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การเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองสําหรับผูปวยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในชุมชน : แนวคิดและการประยุกตใช
วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา*
1. บทนํา
องคการอนามัยโลกไดรายงานถึงสาเหตุทสี่ ดั สวน
ของโรคไมตดิ ตอเพิม่ ขึน้ ในชวงศตวรรษทีผ่ า นมา เนือ่ งจาก
การเปลี่ยนแปลงของประชากรและเศรษฐานะทางสังคม
ทําใหวถิ ชี วี ติ ของคนเปลีย่ นไป พฤติกรรมทีท่ าํ ใหประชากร
มีสุขภาพไมดี เชน การบริโภคอาหาร การสูบบุหรี่ การ
ดื่มแอลกอฮอล การขาดการออกกําลังกาย ทําใหอัตรา
การเสียชีวิตดวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
หัวใจขาดเลือด ในป 2541-2545 ของประชากรไทย
มีแนวโนมสูงขึน้ อัตราการตายดวยโรคเบาหวาน 7.9-11.8
ตอประชากรแสนคน โรคความดันโลหิตสูง 3.3-5.1 ตอ
ประชากรแสนคน (กระทรวงสาธารณสุข, 2549) ดังนั้น
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานจึงเปนโรคเรื้อรัง
หนึ่ ง ที่ ส ง ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น และ
คุณภาพชีวติ ของผูป ว ย (สมาคมความดันโลหิตสูง, 2003;
WHO, 2003)
จากสถิตผิ ปู ว ยเบาหวานทีส่ าํ รวจองคการอนามัย
โลก ไดประมาณการณวาประชากรโลกกวา 220 ลาน
คนเปนโรคเบาหวาน (WHO, 2011) และ เปนคนเอเชีย
ประมาณ 89 ลานคน คาดการณวาประเทศไทยมีผูปวย
เบาหวานประมาณ 3 ลานคนหรือ รอยละ 4.8 ของ
ประชากร และมีความชุกเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผล
การสํารวจในป พ.ศ. 2548 รอยละ 6.0 หรือ ประมาณ
1.6 ลานคน โรคเบาหวานมีความชุกเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบ
เทียบกับผลการสํารวจในป พ.ศ.2548 รอยละ 0.2 หรือ
ประมาณ 2 แสนคน สําหรับผูมีความดันโลหิตสูงพบวา
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มีความชุกเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจในป
พ.ศ.2548 รอยละ 0.8 หรือประมาณ 9 แสนคน โรคความ
ดันโลหิตสูงมีความชุกเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
สํารวจในป พ.ศ.2548 รอยละ 1.1 หรือประมาณ 6 แสน
คน (กระทรวงสาธารณสุข, 2551) และมีอตั ราการเสียชีวติ
ดวยสาเหตุจากความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดใน
สมองพ.ศ. 2548- 2552 รอยละ 24.3 - 29.2 (กระทรวง
สาธารณสุข, 2553)
จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาระบบสาธารณสุข
ไทยตองพัฒนารูปแบบและวิธีการที่เปนทางเลือกใหมที่
ปลอดภัยมีประสิทธิผลใหกับผูปวยโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ของประชากร
ที่เจ็บปวยดวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
2. การเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองสําหรับ
ผูปวยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชน
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศเกี่ยวกับการดูแลตนเองของประชากรที่
มีปญ
 หาสุขภาพ นอกเหนือจากบริการสุขภาพของภาครัฐ
พบวาการเสริมสรางพลังอํานาจเปนรูปแบบ และวิธีการ
หนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิผลในการดูแลผูป ว ยใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
ยิ่งขึ้น(อรอนงค กังสดาลอําไพ และคณะ, 2552; ขนิษฐา
ศรีสวาง, 2549; พัชรี เชื้อทอง, 2548; บุษกร ออนโนน,
2547; สุทธินันท นํ้าเพชร, 2543; กุลระวี วิวัฒนชีวิน,
2541; ดวงรัตน วัฒนกิจไกรเลิศ, 2540; ภาวนา กีรติ
ยุตวงษ, 2537; Norris et al, 2005; Gibson, 1993;
Hokanson, 1992)
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3. แนวคิด
แม ว า ระบบการพยาบาลในป จ จุ บั น จะเอื้ อ
ประโยชนสงเสริมใหผูปวยนําศักยภาพของตนเองมาใช
ผูป ว ยสวนใหญยงั มีพฤติกรรมการดูแลตนเองและมีความ
เขาใจไมถูกตอง เชน หยุดรับประทานยาเมื่ออาการทุเลา
ลงหรือรับประทานยาไมสมํ่าเสมอ การไมมาตรวจตาม
นัดจนกระทัง่ โรครุนแรงขึน้ นอกจากนีก้ ารมีสว นรวมของ
ผูปวยในการดูแลรักษาคอนขางนอยเนื่องจากแพทยและ
พยาบาลตองใหบริการแกผูปวยจํานวนมากในแตละวัน
การที่ผูปวยตองมารอนานในวันนัดหมายทําใหขาดราย
ไดในการทํามาหากินแมวาจะเปนผูสูงอายุก็ตาม รวม
ทั้งประสบการณของผูปวยตอระบบบริการสุขภาพใน
ลั ก ษณะต อ งเป น ฝ า ยปฏิ บั ติ ต ามและต อ งอยู ใ นภาวะ
พึ่งพาเจาหนาที่ทีมสุขภาพ จึงทําใหผูปวยไมกลาที่จะซัก
ถามหรือแสดงความคิดเห็น (Gray,Doar,and Church,
1994) การกําหนดการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงโดยเจาหนาที่ทีมสุขภาพ ทําให
ผูปวยเกิดความรูสึกสูญเสียพลังอํานาจซึ่งจะสงผลให
ผูปวยมีการรับรูคุณคาในตนเองตํ่า และมีการตอบสนอง
ทางอารมณไดในรูปแบบตางๆ เชน การเพิกเฉย ปลอย
ตนเอง ตามสถานการณปกติในชีวติ ประจําวันทีย่ งั ตองหา
เชากินคํ่า วิตกกังวล ซึมเศรา ถามีการสูญเสียอํานาจตอ
ไปเรื่อยๆ จะนําไปสูภาวะหมดหวังและไมสามารถจะคิด
หรือทําสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง ภาวะสุขภาพของผูปวย
จะเลวลง ซึ่งสงผลใหผูปวยมีภาวะสูญเสียอํานาจมาก
ขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการพยาบาลที่จะสะทอน
ใหเห็นถึงความสามารถในการคิด การตัดสินใจที่จะนํา
ไปสูการดูแลตนเองที่ยั่งยืนไดโดยที่พยาบาลมีบทบาท
เปนผูประสานงาน (Coordinator) และเปนผูสนับสนุน
พฤติกรรมการเรียนรู (Facilitator) แทนการเปนผูสอน
และ สงเสริมการเรียนรู โดยการจัดบรรยากาศของการ
เรียนรูทําใหผูปวยมีสวนรวมมากที่สุด รวมทั้งญาติผูปวย
ไดเรียนรูก นั และกันแทนการทีพ่ ยาบาลจะเปนผูเ ชีย่ วชาญ
หรือผูร แู ตเพียงผูเ ดียว (วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2552)
โดยการสงเสริมใหบคุ คลไดตระหนักหรือเกิดความรูส กึ ทัง้

สามารถ ควบคุม ไดแก ความสามารถของบุคคลในการ
จัดการกับปจจัยทั้งภายในและภายนอกของตนเองเพื่อ
ควบคุมสถานการณและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชีวิต
และสุขภาพ ซึ่งเปนผลลัพธที่สําคัญอยางหนึ่งของการ
เสริมสรางพลังอํานาจ (Gibson, 1993)
การเสริมสรางพลังอํานาจ เปนแนวคิดทีเ่ กิดจาก
นักปรัชญาชาวบราซิลชือ่ เปาโล แฟร(Paulo Freire) แฟร
ไดพัฒนาวิธีการสอนใหคนยากจนในประเทศบราซิลเกิด
จิตสํานึกดวยการทําใหทกุ คนมีสว นรวมแบบเทาเทียมกัน
และเรียนรูรวมกัน วิธีการของแฟรเนนไปที่ความสัมพันธ
แบบเทาเทียมกันและการใหความเคารพซึง่ กันและกันใน
หมูส มาชิกและผูจ ดั การเรียนรูท จี่ ะชวยใหพวกเคาสามารถ
ที่จะกําจัดรากเหงาของปญหาที่พวกเคาคนพบ(Berger,
Anderson-Harper and Kavookjian.2000, Citing
Freire, 1970) การสรางพลังอํานาจ เปนกระบวนการ
ที่จะทําใหบุคคล องคการ หรือชุมชน มีความสามารถ
ในการจัดการกับชีวิตของตน เกิดการตระหนักรู (Critical Awareness) ถึงปญหา และสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหา ตระหนักถึงศักยภาพและขอจํากัดของตนเองใน
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหานั้นๆ ซึ่งกระบวนการนี้
เกิดจากการวิเคราะหสถานการณ การไดปฏิบัติและการ
รวมมือกันแกปญหา เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นเอง
ภายในบุคคลนั้น (Gibson, 1993; Hokanson, 1992)
เปนกระบวนการทีจ่ ะชวยใหบคุ คลไดเรียนรูแ ละตระหนัก
ไดพฒ
ั นาความสามารถของตนเองในการตอบสนองความ
ตองการ การแกปญ
 หา การแสวงหา และการใชทรัพยากร
หรือแหลงประโยชน เพื่อควบคุมสถานการณในชีวิตของ
ตนเองซึ่งประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) การคนพบ
สภาพการณจริง (Discovering Reality) เปนการตอบ
สนองทางดานอารมณ ความคิด สติปญญา (Cognitive
Response) โดยการพิจาณาไตรตรองสิง่ ทีเ่ ผชิญอยู คนหา
ขอมูลเกี่ยวกับโรค การรักษา ความรูและปจจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการรับรูถึงสิทธิของผูปวย 2) การ
สะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Reflection)
เกีย่ วกับสถานการณทเี่ กิดขึน้ กับตนเอง เปนระยะของการ
15

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2555

พัฒนาพลังอํานาจในตัวบุคคลในการตรวจสอบและคนหา
สิ่งที่ตนเองสนใจ มีผลนําไปสูการปรับเปลี่ยนมุมมองและ
แนวคิดใหม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
มา 3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง
(Taking Charge) โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชน เปนสิ่งที่ชวย
ประกอบการตัดสินใจดวยตนเอง และ 4) การคงไวซึ่ง
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ (Holding on) ไดแก การมี
พฤติกรรมการดูแลที่มีประโยชนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ
ซึ่งสามารถสงเสริมไดดวยการใหขอมูลยอนกลับในทาง
บวกเพื่อเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติตอไป
ตามแนวคิ ด ของกิ บ สั น นั้ น ป จ จั ย นํ า ที่ ทํ า ให
บุคคลเกิดการเสริมสรางพลังอํานาจ ไดแก ความมุง
มั่นทุมเท (Commitment) ที่สนองความตองการของ
ตนเอง สวนปจจัยที่เกี่ยวของ (Influencing Factors)
ในกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ไดแก ความเชื่อ
คานิยม ประสบการณ เปาหมาย และการสนับสนุนทาง
สังคม โดยมีความ คับของใจ (Frustration) เปนปจจัยที่
ผลักดันใหบุคคลไดพัฒนาตามขั้นตอนตางๆ ทั้งนี้ผลลัพธ
ทีส่ าํ คัญของการเสริมสรางพลังอํานาจ ก็คอื ความรูส กึ ถึง
ความสามารถในการควบคุม (Sense of Control) ซึ่งจะ
ชวยใหบุคคลมีศักยภาพในการมีสวนรวม
การรูส กึ ถึงความสําเร็จในสถานการณของตนเอง
การพัฒนาตนเอง พึงพอใจตนเองและมีเปาหมายในการ
ดูแลตนเองอยางตอเนื่องบังเกิดการมีความหมายในชีวิต
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจดังกลาวจะมีความ
แตกตางกันในแตละบุคคลทั้งระยะเวลาที่ใช วิธีการหรือ
กิจกรรมที่ใชในแตละขั้นตอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ
ดังกลาวแลวยังขึน้ อยูก บั การสนับสนุนและเอือ้ อํานวยจาก
ผูท่เี กี่ยวของ (Gibson, 1995) ในการดูแลผูปวยนั้น การ
ชวยใหสามารถจัดการและควบคุมเกีย่ วกับการดูแลตนเอง
ได ถือวาเปนเปาหมายสําคัญของการพยาบาลสามารถนํา
มาใชเพือ่ สงเสริมการดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพ
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4. รูปแบบและกระบวนการสรางเสริมพลังอํานาจ
ของกิบสัน
ผูว จิ ยั ไดนาํ เอาแนวคิดการสรางเสริมพลังอํานาจ
ของกิบสัน (Gibson, 1993) มาประยุกตใชในการเรียน
การสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตรที่ฝกปฏิบัติวิชาปฏิบัติ
การพยาบาลครอบครัว และชุมชนเพือ่ ใหเปนผูช ว ยเหลือ
ผูสนับสนุน ผูสอน ผูใหคําปรึกษาแกผูปวยเบาหวานที่มี
ภาวะความดันโลหิตสูงสามารถเผชิญกับปญหาสุขภาพที่
เผชิญได โดยอาศัยกระบวนการมีสว นรวมซึง่ กระบวนการ
ดังกลาวสรุปดังภาพประกอบ 1
5. การประยุกตใช
การเสริ ม สร า งพลั ง อํ า นาจในการดู แ ลตนเอง
สําหรับผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน :
แนวคิดและการประยุกตใช (วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
และคณะ , 2552) มีกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการในสัปดาหแรก ใชเวลา
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง / ครั้ง / คน มีวัตถุประสงคเพื่อ
การคนพบสภาพการณจริงและการสะทอนคิดอยางมี
วิจารณญาณโดยมีวิธีการดังนี้
1. ผูวิจัยอธิบายภาพรวมของกิจกรรมและวิธี
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจโดยบรรยายใหความ
รูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เปดโอกาส
ใหซักถาม
2. ผูเ ขารวมโครงการแสดงความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะ
3. ผูวิจัยและผูเขารวมกระบวนการเสริมสราง
พลังอํานาจปรับปรุงรายละเอียดตามขอเสนอแนะและ
ขอตกลงรวมกัน
4. ทบทวนความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การเป น โรค
เบาหวานและความดันโลหิตสูงรวมกัน ครอบคลุมความ
หมายกระบวนการของโรคและอาการเจ็บปวย โดยนัก
วิจัยเปนผูนําทบทวนและใหความรูและขอมูลที่ถูกตอง
เพิ่มเติม
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5. ทบทวนเกีย่ วกับแนวทางการดูแลรักษาผูป ว ย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ความเขาใจตามการรับรูของแตละคน ผูวิจัยบรรยายเพิ่ม
เติมตามความเหมาะสมเพื่อใหถูกตองและครอบคลุม
ประเด็น
6. ทบทวนการดู แ ลตนเองที่ จํ า เป น สํ า หรั บ
ผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยวิธีแลก
เปลี่ยนความรู ความเขาใจตามการรับรูของแตละคน
ผูว จิ ยั บรรยายเพิม่ เติมตามความเหมาะสม เพือ่ ใหถกู ตอง
ครอบคลุมประเด็น
7. ประเมินตนเองโดยการใหผูปวยที่เขารวม
โครงการไดทบทวนผลการตอบแบบสัมภาษณที่เกี่ยวกับ
ความสามารถในการดูแลตนเองที่เปนการทดสอบกอน
ตัดสินใจเขารวมโครงการ

8. วิเคราะหการดูแลตนเองและปจจัยทีเ่ กีย่ วของ
โดยผูวิจัยแจกแนวคําถามในกระดาษซึ่งมีที่วางใหเติม
คําตอบใหสมาชิกแตละคนไดคนหาตนเองในประเด็น
ตอไปนี้ 1) คุณคิดวาไดดูแลตนเองในเรื่องใดดีอยูแลว
ใหเขียนเปนขอๆ 2) คุณคิดวาอะไรทําใหคุณดูแลตนเอง
ในเรื่องนั้นไดดี 3) คุณคิดวาคุณดูแลตนเองไมดีในเรื่อง
ใดบาง ใหเขียนเปนขอๆ 4) คุณคิดวาคุณดูแลตนเองใน
เรื่องนั้นไมดี
9. จัดกิจกรรมออกกําลังกายตามถนัด
10. นัดหมายการพบครั้งถัดไปในวันรุงขึ้น เพื่อ
ทบทวนกิจกรรมที่ผานมาและความเขาใจของผูปวยใน
การเยี่ยมบาน

ความรูสึกถึงความสําเร็จในสถานการณของตนเอง
(a sense of mastery in their situation)
ความพึงพอใจในตนเอง
(Personal satisfaction)
การพัฒนาตนเอง
(Self development)
มีเปาหมาย,ความหมายในชีวิต
(Purpose, meaning in life)
การไมไดรับการยอมรับ
ภาระรับผิดชอบมากเกินไป
ไดรับการสนับสนุนนอย

ปจจัยที่มีอิทธิพล (Influencing Factors)
ความเชื่อ (Beliefs) เปาหมาย (determination)
คานิยม (Value) ประสบการณ (experience)
การสนับสนุนทางสังคม (Social support)
4. การคงไวซึ่งการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
(Holding on)

3. การตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ
(Taking charge)

1. การคนพบ
สภาพการณจริง
(Discovering reality)

ความมุงมั่นทุมเท ความผูกพัน

2. การสะทอนคิด
อยางมีวิจารณญาณ
(Critical refrection)

ความคับของใจ

ความรูสึกมีสวนรวม

ความมุงมั่นทุมเท
(Commitment)

ปจจัยนําเขา

กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ

ผลลัพธ

ผลที่ตามมา

(Precondition)

(Process)

(Outcome)

Consequences

ภาพประกอบ 1 รูปแบบของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตามแนวคิดของกิบสัน(Gibson,1993) แหลงที่มา.
จาก A Study of Empowerment in Mother of Chronically in Children (p.113) by
Gibson, C.H. 1993. Michigan : Boston College.
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กิจกรรมที่ 2 เริ่มในสัปดาหที่ 2 มีวัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดความรวมมือในกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเปน
กันเอง อภิปรายปญหารวมกันระหวางผูวิจัยและผูปวยที่
เขารวมโครงการ การกระตุน ใหมกี ารติดตามและประเมิน
ตนเองอยางตอเนื่อง การรวมในการหาทางเลือกเกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้
1. เรียนรูจากตนแบบผานตัวแบบที่เปนผูปวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่สามารถควบคุมระดับ
นํ้าตาลและควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี รวมทั้งตัว
แบบที่ไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลและระดับความ
ดันโลหิต ที่ไมใชผูปวยในกลุมประชากรที่ศึกษา ไดเลา
ประสบการณเกีย่ วกับการดูแลตนเองใหผเู ขารวมโครงการ
ไดวเิ คราะหตนเอง โดยใหเปรียบเทียบการดูแลตนเองกับ
ผูป ว ยตนแบบและใหผเู ขารวมโครงการทําบันทึก “พันธะ
สัญญาเพื่อการดูแลตนเอง” ลงในแบบฟอรมที่ผูวิจัยจัด
เตรียมไวใหและใหกําลังใจในการนําไปปฏิบัติตอที่บาน
โดยกําหนดระยะเวลา 1 เดือน ในระหวางนี้ผูวิจัยจะ
ติดตามเยี่ยมบานใหความชวยเหลือ และกระตุนเตือนให
มารับการตรวจที่ศูนยแพทยตามนัด
2. ในขั้ น ตอนนี้ มี พั น ธะสั ญ ญาเพื่ อ การดู แ ล
ตนเองของผูรวมโครงการในจุดที่ตนเองวิเคราะหวาควร
ปรับปรุง และตองเพิ่มความเครงครัดโดยตองบันทึกทุก
วันเพื่อตรวจสอบตนเองวาไดดูแลตนเองครบทั้ง 6 ดาน
แลว ตลอดจนสามารถมีขอ มูลการเปลีย่ นแปลงของภาวะ
สุขภาพของตนเองเมื่อตองมารับการตรวจสุขภาพตาม
แพทยนดั และผูว จิ ยั ไดใหเอกสารเกีย่ วกับความรูเ รือ่ งโรค
เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และการปฏิบัติตัวอยาง
เหมาะสมทัง้ 6ดานไดแก ดานการดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล
ดานการบริโภคอาหารตามรายการอาหารแลกเปลี่ยน
ดานการออกกําลังกาย ดานการรักษาและไปตรวจตาม
นัด ดานการสังคม และการทําจิตใจใหรา เริงแจมใสในตอน
ทายมีการฝกวิธกี ารคลายเครียดโดยการผอนคลาย (Mild
Fullness) เพือ่ ใหผรู ว มโครงการรูว ธิ กี ารและนําไปปฏิบตั ิ
ตอไดที่บาน
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กิจกรรมที่ 3 ในสัปดาหที่ 7 ใชเวลา 2 ชั่วโมง
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นประสบการณ
ปรึกษาหารือกันเกีย่ วกับปญหาและอุปสรรคตลอดจนผล
ที่ไดรับจากการดูแลตนเอง โดยมีการปฏิบัติดังนี้
1. ใหผเู ขารวมโครงการเลาประสบการณความ
สําเร็จ ปญหา อุปสรรคในการดูแลตนเอง เพื่อใหเปนไป
ตามพันธะสัญญาและใหเปรียบเทียบระหวางพันธะสัญญา
ที่ทําไวกับสิ่งที่ไดปฏิบัติจริง
2. ใหผูเขารวมโครงการไดแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ พรอมเสนอทางเลือกในการแกปญหา
เพื่อนําไปปฏิบัติใหม ในครั้งนี้ไดมีการสาธิตการนวดเทา
โดยการทําสปาจากผูช ว ยวิจยั ฝกวิธกี ารคลายเครียดและ
การออกกําลังกายที่เหมาะสมของแตละบุคคล
3. ผูวิจัยใหคําแนะนําและสาธิตการดูแลเพิ่ม
เติม
4. ทําความตกลงรวมกันในการนําแนวทางการ
ดูแลตนเองกลับไปปฏิบัติตอเนื่องที่บานอีก 4 สัปดาห
5. นั ด หมายการพบกั น ในครั้ ง ถั ด ไปอี ก 4
สัปดาห
กิจกรรมที่ 4 ในสัปดาหที่ 12 ใชเวลา 2 ชั่วโมง
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรุป ประเมินผล และปด
โครงการ โดยมีการปฏิบตั ิดังนี้
1. ผูเขารวมโครงการตอบแบบสัมภาษณความ
สามารถในการดูแลตนเอง เปนการประเมินหลังการเขา
รวมโครงการ
2. ประเมิ น ขั้ น ตอนต า งๆ ของการเข า ร ว ม
โครงการและขอเสนอแนะ
3. การเจาะหาระดับนํ้าตาลในเลือด (DTX)
และ HbA1c รวมกับวัดคาความดันโลหิต (BP) กอนการ
ดําเนินการทดลองในทั้งสองกลุม โดยกลุมทดลองดําเนิน
การ 3 ครัง้ กลุม ควบคุมดําเนินการ 2 ครัง้ กอนและสิน้ สุด
โครงการ เพื่อเปนดัชนีชี้วัดภาวะการณของโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
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6. บทสรุป
การเสริมสรางพลังอํานาจโดยการใชกิจกรรม
หลัก 4 กิจกรรม ใชระยะเวลา 12 สัปดาหมีผลทําให
ระดับความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูงกวากอนการเสริมสรางพลังอํานาจ และมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองพัฒนาขึ้นใน3 ดาน คือ การดูแลสุขวิทยา
สวนบุคคล การบริโภคอาหาร การสนับสนุน สงเสริมการ
เคลื่อนไหว การทํากิจกรรมอยางเหมาะสม อีกทั้งเปน
ทางเลือกใหมที่ทําใหผูปวยเกิดความรูสึกมีพลังอํานาจ
มีการรับรูค ณ
ุ คาในตนเองสูงขึน้ สามารถสะทอนใหเห็นถึง
ความสามารถในการคิด การตัดสินใจทีจ่ ะนําไปสูก ารดูแล
ตนเองที่ยั่งยืนได โดยที่พยาบาลมีบทบาทเปนผูประสาน
งาน (Coordinator) และเปนผูสนับสนุนพฤติกรรมการ
เรียนรู (Facilitator) แทนการเปนผูส อน สงเสริมการเรียน
รูโดยการจัดบรรยากาศของการเรียนรูทําใหผูปวยมีสวน
รวมมากที่สุด รวมทั้งญาติผูปวยไดเรียนรูรวมกัน ชวยให
ผูป ว ยสามารถจัดการและควบคุมเกีย่ วกับการดูแลตนเอง
ได ถือวาเปนเปาหมายสําคัญของการพยาบาลสามารถนํา
มาใชเพือ่ สงเสริมการดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ อันจะสามารถนําวิธีการนี้เปนแบบในการ
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