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การเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองสําหรับผูปวยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในชุมชน : แนวคิดและการประยุกตใช

        วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา*

   

1.  บทนํา

 องคการอนามัยโลกไดรายงานถึงสาเหตทุีส่ดัสวน

ของโรคไมตดิตอเพิม่ขึน้ในชวงศตวรรษทีผ่านมา เนือ่งจาก

การเปล่ียนแปลงของประชากรและเศรษฐานะทางสังคม 

ทาํใหวถิชีวีติของคนเปล่ียนไป พฤติกรรมท่ีทาํใหประชากร

มีสุขภาพไมดี เชน การบริโภคอาหาร การสูบบุหรี่ การ

ดื่มแอลกอฮอล การขาดการออกกําลังกาย ทําใหอัตรา

การเสียชีวิตดวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ

หัวใจขาดเลือด ในป 2541-2545 ของประชากรไทย 

มแีนวโนมสงูขึน้ อตัราการตายดวยโรคเบาหวาน 7.9-11.8 

ตอประชากรแสนคน โรคความดันโลหิตสูง 3.3-5.1 ตอ

ประชากรแสนคน (กระทรวงสาธารณสุข, 2549) ดังนั้น

โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานจึงเปนโรคเร้ือรัง

หนึ่งที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันและ

คณุภาพชีวติของผูปวย (สมาคมความดันโลหิตสงู, 2003; 
WHO, 2003) 

 จากสถติผิูปวยเบาหวานทีส่าํรวจองคการอนามยั
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 โรคเบาหวานมีความชุกเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบ

เทียบกับผลการสํารวจในป พ.ศ.2548 รอยละ 0.2 หรือ

ประมาณ 2 แสนคน สําหรับผูมีความดันโลหิตสูงพบวา

* รองศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

มีความชุกเพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับผลการสํารวจในป 

พ.ศ.2548 รอยละ 0.8 หรอืประมาณ 9 แสนคน โรคความ

ดันโลหิตสูงมีความชุกเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการ

สํารวจในป พ.ศ.2548 รอยละ 1.1 หรือประมาณ 6 แสน

คน (กระทรวงสาธารณสขุ, 2551) และมอีตัราการเสยีชวีติ

ดวยสาเหตุจากความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดใน

สมองพ.ศ. 2548- 2552 รอยละ 24.3 - 29.2 (กระทรวง

สาธารณสุข, 2553) 

 จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาระบบสาธารณสุข

ไทยตองพัฒนารูปแบบและวิธีการที่เปนทางเลือกใหมที่

ปลอดภัยมีประสิทธิผลใหกับผูปวยโรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสงูเพ่ือคณุภาพชีวติทีด่ยีิง่ขึน้ของประชากร

ที่เจ็บปวยดวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสงู

2.  การเสรมิสรางพลงัอาํนาจในการดแูลตนเองสาํหรบั

ผูปวยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งภายในประเทศ 

และตางประเทศเก่ียวกับการดูแลตนเองของประชากรท่ี

มปีญหาสุขภาพ นอกเหนือจากบริการสุขภาพของภาครัฐ

พบวาการเสริมสรางพลังอํานาจเปนรูปแบบ และวิธีการ

หนึง่ท่ีมปีระสทิธผิลในการดแูลผูปวยใหมคีณุภาพชวีติทีด่ี

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

 แมวาระบบการพยาบาลในปจจุบันจะเอื้อ

ประโยชนสงเสริมใหผูปวยนําศักยภาพของตนเองมาใช 

ผูปวยสวนใหญยงัมพีฤติกรรมการดูแลตนเองและมีความ

เขาใจไมถูกตอง เชน หยุดรับประทานยาเม่ืออาการทุเลา

ลงหรือรับประทานยาไมสมํ่าเสมอ การไมมาตรวจตาม

นดัจนกระทัง่โรครนุแรงขึน้ นอกจากนีก้ารมสีวนรวมของ

ผูปวยในการดูแลรักษาคอนขางนอยเนื่องจากแพทยและ

พยาบาลตองใหบริการแกผูปวยจํานวนมากในแตละวัน

การที่ผูปวยตองมารอนานในวันนัดหมายทําใหขาดราย

ไดในการทํามาหากินแมวาจะเปนผูสูงอายุก็ตาม รวม

ทั้งประสบการณของผูปวยตอระบบบริการสุขภาพใน

ลักษณะตองเปนฝายปฏิบัติตามและตองอยูในภาวะ

พึ่งพาเจาหนาที่ทีมสุขภาพ จึงทําใหผูปวยไมกลาที่จะซัก

ถามหรือแสดงความคิดเห็น (Gray,Doar,and Church, 

1994) การกําหนดการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูงโดยเจาหนาที่ทีมสุขภาพ ทําให

ผูปวยเกิดความรูสึกสูญเสียพลังอํานาจซึ่งจะสงผลให

ผูปวยมีการรับรูคุณคาในตนเองต่ํา และมีการตอบสนอง

ทางอารมณไดในรูปแบบตางๆ เชน การเพิกเฉย ปลอย

ตนเอง ตามสถานการณปกตใินชวีติประจําวันท่ียงัตองหา

เชากินคํ่า วิตกกังวล ซึมเศรา ถามีการสูญเสียอํานาจตอ

ไปเร่ือยๆ จะนําไปสูภาวะหมดหวังและไมสามารถจะคิด

หรือทําสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง ภาวะสุขภาพของผูปวย

จะเลวลง ซึ่งสงผลใหผูปวยมีภาวะสูญเสียอํานาจมาก

ขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการพยาบาลที่จะสะทอน

ใหเห็นถึงความสามารถในการคิด การตัดสินใจที่จะนํา
ไปสูการดูแลตนเองที่ยั่งยืนไดโดยที่พยาบาลมีบทบาท

เปนผูประสานงาน (Coordinator) และเปนผูสนับสนุน

พฤติกรรมการเรียนรู (Facilitator) แทนการเปนผูสอน
และ สงเสริมการเรียนรู โดยการจัดบรรยากาศของการ

เรียนรูทําใหผูปวยมีสวนรวมมากท่ีสุด รวมท้ังญาติผูปวย

ไดเรยีนรูกนัและกนัแทนการท่ีพยาบาลจะเปนผูเชีย่วชาญ
หรอืผูรูแตเพยีงผูเดยีว (วณีา อศิรางกรู ณ อยธุยา, 2552) 

โดยการสงเสริมใหบคุคลไดตระหนักหรือเกิดความรูสกึท้ัง

สามารถ ควบคุม ไดแก ความสามารถของบุคคลในการ

จัดการกับปจจัยทั้งภายในและภายนอกของตนเองเพ่ือ

ควบคุมสถานการณและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับชีวิต

และสุขภาพ ซึ่งเปนผลลัพธที่สําคัญอยางหนึ่งของการ

เสริมสรางพลังอํานาจ (Gibson, 1993)

 การเสรมิสรางพลงัอาํนาจ เปนแนวคิดทีเ่กดิจาก

นกัปรัชญาชาวบราซิลชือ่เปาโล แฟร(Paulo Freire) แฟร

ไดพัฒนาวิธีการสอนใหคนยากจนในประเทศบราซิลเกิด

จติสํานึกดวยการทําใหทกุคนมีสวนรวมแบบเทาเทียมกัน
และเรียนรูรวมกัน วิธีการของแฟรเนนไปที่ความสัมพันธ

แบบเทาเทยีมกนัและการใหความเคารพซึง่กนัและกนัใน

หมูสมาชิกและผูจดัการเรียนรูทีจ่ะชวยใหพวกเคาสามารถ

ที่จะกําจัดรากเหงาของปญหาที่พวกเคาคนพบ(Berger, 

Anderson-Harper and Kavookjian.2000, Citing 

Freire, 1970) การสรางพลังอํานาจ เปนกระบวนการ

ที่จะทําใหบุคคล องคการ หรือชุมชน มีความสามารถ

ในการจัดการกับชีวิตของตน เกิดการตระหนักรู (Criti-

cal Awareness) ถึงปญหา และสาเหตุที่แทจริงของ

ปญหา ตระหนักถึงศักยภาพและขอจํากัดของตนเองใน

การเปล่ียนแปลงหรือแกไขปญหาน้ันๆ ซึ่งกระบวนการนี้

เกิดจากการวิเคราะหสถานการณ การไดปฏิบัติและการ

รวมมือกันแกปญหา เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นเอง

ภายในบุคคลนั้น (Gibson, 1993; Hokanson, 1992) 
เปนกระบวนการทีจ่ะชวยใหบคุคลไดเรยีนรูและตระหนกั 

ไดพฒันาความสามารถของตนเองในการตอบสนองความ
ตองการ การแกปญหา การแสวงหา และการใชทรพัยากร

หรือแหลงประโยชน เพ่ือควบคุมสถานการณในชีวิตของ

ตนเองซึ่งประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) การคนพบ

สภาพการณจริง (Discovering Reality) เปนการตอบ

สนองทางดานอารมณ ความคิด สติปญญา (Cognitive 
Response) โดยการพิจาณาไตรตรองส่ิงทีเ่ผชญิอยู คนหา

ขอมูลเกี่ยวกับโรค การรักษา ความรูและปจจัยตางๆ 

ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการรับรูถึงสิทธิของผูปวย 2) การ

สะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Refl ection) 

เก่ียวกับสถานการณทีเ่กิดขึน้กับตนเอง เปนระยะของการ



16

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2555

พฒันาพลังอาํนาจในตัวบคุคลในการตรวจสอบและคนหา

สิ่งที่ตนเองสนใจ มีผลนําไปสูการปรับเปลี่ยนมุมมองและ

แนวคิดใหม กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม

มา 3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง 

(Taking Charge) โดยมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิด

เห็น เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชน เปนสิ่งที่ชวย

ประกอบการตัดสินใจดวยตนเอง และ 4) การคงไวซึ่ง

การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ (Holding on) ไดแก การมี

พฤติกรรมการดูแลที่มีประโยชนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

ซึ่งสามารถสงเสริมไดดวยการใหขอมูลยอนกลับในทาง

บวกเพื่อเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติตอไป

 ตามแนวคิดของกิบสันนั้น ปจจัยนําที่ทําให

บุคคลเกิดการเสริมสรางพลังอํานาจ ไดแก ความมุง

มั่นทุมเท (Commitment) ที่สนองความตองการของ

ตนเอง สวนปจจัยที่เกี่ยวของ (Infl uencing Factors) 

ในกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ไดแก ความเช่ือ 

คานิยม ประสบการณ เปาหมาย และการสนับสนุนทาง

สังคม โดยมีความ คับของใจ (Frustration) เปนปจจัยที่

ผลักดันใหบุคคลไดพัฒนาตามขั้นตอนตางๆ ทั้งนี้ผลลัพธ

ทีส่าํคญัของการเสรมิสรางพลังอํานาจ กค็อื ความรูสกึถงึ

ความสามารถในการควบคุม (Sense of Control) ซึ่งจะ

ชวยใหบุคคลมีศักยภาพในการมีสวนรวม 

 การรูสกึถงึความสาํเรจ็ในสถานการณของตนเอง 

การพัฒนาตนเอง พึงพอใจตนเองและมีเปาหมายในการ

ดูแลตนเองอยางตอเนื่องบังเกิดการมีความหมายในชีวิต 

กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจดังกลาวจะมีความ

แตกตางกันในแตละบุคคลท้ังระยะเวลาท่ีใช วิธีการหรือ

กิจกรรมที่ใชในแตละขั้นตอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ 
ดงักลาวแลวยงัขึน้อยูกบัการสนบัสนนุและเอือ้อาํนวยจาก

ผูที่เกี่ยวของ (Gibson, 1995) ในการดูแลผูปวยนั้น การ

ชวยใหสามารถจัดการและควบคุมเก่ียวกบัการดูแลตนเอง

ได ถอืวาเปนเปาหมายสําคญัของการพยาบาลสามารถนํา

มาใชเพือ่สงเสริมการดแูลตนเองไดอยางมปีระสทิธผิลและ
มีประสิทธิภาพ

4.  รูปแบบและกระบวนการสรางเสริมพลังอํานาจ

ของกิบสัน

 ผูวจิยัไดนาํเอาแนวคิดการสรางเสริมพลังอํานาจ

ของกิบสัน (Gibson, 1993) มาประยุกตใชในการเรียน

การสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตรที่ฝกปฏิบัติวิชาปฏิบัติ

การพยาบาลครอบครวั และชมุชนเพือ่ใหเปนผูชวยเหลอื

ผูสนับสนุน ผูสอน ผูใหคําปรึกษาแกผูปวยเบาหวานท่ีมี

ภาวะความดันโลหิตสูงสามารถเผชิญกับปญหาสุขภาพท่ี

เผชิญได โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมซ่ึงกระบวนการ

ดังกลาวสรุปดังภาพประกอบ 1

5.  การประยุกตใช

 การเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเอง

สําหรับผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน : 

แนวคิดและการประยุกตใช (วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา 

และคณะ , 2552) มีกิจกรรมตามข้ันตอนดังนี้

 กิจกรรมท่ี 1 ดําเนินการในสัปดาหแรก ใชเวลา

ประมาณ 2-3 ชั่วโมง / ครั้ง / คน มีวัตถุประสงคเพื่อ

การคนพบสภาพการณจริงและการสะทอนคิดอยางมี

วิจารณญาณโดยมีวิธีการดังนี้

 1. ผูวิจัยอธิบายภาพรวมของกิจกรรมและวิธี

กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจโดยบรรยายใหความ

รูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เปดโอกาส

ใหซักถาม

 2.  ผูเขารวมโครงการแสดงความคิดเห็นและให

ขอเสนอแนะ

 3. ผูวิจัยและผูเขารวมกระบวนการเสริมสราง

พลังอํานาจปรับปรุงรายละเอียดตามขอเสนอแนะและ
ขอตกลงรวมกัน

 4. ทบทวนความเขาใจเก่ียวกับการเปนโรค

เบาหวานและความดันโลหิตสูงรวมกัน ครอบคลุมความ

หมายกระบวนการของโรคและอาการเจ็บปวย โดยนัก

วิจัยเปนผูนําทบทวนและใหความรูและขอมูลที่ถูกตอง
เพิ่มเติม
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 5. ทบทวนเก่ียวกับแนวทางการดูแลรักษาผูปวย

เบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยวิธีแลกเปล่ียนเรียนรู

ความเขาใจตามการรับรูของแตละคน ผูวิจัยบรรยายเพิ่ม

เติมตามความเหมาะสมเพื่อใหถูกตองและครอบคลุม

ประเด็น

 6. ทบทวนการดูแลตนเองท่ีจําเปนสําหรับ

ผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยวิธีแลก

เปล่ียนความรู ความเขาใจตามการรับรูของแตละคน

ผูวจิยับรรยายเพิม่เติมตามความเหมาะสม เพ่ือใหถกูตอง

ครอบคลุมประเด็น

 7. ประเมินตนเองโดยการใหผูปวยที่เขารวม

โครงการไดทบทวนผลการตอบแบบสัมภาษณที่เกี่ยวกับ

ความสามารถในการดูแลตนเองที่เปนการทดสอบกอน

ตัดสินใจเขารวมโครงการ

 8. วเิคราะหการดูแลตนเองและปจจัยทีเ่ก่ียวของ

โดยผูวิจัยแจกแนวคําถามในกระดาษซึ่งมีที่วางใหเติม

คําตอบใหสมาชิกแตละคนไดคนหาตนเองในประเด็น

ตอไปนี้ 1) คุณคิดวาไดดูแลตนเองในเรื่องใดดีอยูแลว 

ใหเขียนเปนขอๆ 2) คุณคิดวาอะไรทําใหคุณดูแลตนเอง

ในเร่ืองน้ันไดดี 3) คุณคิดวาคุณดูแลตนเองไมดีในเร่ือง

ใดบาง ใหเขียนเปนขอๆ 4) คุณคิดวาคุณดูแลตนเองใน

เรื่องนั้นไมดี 

 9. จัดกิจกรรมออกกําลังกายตามถนัด

 10. นัดหมายการพบครั้งถัดไปในวันรุงขึ้น เพื่อ

ทบทวนกิจกรรมท่ีผานมาและความเขาใจของผูปวยใน

การเยี่ยมบาน

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.

ปจจัยที่มีอิทธิพล (Infl uencing Factors)
ความเช่ือ (Beliefs) เปาหมาย (determination)
คานิยม (Value) ประสบการณ (experience)
การสนับสนุนทางสังคม (Social support)

4.  การคงไวซึ่งการ
 ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
 (Holding on)

3.  การตัดสินใจ
 และลงมือปฏิบัติ
 (Taking charge)

2. การสะทอนคิด
 อยางมีวิจารณญาณ
 (Critical refrection)

1. การคนพบ
 สภาพการณจริง
 (Discovering reality) 

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

ความมุงมั่นทุมเท
(Commitment)

ความคับของใจ
ความมุงม่ันทุมเท ความผูกพัน ความรูสึกมีสวนรวม 

ปจจัยนําเขา

(Precondition)

ผลลัพธ

(Outcome)

ผลที่ตามมา

Consequences

กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ

(Process)
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 กิจกรรมที่ 2 เริ่มในสัปดาหที่ 2 มีวัตถุประสงค

เพ่ือใหเกิดความรวมมือในกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเปน

กันเอง อภิปรายปญหารวมกันระหวางผูวิจัยและผูปวยที่

เขารวมโครงการ การกระตุนใหมกีารตดิตามและประเมนิ

ตนเองอยางตอเนื่อง การรวมในการหาทางเลือกเก่ียวกับ

สุขภาพ โดยมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้

 1. เรียนรูจากตนแบบผานตัวแบบท่ีเปนผูปวย

เบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่สามารถควบคุมระดับ

นํ้าตาลและควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี รวมทั้งตัว

แบบท่ีไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลและระดับความ

ดันโลหิต ที่ไมใชผูปวยในกลุมประชากรท่ีศึกษา ไดเลา

ประสบการณเกีย่วกบัการดูแลตนเองใหผูเขารวมโครงการ

ไดวเิคราะหตนเอง โดยใหเปรยีบเทียบการดูแลตนเองกบั

ผูปวยตนแบบและใหผูเขารวมโครงการทาํบันทึก “พนัธะ

สัญญาเพ่ือการดูแลตนเอง” ลงในแบบฟอรมที่ผูวิจัยจัด

เตรียมไวใหและใหกําลังใจในการนําไปปฏิบัติตอที่บาน 

โดยกําหนดระยะเวลา 1 เดือน ในระหวางนี้ผูวิจัยจะ

ติดตามเยี่ยมบานใหความชวยเหลือ และกระตุนเตือนให

มารับการตรวจท่ีศูนยแพทยตามนัด

 2. ในข้ันตอนนี้มีพันธะสัญญาเพื่อการดูแล

ตนเองของผูรวมโครงการในจุดที่ตนเองวิเคราะหวาควร

ปรับปรุง และตองเพ่ิมความเครงครัดโดยตองบันทึกทุก

วันเพื่อตรวจสอบตนเองวาไดดูแลตนเองครบทั้ง 6 ดาน

แลว ตลอดจนสามารถมีขอมูลการเปล่ียนแปลงของภาวะ
สุขภาพของตนเองเม่ือตองมารับการตรวจสุขภาพตาม

แพทยนดั และผูวจิยัไดใหเอกสารเกีย่วกบัความรูเรือ่งโรค

เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และการปฏิบัติตัวอยาง

เหมาะสมทัง้6ดานไดแก ดานการดแูลสขุวทิยาสวนบคุคล

ดานการบริโภคอาหารตามรายการอาหารแลกเปลี่ยน 
ดานการออกกําลังกาย ดานการรักษาและไปตรวจตาม

นดั ดานการสงัคม และการทาํจติใจใหราเรงิแจมใสในตอน

ทายมกีารฝกวธิกีารคลายเครียดโดยการผอนคลาย (Mild 
Fullness) เพือ่ใหผูรวมโครงการรูวธิกีารและนําไปปฏิบตัิ

ตอไดที่บาน

 กิจกรรมท่ี 3 ในสัปดาหที่ 7 ใชเวลา 2 ชั่วโมง 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณ 

ปรกึษาหารือกันเกีย่วกับปญหาและอุปสรรคตลอดจนผล

ที่ไดรับจากการดูแลตนเอง โดยมีการปฏิบัติดังนี้

 1. ใหผูเขารวมโครงการเลาประสบการณความ

สําเร็จ ปญหา อุปสรรคในการดูแลตนเอง เพื่อใหเปนไป

ตามพนัธะสญัญาและใหเปรยีบเทียบระหวางพนัธะสญัญา

ที่ทําไวกับสิ่งที่ไดปฏิบัติจริง

 2. ใหผูเขารวมโครงการไดแสดงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะ พรอมเสนอทางเลือกในการแกปญหา

เพื่อนําไปปฏิบัติใหม ในครั้งนี้ไดมีการสาธิตการนวดเทา

โดยการทาํสปาจากผูชวยวจิยั ฝกวธิกีารคลายเครยีดและ

การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมของแตละบุคคล

 3. ผูวิจัยใหคําแนะนําและสาธิตการดูแลเพ่ิม

เติม

 4. ทาํความตกลงรวมกันในการนําแนวทางการ

ดูแลตนเองกลับไปปฏิบัติตอเนื่องที่บานอีก 4 สัปดาห

 5. นัดหมายการพบกันในคร้ังถัดไปอีก 4 

สัปดาห

 กิจกรรมท่ี 4 ในสัปดาหที่ 12 ใชเวลา 2 ชั่วโมง 

มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรุป ประเมินผล และปด

โครงการ โดยมีการปฏิบตัิดังนี้

 1. ผูเขารวมโครงการตอบแบบสัมภาษณความ

สามารถในการดูแลตนเอง เปนการประเมินหลังการเขา

รวมโครงการ

 2. ประเมินขั้นตอนตางๆ ของการเขารวม

โครงการและขอเสนอแนะ
 3. การเจาะหาระดับนํ้าตาลในเลือด (DTX) 

และ HbA1c รวมกับวัดคาความดันโลหิต (BP) กอนการ

ดําเนินการทดลองในท้ังสองกลุม โดยกลุมทดลองดําเนิน

การ 3 ครัง้ กลุมควบคมุดําเนนิการ 2 ครัง้ กอนและส้ินสดุ

โครงการ เพื่อเปนดัชนีชี้วัดภาวะการณของโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง 
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6. บทสรุป

 การเสริมสรางพลังอํานาจโดยการใชกิจกรรม

หลัก 4 กิจกรรม ใชระยะเวลา 12 สัปดาหมีผลทําให

ระดับความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิต

สูงกวากอนการเสริมสรางพลังอํานาจ และมีพฤติกรรม

การดูแลตนเองพัฒนาขึ้นใน3 ดาน คือ การดูแลสุขวิทยา

สวนบุคคล การบริโภคอาหาร การสนับสนุน สงเสริมการ

เคลื่อนไหว การทํากิจกรรมอยางเหมาะสม อีกทั้งเปน

ทางเลือกใหมที่ทําใหผูปวยเกิดความรูสึกมีพลังอํานาจ 

มกีารรับรูคณุคาในตนเองสูงขึน้ สามารถสะทอนใหเหน็ถงึ

ความสามารถในการคิด การตัดสนิใจท่ีจะนําไปสูการดูแล

ตนเองท่ียั่งยืนได โดยท่ีพยาบาลมีบทบาทเปนผูประสาน

งาน (Coordinator) และเปนผูสนับสนุนพฤติกรรมการ

เรียนรู (Facilitator) แทนการเปนผูสอน สงเสริมการเรียน

รูโดยการจัดบรรยากาศของการเรียนรูทําใหผูปวยมีสวน

รวมมากที่สุด รวมทั้งญาติผูปวยไดเรียนรูรวมกัน ชวยให

ผูปวยสามารถจดัการและควบคุมเกีย่วกบัการดแูลตนเอง

ได ถอืวาเปนเปาหมายสําคญัของการพยาบาลสามารถนํา

มาใชเพือ่สงเสริมการดแูลตนเองไดอยางมปีระสทิธผิลและ

ประสิทธิภาพ อันจะสามารถนําวิธีการน้ีเปนแบบในการ

เสริมสรางพลังอํานาจในผูปวยโรคเรื้อรังอ่ืนๆใหเกิดการ

ดูแลตนเองไดอยางยั่งยืน 
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