1 เดือน เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการดูแล
ผู้เป็นเบาหวาน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติพรรณนา การทดสอบค่าไค-สแควร์ และการทดสอบ
ค่าที

ผลการวิจยั พบว่า การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ อสม.
มี ผ ลท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม ทดลองมี ค ่ า เฉลี่ ย ผลต่ า งของการรั บ รู ้
สมรรถนะแห่ ง ตนมากกว่ า กลุ ่ ม ควบคุ ม (t = 2.75,
p(one tailed) < .05) แต่พฤติกรรมการดูแลของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน (t = 1.36, p(one tailed)
> .05)
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย พยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน ควรน�ำวิธีการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจไปประยุกต์ใน
การพัฒนา อสม. เพือ่ เพิม่ การรับรูพ้ ลังอ�ำนาจของ อสม. ให้
มีความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลผู้ที่เป็นเบาหวานใน
ชุมชนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ การรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน พฤติกรรมการดูแล ผู้เป็นเบาหวาน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
Abstract
This experimental research aimed to
study the effects of village health volunteers
empowerment on perceived self - efficacy and
caring behavior for persons with diabetes in
community. Matching sampling was used to recruit
60 health volunteers in Tapong districts, Rayong
province who met inclusion criteria. They were
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assigned into experimental group and control
group equally. The experimental group received
six-week village health volunteer empowerment
program elaborated by the researcher by assessing
the problem, exchanging opinions and experiences,
participating in decision making to choose
appropriate behavior, summarizing problems,
planning for caring diabetes patient in community,
maintaining effective behaviors, and practicing with
diabetes patient in community. The control group
received routine task assignment. Data were
collect at pretest, posttest, and one month after
receiving the program using questionnaires. The
pre-test data collection consisted of both
perceived self - efficacy and caring behavior,
while perceived self - efficacy was collected
immediately finishing the program, and caring
behavior was collected 1 month after the
experimental period. The descriptive statistics,
Chi-square test and t-test were used for data
analysis.
The results of study showed the difference
of self – efficacy’s mean score in the experimental
group was significantly more than the control
group. (t = 2.75, p(one tailed) < .05). The caring
behavior’s mean score of the experimental group
and the control group was not significantly
different. (t = 1.36, p(one tailed) > . 05).
Findings suggested that community nurses
should apply this empowerment program to
develop village health volunteers for enhancing
their self – efficacy perception so to be able to
provide care for persons with diabetes in
community.
Keywords: Empowerment, self-efficacy, caring
behavior, persons with diabetes, village health
volunteers

ความส�ำคัญของปัญหา
เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่
พบมาก และมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ.
2554 ประเทศไทย พบสถิติมีผู้เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก
288 คน เป็น 736 คน ต่อประชากรแสนคน จังหวัดระยอง
พบเพิ่มขึ้นจาก 745 คน เป็น 864 คน ต่อประชากร
แสนคน (ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข, 2555) ขณะทีผ่ เู้ ป็นเบาหวานในพืน้ ที่
ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ตะพง (รพ.สต. ตะพง) มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจาก 446 คน เป็น
652 คน ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2554 ได้มี
การศึกษาการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชน ตามโครงการ
“คนในบ้าน อ่อน หวาน มัน เค็ม หมู่ที่ 13” ของ รพ.สต.
ตะพง พบว่า ผู้เป็นเบาหวานร้อยละ 35.25 มีระดับน�้ำตาล
ในเลือด (FBS) > 140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แสดงให้เห็นว่า
ผู้เป็นเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้
ตามเป้าหมาย ด้านพฤติกรรม พบว่า ผู้เป็นเบาหวานขาด
ความตระหนัก ความกระตือรือร้น และแรงจูงใจในการดูแล
ตนเอง นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ขาด
ผู้ช่วยเหลือ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลตะพง,
2554) การแก้ปัญหาดังกล่าวผู้เป็นเบาหวานจ�ำเป็นต้องมี
ผูช้ ว่ ยเหลือในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
(อสม.) ถือเป็นก�ำลังส�ำคัญในการให้บริการ แบบ “ใกล้บา้ น
ใกล้ใจ” ถือเป็นผู้ช่วยเหลือในชุมชนที่ดีที่สุดส�ำหรับผู้เป็น
เบาหวานในชุมชน
นอกจากนีบ้ ทบาทหน้าทีข่ อง อสม. ตามคูม่ อื อสม.
ยุคใหม่ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2554) ก�ำหนดให้
อสม. มีหน้าที่ในการเสริมสร้างสุขภาพ แก้ปัญหาสุขภาพ
ชุมชน เพือ่ ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหนุนการ
ด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพใน รพ.สต. จากสถิตขิ อง รพ.สต.
ตะพง ในปี พ.ศ. 2553 พบผู้เป็นเบาหวานมารับบริการ
จ�ำนวน 167 คน และเพิ่มสูงขึ้นเป็น 446 และ 652 คน ใน
ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ตามล�ำดับ และมี อสม. ใน
ความรับผิดชอบของ รพ.สต. ตะพง ในปี พ.ศ. 2554 ถึง
พ.ศ. 2555 จ�ำนวน 149 คน และ 151 คน ตามล�ำดับ
จ�ำนวนผู้เป็นเบาหวานในชุมชนที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้ อสม. ต้อง
รับภาระในการดูแลเพิ่มมากขึ้นเป็น 2 เท่า (โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลตะพง, 2555) ซึ่งบทบาทหน้าที่ของ
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อสม. ในการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชน คือ การช่วยให้
ผู้เป็นเบาหวานมีความสามารถในการควบคุมเบาหวานได้
ด้วยตนเองและมีความสุขตามอัตภาพ รวมทั้ง อสม. เป็น
คนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างผูเ้ ป็นเบาหวาน
และเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข (ประสิ ท ธิ์ ลี ร ะพั น ธ์ และ
เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี, 2556)
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อสม. ใน
การดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชน ต�ำบลตะพง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลตะพง,
2554) พบว่า อสม. ขาดความรู้ และขาดทักษะในการคัด
กรองความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน ไม่มั่นใจในการดูแล
ผูเ้ ป็นเบาหวานในชุมชน ขาดอุปกรณ์ในการท�ำงาน รวมถึง
ไม่มเี วลาเนือ่ งจากภาระทางครอบครัว และผูเ้ ป็นเบาหวาน
มีจำ� นวนมากท�ำให้อปุ กรณ์ตา่ งๆ ไม่เพียงพอในการปฏิบตั งิ าน
การขาดสิ่งสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกในการปฏิบัติ
งาน แสดงให้เห็นถึง การขาดพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติ
หน้าที่ เมือ่ ขาดพลังอ�ำนาจมีผลให้พฤติกรรมการดูแลผูเ้ ป็น
เบาหวานในชุมชนลดลง จึงจ�ำเป็นต้องการการเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจ เพื่อให้ อสม. สามารถปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส�ำเร็จ
คานเตอร์ (Kanter, 1997) กล่าวว่า การส่งเสริม
เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ การได้รับการยกย่อง
ยอมรั บ ในการปฏิ บั ติ ง าน และสนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เงินทุน ขอบเขต และเวลามีส่วนช่วยเพิ่มความส�ำเร็จ
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การท�ำให้ อสม. สามารถดูแล
ผูเ้ ป็นเบาหวานได้ดว้ ยตนเอง จ�ำเป็นต้องได้รบั การสนับสนุน
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
จากการทบทวนวัสดุอปุ กรณ์ และนวัตกรรมที่ชว่ ย
ในการปฏิบตั งิ านของ อสม. ให้ประสบความส�ำเร็จในการดูแล
ผู้เป็นเบาหวานในชุมชนทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ (1) การประเมิน
ภาวะสุขภาพเบื้องต้น (2) การวัดความดันโลหิตและแปล
ผลค่าความดันโลหิต (3) การเจาะเลือดตรวจระดับน�้ำตาล
และแปลผลค่าระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวาน
(4) การติดตามเฝ้าระวัง และคัดกรองความเสีย่ งต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า (สมาคมโรคเบาหวานแห่ง
ประเทศไทย สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย และ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2554; สุจินดา
สุขก�ำเนิด, 2548) การตรวจเท้าเบาหวานด้วยอุปกรณ์แบบ
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ไบฟิลาเมนท์ (Bi-filament) (สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ,
วนิดา นาคศิลา, สมควร เฟ้นดี้, วิไลวรรณ บุรวัฒน์, รวิสุดา
บานเย็น, และธนวรรณ โรจนโสดม, 2554) (5) การส่งต่อ
เมือ่ พบความผิดปกติของภาวะแทรกซ้อนและรับการรักษา
ต่อเนื่อง (6) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อมีอาการน�้ำตาล
ในเลือดต�่ำ หรือสูงเกินไป (7) การเป็นแกนน�ำในเรื่อง
การออกก�ำลังกาย (8) การเป็นแกนน�ำในเรื่องการบริโภค
อาหาร (9) การให้ค�ำแนะน�ำในการใช้ยา รวมทั้งพบว่า
ทัตติกา ฉัตรชัยพันธ์ (2554) ได้ออกแบบ “กระเป๋า 5 มิติ
สร้างพลังสู้ภัยเบาหวาน” เพื่อเป็นเครื่องมือในการบรรจุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในชุมชนของ อสม.
อย่างไรก็ตามการปฏิบตั งิ านให้ประสบความส�ำเร็จ
การมีอปุ กรณ์ทเี่ หมาะสมอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จ�ำเป็น
ต้องมีกระบวนการเสริมให้บคุ คลสามารถค้นหา ตอบสนอง
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จนเกิดความ
เชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกว่าตนมีพลังอ�ำนาจสามารถควบคุม
วิถีชีวิตของตนได้ ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ของกิบสัน (Gibson, 1995) ซึ่งมีผู้น�ำมาพัฒนาศักยภาพ
การท�ำงานของ อสม. ในการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชน
เนือ่ งจากมีกระบวนการทีเ่ ป็นขัน้ ตอน และการติดตามดูแล
ผู้เป็นเบาหวานอย่างต่อเนื่อง (ชนิษฎา สุรเดชาวุธ; 2553;
ธิดา ศิร,ิ 2551; ปรเมษฐ์ นามชู, 2554; ปริศนา โชคพิพฒ
ั น์,
2551; สมเกียรติ ภักดีนอก, 2554)
ดังนัน้ งานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้แนวคิดการเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจของกิบสัน (Gibson, 1995) มาประยุกต์
ในการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของ อสม. ควบคูก่ บั การพัฒนา
เครื่องมือในการปฏิบัติงานของ อสม. อย่างเป็นขั้นตอน
ประกอบด้วย (1) การค้นพบสภาพการณ์จริง โดยให้ อสม.
มีการรับรู้และตระหนัก ยอมรับ วิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจ
ในการแก้ไขปัญหาจนสามารถปฏิบัติหน้าที่และจัดการกับ
ปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่ได้ (2) การสะท้อนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยให้ อสม. ใช้ความสามารถของตนเองใน
การคิด พิจารณาไตร่ตรองท�ำความเข้าใจกับสถานการณ์
ผ่านกรณีศึกษา และบทบาทสมมุติ (3) การตัดสินใจเลือก
วิธีปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยให้ อสม. เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงในชุมชนและเพิ่มประสบการณ์ในคลินิก
เบาหวาน ท� ำ ให้ เ ห็ น บทบาทหน้ า ที่ ที่ ชั ด เจนขึ้ น และ
(4) การคงไว้ซงึ่ การปฏิบตั พิ ฤติกรรม โดยให้ อสม. จดบันทึก
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ผลการปฏิบัติงานลงในสมุดบันทึกด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้
อสม. เกิดการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนและมีพฤติกรรมการดูแล
ผูเ้ ป็นเบาหวานในชุมชน และเป็นแนวทางการพัฒนาระบบ
งานพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน
ในชุมชนให้มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลังได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั นีใ้ ช้กรอบแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ของกิบสัน (Gibson, 1995) ซึง่ กล่าวว่า การเสริมสร้างพลัง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
อ�ำนาจเป็นกระบวนการเฉพาะบุคคลในการพัฒนาตนเอง
เพื่อศึกษาผลของการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความมัน่ ใจ เพือ่ สร้างพลัง
อสม. ต่อการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแล อ�ำนาจให้เกิดขึ้นในตนเอง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
ผู้เป็นเบาหวานในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
(1) การค้นหาสภาพความเป็นจริง (2) การสะท้อนคิดอย่าง
1. เพือ่ เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของการรับรู้ มี วิ จ ารณญาณเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ (3) การตั ด สิ น ใจ
สมรรถนะแห่งตนของ อสม. ในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน เลือกแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม และ (4) การคงไว้ซึ่ง
ในชุมชนหลังได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ ระหว่างกลุ่ม การปฏิบัติพฤติกรรม โดยทั้ง 4 ขั้นตอนนี้มีลักษณะของ
ทดลองและกลุ่มควบคุม
ความเป็นพลวัตรอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ อสม. เกิดการรับรู้
2. เพือ่ เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรม สมรรถนะแห่งตนและมีพฤติกรรมการดูแลผูเ้ ป็นเบาหวาน
การดูแลของ อสม.ในการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชน ในชุมชนได้ ดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น

ตัวแปรต้น

การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ในการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชน
1. การค้นหาสภาพความเป็นจริง
2. การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับสถานการณ์
3. การตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสม
4. การคงไว้ซึ่งการปฏิบัติพฤติกรรม

1. การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
2. พฤติกรรมการดูแลผูเ้ ป็นเบาหวาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นวิจยั แบบทดลอง (experimental
research) ชนิด 2 กลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง (two
groups pretest-posttest design) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ อสม. อาศัยอยูใ่ นต�ำบลตะพง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นต�ำบลขนาดใหญ่ มี รพ.สต.
2 แห่ง ในปี พ.ศ. 2557 มี อสม. จ�ำนวนรวม 290 คน และ
มีผู้เป็นเบาหวาน จ�ำนวน 471 คน (ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง, 2557)

กลุ่มตัวอย่าง คือ อสม.ที่อาศัยอยู่ในต�ำบลตะพง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง อยู่ในความรับผิดชอบของ
2 รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต. ตะพง และ รพ.สต. บ้านยายดา
โดยมีคุณสมบัติ คือ อายุ 20 - 59 ปี เป็น อสม. มาแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ สมัครใจ
และยินยอมให้ความร่วมมือในการท�ำวิจัย ก�ำหนดอ�ำนาจ
ทดสอบ (power of test) เท่ากับ .80 ขนาดอิทธิพล
(effect size) เท่ากับ .50 เนื่องจากไม่มีข้อมูลผลการวิจัย
มาก่อน (Munro, 2001) และก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทาง
สถิติเท่ากับ .05 ส�ำหรับวิจัยทางการพยาบาล (นภัทร์
ยาอินตา, 2551) ค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยเปิดตาราง

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2559

statistic power table แบบทดสอบ one - tailed test
(Burns & Grove, 2005 อ้างถึงใน รัตน์ศิริ ทาโต, 2552)
ได้ขนาดตัวอย่าง 22 คนต่อกลุ่ม เนื่องจากในการวิจัยนี้มี
การท�ำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามระยะยาว
ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า มีอัตราการถอนตัวของ
กลุม่ ตัวอย่างอยูร่ ะหว่างร้อยละ 10 – 30 (รัชนีกร ราชวัฒน์,
2550) ผูว้ จิ ยั จึงเพิม่ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างเพือ่ ป้องกันการสูญหาย
ของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 จึงได้ขนาดตัวอย่างกลุ่มละ
30 คน สุม่ อสม. จากรายชือ่ อสม. ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของ 2 รพ.สต. โดยสุม่ แบบง่ายจากการจับสลากรายชือ่ ของ
อสม. ในความรับผิดชอบของรพ.สต. ที่ 1 ขึ้นมาทีละ 1 คน
หลังจากนั้นท�ำการจับคู่ (matching) อสม. ที่มีคุณสมบัติ
เพศเดียวกัน มีอายุอยู่ในกลุ่ม ≤ 39 ปี 40 - 49 ปี และ
50 - 59 ปี เช่นเดียวกัน และมีระยะเวลาของประสบการณ์
ท�ำงานในกลุม่ 1 - 5 ปี 6 - 10 ปี และ มากกว่า 10 ปีขนึ้ ไป
เช่นเดียวกันจากข้อมูล อสม. ของ รพ.สต. ที่ 2 ถ้า อสม.
ใน รพ.สต. ที่ 2 มีคุณสมบัติเหมือนกันมากกว่า 1 คน จะ
สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากมา 1 คน ที่เหลือคืนไป
เข้ากลุ่มเพื่อท�ำการจับคู่อื่นๆ ต่อไป แต่ถ้าไม่พบลักษณะที่
ตรงกันเลยจะยกเลิกรายชือ่ อสม. คนแรกนัน้ ด�ำเนินวิธกี าร
เช่นนี้จนครบ 30 คู่ หลังจากนั้นน�ำชื่อ รพ.สต. มาจับฉลาก
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้ อสม. ที่ปฏิบัติงานอยู่
ใน รพ.สต. ตะพงเป็นกลุ่มทดลอง และ อสม. ที่ปฏิบัติงาน
อยู่ใน รพ.สต. บ้านยายดาเป็นกลุ่มควบคุม
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย มี 2 ประเภท คื อ
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการทดลองประกอบด้ ว ย
6 เครื่องมือ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองตามกรอบแนวคิด
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของ Gibson (1995) และการศึกษา
ต�ำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
		 1.1 ชุดกิจกรรมการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของ
อสม. จ�ำนวน 1 ชุด ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัย
สร้างขึน้ เองประยุกต์แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของ
Gibson (1995)
		 1.2 คูม่ อื “รูเ้ ท่าทันเบาหวานส�ำหรับ อสม. ใน
การดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชน”ประกอบด้วย เนื้อหา
เกี่ยวกับ ค�ำจ�ำกัดความของโรคเบาหวาน ชนิดของโรค
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เบาหวาน พยาธิสภาพ สาเหตุและปัจจัยส่งเสริม การตรวจ
วินิจฉัย อาการ ภาวะแทรกซ้อน ผลกระทบ แนวทาง
การดูแลรักษาเบาหวานและพฤติกรรมการดูแลผูเ้ ป็นเบาหวาน
ในชุมชนทั้ง 9 ด้าน
		 1.3 นวัตกรรม “กระเป๋า 5 มิติ สร้างพลังสูภ้ ยั
เบาหวาน” เป็นกระเป๋าที่บรรจุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ของ อสม. เพื่อการบริการดูแลสุขภาพครอบคลุม 5 มิติ
ได้แก่ มิติที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ อุปกรณ์ส�ำคัญได้แก่
เครื่องชั่งน�้ำหนัก สายวัดรอบเอว เครื่องวัดความดันโลหิต
และเครือ่ งตรวจระดับน�ำ้ ตาลในเลือด มิตทิ ี่ 2 การเฝ้าระวัง
และป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า อุปกรณ์ส�ำคัญ
ได้แก่ แผ่นตรวจวัดสายตา ชุดแถบสีเพื่อตรวจโปรตีนใน
ปัสสาวะ อุปกรณ์ไบ – ฟิลาเมนท์ มิตทิ ี่ 3 การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นประกอบด้วย น�้ำหวาน น�้ำเปล่า และใบส่งต่อ
มิ ติ ที่ 4 การฟื ้ น ฟู ส ภาพประกอบด้ ว ย ยางยื ด ส� ำ หรั บ
การออกก�ำลังกาย และ มิติที่ 5 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหาร และยา โดยมี คู่มือ “รู้เท่าทันโรคเบาหวานส�ำหรับ
อสม.” ใช้ในการปฏิบัติงาน
		 1.4 ใบงานสถานการณ์กรณีศึกษาการดูแล
ผู้เป็นเบาหวานในชุมชน
		 1.5 อุปกรณ์ประกอบการท�ำกิจกรรม ได้แก่
กระดาษแข็งแสดงความรูส้ กึ และสมุดบันทึกการปฏิบตั งิ าน
ของ อสม. โมเดลอาหารแลกเปลี่ยน คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ฉายภาพ
		 1.6 วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่
เครื่องชั่งน�้ำหนัก สายวัดรอบเอว เครื่องวัดความดันโลหิต
เครื่องตรวจเบาหวานและแถบตรวจเบาหวาน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสาร ต�ำราวิจยั การทบทวน
วรรณกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ระยะเวลา
การปฏิ บั ติ ง านของ อสม. ลั ก ษณะค� ำ ถามเป็ น ค� ำ ถาม
ปลายเปิดและปิด จ�ำนวน 10 ข้อ
		 ส่วนที่ 2 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ อสม.
ในการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชนผู้วิจัยปรับปรุง จาก
พิ ม ผกา ปั ญ โญใหญ่ (2550) ใช้ ป ระเมิ น ความมั่ น ใจ
ในการกระท� ำ กิ จ กรรม แต่ ล ะด้ า นมี จ� ำ นวนข้ อ ค� ำ ถาม
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3 - 6 ข้อ ลักษณะค�ำถามทุกข้อเป็นค�ำถามทางบวกจ�ำนวน
43 ข้อ โดยลักษณะข้อค�ำตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า
5 ระดับ คือ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนน้อยที่สุด น้อย
ปานกลาง มาก และมากที่สุด มีค่าคะแนน 1 ถึง 5 ตาม
ล�ำดับ ในการพรรณนาข้อมูลแบ่งระดับการรับรู้สมรรถนะ
จากค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ (1.00 - 1.50 คะแนน = มีระดับ
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนน้อยที่สุด, 1.51 - 2.50 คะแนน
= น้อย, 2.51 - 3.50 คะแนน = ปานกลาง, 3.51 – 4.50
คะแนน = มาก, 4.51 – 5.00 คะแนน = มากที่สุด)
		 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานใน
ชุมชนของ อสม. ผู้วิจัยปรับปรุง จาก พิมผกา ปัญโญใหญ่
(2550) ใช้ประเมินพฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานของ
อสม. แต่ละด้านมีจ�ำนวนข้อค�ำถาม 3 - 6 ข้อ ซึ่งสอดคล้อง
กับแบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนจ�ำนวน 43 ข้อ
โดยลักษณะข้อค�ำตอบเป็น ได้ทำ� หรือ ไม่ได้ทำ� มีคา่ คะแนน
1 และ 0 ตามล�ำดับ ในการพรรณนาข้อมูล แบ่งระดับ
พฤติกรรมการดูแลผูเ้ ป็นเบาหวานจากค่าเฉลีย่ เป็น 5 ระดับ
(34 – 43 คะแนน = มีพฤติกรรมระดับดีมาก, 26 – 33
คะแนน = ดี, 18 – 25 คะแนน = พอใช้, 9 – 17 คะแนน
= ต้องปรับปรุง, 0 – 8 คะแนน = ไม่ได้ท�ำ)
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือการวิจยั ชุด
แบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่าน น�ำมาหาค่า
ดัชนีความตรงตามเนือ้ หา (content validity index [CVI])
ของแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ อสม.
เท่ากับ .84 ส่วนพฤติกรรมการดูแลผูเ้ ป็นเบาหวานในชุมชน
ของ อสม. เท่ากับ .81 น�ำไปทดลองใช้กับ อสม. จ�ำนวน
30 ราย ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต�ำบลเพ
วิเคราะห์ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะ
แห่งตนและพฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานของ อสม.
ทั้ ง 2 ชุ ด ด้ ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ระดับ
สูงเท่ากันทั้ง 2 ชุด (α= .96 ทั้งสองชุด)
การทดลอง ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การทดลอง โดย
การพัฒนาการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้แก่กลุ่มทดลอง
โดยการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ตามแนวคิดของกิบสัน (Gibson, 1995) ในการก�ำหนด
กิจกรรม ดังนี้
กลุ่มทดลอง มีกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง รวมทั้งหมด

6 สัปดาห์ ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ค้นหาปัญหาการดูแล
ผู้เป็นเบาหวานในชุมชน ที่ห้องประชุม รพ.สต. ตะพง ครั้ง
ที่ 2 เรียนรู้เรื่องโรคเบาหวานและฝึกทักษะการดูแลผู้เป็น
เบาหวานในชุมชนด้วยพฤติกรรม 9 ด้าน ส�ำหรับ อสม. ที่
ห้องประชุม รพ.สต. ตะพง ครั้งที่ 3 วิเคราะห์สถานการณ์
ผ่านกรณีศึกษาและบทบาทสมมุติ ที่ห้องประชุม รพ.สต.
ตะพง ครั้งที่ 4 ฝึกเยี่ยมบ้านผู้เป็นเบาหวานในชุมชน ที่
บ้านผู้เป็นเบาหวานในชุมชนต�ำบลตะพง ครั้งที่ 5 ทบทวน
ทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชนด้วยพฤติกรรม
9 ด้าน ส�ำหรับ อสม. ที่คลินิกเบาหวาน รพ.สต.ตะพง
ครั้งที่ 6 ทบทวนบทบาทและติดตามการปฏิบัติงานของ
อสม. ในการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชน ที่ชุมชนต�ำบล
ตะพง
กลุม่ ควบคุม มีขนั้ ตอนการด�ำเนินการจ�ำนวน 2 ครัง้
ที่ห้องประชุม รพ.สต. บ้านยายดา ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนและพฤติกรรม
การดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชนของ อสม. หลังจากนั้น
ให้ อสม. ด�ำเนินการที่ได้รับมอบหมายในการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ได้รับการพยาบาลตามปกติจาก รพ.สต. บ้าน
ยายดา ครัง้ ที่ 2 สัปดาห์ที่ 10 ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามอีกครั้งเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 1 ยกเว้น
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ผ่าน
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ เพื่อพิจารณารับรองการท�ำวิจัย ก่อน
ด�ำเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ชแี้ จง วัตถุประสงค์ และรายละเอียด
การวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ เมื่อยินดีร่วมวิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างลงนามใบยินยอมเข้าร่วมวิจัยโดยสมัครใจ และ
สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผล
กระทบใดๆ ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างถูกเก็บเป็นความลับ
และถูกเปิดเผยในภาพรวมทีเ่ ป็นการสรุปผลการวิจยั เท่านัน้
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั น�ำหนังสือขออนุญาต
เก็บรวบรวมข้อมูล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ถึงผู้อ�ำนวยการ รพ.สต. ทั้ง 2 แห่ง เพื่อขออนุญาต
และขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองร่วมกับผูช้ ว่ ยวิจยั ซึง่ เป็นพยาบาลวิชาชีพ
จ�ำนวน 5 ท่าน ผ่านการแนะน�ำวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ
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และวิธีเก็บข้อมูลจากผู้วิจัยจนครบถ้วน แล้วให้ทดลอง
เก็บข้อมูลจนถูกต้อง จึงท�ำการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
ที่สุ่มได้ โดยให้ อสม. ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มาที่ห้องประชุม
ของ รพ.สต. ก่อนและหลังการทดลอง โดยกลุ่มทดลองใช้
ห้องประชุม รพ.สต. ตะพง ส่วนกลุ่มควบคุมใช้ห้องประชุม
รพ.สต. บ้านยายดา แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบเองโดยอิสระใช้เวลาประมาณ 60 นาที เมื่อตอบ
เรียบร้อยผู้วิจัยใส่ซองเก็บอย่างมิดชิด เก็บข้อมูลแห่งละ
3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนและพฤติกรรม
การดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชนของ อสม. ครั้งที่ 2 และ
ครั้งที่ 3 ในสัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 10 ตามล�ำดับ ด้วย
แบบสอบถามเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 1 ยกเว้นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ไคสแคว์ และการทดสอบค่าทีแบบอิสระ (independent
t-test)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 83.3) มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี (ร้อยละ

43.3) และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเป็น อสม. 1 – 5 ปี
(ร้อยละ 66.7) ทัง้ 2 กลุม่ มีสถานภาพสมรสเป็นคู่ การศึกษา
ระดับประถมศึกษา มีความเพียงพอของรายได้ และเคย
ได้รับการอบรมเรื่องโรคเบาหวานจ�ำนวนใกล้เคียงกัน เมื่อ
ทดสอบค่าไค-สแควร์ พบว่าทัง้ 2 กลุม่ มีสดั ส่วนข้อมูลทัว่ ไป
ไม่แตกต่างกัน
2. การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนของกลุม่ ตัวอย่างอยู่
ในระดับปานกลาง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง
เท่ากับ 2.88 (SD = 0.56) และหลังการทดลองเท่ากับ 3.46
(SD = 0.47) ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง
เท่ากับ 2.90 (SD = 0.64) และหลังการทดลองเท่ากับ 2.93
(SD = 0.61)
3. พฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานอยู่ในระดับ
พอใช้ กลุ่มทดลองพบมีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ
19.43 (SD = 9.87; ปฏิบัติ 45.18%) และหลังการทดลอง
เท่ากับ 24.40 (SD = 10.19; ปฏิบัติ 56.74%) ส่วน
กลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลีย่ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ
16.20 (SD = 11.33; ปฏิบตั ิ 37.67%) และหลังการทดลอง
เท่ากับ 16.03 (SD = 11.31; ปฏิบัติ 37. 27%) ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวาน
		 ในชุมชนก่อนและหลังการทดลอง และค่าการเปลี่ยนแปลง (Mdif) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่ม

ค่าที่		 ก่อนการทดลอง			 หลังการทดลอง		
Mdif
เป็นไปได้
(n = 30)			
(n = 30)
		
M
SD
ระดับ
M
SD
ระดับ		
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน							
ทดลอง
1–5
2.88 0.56 ปานกลาง
3.46
0.47 ปานกลาง 0.57
ควบคุม
1–5
2.90 0.64 ปานกลาง
2.93
0.61 ปานกลาง 0.03
พฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวาน							
ทดลอง
0 – 43
19.43 9.87 พอใช้
24.40 10.19 พอใช้
4.96
ควบคุม
0 – 43
16.20 11.33 ปรับปรุง
16.03 11.31 ปรับปรุง - 0.17
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ < .05
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t

2.75*
1.36
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4. เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของการรั บ รู ้
สมรรถนะ แห่งตนและพฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวาน
ก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย
การทดสอบค่าทีแบบอิสระ พบว่า ก่อนการทดลองค่าเฉลีย่

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลผู้เป็น
เบาหวานของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลผูเ้ ป็นเบาหวานก่อนการทดลอง ระหว่าง
		 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
		
ก่อนการทดลอง
t
df
p-value(2-tailed)
		
M
SD			
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน			
- 0.11
58
.91
กลุ่มทดลอง
2.88
0.56			
กลุ่มควบคุม
2.90
0.64			
พฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวาน			
1.18
58
.24
กลุ่มทดลอง
19.43
9.87
กลุ่มควบคุม
16.20
11.33
		
5. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง (ก่อน ท� ำ ให้ เ ห็ น ตั ว แบบที่ ชั ด เจน เกิ ด การพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
และหลังการทดลอง) ของการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนระหว่าง ประสบการณ์ ร่วมอภิปรายแก้ไขปัญหาต่างๆ และให้ขอ้ มูล
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า การเปลี่ยนแปลงของ ย้อนกลับ เลือกวิธีการที่เหมาะสม ได้รับค�ำยกย่อง ชมเชย
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่ม ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกมีคุณค่า น�ำไปสู่
ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ที่ ร ะดั บ < .05 (t = 2.75, การกระท�ำกิจกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษา
p(one tailed) < .05) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ของ (ปวิตรา สุทธิธรรม, 2554) พบว่า การเสริมสร้างพลัง
6. เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย การเปลี่ ย นแปลงของ อ�ำนาจของ อสม. ต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแล
พฤติกรรมในการดูแลผูเ้ ป็นเบาหวานในชุมชนระหว่างกลุม่ ผูส้ งู อายุทเี่ จ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รังในชุมชน โดยการให้ อสม.
ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า การเปลี่ยนแปลงของ แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
พฤติกรรมการดูแลผูเ้ ป็นเบาหวานในชุมชนของกลุม่ ทดลอง ทีผ่ า่ นมา โดยการสะท้อนคิด วิเคราะห์ประสบการณ์ น�ำไป
ไม่มากกว่ากลุ่มควบคุมที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 (t = 1.36, สู่ปัญหา สาเหตุ และข้อจ�ำกัดของ อสม. เกิดการคิด
p(one tailed) > .05) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
วิเคราะห์โดยใช้วิจารณญาณ เพื่อโยงปัญหาต่างๆ ของ
บุคคล กับปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ท�ำให้เกิดความเข้าใจน�ำไปสู่
การอภิปรายผล
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปรับปรุงพฤติกรรมที่
1. กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ ถูกต้องเหมาะสมได้ นอกจากนี้พบว่า การรับรู้สมรรถนะ
สมรรถนะแห่ ง ตนในการดู แ ลผู ้ เ ป็ น เบาหวานในชุ ม ชน แห่งตนในระดับมาก 3 ข้อแรก ได้แก่ การชั่งน�้ำหนัก
มากกว่ากลุม่ ควบคุม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกิจกรรมทีใ่ ช้ในการเสริม วัดส่วนสูง และวัดรอบเอว ส่วนการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
สร้างพลังอ�ำนาจมีผลต่อการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนของกลุม่ ในระดับน้อย 1 ข้อ ได้แก่ การตรวจวัดสายตา ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ทดลอง ซึง่ ได้เรียนรูเ้ รือ่ งโรคเบาหวานผ่านการบรรยายภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในระดับมาก เป็นกิจกรรมที่
นิง่ ท�ำให้เกิดความเข้าใจ ฝึกทักษะโดยใช้อปุ กรณ์ “กระเป๋า อสม. ท� ำ เป็ น ประจ� ำ ถื อ เป็ น การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะในเรื่ อ ง
5 มิติ สร้างพลังสู้ภัยเบาหวาน”
เหล่านัน้ มีผลให้เกิดความมัน่ ใจในการกระท�ำกิจกรรม ส่วน
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การตรวจวัดสายตาเป็นการเรียนรูใ้ หม่ทเี่ ริม่ ปฏิบตั ิ ท�ำเพียง
ปีละ 1 ครัง้ ท�ำให้ อสม. ขาดแรงจูงใจในการกระท�ำกิจกรรม
จึงมีความมั่นใจและความใส่ใจน้อย มีผลให้เกิดการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนน้อยด้วยเช่นกัน
2. พฤติกรรมของ อสม. กลุ่มทดลองอยู่ในระดับ
พอใช้ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก อสม. ต้ อ งดู แ ลผู ้ เ ป็ น เบาหวาน
ครอบคลุมพฤติกรรม 9 ด้าน ปฏิบัติ 43 กิจกรรม ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งบางกิจกรรมได้ปฏิบัติไปแล้ว หรือ
ยังไม่ถงึ รอบในการปฏิบตั ิ เช่น การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
ทาง ตา ไต เท้า ซึ่งปฏิบัติ ปีละ 1 ครั้ง มีผลให้ไม่ได้กระท�ำ
กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว ประกอบกั บ อสม. บางคนยั ง มี
ประสบการณ์ไม่มากพอ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยได้
ปฏิบัติ จึงให้ความสนใจในการเรียนรู้น้อย และการท�ำ
แต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน หลายขั้นตอน ท�ำให้รู้สึกว่าเป็น
เรือ่ งยุง่ ยากจึงท�ำได้คอ่ นข้างน้อย มีผลให้คา่ เฉลีย่ การปฏิบตั ิ
พฤติ ก รรมอยู ่ ใ นระดั บ พอใช้ ดั ง นั้ น อสม. ควรได้ รั บ
การพัฒนาทักษะ ความช�ำนาญ การสนับสนุนสถานที่
บุคลากร วัสดุอปุ กรณ์ งบประมาณ สวัสดิการ ค่าตอบแทน
และความร่วมมือของชุมชน (จุรรี ตั น์ ลิมปวิทยากุล, 2545;
เตือนใจ ปาประโคน, 2556; ปริศนา โชคพิพัฒน์, 2551;
มินตรา สาระรักษ์ ,เมรีรัตน์ มันวงศ์, และ ธันยาการย์
ศรีวรมาศ, 2552) โดยกิจกรรมที่กระท�ำปีละ 1 ครั้ง ควร
กระตุ้นเตือน ทบทวนเมื่อใกล้ถึงเวลาที่จะปฏิบัติ เพื่อให้
อสม. มีความสนใจในการกระท�ำกิจกรรมเหล่านั้นเพิ่ม
มากขึ้น
3. กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
การดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชนไม่มากกว่ากลุ่มควบคุม
ทั้งนี้เนื่องจาก มีบางกิจกรรมท�ำเพียงปีละ 1 ครั้ง หรือ มี
การส่งต่อเมื่อพบความผิดปกติ ในงานวิจัยนี้เก็บข้อมูลใน
ระยะเวลา 1 เดือน มีผลให้ อสม. ยังไม่ได้ท�ำกิจกรรม
ดังกล่าว แต่กลุ่มทดลองมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมที่เพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1. พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนสามารถใช้รูปแบบ
กิจกรรมการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กบั อสม. ในการดูแล
ผูเ้ ป็นเบาหวานในชุมชน ทัง้ กระบวนการและการสนับสนุน
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อุปกรณ์ด�ำเนินงานในชุมชนครอบคลุมพฤติกรรม 9 ด้าน
อย่างมีขั้นตอน ชัดเจน จากง่ายไปหายากด้วยตนเอง
2. สามารถน�ำรูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ของ อสม. มาใช้ในการจัดระบบการบริการผู้เป็นเบาหวาน
ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่
และสถานบริการ เป็นแนวทางการพัฒนาให้ผเู้ ป็นเบาหวาน
ในชุมชนได้รบั บริการอย่างทัว่ ถึง ช่วยลดจ�ำนวนผูท้ มี่ ภี าวะ
แทรกซ้อนรายใหม่ในชุมชน และเป็นแนวทางการพัฒนา
ระบบงานพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชนในการดู แ ลผู ้ เ ป็ น
เบาหวานในชุมชนให้ได้รับการดูแลเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ เมือ่
อสม. ไปปฏิบตั งิ านเพิม่ เติมด้วยการกระตุน้ เตือนเป็นระยะๆ
เพิม่ ช่องทางในการติดต่อสือ่ สาร เช่น โทรศัพท์ หรือการส่ง
ข้อความผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Line) เพื่อติดตาม
ประเมิ น ผล เสริ ม แรง ให้ ก� ำ ลั ง ใจ เป็ น ที่ ป รึ ก ษากรณี
พบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และมีการสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทน รางวัล ของขวัญ เมื่อ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
2. ควรมีการศึกษาติดตามผลลัพธ์การดูแลผู้เป็น
เบาหวานของ อสม. ในระยะยาวเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ การประเมิน
ความคงอยู่ของการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและประเมิน
พฤติกรรมของ อสม. หลังได้รับการเสริมพลังอ�ำนาจใน
ระยะ 6 เดือน หรือ 1 ปี
กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ก รุ ณ า
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และ อสม. กลุ่มตัวอย่าง
ทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดี
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