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ปัญหา ผู้ป่วยจะเกดิกระบวนการเรียนรู้ และมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง ข้อเสนอแนะจาก
งานวิจัยควรมีการประยุกตใ์ช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานประจ าทั้งในส่วนพัฒนาทักษะบุคลากร
สาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในคลินิกโรคเบาหวาน รวมทั้งมีการเปิดบทบาทของเภสัชกรใน
การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ  
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     This qualitative research aimed to develop empowerment process in individual 
diabetic patients with poor glycemic control based on Gibson’s empowerment concept. Data 
were collected between December 2010-February 2011. Purposive sampling was used to 
enrolle 10 diabetic patients with hemoglobin A1c of 6.5 % or higher who had been receiving 
care at diabetic clinic of Nongsaeng community hospital. Follow-up interview visits were 
scheduled within 1-12 weeks  in accordance with individual patients’ empowerment stage. 
The data were collected by individual interviews and participant observation, then analyzed by 
content analysis. 
 The results showed that the most important process to reinforce empowerment 
was facilitating patients to realize their own health problems which needed their responsibility 
to alleviate. Means to solve such problems included evidence based approach, providing 
individualized information, and reviewing patient information before visit. Attitudes and 
communication styles contributing to the process of empowerment such as active listening of 
patients life-experience and non-judgmental responsiveness, allowed patients to take the 
necessary time to make decisions or practice tasks. In conclusions, empowering needs good 
provider-patient relationship. Provider facilitates patients to identify their own concerns, gain 
the skills and confidence to act upon them.   Empowerment process  should be applied to 
routine work especially in strengthening health professionals’ skills and service quality of 
diabetic clinic.  Pharmacists could also create new role by using empowerment in their works. 
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การศึกษาวิจัยครั้งน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามที่ได้วาดฝันไว้ เพราะความกรุณา ความ
ห่วงใย ก าลังใจ ค าแนะน า และมิตรภาพอันมากมายที่ได้รับ มากกว่ามากของค าขอบคุณหลายล้าน
ค าที่ผสมผสานกันอยู่ภายในใจ ท้ายที่สุดแล้วข้าพเจ้าขอเลือกที่จะเอ่ยกล่าวค าว่า “ขอบคุณ” อย่าง
จริงใจด้วยเสียงที่ออกมาจากหัวใจของข้าพเจ้า 
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ทุกวินาทีที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ขอบคุณทุกค าปรึกษาทั้งในการเรียนและการใช้ชีวิต ขอบคุณทุก
รอยยิ้มที่มีให้เวลาเจอกัน และขอบคุณทุกอ้อมกอดที่คอยประคับประคองจิตวิญญาณ 

 ขอบคุณ ภก.ผศ.ดร.เจริญ  ตรีศักดิ์ (ผู้สร้างสรรค์) ส าหรับค าแนะน าที่เพิ่มพูนความมีคุณค่า
ในงานที่ท า ขอบคุณที่ช่วยขัดเกลาให้งานที่สร้างทวีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 

 ขอบคุณ อาจารย์ ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง และ ภญ.ผศ.ดร.ผกามาศ ไมตรีมิตร  
ที่ได้กรุณาให้ข้อแนะน าแก้ไขท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
         ขอบคุณ ภญ.ผศ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ในการจุดประเด็นค าถามเพื่อพัฒนาการสร้าง
งานวิจัยที่มีคุณค่า ขอบคุณแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ที่ให้การ
สนับสนุนทุนในการวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพ (สสส.)  
 ขอบคุณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า 
ค าปรึกษาและข้อคิดเห็นต่างๆในการวิจัยตลอดมาซึ่งท าให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จอย่างดียิ่ง  
 ขอบคุณครอบครัว เพื่อนร่วมงานที่โรงพยาบาลหนองแซง และเพื่อนๆ นักศึกษาใน
หลักสูตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือห่วงใยและให้ก าลังใจ
ด้วยดีเสมอมา  
 ท้ายที่สุดจะไม่ลืมขอบคุณตัวเองเด็ดขาด ขอบคุณร่างกายที่เหน่ือยล้ามาด้วยกันเสมอ 
ขอบคุณจิตวิญญาณที่เข้าใจและก้าวย่างไปด้วยกันตลอด 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สถานการณ์โรคเบาหวานทั่วโลกมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากที่มีการตรวจพบ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอายุน้อยลงเร่ือยๆ และจ านวนผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่าเมื่อปี พ.ศ. 2543 พบผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก 171 ล้านคน
และคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 จะมีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกถึง 366 ล้านคน (WHO 2009) ส าหรับใน
ประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน จากรายงานเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง รวบรวมรายงานจาก 44 จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานคร พบว่าในปี พ.ศ. 2551 มีจ านวน
ผู้ป่วยเบาหวาน 645,620 ราย ในจ านวนนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 183,604 ราย (ร้อยละ 28.4) ถึงแม้ว่า
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 85.34 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเบาหวานร่วมด้วย แต่จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วย
คร่ึงหนึ่ง (ร้อยละ 49.35) เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปซึ่งด้วยการท างานของสภาพร่างกายที่เสื่อม
ถอยลงตามวัย จึงอาจมีแนวโน้มการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายในอนาคต (ส านักระบาดวิทยา,  
กองควบคุมโรค 2553 : 1-2 ) 
 โรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังที่ลดทอนสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จากการ
รวบรวมรายงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในปี พ.ศ. 2552 พบว่า กลุ่มสาเหตุ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม จัดเป็นล าดับ 5 ของการมารับบริการที่แผนก
ผู้ป่วยนอก เมื่อแยกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 กลุ่มแรกทั้งประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพฯ) รองมาจาก
โรคระบบหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบกล้ามเนื้อ และโรคระบบย่อยอาหาร
ตามล าดับ นอกจากนี้โรคเบาหวานจัดเป็นล าดับ 6 ของอัตราผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 
กลุ่มแรกทั้งประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพฯ) (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2553) ข้อมูลดังกล่าวยัง
เป็นข้อมูลที่ต่ ากว่าความเป็นจริง เพราะยังมีผู้ป่วยบางส่วนที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน 

อีกทั้งยังไม่ได้รวมข้อมูลของกรุงเทพฯ ซึ่งพบความชุกโรคเบาหวานสูงที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูล
ระดับภาคของประเทศไทย (เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2549 : 3-6) 
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                 พฤตกิรรมการรับประทานยาและพฤติกรรมการควบคุมอาหารเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ภาวการณค์วบคุมโรคเบาหวาน จากการส ารวจการวิจัยทางการพยาบาลแบบไม่ทดลองที่ศึกษา
เกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย ซึ่งรวบรวมงานวิจัยช่วงปี พ.ศ. 2539-2548 พบว่าพฤติกรรม
การใช้ยามีความสัมพันธ์กับการควบคุมโรค โดยการที่ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรับประทานยา
ทั้งการรับประทานยาถูกเวลา และรับประทานยาครบตามแพทย์สั่ง จะมีการควบคุมระดับน้ าตาล 

ในเลือดได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ การที่ผู้ป่วยรับประทานยาเพิ่มเป็นสองเท่า 
เมื่อนึกได้ว่าลืมรับประทานยา การรับประทานยาสมุนไพรร่วมด้วย การลดขนาดยาหรือหยุดยาเอง
เมื่ออาการดีขึ้น มีความเสี่ยงที่ท าให้ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้เพิ่มขึ้นในด้านพฤติกรรมการ 

ควบคุมอาหาร พบว่ากลุ่มที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้มีพฤติกรรมการควบคุมอาหารดีกว่า 
กลุ่มที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ โดยมีการควบคุมปริมาณอาหาร เช่น การควบคุมอาหาร
แป้ง ไขมัน การรับประทานอาหารตรงเวลา การปฏิบัติตัวเมื่อรู้สึกหิว การควบคุมการรับประทาน
อาหารจุกจิก การรับประทานผัก การงดเคร่ืองดื่มรสหวาน ขนมหวาน ผลไม้หวาน งดการใส่น้ าตาล 

ในอาหาร (พิมลรัตน์ อินแสน 2551 : 121-124) 
      โรงพยาบาลหนองแซงมีจ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกสูง

เป็นอันดับ 2 รองจากโรคความดันโลหิตสูง และมีจ านวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดย
พบว่าจากปี พ.ศ. 2549 ถึง 2552 มีผู้ป่วยในคลินิกเบาหวาน 329, 364, 431 และ 441 รายตามล าดับ 
และจากข้อมูลภาวะโรคของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน พบว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2552 ถึงมกราคม พ.ศ. 2553 ผู้ป่วยเบาหวาน 378 ราย (คิดเป็นร้อยละ 95.5 จากผู้ป่วยเบาหวาน
ทั้งหมด 396 รายที่เข้ารับการรักษาในคลินิกเบาหวาน) มีระดับน้ าตาลในเลือดคร้ังล่าสุดอยู่ในเกณฑ์ 
การควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี คือ 80-140 mg% ร้อยละ 51.9 แต่ผู้ป่วยขาดความต่อเนื่องของการ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดโดยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ าตาลในเลือดย้อนหลังติดต่อกัน 3 
คร้ัง อยู่ในช่วง 80-140 mg% มีเพียงร้อยละ 22.5 ผู้ป่วยเบาหวานมีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี คือ น้อยกว่า 6.5 % เพียงร้อยละ 14.3 และพบผู้ป่วยที่มีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีตั้งแต่ 
8 % ขึ้นไปซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสิ่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงถึงร้อยละ 55 ของผู้ป่วย
ในคลินิกเบาหวาน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวาน  
พ.ศ. 2551 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะโรคเบาหวานที่ดีต้องมีระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ควบคุม 

ระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี มีระดับความดันโลหิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 130/80 มิลลิเมตรปรอท มี
ความเสี่ยงในการเกิดแผลที่เท้าต่ า มีระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
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ที่ไต พบว่าผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลหนองแซงที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวมีเพียง 
19 รายจากผู้ป่วยเบาหวาน 378 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 เท่านั้น (ชนิษฎา สุรเดชาวุธ 2553) 
                   โรงพยาบาลหนองแซงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการให้ค าแนะน าโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพในช่วงเช้าก่อนพบแพทย์และการท ากลุ่มให้ค าแนะน าในผู้ป่วยเบาหวานทุกครั้งที่มารับ
บริการ นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวานตามเกณฑ์ของทีมน าดูแลผู้ป่วย ในปี พ.ศ. 2551 
ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ผ่านกิจกรรมการท ากลุ่มให้
ค าแนะน าในกรณีที่มีระดับน้ าตาลในเลือดสูง  หรือผ่านกิจกรรมค่ายผู้ป่วยเบาหวานแล้วแต่ยังคง 

มีระดับน้ าตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 44.4 ผู้ป่วยมีระดับน้ าตาลในเลือดขึ้นลงไม่ 
สม่ าเสมอ ร้อยละ 30.1 และมีผู้ป่วยที่มีระดับน้ าตาลในเลือดลดลงเพียงร้อยละ 25.5 ของผู้ที่ผ่าน
กิจกรรมดังกล่าว (รายงานสถิติแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหนองแซง ปี 2552) จากข้อมูลภาวะ
โรคของผู้ป่วยเบาหวานข้างต้นแสดงให้เห็นว่า บริการต่างๆ ที่จัดเสริมให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานใน
คลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลหนองแซงอาจไม่สามารถท าให้ผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะโรคที่ดีอย่าง
ยั่งยืนได้   

      แม้ผู้ป่วยเบาหวานจะเป็นโรคเบาหวานเหมือนกันก็ตาม แต่ความแตกต่างของวิถีชีวิต 
สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ และทัศนคติล้วนมีผลท าให้ผู้ป่วยเบาหวานแต่ละรายมีความแตกต่างกัน  
การที่บุคลากรสาธารณสุขไม่ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในมุมมองของผู้ป่วย วิถีชีวิตและบริบท
รอบตัวของผู้ป่วยยิ่งท าให้เกิดช่องว่างระหว่างการรักษามากยิ่งขึ้น (เพ็ญจันทร์ ประดับมุข และ  
ลือชัย ศรีเงินยวง 2537 : 272-280) ในความเป็นจริงผู้ป่วยเบาหวานมีการอธิบายโรคเบาหวานที่
ตนเองเป็นอยู่แตกต่างจากบุคลากรสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาความไม่ร่วมมือในการรักษา  
อาจไม่ใช่อยู่ที่การพยายามเพิ่มความร่วมมือของผู้ป่วย แต่อาจต้องเร่ิมจากการที่บุคลากรสาธารณสุข
ยอมรับและเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความ
เจ็บป่วยในมุมของผู้ป่วยด้วยและผู้ป่วยก็ต้องท าความเข้าใจในมุมมองของบุคลากรสาธารณสุข
เช่นเดียวกัน (อังกูร ภาวสุทธิไพศิฐ และคณะ 2552 : 28-42) ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยโดยการยึดผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง ให้ผู้ป่วยบอกถึงปัญหาในมุมมองของผู้ป่วย ซึ่งอาจต่างจากปัญหาที่บุคลากร
สาธารณสุขระบุให้ผู้ป่วย รวมทั้งการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางเป้าหมายในการดูแล
สุขภาพของตนมีส่วนท าให้ภาวะโรคของผู้ป่วยดีขึ้น (อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2552 : 57-61)  
 กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจมีหลักการ คือการให้บุคคลสามารถค้นพบและ
ตอบสนองความต้องการของตน ให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีกระบวนการทาง
สังคมช่วยสนับสนุน จนบุคคลเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกว่าตนมีพลังอ านาจสามารถควบคุมวิถี
ชีวิตของตนเองได้ กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1. การค้นพบ
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สถานการณ์จริง  2. การสะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  3. การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสม และ 4. การคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่บุคคลตระหนักถึงปัญหาด้วย
ตนเองจะท าให้เกิดการพัฒนาตนเองในการแก้ไข และสะทอ้นคิดหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
ตน เมื่อปฏิบัติจนเกิดความมั่นใจ บุคคลจะคงไว้ซึ่งการปฏิบัติต่อไปและสามารถพัฒนากระบวนการ
ดังกล่าวในการแก้ไขสถานการณ์อ่ืนๆ ได้ (Gibson 1995 : 1201-1210) 
 การใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจสามารถน ามาใช้กับงานวิจัยทางสาธารณสุข
ได้หลากหลาย เมื่อแบ่งตามประเภทของงานวิจัย พบว่ามีการใช้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การ 

ศึกษาการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงชาวไทใหญ่ บ้านผาบ่อง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
พบว่ากลุ่มเสี่ยงเบาหวานมีการรับรู้ว่าตนเองต้องเป็นผู้ดูแลสุขภาพของตน รวมทั้งมีการปรับ
พฤติกรรมด้านการออกก าลังกายเพิ่มขึ้น และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังจาก
ท ากิจกรรม (ราศี คันธีสาร 2548)  ในการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนหลังนั้น มีการใช้
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจร่วมกับกิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านรายบุคคล เช่น การศึกษาผล
ของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
พบว่าผู้ป่วยมีการแลกเปลี่ยนความเข้าใจในเร่ืองโรคหอบหืด เร่ืองการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการหอบ
เฉียบพลัน มีการเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันอาการหอบตามวิธีที่คิดว่าเหมาะสมกับตนเอง และมีการ
ดูแลสุขภาพของตนเองดีขึ้น (เมธิณี จันติยะ 2547)  การใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจร่วมกับ
กิจกรรมรูปแบบกลุ่ม เช่น การศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท 
ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง พบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระหว่างกัน และช่วยเสนอแนะแนวทางแก้ไขส าหรับปัญหาการดูแล
ของสมาชิกรายอ่ืนๆ ในกลุ่ม เพื่อให้ผู้ดูแลแต่ละรายเลือกวิธีปฏิบัติส าหรับปัญหาในการดูแลที่
เหมาะกับตน (วริศรา ใจค าปัน 2550) การใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจรูปแบบกลุ่มร่วมกับ
กิจกรรมเยี่ยมบ้านรายบุคคล เช่น การศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจในครอบครัวผู้ป่วยเบาหวาน
ต่อการเข้ารับการรักษาซ้ าในโรงพยาบาลบ้านไผ่ ในผู้ป่วยเบาหวานและผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า 
จ านวนคร้ังของการกลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาลลดลง (ภัศราพร เจริญศักดิ์ขจร 2550) ส าหรับใน
การวิจัยกึ่งทดลองท่ีมีท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ มีการวัดผลก่อนและหลังท ากิจกรรม มี
การน าโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจที่ก าหนดไว้มาใช้ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม จากนั้นศึกษา
ความส าเร็จของโปรแกรมดังกล่าว เช่น การศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อ
การตั้งเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าหลังท ากิจกรรมผู้ป่วยมีคะแนน
ความรู้เรื่องโรค คะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และคะแนนการรับรู้ความสามารถแห่งตน
เพิ่มขึ้นกว่าก่อนท ากิจกรรม และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และระดับน้ าตาลในเลือดของกลุ่ม 
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ทดลองหลังท ากิจกรรมลดลงกว่าก่อนท ากิจกรรม และน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (ธิดา ศิริ 2551) 
การใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจร่วมกับกิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านรายบุคคล เช่น การศึกษา
การเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแรงสนับสนุนจากครอบครัว
และชุมชน ศึกษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีสมาชิกคอยดูแลช่วยเหลือ พบว่าหลังท ากิจกรรมกลุ่มทดลอง มี
คะแนนความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน คะแนนความเชื่อด้านสุขภาพ คะแนนการดูแลตนเอง และคะแนน
การควบคุมโรคเพิ่มขึ้นกว่าก่อนท ากิจกรรมและกลุ่มเปรียบเทียบ (สุระเชษฐ์ เกตุสวัสดิ์ 2552) และ
การใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจมาปรับใช้ให้เข้ากับผู้ป่วยในแต่ละรายในหอผู้ป่วย เช่น 
การศึกษาผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เข้ารับการรักษา
ในตึกศัลยกรรมและอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี พบว่าหลังท ากิจกรรม กลุ่มทดลองมี
คะแนนความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน และคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ้นกว่าก่อนท ากิจกรรม
และกลุ่มเปรียบเทียบ และระดับน้ าตาลในเลือดของกลุ่มทดลองหลังท ากิจกรรมลดลงกว่าก่อนท า 
กิจกรรมและกลุ่มเปรียบเทียบ (สุพร มหาวรากร 2551) 
 มีการน ากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจมาใช้กับผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่อง โดย
ข้อมูลจากการศึกษาการส ารวจงานวิจัยทางการพยาบาลแบบทดลองและแบบกึ่งทดลองที่ศึกษา
เกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย  ซึ่งได้รวบรวมผลของงานวิจัยที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับผู้ป่วย
เบาหวานทีม่ีการจัดกระท ากับกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ พ.ศ. 2525- 2548 พบว่าจากงานวิจัย 141 เร่ือง มี
การน ากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจมาประยุกต์ใช้ 36 เร่ือง (ร้อยละ 25.5) ซึ่งส่วนใหญ่มีการ
น ากระบวนการสร้างพลังอ านาจมาใช้แบบผสมผสานร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม 
กิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมให้ค าปรึกษา (สุภาพร พลายระหาร 2551) 
 การใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจสามารถประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
หลายกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่คุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ (นิตยา ท้าวปราบภัย 2550 ; ธิดา ศิริ 
2551) ผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ (นภาพร บุญยืน 2550 ; ศศิริญจ์ ไพรเขียว 2552) ผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้อน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (สิริอร ข้อยุ่น 2550 ; สุพร มหาวรากร 2551) 
ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (ภัศราพร เจริญศักดิ์ขจร 2550 ; สุระเชษฐ์ เกตุสวัสดิ์ 
2552) และกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (ราศี คันธีสาร 2548) ซึ่งส่งผลต่อภาวะโรคที่ดีขึ้น คือมีการเข้ารับการ
รักษาซ้ าในโรงพยาบาลลดลง (ภัศราพร เจริญศักดิ์ขจร 2550) การปรับพฤติกรรมด้านการบริโภค
อาหารและการออกก าลังกายของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานให้ดีขึ้น (ราศี คันธีสาร 2548) สามารถลดระดับ
น้ าตาลในเลือดผู้ป่วยได้ (ธิดา ศิริ 2551 ; สุพร มหาวรากร 2551) และสามารถลดระดับฮีโมโกลบิน
เอวันซีของผู้ป่วยเบาหวาน (นภาพร บุญยืน 2550 ; ภัศราพร เจริญศักดิ์ขจร 2550) ดังนั้นการใช้
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กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ป่วยเบาหวานสามารถท าให้พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโรค
ที่ดีขึ้นได้ 
 พบว่ามีความคลาดเคลื่อนของการปฏิบัติกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ ไม่ว่าจะ
เป็นการเน้นผลลัพธ์ส่วนปลาย ละเลยหลักการของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่แท้จริง  
การขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ และไม่สามารถปรับ
กระบวนการให้เข้ากับผู้ป่วยได้ (Anderson and Funnell 2010 : 277-282) ดังนั้นการท าความเข้าใจ
อย่างชัดเจนในการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องให้ความสนใจ
ยิ่งขึ้น การใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจรายบุคคลในผู้ป่วยเบาหวานจึงควรเป็นการปรับ
วิธีการให้เข้ากับความต้องการและบริบทของผู้ป่วยเบาหวานได้ ซึ่งเมื่อมีการใช้กระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคลโดยเน้นศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการใช้ยาและควบคุม
อาหารซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการควบคุมภาวะโรคของผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยค้นพบปัญหาของตัว
ผู้ป่วยเอง ให้มีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพด้วยตัวเอง จากนั้นผู้ป่วยจะมีการรับรู้ได้
ว่าการดูแลสุขภาพของตนนั้นบุคคลที่ส าคัญที่สุดคือตนเอง และท้ายที่สุดจะเกิดความต่อเนื่องของ
การแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่ทั้งตัวผู้ป่วยและสังคมรอบข้าง 

 การน ากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคลในกรณีที่ผู้ป่วย 

คุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ (ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีมากกว่า 6.5 %) เน่ืองจากปัญหาการ
บริหารยา หรือการควบคุมอาหาร ในเขตอ าเภอหนองแซงนั้นอาจจ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของทั้งผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผู้ป่วย 
บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน และชุมชนที่ผู้ป่วยอาศัย การวิจัยนี้จึงมีการน า
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจมาใช้ในผู้ป่วยเบาหวานแบบรายบุคคลโดยศึกษาในลักษณะการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เน้นการพัฒนา
กระบวนการท างานทั้งในส่วนของผู้วิจัยและผู้ป่วยโดยใช้หลักการเสริมสร้างพลังอ านาจ ข้อค้นพบ
จากการศึกษาในครั้งนี้จะท าให้ได้แนวทางการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ป่วย
แบบรายบุคคลเพื่อประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ป่วยเบาหวานแบบ
รายบุคคล 
 

3.ขอบเขตการวิจัย 

 ศึกษาผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลหนองแซง ตัวอย่างที่เลือกมา
เป็นกรณีศึกษาคัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้ป่วยเบาหวานที่คุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้  
(ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีมากกว่า 6.5 %) เน่ืองจากปัญหาการบริหารยา หรือการควบคุมอาหาร 
โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่บ้านของผู้ป่วยหรือสถานที่นัดพบกับผู้ป่วยเบาหวานที่
คัดเลือกมาศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา 3 เดือน ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2554 

  

4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
 มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบรายบุคคลโดยใช้กระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจในผู้ป่วยแต่ละราย 

 
5. นิยามศัพท์ 

 กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) หมายถึง กระบวนการที่พัฒนา
ศักยภาพ เสริมสร้างการรับรู้ความมีคุณค่า ความสามารถของตนเอง และให้มีการแสดงออกถึง
ความสามารถในการจัดการหรือควบคุมสถานการณ์ปัญหาความเจ็บป่วยของตนเองให้ส าเร็จตาม
ความคาดหมายและสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตด้วยตนเอง โดยประยุกต์จากแนวคิดการเสริมสร้าง
พลังอ านาจของกิบสัน ประกอบด้วย 4 ขั้น (Gibson 1995 : 1201-1210) ดังนี ้
  1. การค้นพบสถานการณ์จริง (Discovering reality)  
 2. การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical reflection)  
 3. การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม (Taking charge) 
  4. การคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ (Holding on) 
 การค้นพบสถานการณ์จริง (Discovering reality)  หมายถึง การที่ผู้ป่วยเบาหวาน
ยอมรับสภาพการณ์เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนตามสภาพที่เป็นจริง ซึ่งบุคคลมีการตอบสนอง 3 ด้าน 
ซึ่งได้ประยุกต์จาก Gibson (1995) คือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



8 

 1. ด้านอารมณ์: ผู้ป่วยเบาหวานมีความคับข้องใจในภาวะโรคเบาหวานที่เกิดขึ้น
ของตน รับรู้และตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน พยายามค้นหาปัญหา และหาสาเหตุ
ตามสภาพที่เป็นจริง 
 2. ด้านสติปัญญาการรับรู้: ผู้ป่วยเบาหวานพยายามแสวงหาข้อมูลที่ตนต้องการ 
หรือความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้าง 
 3. ด้านพฤติกรรม: ผู้ป่วยเบาหวานมีความตระหนักถึงความส าคัญของการดูแล
ภาวะสุขภาพของตน และมีความคิดเชิงบวกในการที่จะพยายามปรับตัวเพื่อท าให้ภาวะสุขภาพของ
ตนดีขึ้น 
 การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical reflection) หมายถึง การที่ผู้ป่วยเบาหวาน
พยายามทบทวนสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและจัดการ
กับปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยผู้ป่วยเบาหวานท าความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหาที่เป็นอยู่ มีการ
แสวงหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และประเมินทางเลือกอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้เกิดมุมมอง
ใหม่  
 การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม (Taking charge) หมายถึง การที่ผู้ป่วย
เบาหวานตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ตนคิดว่าเหมาะสมและดีที่สุดส าหรับตน โดยผู้ป่วย
เบาหวานอาจจะมีพันธะสัญญากับตนเอง เช่น  
 1. ผู้ป่วยเบาหวานคิดว่าการดูแลสุขภาพของตนเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตนเอง ไม่มีบุคคลอ่ืนที่สามารถท าการดูแลได้ดีกว่าตนเอง ดังนั้นสิ่งที่ผู้ป่วยคิดว่ากระท าแล้ว
เป็นผลดีกับตนเองก็จะกระท า 
 2. ผู้ป่วยเบาหวานมีการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา โดยการใช้ประสบการณ์เดิมของ
ตน และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
 3. ผู้ป่วยเบาหวานพยายามตั้งใจดูสุขภาพตนเอง และพยายามกระท าสิ่งที่ดีที่สุดแก่
ตนเอง  
 4. ผู้ป่วยเบาหวานสามารถต่อรองการปฏิบัติในการดูแลตนเองกับทีมสุขภาพ 
เพราะบุคคลเชื่อว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลภาวะสุขภาพ และเป็นผู้ที่อยู่กับภาวะโรคย่อมมี
ความเข้าใจในการดูแลตนเองดี 
 5. ผู้ป่วยเบาหวานมีการแสวงหาข้อมูลที่ทันสมัย มีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหา
กับทีมสุขภาพ ท าให้เกิดการท างานเป็นทีมช่วยให้มีการตัดสินแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
 การคงไว้ซึ่งการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ (Holding on) หมายถึง การที่ผู้ป่วยเบาหวาน
คงไว้ซึ่งการดูแลตนเองอันจะน าไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการดูแลสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีการ
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ประเมินการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของตนเอง รับรู้และมีความพึงพอใจในผลของการกระท านั้น 
ซึ่งจะมีความสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในครั้งต่อไปได้  
 ความมุ่งมั่นทุ่มเท (Commitment) หมายถึง การที่ผู้ป่วยเบาหวานให้ความส าคัญใน
ปัญหาสุขภาพที่ค้นพบ มีความพยายามและตั้งใจที่จะแก้ไขเพื่อให้มีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 
 ความผูกพัน (Bond) หมายถึง การที่ผู้ป่วยเบาหวานให้ความห่วงใยในสิ่งที่ตนเองให้
ความส าคัญในการใช้ชีวิต รวมทั้งยึดถือความสัมพันธ์นั้นเป็นแรงผลักดันให้ต้องการมีภาวะสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 
 ความรัก (Love) หมายถึง การที่ผู้ป่วยเบาหวานให้ความรักและความส าคัญต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง และพยายามปฏิบตัิตนเพื่อที่จะสามารถมีช่วงเวลาที่ดีกับบุคคลที่ตนเองรักยาวนานยิ่งขึ้น 
 ความเชื่อ (Beliefs) หมายถึง การที่ผู้ป่วยเบาหวานมีความเชื่อในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่ง
ส่งผลต่อการดูแลภาวะสุขภาพของตน และแสดงออกถึงพฤติกรรมสุขภาพตามความเชื่อนั้น 
 ค่านิยม (Value) หมายถึง การที่ผู้ป่วยเบาหวานมีสิ่งที่ยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตัดสินใจและ
ก าหนดการแสดงออกถึงพฤติกรรมสุขภาพตามนั้น 
 เป้าหมายในชีวิต (Determination) หมายถึง การที่ผู้ป่วยเบาหวานระบุถึงสิ่งที่เป็น
แรงผลักดันให้ตนเองต้องการมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น หรือระบุถึงความคาดหวังในสภาวะโรคของ
ตนเองในอนาคต 
 ประสบการณ์ (Experience) หมายถึง การที่ผู้ป่วยเบาหวานกล่าวถึงสิ่งที่ตนเคยปฏิบัติ
ในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับการดูแลภาวะสุขภาพของตน 
 การสนับสนุนทางสังคม (Social support) หมายถึง การที่ผู้ป่วยเบาหวานกล่าวถึงการ
ได้รับความช่วยเหลือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ได้รับจากบุคคลอ่ืน 
 ความคับข้องใจ (Frustration) หมายถึง การที่ผู้ป่วยเบาหวานรู้สึกอึดอัดใจในเร่ืองภาวะ
สุขภาพของตนที่ไม่เป็นอย่างที่ตนเองคาดหวังไว้ และพยายามเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะสขุภาพที่ดีขึ้น 
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6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 

กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจทั้ง 4 ขั้นตามแนวคิดกิบสัน (วงกลมส่วนในสุด) 
กระบวนการของผู้ป่วย (วงแหวนด้านใน) 
ปัจจัยส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ (กล่องสี่เหลี่ยมระหว่างวงแหวน) 
กระบวนของการผู้วิจัย (วงแหวนส่วนนอกสุด) 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

   ในการวิจัยการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วยเบาหวานแบบรายบุคคล  
มีการทบทวนวรรณกรรม และการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ  
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 
 1. แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ 
 2. แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
 3. ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
 
1. แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ 
 แนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพนั้น มีจุดเร่ิมต้นมาจากการประชุมที่เมืองออตตาวา 
ประเทศแคนาดา เป็นการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่จัดขึ้นเป็นคร้ังแรก 
ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1986 โดยมีชื่อการประชุมว่า “The First International 
Conference on Health Promotion” และที่ประชุมได้ออกกฎบัตรในการด าเนินงานเพื่อบรรลุสุขภาพ
ดีถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 2543 ท าให้แนวคิดและการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพขยายไปสู่ประเทศ
ต่างๆ ทั่วไป ในกฎบัตรนี้ยังได้เสนอแนะกิจกรรมที่ส าคัญในการด าเนินการส่งเสริมสุขภาพ 
(Naidoo and Wills 2009 : 55-56) คือ 
 1. การสร้างนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ (Build healthy public policy) การสร้าง
เสริมสุขภาพไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานสาธารณสุขเท่านั้น การมีนโยบายเฉพาะ
กระทรวงสาธารณสุขจึงไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีนโยบายสาธารณะที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ (Create supportive environment) การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน และการจัดสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
การด าเนินชีวิต การท างาน โดยการสร้างสังคมที่มีสุขภาพดี (Healthy society) การจัดที่ท างานที่เอ้ือ
ต่อสุขภาพ (Healthy workplace)  การสร้างเมืองที่สุขภาพดี (Healthy city) เป็นต้น 
 3. การเพิ่มความสามารถของชุมชน (Strengthen community action) การสร้าง 
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พลังอ านาจให้กับชุมชน ให้ชุมชนสามารถควบคุมการปฏิบัติงานและเป้าหมายของชุมชนเองได้ 
      4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop personal skills) ช่วยให้บุคคลและสังคมเกดิ
การพัฒนา มีความรู้และทักษะในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับประชาชนที่จะควบคุม
สุขภาพของตนและควบคุมสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ 
 5. การปรับระบบบริการสาธารณสุข (Reorient health services) การปรับระบบบริการ
ให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 เน่ืองจากบุคลากรทางด้านสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ 
ฉะนั้นบุคลากรสาธารณสุขต้องท าความเข้าใจในความคิด วิถีชีวิตของผู้ป่วยให้มากกว่ามิติทางด้าน
ร่างกาย โดยความเชื่อและฐานคิดที่แตกต่างกันอาจท าให้การให้ค าจ ากัดความมีความแตกต่างกัน
ออกไป เช่น ในการตัดสินภาวะสุขภาพของบุคคล ด้านการแพทย์อธิบายว่าบุคคลไม่สบายหรือเป็น
โรคนั้น ต้องมาจากการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาความ
ผิดปกติของการท างานของร่างกาย จึงจะระบุได้ว่าบุคคลนั้นป่วย (disease) ในขณะที่ตัวบุคคลเอง
อาจรู้สึกว่าตนมีภาวะเจ็บป่วยและไม่สบาย ที่แสดงออกมาในรูปแบบของอาการ หรือการที่ตนไม่
สามารถท ากิจกรรมเหมือนดังเดิมได้ ซึ่งการที่บุคคลรู้สึกว่าตนเองไม่สบาย (illness) นั้นอาจไม่
สอดคล้องกับทางการแพทย์เสมอไป ท าให้ในปัจจุบันมีการเรียกว่าภาวะทั้งสองอย่างรวมกันว่า
ภาวะความเจ็บป่วย (ill health) (Naidoo and Wills 2009 : 5-7) 
 ภาวะความเจ็บป่วยสามารถอธิบายตามฐานคิดที่แตกต่างกันได้ เช่น แพทยศาสตร์  
มีฐานคิดที่ว่าเชื้อโรคท าให้เกิดภาวะเจ็บป่วย ในขณะที่สาธารณสุขศาสตร์มีฐานคิดว่าสิ่งแวดล้อม 
ท าให้บุคคลเกิดภาวะเจ็บป่วย มานุษยวิทยามีฐานคิดว่าวัฒนธรรมท าให้เกิดภาวะเจ็บป่วย ในขณะที่
สังคมศาสตร์การแพทย์มีฐานคิดว่าโครงสร้างทางสังคมท าให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้น (สุพจน์ เด่นดวง 
2552) 
 สังคมศาสตร์การแพทย์ (social determinants of health) ว่าด้วยการกระจายอย่างไม่เป็น
ธรรมของอ านาจ เงิน และทรัพยากร ท าให้เกิดภาวะเจ็บป่วย ความไม่เท่าเทียมกันต้ังแต่ปัจจัยที่ติด
ตัวบุคคลมาตั้งแต่แรกเกิดไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม เพศ อายุ ปัจจัยของการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล 
ปัจจัยทางด้านสังคมการติดต่อกับบุคคลไม่เหมือนกันอาจท าให้เกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต่างกัน ปัจจัย
ทางด้านที่อยู่อาศัยและหน้าที่การงาน การได้มาซึ่งอาหารที่ต้องรับประทาน สถานที่ท างาน การ
ท างานที่สุจริต บริการสุขภาพที่ได้รับ ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม สังคมและสภาพแวดล้อม ทั้งหมด
ล้วนอาจเกิดความไม่เท่าเทียมกันขึ้นซึ่งน ามาสู่ภาวะเจ็บป่วยที่แตกต่างไม่เท่าเทียมกัน ฉะนั้นทาง 
ด้านสังคมศาสตร์การแพทย์จึงมุ่งเน้นแก้ไขภาวะเจ็บป่วยโดยต้องท าให้มีการเร่ิมต้นอย่างเท่าเทียม
กันของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการสังคม สิทธิทางสุขภาพ การศึกษาที่ครอบคลุม การมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



13 
 

 

บ้านที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย มีชุมชนที่เข้มแข็ง มีอาชีพที่ดี ปลอดภัยและจ่ายค่าแรงที่เป็นธรรม (สุพจน์ 
เด่นดวง 2552) 
 ด้วยความต่างกันของฐานคิดท าให้แนวทางในการด าเนินงานในประเด็นการแก้ไข
ปัญหาภาวะความเจ็บป่วยระหว่างแพทย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์การแพทย์มีความแตกต่างกัน  
โดยในทางแพทย์ศาสตร์มุ่งเน้นว่า สุขภาพที่ดีคือการไม่มีโรค ต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์เป็น
หลัก บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้มีอ านาจในการวินิจฉัยและรักษาโรค มุมมองของโรคมุ่งเน้นใน
การค้นหาพยาธิสภาพที่ผิดปกติ ในขณะที่สังคมศาสตร์การแพทย์มุ่งเน้นว่า สุขภาพเป็นผลมาจาก
สังคม และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ให้ความสนใจในเร่ืองการดูแลเอาใจใส่ในตนเอง ร่วมกับการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เชื่อว่าบุคคลสามารถที่จะควบคุมดูแลสุขภาพของตนเองได้ มุมมองเน้นการท า
ความเข้าใจให้บุคคลสามารถมีสุขภาพที่ดี ดังน้ันจึงเกิดแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพขึ้น  
(สุพจน์ เด่นดวง 2552) 
 ภาวะสุขภาพที่ดีนั้นมีความหมายครอบคลุมมากกว่าความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย  
ค าว่า “Health” นั้นมีรากศัพท์มาจาก hael ซึ่งมีความหมายตรงกับค าว่า whole ที่แปลว่าทั้งหมด 
ดังนั้นภาวะสุขภาพ (Health)  จึงมีความเป็นองค์รวมและมีความสัมพันธ์ของหลายมิติที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ส่วนของโลกภายนอก สิ่งแวดล้อมรอบตัว สังคมที่อยู่ และมิติภายในตัวบุคคลซึ่งมิติทาง
สุขภาพแบ่งออกเป็น 6 ด้าน (Naidoo and Wills 2009 : 3-4)  ดังนี้ 
  1. Physical health หมายถึง ความแข็งแรงทางด้านร่างกาย การไม่มีอาการ 
เจ็บป่วยไม่สบาย 
 2. Mental health หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพภายใต้ความเชื่อของตนเอง 
เช่น รู้สึกว่าตนมีสุขภาพดี สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 3. Emotional health หมายถึง ความสามารถในการเติมเต็มความรู้สึกนึกคิด  
การยอมรับและการให้เพื่อการพัฒนา สนับสนุนสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

 4. Social health หมายถึง การรับรู้ถึงการได้รับความสนับสนุนจาก 
ครอบครัว และเพื่อน เช่น การรับฟังความเห็น การร่วมมีกิจกรรมกับบุคคลอ่ืน 
            5. Spiritual health หมายถึง การรับรู้และความรู้สึกว่าตนมีเป้าหมายการ 
ด าเนินชีวิต 
 6. Sexual health หมายถึง การบรรลุความพึงพอใจในการแสดงออกเร่ือง 
เพศ 
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     การด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพนั้นมีการควบคู่และซ้อนทับกันระหว่างการส่งเสริม
สุขภาพ(Health promotion) และการให้ความรู้ด้านสุขภาพ (Health education)  (Naidoo and Wills 
2009 : 56-66) โดยการส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion) จะเน้นให้บุคคลรับรู้และท าความ 
เข้าใจกับปัญหาของแต่ละบุคคลซึ่งอาจต่างจากปัญหาที่บุคลากรด้านสุขภาพเป็นผู้ระบุให้ และ
กระบวนการปฏิบัติเป็นการเสริมสร้างพลังอ านาจของบุคคลหรือกลุ่มคน ทั้งในเร่ืองการแสดงความ
ต้องการ การแลกเปลี่ยนประเมินค่าประสบการณ์ของแต่ละคน การสนับสนุนตัวบุคคลให้สามารถ
พัฒนาทักษะ ร่วมกับการมีส่วนร่วมของการสนับสนุนทางสังคม การให้ความรู้ด้านสุขภาพ (Health 
education) เป็นการที่ให้ข้อมูลและความรูแ้ก่บุคคล เพื่อที่บุคคลแต่ละคนได้ใช้ในการน าไปสู่การ
ตัดสินใจในการเลือกท าพฤติกรรม อาจใช้หลักการในการชักจูงและการเหนี่ยวน าเพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วย 
 การด าเนินการส่งเสริมสุขภาพนั้นอาจแบ่งรูปแบบที่มุ่งสู่การส่งเสริมสุขภาพได้ 
5 รูปแบบ (Naidoo and Wills 2009 : 67-83)  คือ 
 1. วิธีทางการแพทย์ (Medical approach) เป้าหมายอยู่ที่การลดอัตราการ 
ป่วยและอัตราการตายที่ไม่สมควร โดยการส่งเสริมสุขภาพในวิธีนีแ้บ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ 
  1.1 primary prevention เป็นการป้องกันก่อนการเกิดของโรค โดยผ่านการ
ก าจัดปัจจัยเสี่ยงที่ได้มีการศึกษาว่าเกี่ยวข้องกับโรคนั้นๆ เช่น การให้วัคซีน การเลิกสูบบุหรี่ 
  1.2 secondary prevention เป็นการป้องกันการด าเนินไปของโรค เช่น การ
ตรวจคัดกรองภาวะโรคแต่เนิ่นๆเพื่อสามารถรักษาโรคได้อย่างทันท่วงที 
  1.3 tertiary prevention เป็นการลดความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
หรือการป้องกันการกลับเป็นซ้ าของโรค เช่น การฟื้นฟูสภาพ การบรรเทาอาการ การให้ 
สุขศึกษาโดยกิจกรรมป้องกันด้านการแพทย์ทั้งหมดนั้นเป็นวิธีการสั่งการจากบนลงล่าง หรือจาก
บุคลากรทางการแพทย์สู่บุคคลทั่วไป โดยเป็นการที่ให้ผู้ป่วยท าตามบุคลากรสาธารณสุข 
 2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behaviour change) เป้าหมายคือการกระตุ้นให้แต่
ละบุคคลไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นวิธีการสั่งการจากบนลงล่างเน่ืองจาก
พฤติกรรมที่ต้องการปรับเปลี่ยนนั้นเป็นพฤติกรรมที่บุคลากรสาธารณสุขที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาพได้ท าการศึกษาแล้วว่ามีส่วนส าคัญกับการส่งเสริมภาวะสุขภาพให้ดีขึ้น   
                        3. การให้สุขศึกษา (Education approach) เป้าหมายคือการให้ข้อมูลความรู้ และ
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นให้กับบุคคลเพื่อให้บุคคลสามารถเลือกพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมได้
ด้วยตนเอง การให้สุขศึกษานั้นอยู่ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และ
พฤติกรรม โดยการเพิ่มความรู้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติ  ซึ่งน ามาสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



15 
 

 

 4. การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) เป้าหมายคือการท าให้บุคคล
สามารถที่จะระบุสิ่งที่ตนเองกังวลและการท าให้บุคคลเกิดทักษะและความมั่นใจในการท าสิ่งนั้น
ด้วยตนเอง เป็นการเสนอความต้องการจากส่วนล่างแล้วบุคลากรด้านอ่ืนๆ ช่วยสนับสนุน  โดย
บุคลากรด้านสุขภาพเป็นเพียงผู้ประสานงาน สนับสนุนให้บุคคลเกิดพลังขึ้นจากภายในตนเอง
เพื่อที่จะสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่บุคคลกังวล 
 5. การปรับเปลี่ยนทางสังคม (Social change) เป็นการส่งเสริมสุขภาพจากมุมของ
นโยบายและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สภาพสังคม สภาพ
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลให้บุคคลในสังคมสามารถเลือกการส่งเสริมสุขภาพได้ง่ายขึ้น 
 กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) เป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพสามารถน ากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจไปใช้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแล
สุขภาพจากความต้องการของตัวเอง 
  
2. แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

      พลังอ านาจเป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงความสามารถ ความมีอิทธิพลหรือมีอ านาจใน
การควบคุมและตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ พลังอ านาจที่บุคคลมีแต่ละระดับแตกต่างกันไปตามการรับรู้
ถึงพลังอ านาจของแต่ละบุคคล ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจได้มีการให้ค าจ ากัดความ
ต่างกันไป ขึ้นกับการน าไปใช้ ดังนี้ 

 แรพพาพอร์ท ได้ให้ค าจ ากัดความของการเสริมสร้างพลังอ านาจว่า เป็นกระบวนการที่
บุคคล องค์กร และชุมชน สามารถพัฒนาการควบคุมชีวิตตนเองได้ (Rappaport 1984 : 1-7) 

 คิฟเฟอร์ กล่าวว่า การสร้างพลังอ านาจเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลที่มีความ
สูญเสียอ านาจให้เกิดการรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาของตนได้เอง (Kieffer 
1984 : 9-36) 

 กิบสัน ได้ให้ค าจ ากัดความของการเสริมสร้างพลังอ านาจว่า เป็นกระบวนการทางสังคม
ที่ส่งเสริมให้บุคคลค้นพบปัญหา ความต้องการของตนเอง และให้บุคคลสามารถจัดการแก้ไข
ปัญหาของเขาด้วยตัวเขาเอง โดยใช้ทรัพยากรที่จ าเป็น เพื่อให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  
รู้สึกว่าตนมีพลังอ านาจสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้ (Gibson 1991 : 354-361) 

 สรุปได้ว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจนั้นเป็นการสร้างพลังอ านาจจากภายในตัวของ
บุคคลเอง โดยการท าให้บุคคลค้นพบความต้องการของเขาเอง ให้บุคคลสามารถพัฒนาทักษะและ
เพิ่มความมั่นใจในการจัดการแก้ไขปัญหาของเขาด้วยตัวเขาเอง โดยบุคลากรทางสุขภาพเป็นเพียงผู้
ประสานงานหรือให้สิ่งสนับสนุนที่จ าเป็น 
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 นอกจากนี้กิบสันยังกล่าวถึงความเชื่อพื้นฐานก่อนที่เร่ิมใช้กระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ (Gibson 1991 : 354-361) ดังนี้ 
 “1. บุคคลเป็นเจ้าของสุขภาพ สุขภาพเป็นเร่ืองของบุคคลที่ต้องรับผิดชอบด้วย
ตนเอง แม้ว่าบุคลากรทางสุขภาพจะมีหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพแต่ไม่ได้มีอ านาจเหนือบุคคลนั้น 
บุคลากรทางสุขภาพต้องเคารพในสิทธิของบุคคลต่อการเลือกภาวะสุขภาพ 
 2. บุคคลควรได้รับการเคารพนับถือต่อศักยภาพของบุคคลที่จะเลือกพัฒนาและ
ตอบสนองความต้องการต่อเป้าหมายของตัวเขาเอง บุคคลมีความสามารถในการตัดสินใจ 
ในเร่ืองใดๆของตนถึงแม้ว่าอาจต้องอาศัยข้อมูลและความช่วยเหลือจากคนอ่ืนบ้าง 
 3. บุคลากรทางสุขภาพไม่มีความสามารถที่จะเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคคล
ได้ บุคคลเท่านั้นที่จะเสริมสร้างพลังอ านาจด้วยตัวของเขาเอง แต่บุคลากรทางสุขภาพสามารถช่วย
สนับสนุนให้บุคคลพัฒนาทักษะ ให้เกิดความคงทนของพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและรู้จักใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าสามารถควบคุมและเชื่อมั่นในความสามารถของตน 
   4. บุคลากรทางสุขภาพต้องยอมรับความส าคัญของการให้ความร่วมมือของชุมชน 
บุคลากรทางสุขภาพต้องระลึกว่าบุคคลมีอิสระสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง จึงอาจ
ตัดสินใจเลือกหนทางที่ต่างจากที่บุคคลกรทางสุขภาพแนะน า รวมทั้งบุคลากรทางสุขภาพต้อง
พร้อมที่จะยอมรับการปฏิเสธไม่รับความช่วยเหลือที่ให้กับบุคคล   
  5. กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจสามารถเกิดได้ต้องมีความนับถือซึ่งกันและ
กันระหว่างบุคลากรทางสุขภาพและผู้ป่วย ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบหรือเหนือกว่า  
ทั้งสองฝ่ายควรท างานแบบเกื้อกูลผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
 6. ต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน” 
      ตามแนวคิดของกิบสัน ปัจจัยที่จะท าให้บุคคลมีกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจก็คือ 
ความมุ่งมั่นทุ่มเท (Commitment) ความผูกพัน (Bond) และความรัก (Love) ของบุคคลที่มีต่อเร่ือง
นั้นๆ ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ ได้แก่ ความเชื่อ (Beliefs) ค่านิยม 
(Value) ประสบการณ์ (Experience) การสนับสนุนทางสังคม (Social support) และเป้าหมายในชีวิต 
(Determination) โดยมีความคับข้องใจ (Frustration) เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ ซึ่งอาจแบ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี ้(Gibson 1995 : 1201-1210) 
 1. ปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่ 
  1.1 ค่านิยม (Value) เป็นค่านิยมของตนเอง ต้องมีความรักในตนเองซึ่งเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของความรับผิดชอบในการดูแลตนเอง 
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 1.2 ความเชื่อ (Beliefs) ความเชื่อช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับปัญหา 
อุปสรรคได้ โดยการมีความเชื่อที่ดีต่อการดูแลหรือเชื่อว่าการให้การพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจะ
ช่วยให้อาการเจ็บป่วยของตนดีขึ้น ความเชื่อดังกล่าวส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความหวัง (A Hopeful 
future) และเมื่อมองเหตุการณ์ในแง่ดีจะเป็นส่วนช่วยเสริมให้บุคคลเกิดความเชื่อในความสามารถ
ของตนว่าสามารถดูแลตนเองได้ (Abilities to care) ซึ่งจะท าให้บุคคลมีความรู้สึกเกิดพลังในการที่
จะแสวงหาวิธีต่างๆเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ดี 
  1.3 เป้าหมายในชีวิต (Determination) การที่บุคคลมีความเข้มแข็งและ
แรงจูงใจ (Strong and Motivation) ที่จะกระท าพฤติกรรมต่างๆเพื่อไปสู่เป้าหมาย 
  1.4 ประสบการณ์ส่วนบุคคล (Experience) ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาที่
ส่วนส าคัญให้บุคคลมีแนวทางส าหรับการจัดการควบคุมสถานการณ์ 
 2. ปัจจัยระหว่างบุคคล ได้แก่ 
  2.1 การสนับสนุนทางสังคม (Social support) จากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น 
คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลส าคัญในชีวิต บุคลากรทีมสุขภาพ และชุมชน ล้วนมีส่วนช่วย
ในการให้ก าลังใจ การประคับประคองความมั่นใจในการดูแลตนเอง การให้ข้อมูลข่าวสารหรือสิ่ง
สนับสนุน การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ป่วยด้วยกัน การได้เรียนรู้จากคนอื่น การ
ได้รับบริการดูแลต่อในชุมชน และการได้รับสิ่งสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ เป็นสิ่งช่วยให้บุคคลมี
การเสริมสร้างพลังอ านาจได้ผลดียิ่งขึ้น 
 กระบวนการเสริมสร้างพลังมี 4 ขั้นตอน (Gibson 1995 : 1201-1210) คือ 
 “1. การค้นพบสถานการณ์จริง (Discovering Reality) เป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการสร้างเสริมพลังอ านาจ เป็นการพยายามท าให้บุคคลยอมรับเหตุการณ์และสภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นกับตนตามสภาพที่เป็นจริง โดยมีการตอบสนอง 3 ด้านคือ 
 1.1 การตอบสนองด้านอารมณ์ (Emotional responses) เมื่อบุคคลรับรู้และ
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น บุคคลจะเกิดความรู้สึกคับข้องใจ (Frustration) ในเร่ืองที่เกิดขึ้น ความ
คับข้องใจจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้บุคคลมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถท าได้ดีกว่านี้หรือมีโอกาสที่
จะมีอาการที่ดีขึ้น ท าให้บุคคลมีก าลังใจขึ้น และพยายามคน้หาปัญหา สาเหตุที่เกิดขึ้นตามสภาพที่
เป็นจริง เพื่อที่จะสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 1.2 การตอบสนองทางสติปัญญาการรับรู้ (Cognitive responses) เมื่อบุคคล
รู้สึกสูญเสียความสามารถ หรือไม่มั่นใจในการดูแลตนเอง บุคคลจะแสวงหาความช่วยเหลือจากสิ่ง
รอบข้างโดยการหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากบุคลากรทางสุขภาพ หรือผู้ที่เคยมี
ประสบการณ์การเจ็บป่วยคล้ายคลึงกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บุคคลจะใช้
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ข้อมูลความรู้ที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆมาประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา และ
สถานการณ์ต่างๆ 
 1.3 การตอบสนองทางพฤติกรรม (Behavioural responses) บุคคลจะรับรู้
และตระหนักว่า การดูแลสุขภาพของตนเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง บุคคลจะมอง
ปัญหาในแง่บวก และจะพยายามท าความเข้าใจกับปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนสามารถรู้
ชัดเจนว่าสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริงคืออะไร เกิดความชัดเจนในการดูแล และตระหนักถึง
ความส าคัญของการดูแลตนเอง ร่วมกับการใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ผ่านมาประยุกต์กับ
สถานการณ์ใหม่ เมื่อบุคคลมีความคิดในแง่บวก ปัญหาทุกอย่างจะสามารถแก้ไขได้ดีขึ้น บุคคลจะ
พยายามปรับตัวโดยคิดในแง่ดี และจะกระท าการเพื่อให้การดูแลตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical reflection) เป็นการพยายาม
ทบทวนเหตุการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อตัดสินใจและจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นการฝึก
ทักษะในการท าความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหา แสวงหาทางเลือก การพิจารณาอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่  เมื่อบุคคลสามารถค้นพบปัญหาตามสภาพการณ์จริง และเกิด
ความคับข้องใจในการดูแลจะส่งผลให้บุคคลพัฒนาตนเองขึ้น ช่วยให้กลับมามองปัญหา ประเมิน 
และพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแง่มุมต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจชัดเจนเพื่อน าไปสู่
การแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ขั้นตอนนี้ช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้สึกมีพลังอ านาจใน
การควบคุมตนเอง จะคิดได้ว่าจากเดิมที่ตนเองมีความคิดว่าตนไม่สามารถดูแลตนเองได้ ที่จริงแล้ว
ตนเองไม่ได้ไร้ความสามารถ และสิ่งที่ตนได้กระท านั้นเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่จะช่วยให้ตนมี
อาการดีขึ้น บุคคลจะตระหนักถึงความเข้มแข็งความสามารถของตนเอง จะเกิดความรู้สึกมั่นใจใน
ความรู้ ความสามารถ ขั้นตอนนี้น าไปสู่การตัดสินเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม และช่วยให้บุคคล
รับรู้ถึงพลังอ านาจในตนเอง เมื่อผ่านขั้นตอนนี้บุคคลจะรู้สึกเข้มแข็งมีความสามารถและมีพลังมาก
ขึ้น 
  3. การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม (Taking charge) บุคคลจะตัดสินใจ
เลือกวิธีปฏิบัติที่ตนคิดว่าเหมาะสมและดีที่สุด จะพัฒนาความสามารถและมีความมั่นใจในการมี
พลังอ านาจ ขั้นตอนนี้บุคคลจะมีพันธะสัญญากับตน โดยมีกระบวนการย่อยเกิดขึ้นดังนี้ 
 3.1 การปกป้อง (Advocating for him/herself) โดยบุคคลคิดว่าการดูแลเป็น
การปกป้องตนเอง เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ไม่มีบุคคลอ่ืนที่สามารถท าการดูแลได้ดี
ตนเอง ดังนั้นสิ่งที่ท าแล้วเป็นผลดีกับตนเองก็จะท า 
 3.2 การเรียนรู้ในการแก้ปัญหา (Learning the ropes) เป็นการเรียนรู้การ
แก้ปัญหา มีการใช้ประสบการณ์เดิมของตน และการเรียนรู้ร่วมกับทีมสุขภาพ 
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 3.3 การเรียนรู้การคงไว้ซึ่งพฤติกรรม (Learning to persist) เป็นความ
พยายามตั้งใจดูแลตนเอง และพยายามกระท าสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตนเอง  
             3.4 การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการรักษา (Driving negotiation in health 
caring) เมื่อบุคคลคิดว่าตนเป็นมีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาตนเอง จึงเกิดการ
น าความเข้าใจของตนมาผสมผสานกับความรู้ที่มีอยู่เพื่อใช้ในการดูแล มีการน าปัญหาในการดูแลมา
แลกเปลี่ยนความเห็นกับทีมสุขภาพ บุคคลจะสามารถต่อรองการปฏิบัติในการดูแลตนเองกับทีม
สุขภาพ เพราะบุคคลเชื่อว่าตนเองเป็นผู้อยู่กับภาวะโรคย่อมมีความเข้าใจในการดูแลตนเองดี 
             3.5 การสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วม (Establishing partnerships) เปน็
การที่บุคคลต้องการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการดูแลรักษา และการตัดสินใจในการรักษา จะท าให้
บุคคลแสวงหาข้อมูลที่ทันสมัย มีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหากับทีมสุขภาพ ท าให้เกิดการท างาน
เป็นทีม ช่วยให้มีการตัดสินแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
มากขึ้น 
 4. การคงไว้ซึ่งการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (Holding on) เมื่อมีการพบปัญหา
ในการปฏิบัติตามทางที่บุคคลได้เลือกไป ทีมสุขภาพและผู้ป่วยจะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา 
เมื่อน าวิธีการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติแล้วเกิดประสิทธิภาพ หรือประสบความส าเร็จ บุคคลจะรู้สึก
มั่นใจ รู้สึกมีพลังอ านาจ มีความสามารถและจะคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการแก้ปัญหานั้นในคร้ังต่อไป” 

 ข้อควรระวังในการน ากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจมาปฏิบัติ คือ ยึดหลักการของ
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่แท้จริง โดยบุคลากรด้านสุขภาพเป็นเพียงผู้ประสานงาน และ
สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้สะท้อนคิดการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยใช้ประสบการณ์การดูแลตนเองที่ผ่าน
มา กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจไม่ใช่การมุ่งเน้นที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย 
กระบวนการสามารถปรับให้เข้ากับผู้ป่วยได้  และในการด าเนินงานไม่ควรมุ่งเน้นผลลัพธ์ส่วน
ปลาย เช่น ผลระดับน้ าตาลในเลือด มากเกินไปจนขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในกระบวนการเสริม 

สร้างพลังอ านาจ (Anderson and Funnell 2010 : 277-282) 
  

3. ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

                    การเสริมสร้างพลังอ านาจนั้นเป็นการสร้างพลังอ านาจจากภายในตัวของบุคคลเอง โดย
การท าให้บุคคลค้นพบความต้องการของตนเอง ให้บุคคลสามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มความมั่นใจ
ในการจัดการแก้ไขปัญหาของเขาด้วยตัวเอง โดยบุคลากรทางสุขภาพเป็นเพียงผู้ประสานงานหรือ
ให้สิ่งสนับสนุนที่จ าเป็น กระบวนการเสริมสร้างพลังมี 4 ขัน้ตอน คือการค้นพบสถานการณ์จริง 
(Discovering reality) การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical reflection)  การตัดสินใจเลือกวิธี
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ปฏิบัติที่เหมาะสม (Taking charge) และการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (Holding on) 
จากแนวคิดของการเสริมสร้างพลังอ านาจ และกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจสามารถอธิบาย
ด้วยทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ทฤษฎีเกี่ยวกับตน ทฤษฎีการน าตนเอง ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี
การรับรู้ ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ ทฤษฎีความไม่ลงรอย การสนับสนุนทางสังคม 
ความเชื่ออ านาจหรือศูนย์การควบคุม ทฤษฎีพัฒนาการ ทฤษฎีสังคมจิตวิทยา และรูปแบบความเชื่อ
ด้านสุขภาพ ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับตน (Self-concept theory) W. Beatty กล่าวถึงการจัดการของ
มโนภาพเกี่ยวกับตนที่บุคคลรับรู้จากการประเมินของบุคคลหรือข้อมูลป้อนกลับจากบุคคลอ่ืน  
ซึ่งตน (Self) ในที่นี้หมายถึง สิ่งที่บุคคลรับรู้เกี่ยวกับตนเองในด้านเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของ
ตนเอง คุณค่า ศรัทธา ประสิทธิผล และเกี่ยวกับความรู้ การปฏิบัติ ความส าเร็จ สิ่งที่เป็นอยู่ 
ประสบการณ์ การแปลความหมายของประสบการณ์  การพัฒนาเป้าหมายที่มีความแน่นอน และ
การมองตนเองว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างที่แตกต่างจากบุคคลอ่ืนๆ โดยเมื่อ “ตน” ที่บุคคลนั้นรับรู้ ไม่
เท่ากับ “ตน” ที่บุคคลนั้นเชื่อ บุคคลจะมีการแก้ไขความแตกต่างระหว่าง “ตน” โดยมีการพัฒนา
ความคิดไปสู่ “ตน” ใหม่ที่เป็นผลของการผสมผสาน  (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ 
2534 : 34-35) 
 จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของทฤษฎีเกี่ยวกับตนกับกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจในผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าเมื่อผู้ป่วยเบาหวานรู้สึกว่าตนไร้พลังอ านาจในการดูแลสุขภาพ
ตนเองแสดงว่า “ตน” ที่ผู้ป่วยเบาหวานเชื่อนั้นอยู่ในระดับต่ า  เมื่อบุคลากรทางสุขภาพพยายามท า
ให้ผู้ป่วยเบาหวานรับรู้ถึง “ตน” ที่มีระดับสูงขึ้นโดยการท าให้ผู้ป่วยเบาหวานรับรู้ถึงความสามารถ
ของตนเอง จากนั้นเมื่อผู้ป่วยเบาหวานประเมินข้อมูลที่ได้รับจากบุคลากรด้านสุขภาพ และเห็นถึง
ความแตกต่างของ “ตน” จะมีความรู้สึกคับข้องใจและพยายามปรับการรับรู้ความ สามารถของ
ตนเองให้สูงขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้อยู่ในขั้นการค้นพบสถานการณ์จริงของกระบวนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ สามารถประยุกต์ใช้องค์ประกอบของประสบการณ์และการเรียนรู้ได้มาใช้ปรับความ
แตกต่างของ “ตน”  โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
 1.1 การให้ผู้ป่วยเบาหวานได้มีประสบการณ์ เป็นการท าให้เกิดความรู้สึกมีส่วน
ร่วม ผู้ป่วยเบาหวานจะเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมของกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจที่ให้ผู้ป่วยเบาหวานเล่าประสบการณ์ของตนเอง  
 1.2 การให้ผู้ป่วยเบาหวานได้เรียนรู้ถึงวิธีการด าเนินงานที่ผู้ป่วยเบาหวานไม่
สามารถท าได้มาก่อน ท าให้มีความรูส้ึกว่าตนเองสามารถจะปฏิบัติ หรือด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกิจกรรมของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการฝึกทักษะให้
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ผู้ป่วยเบาหวานปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เคยท า เช่น การใช้จัดเมนูอาหาร การฝึกนั่งสมาธิ การฝึกการออก
ก าลังกาย  

  1.3 การท าให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดความรู้สึก ทัศนคติหรือค่านิยม(ทั้งบวกและลบ) 
 เป็นการให้ผู้ป่วยเบาหวานแสดงออกด้านความคิดอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะช่วยลดความเครียดและ
ความกังวลใจ สอดคล้องกับกิจกรรมของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่มีการใช้ค าถามเพื่อให้
ผู้ป่วยเบาหวานเกิดการสะท้อนคิดโดยการให้ผู้ป่วยเล่าถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ผ่านมา การใช้
ตัวแบบด้านบวก เช่น ผู้ป่วยที่คุมระดับน้ าตาลได้ดีมาพูดคุยในกลุ่ม เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อ 
พฤติกรรมสุขภาพที่คาดหวัง รวมถึงการมีตัวแบบด้านลบ เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่คุมน้ าตาลไม่ได้ 
และเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เพื่อให้บุคคลในกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งด้านบวกและลบ
อย่างเป็นอิสระหลังจากได้พบตัวแบบ  
 1.4 การให้ผู้ป่วยเบาหวานได้ตัดสินใจเลือกเป้าหมายด้วยตนเอง  
ผู้ป่วยเบาหวานจะรู้สึกว่าตนสามารถควบคุมอนาคตของตนเองได้จากการเลือกในสิ่งที่ตนเองเห็น
ว่าเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ ที่ให้ผู้ป่วยตัดสินใจ
เลือกปัญหาสุขภาพของตน เป้าหมายของการดูแลสุขภาพ และแนวทางปฏิบัติที่ตนเองต้องการ 
ซึ่งเป็นการท าให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดความมั่นใจในตนเอง และท าให้รู้สึกถึงความสามารถในการ
ควบคุมและเลือกอนาคตของตนเองได้ 
       2. ทฤษฎีการน าตนเอง (Self Determinism) เชื่อว่ามนุษย์มีลักษณะเฉพาะในการแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนอง มนุษย์มีความแตกต่างในด้านพฤติกรรมการแสดงออก ทัศนคติ ความเชื่อ และ
ค่านิยม สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากองค์ประกอบภายในตัวบุคคล ทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์มีความเป็นอิสระ
ในการก าหนดสิ่งต่างๆ ส าหรับตนเอง มีความคิดเป็นของตนเอง และมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
Rogers เชื่อว่า บุคลิกภาพพัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ ซึ่ง “ประสบการณ์” หมายถึง ทกุสิ่งทุก
อย่างที่บุคคลได้รับนั้นที่ผ่านประสาทสัมผัส และยังเชื่อว่าบุคคลมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเอง เมื่อ
บุคคลประสบกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา และเมื่อบุคคลนั้นเข้าใจสถานการณ์อย่างชัดเจนก็จะ
เลือกแนวทางที่จะน าไปสู่ความคงอยู่ของตนเอง มีการเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ และการ
พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า  (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ 2534 : 35-37) 
                    จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทฤษฎีการน าตนเอง กับกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ พบว่าเมื่อผู้ป่วยเบาหวานได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ ผู้ป่วยจะน า
ประสบการณ์ใหม่ที่ได้มาร่วมในการตัดสินใจ เลือกที่จะแสดงออกทางพฤติกรรมเพื่อการดูแลภาวะ
สุขภาพด้วยตวัเอง ซึ่งสอดคล้องกับการให้ผู้ป่วยได้เล่าประสบการณ์ รวมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกัน 
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       3. ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) การเรียนรู้เป็นกระบวนการของการได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ หรือทักษะ โดยผ่านการมีประสบการณ์ หรือจากการได้ศึกษาในสิ่งนั้นๆ 
กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ตามแนวคิดของ Coleman(1969)  เกิดจากองค์ประกอบที่
ส าคัญ 4 องค์ประกอบคือ ผู้เรียน สิ่งที่จะเรียน กระบวนการ และสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเรียนรู้เดิมของผู้เรียน ประสบการณ์ของผู้เรียน วุฒิภาวะและ
ความสามารถปรับตัวของผู้เรียน แรงจูงใจพื้นฐานของผู้เรียน โดยบุคคลจะสนใจสิ่งที่ตรงกับ
เป้าหมายของตน และเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการเรียนซึ่งเป็นรางวัลทางใจที่เกิดขึ้น (ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ 2534 : 49-51) 
 ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้แบบมีประสบการณ์จริงนั้น เป็นวงจรที่ประกอบด้วย การได้รับ
ประสบการณ์ตรง การสะท้อนความคิดที่ได้จากการมีประสบการณ์ตรง  การเกิดแนวความคิดที่เป็น
นามธรรม และการน าไปใช้ในสภาพจริง (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ 2534 : 49-51) 
                    จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทฤษฎีการเรียนรู้กับกระบวนการเสริมสร้างพลัง 
อ านาจ พบว่ากระบวนการเรียนรู้สามารถน ามาประยุกต์ให้เข้ากับกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจได้โดยการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ดี การหาสถานที่เหมาะสมให้มีสิ่งรบกวนน้อย
ที่สุด  การให้ผู้ป่วยเบาหวานได้มีส่วนร่วมในการเสนอสิ่งที่ตนสนใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อให้เกิดแรงจูงใจที่ดี การให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
ประสบการณ์จริงในการปฏิบัติสิ่งใหม่ที่ไม่เคยท า เช่น การให้จัดเมนูมื้ออาหารจากแบบจ าลอง
โภชนาการ การฝึกนั่งสมาธิคลายเครียด การฝึกออกก าลังกาย จากนั้นให้ผู้ป่วยเบาหวานเล่าความ 
รู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้ท ากิจกรรมนั้น ซึ่งเป็นการสะท้อนความคิดที่เกิดขึ้นต่อกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ  
โดยผลลัพธ์ของกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นคาดหวังให้ผู้ป่วยเบาหวานน าประสบการณ์ที่ได้ไป
ปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในอนาคต 
                   4. ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) ตามแนวคิดของ Lindzey, Hall, and 
Thomson(1975) การ “รับรู้” ถือเป็นกระบวนการจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคล การรับรู้น ามาซึ่ง 
“ความจ า” “ความคิด” และ “การเรียนรู้” การรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ มีขั้นตอนดังนี้ บุคคลรับ
พลังงานจากสิ่งเร้าซึ่งจะเร้าประสาทสัมผัส ประสาทสัมผสัจะส่งข้อมูลผ่านมาทางเส้นประสาทเข้าสู่
สมอง และเกิดการรับรู้ต่อสิ่งเร้านั้น ในกระบวนการนี้ ความสนใจ (attention) ของบุคคลจะแสดง
ถึงความรู้ส านึกที่พุ่งไปที่สิ่งของที่เป็นสิ่งเร้าประสาทสัมผัส การรับรู้ขึ้นกับการเลือกรับของบุคคล 
(selective perception) ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดว่าข่าวสารใดบุคคลจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ เพราะ
กระบวนการศึกษาจะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าหากว่าข่าวสารที่ส่งไปนั้นไม่ถูกรับรู้จากบุคคลตั้งแต่แรก  
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โดยบุคคลจะมีแนวโน้มกลั่นกรองข่าวสาร หรือไม่ยอมรับข่าวสารที่จะท าให้ตนเองไม่มีความสุข 
หรือข่าวสารนั้นไม่มีความหมายต่อตนเอง นอกจากนีข้่าวสารที่บุคคลรับไว้นั้นอาจถูกบิดเบือน 
(distorted) เพราะเหตุที่ว่าบุคคลจะสนใจเฉพาะสิ่งที่ตนต้องการ และจะรับรู้เฉพาะข่าวสารหรือส่วน
ของสิ่งเร้าที่ตรงกับความต้องการ ความสนใจ หรือความคาดหวังของเขา (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ 
สวิง สุวรรณ 2534 : 41-42) 
                    จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทฤษฎีการรับรู้ กับกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
พบว่าการประเมินว่าผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการสื่อสารหรือไม่ เป็น
ประเด็นส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ที่ให้เกิดขึ้น โดยสามารถท าได้ด้วยการสอบถามความยินยอม
ในการเข้ากิจกรรม การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนใจ การสร้างแรงจูงใจ การสังเกตสีหน้า
ท่าทางของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างที่สื่อสาร 
       5. ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation Theory) การจูงใจจะมีความส าคัญเมื่อการรับรู้ได้
เกิดขึ้น  การจูงใจเป็นกระบวนการที่ใช้วิธีการหลายๆ อย่างเพื่อท าให้เกิดปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในตัวบุคคล เช่น ใช้สิ่งจูงใจ (motives) ท าหน้าที่เป็นแรงขับ (drive) และสิ่งล่อใจ (incentive) เพื่อ
กระตุ้นพฤติกรรมที่มีเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของตัวบุคคลในทฤษฎีการ 
จูงใจนั้น แรงขับ (drive)  ที่เกี่ยวข้อง คือ แรงขับที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น ความส าเร็จ การเป็นที่
ยอมรับ ส่วนสิ่งล่อใจ (incentive) มีทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก (facilitative) ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้
บุคคลเกิดความพอใจและตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง และสิ่งขู่เข็ญ (coercive) เป็นสิ่งที่ขัดขวาง
หรือยับยั้งไม่ให้บุคคลท าพฤติกรรมที่จะตอบสนองความต้องการของบุคคลอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ถือ
ว่าเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกของบุคคลหนึ่งอาจเป็นสิ่งขู่เข็ญส าหรับอีกบุคคลหนึ่งก็ได้ หรือ
บางคร้ังในบุคคลเดียวกันสิ่งอ านวยความสะดวกกลายเป็นสิ่งขู่เข็ญได้ในสถานการณ์ที่ต่างกัน 
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ 2534 : 42-43) 
                    จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทฤษฎีการจูงใจ กับกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
พบว่าการใช้การจูงใจโดยการชื่นชมในสิ่งที่ผู้ป่วยเบาหวานกระท า การท าให้ผู้ป่วยเบาหวานรับรู้ถึง
การเป็นที่ยอมรับ จะเป็นแรงขับที่เกิดขึ้น และท าให้ผู้ป่วยเบาหวานต้องการที่จะท าพฤติกรรมนั้น
ต่อไปได้ การให้สิ่งล่อใจที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยเบาหวานจะส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ป่วยท าพฤติกรรมที่ต้องการ เช่น การให้คู่มือการดูแลรักษาตนเองเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถศึกษาได้
ด้วยตนเองตามความต้องการ การให้สมุดบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการ
ออกก าลังกาย     
 6. ทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ (Emotion Theory) Lindzey, Hall, and Thomson (1975) เชือ่
ว่าอารมณ์ทุกชนิดยกเว้นอารมณ์ซึมเศร้า (depression) เป็นสภาวะของการเร้าทางจิตวิทยา ทั้งสภาพ
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ความไม่สบายใจและความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอก อารมณส์ามารถ
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังเป็นแรงจูงใจ (motives) ด้วย (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ  
สวิง สุวรรณ 2534 : 47-48)  
                    จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ กับกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ พบว่าการใช้อารมณ์กลัวเป็นเทคนิควิธีเร้าเพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามค าแนะน าในการรักษา 
โดยการใช้ตัวแบบด้านลบ เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ดูแลภาวะโรคเบาหวานจนเป็นแผลเบาหวาน
ลุกลามและถูกตัดขา ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการฟอกไต เพื่อท าให้ผู้ป่วยรู้สึกกลัวและสะท้อนคิดถึง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะไม่ท าให้ตนเองมีประสบการณ์เช่นเดียวกับตัวแบบด้านลบ 
       7. ทฤษฎีความไม่ลงรอย (Dissonance Theory) Festinger  เชื่อว่ากระบวนการของ
บุคคลในการเลือกข้อมูลหลายข้อมูลที่ขัดแย้งกันจะก่อให้เกิดความไม่ลงรอยกันทางจิตวิทยา บุคคล
จะพยายามลดความไม่ลงรอยนี้ เพราะเมื่อมีความไม่ลงรอยเกิดขึ้นก็จะสร้างความรู้สึกไม่สบายใจ 
ซึ่งกระบวนการลดความไม่ลงรอยนี้อาจท าได้โดย การเปลี่ยนความเชื่อ ความรู้สึก หรือทัศนคติที่
บุคคลมีอยู่เพื่อลดความขัดแย้ง (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ 2534 : 47)   
   จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทฤษฎีความไม่ลงรอย กับกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ พบว่าเมื่อท าให้ผู้ป่วยเบาหวานตระหนักและยอมรับปัญหาในสถานการณ์ตามจริง ผู้ป่วย
เบาหวานจะเกิดความคับข้องใจ มีความขัดแย้งจากความเชื่อและทัศนคติเดิมที่เคยมี เมื่อเกิดความไม่
ลงรอยกันของข้อมูลที่ผู้ป่วยเบาหวานได้รับโดยการเปลี่ยนความเชื่อ หรือทัศนคติ ของตนเองแต่
หากผู้ป่วยเบาหวานรู้สึกว่าข้อมูลที่ได้ขัดแย้งกับสิ่งที่เข้าใจอาจมีการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม หรืออาจ
เกิดการไม่ยอมรับข่าวสารก็ได้ 
       8. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) Becker และ Maiman(1980) ได้เสนอ
ความคิดเห็นว่า การสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครอบครัวของผู้ป่วย เป็นปัจจัยที่
ส าคัญต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามค าแนะน าในการรักษา (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ 
2534 : 174-176) 
         House ได้ให้ค าจ ากัดความของการสนับสนุนทางสังคมว่า หมายถึง พฤติกรรมการ 
สนับสนุนด้านต่างๆ ต่อไปนี้ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ 2534 : 177) 
 8.1 การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional support) หมายถึง ความรู้สึกเห็นอก
เห็นใจ การดูแลเอาใจใส่ การให้ก าลังใจ การแสดงความรักความผูกพันต่อกัน การยอมรับนับถือ
และเห็นคุณค่าระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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 8.2 การสนับสนุนด้านการประเมิน เปรียบเทียบ (Appraisal support) หมายถึง 
การได้รับข้อมูลป้อนกลับ (feedback) การเห็นพ้องและการให้การยอมรับพฤติกรรมผู้อ่ืน 
(affirmation) เพื่อน าไปใช้ประเมินตนเอง ซึ่งท าให้เกิดความมั่นใจ 

  8.3 การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information support) หมายถึง การให้
ข้อมูล การตักเตือน การให้ค าปรึกษาที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

  8.4 การสนับสนุนด้านสิ่งของ หรือบริการ (Instrumental support) หมายถึง 
พฤติกรรมช่วยเหลือในรูปแบบวัตถุ หรือสิ่งของ เวลา เงิน หรือแรงงาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาสุขภาพ
ของบุคคล 

      จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการสนับสนุนทางสังคมกับกระบวนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ พบว่าการสนับสนุนทางสังคมสามารถแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ เช่น การชื่นชม หรือให้ก าลังใจ จัดเป็นการสนับสนุนด้านอารมณ์ การยืนยัน
สนับสนุนถึงพฤติกรรมปฏิบัติที่บุคคลได้กระท ามา เพื่อท าให้เขามั่นใจ จัดเป็นการสนับสนุนด้าน
การประเมิน การให้ความรู้ในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วย หรือการให้ค าปรึกษาเมื่อ
พบอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดเป็นการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร การให้คู่มือการ
ดูแลตนเอง การลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย จัดเป็นการสนับสนุนด้านสิ่งของ หรือบริการ ดังนั้นอาจกล่าวได้
ว่าการสนับสนุนทางสังคมนั้นสามารถด าเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

      9. ความเชื่อในอ านาจหรือศูนย์การควบคุม (locus of control)  ศักยภาพของบุคคลใน
การแสดงพฤติกรรม เป็นผลรวมระหว่างความคาดหวังของบุคคลที่ว่า พฤติกรรมจะน าไปสู่ผลลัพธ์
เฉพาะอย่าง กับค่านิยมของบุคคลที่มีต่อผลลัพธ์นั้น ความเชื่อในอ านาจ (locus of control)  เป็น
องค์ประกอบทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง การที่จะเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของบริการสุขภาพ จ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับความคาดหวังโดยส่วนรวม
ทั่วไป ซึ่งความคาดหวังน้ีจะประกอบด้วยความคาดหวังที่ว่าการเสริมแรงอยู่ภายใต้การควบคุมของ
บุคคล ซึ่งเรียกว่าความเชื่ออ านาจภายในตน (internal locus of control) หรือในทางตรงข้ามความ
คาดหวังที่ว่าการเสริมแรงอยู่ภายใต้อ านาจภายนอก ซึ่งเรียกว่าความเชื่ออ านาจภายนอกตน 
(external locus of control) ซึ่งได้แก่ บุญ-กรรม โอกาส บุคคลอ่ืน (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง 
สุวรรณ 2534 : 120-123) 

      จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความเชื่ออ านาจหรือศูนย์การควบคุมกับกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ พบว่าในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจนั้นต้องท าให้ผู้ป่วยเบาหวานเชื่อ
อ านาจภายในตนเอง เพื่อให้มีความมั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะจัดการแก้ไขปัญหาด้วย
ตัวเองได้ 
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      10. ทฤษฎีพัฒนาการ (Developmental theory) มีแนวคิดส าคัญ 2 แนวคิดที่อธิบาย
พัฒนาการของบุคคลในด้านความเป็นตัวของตัวเอง (identity)  คือ นักจิตวิทยากลุ่มโครงสร้าง 
(structuralists) เชื่อว่าองค์ประกอบภายในของบุคคลจะเป็นตัวบงการพฤติกรรมทั้งหมด 
องค์ประกอบภายในดังกล่าวนี้จะเปลี่ยนแปลงเมื่อบุคคลพัฒนาการเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเป็นผลรวม
ระหว่างวุฒิภาวะ (maturation) และประสบการณ์  ส่วนนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(behaviorists) สนใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งได้เสนอกลวิธีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เช่น Bandura และคณะ เชื่อว่าบุคคลจะเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อต้องการที่จะเลียนแบบ 
พฤติกรรมของตัวแบบ ซึ่งจะได้รับผลหรือรางวัลตอบแทนจากการกระท าพฤติกรรมนั้นๆ  B.F. 
Skinner และคณะ เชื่อว่าพฤติกรรมปฏิบัติที่สังเกตได้ (observable behavior)  สามารถท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้โดยการให้รางวัล กล่าวคือ บุคคลจะปฏิบัติในสิ่งที่น าความพอใจมาให้ตน หรือ
ได้รับรางวัล และจะหยุดท าพฤติกรรมที่เมื่อท าไปแล้วไม่เห็นผลในด้านดี หรือไม่ได้รับรางวัลจาก
การกระท านั้น (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ 2534 : 37-38) 

 จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทฤษฎีพัฒนาการ กับกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ พบว่า กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ มีการใช้ตัวแบบด้านบวก เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี เพื่อท าให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดความต้องการที่จะเลียนแบบตัวแบบ
ด้านบวก ซึ่งผลลัพธ์ที่เขาจะได้รับนั้นคือความรู้สึกภูมิใจในตนเองที่สามารถท าพฤติกรรมนั้นได้ 
       12.ทฤษฎีสังคมจิตวิทยา (Social psychology theory) ประกอบด้วย ความเชื่อ (beliefs) 
ทัศนคติ (attitude) และการปฏิบัติ (behavior) โดยทัศนคติมีองคป์ระกอบ คือ ด้านความรู้ (cognitive 
component) และด้านความรู้สึก (affective component) โดยการที่บุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา
ทัศนคตจิะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรม นอกจากนี้ Stang and Wrightsman(1981) เชื่อว่า 
ทัศนคติเป็นสิ่งที่ไปกระตุ้นพฤติกรรมการปฏิบัติของบุคคล และทัศคติ สามารถเรียนรู้ได้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ ขณะเดียวกันก็สามารถคงอยู่ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ 
สวิง สุวรรณ 2534 : 94-96) 
                   จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทฤษฎีสังคมจิตวิทยากับกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ พบว่าการให้ความรู้ในการท ากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจก็เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิด
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งท้ายที่สุดจะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

      13. รูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) เป็นแนวคิดของ 
Rosenstock(1966) ในเวลาต่อมา Becker(1974) ได้ขยายองค์ประกอบและรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค (Perceived susceptibility) การรับรู้ความ
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รุนแรงของโรค (Perceived severity) การรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับ (Perceived benefits) การรับรู้
อุปสรรคของการปฏิบัติ (Perceived barrier) และสิ่งชักน าให้เกิดการปฏิบัติ  (Cues to action)  
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ 2534 : 109-120) 
                   จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงรูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพ กับกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ พบว่าส่วนใหญ่ในขั้นตอนการค้นพบสถานการณ์จริงมีการท าให้ผู้ป่วย
เบาหวานตระหนักและยอมรับถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง ท าให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดการรับรู้ถึง
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น ท าให้ผู้ป่วย
เบาหวานรับรูถ้ึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการดูแลสุขภาพของตนเอง  

กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจมีไว้เพื่อให้ผู้ป่วย
เบาหวานสามารถเสริมสร้างพลังอ านาจได้ด้วยตนเอง ซึ่งจากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าสามารถ
น ามาประยุกต์กับขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

ทฤษฎ ี

ขั้นตอนในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

ค้นพบ
สถานการณ์

จริง 

สะท้อนคิด 
อย่างมี 

วิจารณญาณ 

ตัดสินใจ
เลือกวิธี
ปฏิบัตทิี่
เหมาะสม 

คงไว้ 
ซึ่งการปฏิบัติ

ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีการน าตนเอง √ √ √  
ทฤษฎีการเรียนรู้ √ √ √  
ทฤษฎีการรับรู้ √    
ทฤษฎีการจูงใจ  √ √ √ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ √ √ √  
ทฤษฎีความไม่ลงรอย √ √   
การสนับสนุนทางสังคม √ √ √ √ 
ความเชื่ออ านาจหรือศูนย์การ
ควบคุม 

√ √ √ √ 

ทฤษฎีพัฒนาการ   √  
ทฤษฎีสังคมจิตวิทยา √ √   
รูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพ √    
 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
    จากการทบทวนงานวิจัยที่ใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ พบว่าผลของ
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจสามารถช่วยส่งเสริมความสามารถในการดูแลภาวะสุขภาพของ
ผู้ป่วย ผู้ดูแล และชุมชน โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจได้ท าการ
จัดแบ่งตามรูปแบบการศึกษา  และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
ผู้ป่วยเบาหวานได้ท าการจัดแบ่งตามลักษณะกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน สถานที่ท าการศึกษา ลักษณะ
กิจกรรม และการประเมินผลกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ เพื่อง่ายต่อการท าความเข้าใจใน
การน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจสามารถแบ่งตามรูปแบบ
การศึกษา ได้เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยกึ่งทดลอง 
       1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
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                            ศึกษาการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง  ราศี คันธีสาร (2548) ศึกษา
การป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงชาวไทใหญ่ บ้านผาบ่อง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดย
ได้ท าการศึกษาสภาพชุมชน และส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน ได้แก่ บริบทของชุมชนวิถีชีวิต 
การด าเนินชีวิตที่มีผลต่อการเกิดโรคเบาหวาน ใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 20 ราย ใช้กระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจโดยใช้กิจกรรมสนทนากลุ่มร่วมกัน 45-90 นาที กลุ่มละ 5-8 ราย ผู้วิจัยใช้การต้ังค าถาม
เพื่อให้เกิดการค้นพบปัญหาและการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังการท ากิจกรรมกลุ่มพบว่า
ตัวอย่างทุกคนรู้ว่าตนเองเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และรับรู้ว่าตนเองต้องเป็นผู้ดูแลสุขภาพรวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค หรือการออกก าลังกายด้วยตนเอง หลังจากท ากิจกรรม 2 สัปดาห์
กลุ่มตัวอย่างมีการออกก าลังกายเพิ่มขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
  ศึกษากระบวนการท่ีเกิดขึ้นระหว่างการสร้างพลังอ านาจ Mcwilliam and others 
(1977 : 111-123) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ป่วยโรคเร้ือรังสูงอายุชาวแคนาดา 
13 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติเข้ารับการรักษาแบบค้างคืนที่โรงพยาบาลมากกว่า 2 คร้ังในรอบ 1 ปี 
และแพทย์ให้กลับมาดูแลที่บา้นภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่บ้าน 10-16 
คร้ัง ในระยะเวลา 3 เดือน พบว่ากระบวนการที่สนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 1) การ
สร้างความไว้วางใจระหว่างผู้วิจัยและผู้ป่วย โดยในขณะที่ผู้ป่วยเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง 
ผู้วิจัยต้องสนใจรับฟังประสบการณ์ของผู้ป่วย ขั้นตอนนี้มักพบในช่วง 2-3 คร้ังแรกของการ
สัมภาษณ์ 2) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 3) การให้ความห่วงใยดูแล ขั้นตอนที่ 2 และ 3 นี้ 
โดยผู้ป่วยจะระบายความยากล าบากในการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพให้ฟัง ในขณะที่ผู้วิจัยสนใจ
รับฟังความคับข้องใจที่เกิดของผู้ป่วย และให้ความส าคัญกับผู้ป่วย  4) การเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ป่วยและ
ผู้วิจัยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เมื่อมีสัมพันธภาพที่ดีมากขึ้น จะท าให้ผู้วิจัยทราบถึง
ลักษณะนิสัย จุดเด่น ของผู้ป่วย ซึ่งท าให้สามารถน ามาใช้สนับสนุนการวางแผนสุขภาพร่วมกับ
ผู้ป่วยได้ และ 5) การสร้างการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมร่วมกัน เมื่อมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกันจะท าให้สามารถสร้างแนวทางในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมในรายบุคคลได้ 
 ศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจของครอบครัว นิตยา นาโสก (2552) ศึกษาการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของครอบครัวในการป้องกันการสูบบุหร่ี ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การเสริมสร้างอ านาจจากครอบครัวในการป้องกันการสูบบุหร่ี ตัวอย่าง 30 ราย จาก 
20 ครอบครัว  และใช้การสนทนากลุ่ม 1 คร้ังเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้มาแลก 
เปลี่ยน และร่วมก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัวสู่ชุมชน โดยมีการ
ร่วมวางแนวทางระหว่างครอบครัวและสมาชิกในชุมชน ในการร่วมก าหนดมาตรการ ไม่ว่าจะเป็น 
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การสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการสูบบุหรี่ระหว่างครอบครัว วัด ชุมชน โรงเรียน โดย
จัดให้มีมาตรการสอดรับจากทุกภาคส่วนในชุมชน มีการจัดต้ังชมรมป้องกันการสูบบุหร่ี แต่งตั้ง
ตัวแทนชุมชนส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ยกย่องผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ส าเร็จในชุมชนมีมาตรการ
ประกาศ “เขตปลอดบุหร่ี” บริเวณหน้าร้านขายของช าในชุมชน 
 2. การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental research)  

          เป็นการศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
                        2.1 กลุ่มทดลองเดียววัดผลก่อนหลัง  
 2.1.1 ใช้กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านรายบุคคล 
                      ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ  เมธิณี จันติยะ 
(2547) ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเร้ือรัง ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังจ านวน 15 รายในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ท ากิจกรรมทั้งหมด 6 คร้ัง  
ใช้ระยะเวลาครั้งละ 45-60 นาทีโดยเป็นกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจรายบุคคลที่บ้านของ
ผู้ป่วยเอง ผู้วิจัยใช้การสื่อสารภาษาถิ่นเพื่อเพิ่มความเป็นกันเอง ในกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจผู้วิจัยกระตุ้นให้ผู้ป่วยเล่าประสบการณ์ของตน พร้อมท าการแลกเปลี่ยนความเข้าใจกับผู้วิจัย 
ร่วมกับการให้คู่มือปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง  ให้ความรู้และแนะน าตามแต่ปัญหาของผู้ป่วยแต่ละ
ราย พบว่าหลังกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้นกว่าก่อนท ากิจกรรม 
                                      2.1.2 ใช้กิจกรรมรูปแบบกลุ่ม 
                      ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ  
วริศรา ใจค าปัน (2550) ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจแบบกลุ่มต่อการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง 
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท 10 ราย ระยะเวลาของโปรแกรม 2 สัปดาห์ ท า
กิจกรรมกลุ่มทั้งหมด 6 คร้ัง ใช้ระยะเวลาครั้งละ 60-90 นาที โดยให้ผู้ดูแลสามารถค้นพบปัญหาใน
สถานการณ์จริง และสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทระหว่างกัน รวมทั้งให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันเสนอ
แนวทางแก้ไขเพื่อให้ผู้ดูแลสามารถเลือกวิธีที่คิดว่าเหมาะสมกับตนไปปฏิบัติจริง ผลการศึกษา
พบว่า หลังการท ากิจกรรม 2 สัปดาห์ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
สูงกว่าก่อนท ากิจกรรม 
 2.1.3 ใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมกับกิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านรายบุคคล 
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                    ศึกษาผลของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ  นภาพร บุญยืน 
(2550) ศึกษาผลของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุ
โรคเบาหวาน ศึกษาในศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งทราย จังหวัดก าแพงเพชร ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวาน
ที่อายุ 60-69 ปี และที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้  จ านวน 30 ราย โดยระยะเวลาใน
การท ากิจกรรมทั้งหมด 12 สัปดาห์ ท ากิจกรรมกลุ่มทั้งหมด 4 คร้ังโดยใช้ระยะเวลาครั้งละ 120 นาที 
ในการท ากลุ่มย่อยระบุสมาชิกกลุ่มละ 10 รายโดยให้ผู้ป่วยสมัครใจเลือกเอง แต่ให้อยู่กลุ่มเดิม
ตลอด กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจท าโดยให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถค้นพบปัญหาของตนเอง และสะท้อนคิด ร่วมกับการใช้ตัวแบบด้านบวกที่เป็นผู้ป่วย
เบาหวานที่สามารถควบคุมน้ าตาลได้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยต้องการเลียนแบบตัวแบบด้านบวก 
รวมทั้งมีการให้เขียนพันธะสัญญาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผู้ป่วยเลือกที่จะปรับเปลี่ยน ร่วมกับการให้
คู่มือบันทึกพฤติกรรมปฏิบัติเพื่อเป็นสิ่งล่อใจให้ปฏิบัติพฤติกรรม จากนั้นนัดท ากลุ่มร่วมกับอีกครั้ง
ใน 4 สัปดาห์ เพื่อเล่าประสบการณ์ของตนเองทั้งความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค  โดยในระหว่างนั้น
ผู้วิจัยท าการเยี่ยมบ้านรายบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยเฉพาะราย จากนั้นโทรศัพท์ติดตามผล
ร่วมด้วยอีกครั้งหนึ่ง ผลของการศึกษาพบว่าหลังท ากิจกรรมคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแล
ตนเองเพิ่มขึ้นกว่าก่อนท ากิจกรรม และระดับฮีโมโกลบินเอวันซีหลังท ากิจกรรมลดลงกว่าก่อนท า
กิจกรรม 
               ผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจในครอบครัว  
ภัศราพร เจริญศักดิ์ขจร (2550) ศึกษาผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจในครอบครัวต่อระดับ
ฮีโมโกลบินเอวันซี การเข้ารับการรักษาซ้ าของผู้ป่วยเบาหวาน การสูญเสียพลังอ านาจและ 
พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแล ท าการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาซ้ าที่โรงพยาบาล 
บ้านไผ่ 10 ราย ใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจทั้งในกลุ่มผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมทั้งหมด 6 สัปดาห์มีกิจกรรมกลุ่มทั้งหมด 3 คร้ังโดยเป็นกิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อให้ค้นพบปัญหาจากสถานการณ์จริง เกิดการสะท้อนคิด
ร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน จากนั้นแต่ละครอบครัวตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสมกับตน นัดท ากิจกรรมครั้งต่อไปอีก 4 สัปดาห์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความส าเร็จ 
ปัญหา อุปสรรค และร่วมหาแนวทางแก้ไข ในระหว่างนั้นมีการเยี่ยมบ้านรายบุคคลพร้อมพยาบาล
เพื่อท าการสนับสนุนผู้ป่วยรวมทั้งแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยรายบุคคล ผลการศึกษาพบว่าเมื่อสิ้นสุด
กิจกรรมของพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเพิ่มขึ้นกว่าก่อนท ากิจกรรม ฮีโมโกลบินเอวันซีของ
ผู้ป่วยเบาหวานหลังท ากิจกรรมลดลงกว่าก่อนท ากิจกรรม หลังจากท ากิจกรรม 4 สัปดาห์พบว่าผล
ของการกลับมารักษาซ้ าที่โรงพยาบาลลดลง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



32 
 

 

                 2.2 กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบวัดผลก่อน หลัง  
 2.2.1 ใช้กิจกรรมรูปแบบกลุ่ม 
                     ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจแบบกลุ่ม 
เพ็ญนภา สุดตาค า (2550) ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจแบบกลุ่มต่อพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ด่ืมแอลกอฮอล์แบบเสี่ยง ท าการศึกษาในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาอายุ 15-20 
ปี ที่มีคะแนนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยง 15 ราย แบ่งเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 5 ราย และ
กลุ่มทดลอง 10 ราย กลุ่มทดลองให้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจทั้งหมด 6 คร้ัง ใช้ระยะเวลา
คร้ังละ 90 นาที เป็นกิจกรรมกลุ่มละ 7-8 ราย มีระยะเวลาของโปรแกรมการเสริมอ านาจทั้งหมด 3 
สัปดาห์  กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจให้ตัวอย่างเล่าประสบการณ์ ร่วมกับการสอบถาม
ปัญหาและอุปสรรค เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองให้ตรงกับความต้องการ ผู้วิจัยได้จัด
กิจกรรมฝึกทักษะการปฏิเสธ รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติจริงด้วยการเล่นละคร “เมื่อเพื่อนชวนด่ืม”  
มีกิจกรรมให้เรียนรู้ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และให้ชื่นชมตนเองที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 
ผลการศึกษาหลังกิจกรรม 2 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ดีขึ้น
จากก่อนท ากิจกรรม ในขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์แย่ลงจาก
ก่อนท ากิจกรรม 
                      ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ ธิดา ศิริ (2551) 
ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจร่วมกับการตั้งเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ท าการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
รับการรักษาด้วยยาลดน้ าตาลชนิดรับประทาน และไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ 
จ านวน 80 ราย แบ่งเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 40 รายและกลุ่มทดลอง 40 ราย ซึ่งกลุ่มทดลองได้รับ
โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือน มีกิจกรรมเดือนละ 1 คร้ัง 
กิจกรรมกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5 รายใช้ระยะเวลาครั้งละ 60-90 นาที ในแต่ละคร้ังของกิจกรรมให้
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจตั้งแต่ การค้นพบสถานการณ์จริง การสะท้อนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม โดยมีการใช้ตัวแบบด้านบวกที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเลียนแบบบพฤติกรรมด้านบวก   
มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบมีประสบการณ์จริง เช่น การจัดมื้ออาหาร 
การเลือกอาหาร การฝึกออกก าลังกาย ร่วมกับการให้เล่าประสบการณ์ และผลของการลงมือปฏิบัติ
ในแต่ละเดือนที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยให้ผู้ป่วยเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกด้วยตนเอง พร้อมกับการชื่นชมให้ก าลังใจ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ พบว่าหลังการท า
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กิจกรรมกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้เร่ืองโรค คะแนนการรับรู้ความสามารถแห่งตน คะแนน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เพิ่มขึ้นกว่าก่อนท ากิจกรรมและกลุ่มเปรียบเทียบ และระดับน้ าตาล 
ในเลือดหลังท ากิจกรรมลดลงกว่าก่อนท ากิจกรรมและกลุ่มเปรียบเทียบ 
 2.2.2 ใช้กิจกรรมรายบุคคลก่อนแล้วจึงใช้กิจกรรมกลุ่ม                                       
                     ศึกษาผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจ สุพร มหาวรากร (2551) 
ศึกษาผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้อน การศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 35 รายและกลุ่มทดลอง 35 ราย เป็นผู้ป่วย
เบาหวานที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่ตึกศัลยกรรมและอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  
มีภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่ 1 อย่างขึ้นไป เช่น อัมพาตแขนขา ถูกตัดนิ้วหรือเท้า จอประสาทตาเสื่อม 
ร่วมกับมีภาวะควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ มีการใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในขั้น 
การค้นพบสถานการณ์จริงและการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยด าเนินการรายบุคคลที่ข้าง
เตียงผู้ป่วยระหว่างที่ผู้ป่วยรับการรักษาที่โรงพยาบาลทุกวัน วันละ 2-3 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน ขึ้นอยู่
กับสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล สัปดาห์ต่อมานัดท ากิจกรรมกลุ่ม 1 คร้ังใช้ระยะเวลาท ากลุ่ม 2 
ชั่วโมง มีการใช้ตัวแบบด้านบวกที่เป็นผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ เพื่อกระตุ้น 
ให้ผู้ป่วยต้องการเลียนแบบ และใช้ตัวแบบด้านลบเพื่อให้เกิดอารมณ์กลัวและต้องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม พร้อมกับให้กลุ่มตัวอย่างท าพันธะสัญญาถึงพฤติกรรมที่ตนต้องการ
ปรับเปลี่ยน ให้สมุดบันทึกเพื่อผู้ป่วยจะได้ลงบันทึกการรับประทานอาหาร ออกก าลังกาย ร่วมกับ
การให้คู่มือความรู้เร่ืองเบาหวานและการดูแลตนเอง วีซีดีการออกก าลังกาย เพื่อเป็นสิ่งสนับสนุน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากนั้นอีก 4 สัปดาห์ นัดท ากลุ่มเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ให้ผู้ป่วยเล่า
ประสบการณ์ของตนที่ท ามาในช่วงเวลา 1 เดือนทั้งความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค สมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งให้ค าชื่นชมและก าลังใจ เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ป่วยคง
พฤติกรรมต่อไป รวมระยะเวลากระบวนการสร้างเสริมพลังอ านาจ 12 สัปดาห์ เป็นการเสริมสร้าง
พลังอ านาจรายบุคคลที่ข้างเตียงผู้ป่วยก่อน จากนั้นท ากิจกรรมกลุ่ม 3 คร้ัง ผลการศึกษาพบว่าใน
กลุ่มทดลองหลังท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ค่าเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมดูแลตนเอง เพิ่มขึ้นกว่าก่อนท ากิจกรรมและกลุ่มเปรียบเทียบ และระดับน้ าตาลในเลือด 
ของกลุ่มทดลองหลังท ากิจกรรมลดลงกว่าก่อนท ากิจกรรมและกลุ่มเปรียบเทียบ                                      
 2.2.3 ใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมกับการติดตามเยี่ยมบ้านรายบุคคล 
                     การเสริมสร้างพลังอ านาจโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  
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สุระเชษฐ เกตุสวัสดิ์ (2552) ศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแรง
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและชุมชน ท าการศึกษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่
ต าบลนั้นๆ ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนในอ าเภอบางไทร รักษาโรคเบาหวานด้วยยาลดระดับน้ าตาลใน 
เลือดชนิดรับประทาน ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ และต้องมีสมาชิกในครอบครัว 
คอยดูแลช่วยเหลือในการควบคุมโรค โดยแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ 33 รายที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนราชคราม และกลุ่มทดลอง 33 รายที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนกระแชง ในกลุ่ม
ทดลองให้กระบวนการสร้างเสริมพลังอ านาจในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม มีระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน 
โดยจัดกิจกรรมกลุ่มส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 3 คร้ังใช้ระยะเวลาครั้งละ 2 ชั่วโมง ผู้ป่วยเบาหวานท า
กลุ่มครั้งละ 16-17 ราย ควบคู่กับกิจกรรมกลุ่มของผู้ดูแลผู้ป่วยและอาสาสมัครชุมชนที่ผู้ป่วยระบุชื่อ
ว่าให้ความเกรงใจและไว้ใจ 3 คร้ังใช้ระยะเวลาครั้งละ 2 ชั่วโมง ช่วงห่างของกิจกรรมแต่ละคร้ังใน
แต่ละกลุ่มเป็น 4 สัปดาห์ ซึ่งในระหว่างนั้นมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยรายบุคคลพร้อมอาสาสมัคร
ชุมชนท าการวัดระดับน้ าตาลในเลือดร่วมกับการสอบถามเพื่อสนับสนุนและแก้ปัญหาให้ผู้ป่วย 
รายบุคคล ผลของการศึกษาพบว่าในกลุ่มทดลองหลังท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่อง
โรคเบาหวาน คะแนนเฉลี่ยความเชื่อด้านสุขภาพ คะแนนเฉลี่ยการดูแลตนเอง และคะแนนเฉลี่ยการ
ควบคุมโรคเพิ่มขึ้นกว่าก่อนท ากิจกรรมและกลุ่มเปรียบเทียบ 
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ Aujoulat, Hoore and Deccache (2007 : 13-20) ที่ท าการ
รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ ระหว่างปี ค.ศ. 1995-2005 โดย
เป็นงานวิจัยที่ใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจจัดกระท ากับผู้ป่วยโรคเร้ือรัง สืบค้นงานวิจัย
จากฐานข้อมูล Medline, Current Content และ PsycInfo โดยใช้ค าส าคัญในการค้นหา 2 ค า คือ 
“patient education” และ “empowerment” จากนั้นน างานที่ได้มาคัดเลือกต่อตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
พบว่าได้งานวิจัย 55 เร่ือง  สรุปผลการศึกษานี้แบ่งเนื้อหาเป็น 5 ส่วน คือ 1) นิยามของการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ป่วย 2) วัตถุประสงค์ในการศึกษากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 3) 
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่น าไปใช้ศึกษาในผู้ป่วย 4) ลักษณะของการสื่อสารของผู้วิจัยที่
ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ และ 5) การประเมินและการวัดผลความส าเร็จของ
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ   พบว่าขณะด าเนินกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วยมี
ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกได้ 11 ลักษณะ ได้แก่ 1) ระบุความต้องการหรือปัญหาใน
ความคิดของตนได้ (identify needs and psychosocial problems) 2) สามารถก าหนดเป้าหมายของ
ตนเอง (determine personal goals) 3) ระบุแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย (define strategies 
to achieve the self-selected goals) 4) สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ (solve problems) 5) สามารถ
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จัดการความเครียดหรือควบคุมอารมณ์ได้ (manage stress and cope with emotions) 6) แสวงหาและ
ท าให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนต่างๆ (seek and attain appropriate) 7) สามารถสร้างแรงจูงใจให้คงอยู่  
(get and stay motivated) 8) มีการแสวงหาข้อมูลที่จ าเป็นเพิ่มเติม (seek information) 9) มีการเจรจา
ต่อรองกับผู้ดูแลสุขภาพ (negotiate) 10) มีการตั้งค าถามและร่วมแสดงความคิดเห็น (ask questions 
and express preferences) และ 11) มีความสนใจในการร่วมสนทนา (communicate) ในส่วนของ
ผู้วิจัยลักษณะการวางตัวและการสื่อสารสามารถส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ มี
ด้วยกัน 7 ลักษณะคือ 1) การสร้างบรรยากาศที่ดีในการสนทนา และมีการตอบสนองแบบไม่ตัดสิน 
2) การให้ความสนใจฟังประสบการณ์ของผู้ป่วย 3) การสนับสนุนให้ผู้ป่วยเลือกแนวทางสุขภาพ
ของตนด้วยตัวของตัวเอง 4) การให้ข้อมูลค าแนะน าเฉพาะรายบุคคล 5) การปล่อยให้ผู้ป่วยแสดง
อารมณ์และคอยให้การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ให้กับผู้ป่วย 6) การให้ระยะเวลาในการตัดสินใจ
เลือกแนวทางปฏิบัติ 7) การประเมินการปฏิบัติ 
 ส าหรับงานวิจัยในโรคเบาหวานนั้นการใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
โรคเบาหวาน สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้ โดยในงานวิจัย
เกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่ได้ทบทวนในคร้ังนี้ สามารถ
จัดแบ่งได้ดังนี้ 
                    1. จัดแบ่งตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 1.1 ศึกษาในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างค้นพบปัญหา สะท้อนคิด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน พบว่าหลังการเสริมสร้างพลังอ านาจกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมด้านการ
บริโภคอาหาร และการออกก าลังกายดีขึ้น (ราศี คันธีสาร 2548) 
   1.2 ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน สามารถแบ่งได้เป็น 
 1.2.1 ผู้ป่วยเบาหวานท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อน  การศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่งที่
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเน่ืองมาจากสามารถกระตุ้นให้เห็นถึงเป้าหมายของการมี
ชีวิตได้ง่ายกว่ากลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติได้ และผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเป็นผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ที่พบ จากกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจท า
ให้การดูแลตนเองของผู้ป่วยดีขึ้น รวมทั้งสามารถลดระดับฮีโมโกลบินเอวันซีได้อีกด้วย (นภาพร 
บุญยืน 2550 ; ภัศราพร เจริญศักดิ์ขจร 2550 ; ธิดา ศิริ 2551 ; สุระเชษฐ เกตุสวัสดิ์ 2552) 
 1.2.2 ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซ้อน เป็นการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยในที่
เข้ารับการรักษาที่ตึกศัลยกรรม และอายุรกรรม ร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่า 1 อย่าง เช่น 
อัมพาตแขนขา ถูกตัดนิ้วหรือเท้า จอประสาทตาเสื่อม โรคระบบหัวใจหลอดเลือด พบว่า
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กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจสามารถน ามาใช้ในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้ ต้องปรับใช้ในเหมาะ
กับกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งต้องใช้เวลาในการท ากิจกรรมค่อนข้างมากกว่ากลุ่มตัวอย่างอื่น ซึ่งใน
การศึกษาได้ท ากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่ข้างเตียงผู้ป่วยระหว่างผู้ป่วยเข้ารับการ
รักษาพยาบาลทุกวัน ใช้เวลาวันละ 2-3 ชั่วโมงต่อคนต่อคร้ัง พบว่ากระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจสามารถท าให้มีความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีขึ้น รวมทั้งระดับน้ าตาลในเลือด 
ลดลง (สุพร มหาวรากร 2551) 
 1.3 กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน การศึกษาที่พบในกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยมักใช้
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจร่วมกับกลุ่มผู้ป่วย สามารถท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อค้นหาปัญหา
ร่วมกัน (ภัศราพร เจริญศักดิ์ขจร 2550)  หรือสามารถแยกท ากิจกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานกับ
ผู้ดูแลผู้ป่วยเพื่อพัฒนาทักษะในแต่ละด้านที่มีต้องการต่างกัน (สุระเชษฐ เกตุสวัสดิ์ 2552) ซึ่ง
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจส่งผลให้ความรู้สึกสูญเสียอ านาจลดลง และพฤติกรรมการดูแล
ผู้ป่วยของผู้ดูแลดีขึ้น 
    1.4 ชุมชน เป็นการศึกษาที่ใช้แรงสนับสนุนจากชุมชนร่วมด้วย เนื่องจากเน้นการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง สามารถดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเองได้ และเพื่อความยั่งยืนในการสร้าง
กิจกรรมสนับสนุนสุขภาพของชุนชนด้วยคนในชุมชนเอง จากกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ท าให้เกิดกิจกรรมในชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนตนเอง  
(สุระเชษฐ เกตุสวัสดิ์ 2552) 
 2. จัดแบ่งตามสถานที่ท่ีท าการศึกษาวิจัย 
 2.1 ในชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการศึกษาในกลุ่มผู้เสี่ยงเบาหวานใน
ชุมชน ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (ราศี คันธีสาร 2548) 
   2.2 ศูนย์สุขภาพชุมชน เปน็การวิจัยกึ่งทดลองใช้กิจกรรมกลุ่ม และการติดตาม
เยี่ยมบ้านรายบุคคลในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ (นภาพร บุญยืน 2550 ; สุระเชษฐ  
เกตุสวัสดิ์ 2552) 
   2.3 โรงพยาบาลชุมชน เป็นการวิจัยกึ่งทดลองใช้กิจกรรมกลุ่ม และการติดตาม
เยี่ยมบ้านรายบุคคลในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ (ภัศราพร เจริญศักดิ์ขจร 2550) 
   2.4 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เป็นการวิจัยกึ่งทดลองใช้กระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจรายบุคคลข้างเตียงผู้ป่วยก่อนจากนั้นท ากิจกรรมกลุ่ม(สุพร มหาวรากร 2551 ) 
หรือการท ากิจกรรมกลุ่มโดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจ (ธิดา ศิริ 2551) 
 3. จัดแบ่งตามลักษณะกิจกรรม 
 3.1 การใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจรายบุคคลเพียงอย่างเดียว 
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ไม่พบในงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานที่ได้ยกตัวอย่าง แต่พบรูปแบบกิจกรรมดังกล่าวสามารถ
ท าการศึกษาในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังโดยการเยี่ยมบ้านรายบุคคลพร้อมประยุกต์กระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจร่วมด้วย (เมธิณี จันติยะ 2547) คาดว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานให้เหมาะกับบริบทของชุมชนบางแห่งได้  
   3.2 การใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม  เป็นรูปแบบ
ของการจัดโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ ที่ได้คัดเลือกกิจกรรมที่สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้
และค้นพบการเสริมสร้างพลังอ านาจ (ธิดา ศิริ 2551)  ส าหรับกิจกรรมกลุ่มนั้นพบจ านวนสมาชิกใน
กลุ่มน้อยสุด 5 ราย มากที่สุด 17 ราย ในขณะที่พบการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีสมาชิก 5 รายบ่อยที่สุด 
ซึ่งจ านวนสมาชิกขึ้นกับว่ากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในคร้ังนั้นสามารถท าให้สมาชิกใน
กลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน และการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน 
   3.3 การใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ร่วมกับการ
ติดตามเยี่ยมบ้านรายบุคคล  เป็นการใช้กิจกรรมหลายรูปแบบร่วมกัน เน้นที่ความแตกต่างของแต่
ละบุคคลท าให้สถานการณ์ชีวิต หรือการเข้าสู่กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจมีความแตกต่างกัน 
ฉะนั้นเพื่อสอดรับกับความต้องการและสภาพปัญหาที่แตกต่างในแต่ละบุคคลจึงต้องมีกิจกรรมเยี่ยม
บ้านเพื่อสนับสนุนรายบุคคลเข้ามาในรูปแบบของการด าเนินงาน(นภาพร บุญยืน 2550 ; ภัศราพร 
เจริญศักดิ์ขจร 2550 ; สุระเชษฐ เกตุสวัสดิ์ 2552) 
 3.4 การใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจรายบุคคลร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม  
ด้วยความแตกต่างของแต่ละบุคคลทั้งด้านสภาพปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ จึงใช้กระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจรายบุคคลก่อนจนกว่าตัวอย่างแต่ละรายจะเกิดการค้นพบปัญหาตาม
สถานการณ์จริง และการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งแต่ละรายอาจใช้เวลาไม่เท่ากัน จากนั้น
เมื่อตัวอย่างมีองค์ความรู้ในระดับหนึ่ง จึงใช้กิจกรรมกลุ่มในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ต่อไป (ราศี คันธีสาร 2548 ; สุพร มหาวรากร 2551) 
 4. จัดแบ่งตามการประเมินผลกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ  
                        พบว่างานวิจัยผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ มีการ
ประเมินผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง ตั้งแต่ใช้การสังเกต การประเมิน
ด้วยแบบสอบถาม และการวัดผลทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
 4.1 การสังเกต เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยประเมินผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการออกก าลังกายจากการสังเกต (ราศี คันธีสาร 2548) 
   4.2 แบบสอบถาม 
 4.2.1 แบบสอบถามความรู้เรื่องโรคเบาหวาน  เป็นการวัดความรู้ 
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ข้อค าถามครอบคลุมในเร่ือง การวินิจฉัย สาเหตุของโรคเบาหวาน อาการ ภาวะแทรกซ้อน  
ระดับน้ าตาลในเลือดปกติ และการรักษา เป็นต้น (ธิดา ศิริ 2551 ; สุพร มหาวรากร 2551 ;  
สุระเชษฐ เกตุสวัสดิ์ 2552) 
 4.2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง เป็นคะแนนสอบถามโดยมัก
สอบถามเป็นช่วงความถี่ของการปฏิบัติตนในพฤติกรรมนั้น เช่น ปฏิบัติสม่ าเสมอ ปฏิบัติเป็นส่วน 
มาก ไม่เคยปฏิบัติ มีตั้งแต่ 3-5 ระดับ พฤติกรรมที่ใช้ในการสอบถามจะเป็นพฤติกรรมด้านการ
ควบคุมอาหาร พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย พฤติกรรมด้านการรับประทานยา พฤติกรรมด้าน
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และพฤติกรรมการดูแลเท้าเป็นต้น (นภาพร บุญยืน 2550 ; ภัศราพร  
เจริญศักดิ์ขจร 2550 ; ธิดา ศิริ 2551 ; สุระเชษฐ เกตุสวัสดิ์ 2552) 
             4.2.3 แบบสอบถามความเชื่อด้านสุขภาพ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
เชื่อต่อโอกาสเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ความเชื่อต่อความรุนแรงของโรค 
ความเชื่อต่อผลดีของการปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ แรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ และความพึงพอใจที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ (สุระเชษฐ เกตุสวัสดิ์ 2552) 
 4.2.4 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถแห่งตน เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองด้านการควบคุมอาหาร การรับประทานยา และการ
ออกก าลังกาย (ธิดา ศิริ 2551) 
             4.2.5 แบบสอบถามความรู้สึกสูญเสียอ านาจ เน่ืองจากเป็นการศึกษาการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานจึงได้ท าการประเมินความรู้สึกสูญเสียอ านาจใน 3 
ด้าน คือความไว้วางใจจากครอบครัว การมองและคุณค่าของตนเอง และการท าประโยชน์ของ
ตนเอง (ภัศราพร เจริญศักดิ์ขจร 2550) 
 4.3 ผลทางห้องปฏิบัติการ 
 4.3.1 ระดับน้ าตาลในเลือด เป็นการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดหลังจาก 
เสร็จสิ้นกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ ระยะเวลาโดยประมาณตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไปนับจาก
วันเริ่มกิจกรรมขึ้นอยู่กับโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ (ธิดา ศิริ 2551 ; สุพร มหาวรากร 
2551) 
             4.3.2 ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี เป็นการตรวจวัดหลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ ระยะเวลาโดยประมาณควรมากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไปนับจาก
วันเริ่มกิจกรรม จากงานวิจัยพบว่ามีการตรวจวัดระดับฮีโมโกลบินเอวันซีที่สัปดาห์ที่ 7  
(ภัศราพร เจริญศักดิ์ขจร 2550) และสัปดาห์ที่ 12 (นภาพร บุญยืน 2550) ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ  
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 4.4 ภาวะโรค เช่น จ านวนคร้ังการกลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาล เน่ืองจากเป็น 
การศึกษาการกลับมารับการรักษาซ้ าที่โรงพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวานด้วยภาวะ hyperglycemia 
และ hypoglycemia จึงท าการวัดจ านวนคร้ังของการกลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาลโดยนับไปอีก 4 
สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจคร้ังสุดท้าย (ภัศราพร 
เจริญศักดิ์ขจร 2550) 
 ในการศึกษาการบูรณาการแบบจ าลองการอธิบายโรคส าหรับดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดย
เภสัชกรคลินิก (อังกูร ภาวสุทธิไพศิฐ และคณะ 2552 : 28-42) พบว่า ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
เบาหวานนั้นบุคลากรด้านสาธารณสุขต้องให้การยอมรับในมุมมองของผู้ป่วยด้วย เนื่องจากการ
อธิบายภาวะโรคของผู้ป่วยเบาหวานมีความแตกต่างจากบุคลากรด้านสุขภาพ เน่ืองมาจากความต่าง
ของความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้ และประสบการณ์ ท าให้เกิดความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความไม่ร่วมมือในการรักษา ไม่ใช่การเพิ่มความร่วมมือในการรักษา
ของผู้ป่วยแต่ต้องเร่ิมจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรสาธารณสุขให้เปิดโอกาสที่จะ
เรียนรู้ในมุมมองของผู้ป่วยบ้าง การศึกษาของ Anderson and Funnell (2005 : 153-157) กล่าวถึงการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรด้านสุขภาพในการให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เช่น บุคลากร
ด้านสุขภาพควรให้ผู้ป่วยเลือกที่จะจัดการปัญหาสุขภาพด้วยตัวผู้ป่วยเอง ไม่ใช่การชี้น าให้เกิด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามบุคลากรด้านสุขภาพต้องการ ควรให้ความสนใจในประสบการณ์การ
ดูแลภาวะโรคของผู้ป่วยเบาหวานมากกว่าการสนใจค่าระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วย บุคลากร 
ด้านสุขภาพไม่สมควรที่จะแสดงความไม่พอใจที่ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่บุคลากรด้านสุขภาพ
แนะน า และไม่ควรกล่าวโทษผู้ป่วยว่าไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาหากผู้ป่วยไม่สามารถดูแล
ภาวะโรคเบาหวานได้ดี  
 กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นกระบวนการระหว่างบุคลากรด้านสุขภาพ 

กับผู้ป่วย บุคลากรด้านสุขภาพมีองค์ความรู้ในการดูแลรักษาภาวะสุขภาพในขณะที่ผู้ป่วยเป็นผู้ที่มี
ความช านาญในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับภาวะโรคที่เป็นอยู่ ดังนั้นบุคลากรด้านสุขภาพต้องให้ความ
เชื่อถือในตัวผู้ป่วยด้วยในการศึกษากระบวนการเสริมสร้างพลังอาจและการเลือกตัดสินใจด้วย
ตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน (Funnell and others  2004 : 123-127) พบว่าขั้นตอนที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ท าให้ผู้ป่วยค้นพบปัญหาของตนเอง โดย
ที่ผู้วิจัยใช้ข้อค าถามเพื่อให้ผู้ป่วยอธิบายเกี่ยวกับการดูแลภาวะโรคเบาหวานของตนที่ผ่านมา  
2) ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงความต้องการต่อภาวะโรคในปัจจุบัน โดยการใช้ข้อค าถามเพื่อให้ผู้ป่วย
อธิบายเกี่ยวกับการให้ความหมายและความรู้สึกที่มีต่อปัญหาด้านสุขภาพ 3) ให้ผู้ป่วยวางแนวทางที่
จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของตน  โดยการใช้ข้อค าถามเพื่อให้ผู้ป่วยเล่าถึงเป้าหมาย แนวทางที่จะ
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ปฏิบัติ การสนับสนุนที่ผู้ป่วยต้องการ 4) การลงมือปฏิบัติ ผู้วิจัยใช้ค าถามเพื่อให้ผู้ป่วยบอกถึง
ช่วงเวลาที่ต้องการเร่ิมปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ และการประเมินความส าเร็จของตนเองจากการปฏิบัติที่
เกิดขึ้น 5) การประเมินประสบการณ์ร่วมกัน เมื่อผู้ป่วยปฏิบัติตามแนวทางที่ตนเองได้เลือกไว้ ผู้วิจัย
ใช้ค าถามให้ผู้ป่วยอธิบายถึงปัญหาอุปสรรค หรือความส าเร็จที่เกิดขึ้น ให้เล่าประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติที่ผ่านมา และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยภายหลังจากการมีกระบวนการเรียนรู้ 

 การศึกษาการพัฒนาการเสริมสร้างพลังอ านาจในการให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
Kettunen and others (2006 : 159-166) พบว่าปัจจัยในส่วนของผู้วิจัยที่สามารถส่งเสริมกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจให้เกิดขึ้นคือ การสร้างบรรยากาศของการสนทนาที่ดี การเลือกทางเลือกใน
การปฏิบัติหรือการให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย  ผู้วิจัยมีลักษณะเปิดเผยเป็นกันเอง 
ผู้วิจัยยอมรับในความสามารถของผู้ป่วย การก าหนดเป้าหมายของการสนทนา และการส่งเสริม
เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดการสะท้อนคิด พฤติกรรมของผู้ป่วยที่แสดงว่ามีการเสริมสร้างพลังอ านาจเกิดขึ้น
คือการที่ผู้ป่วยถามค าถาม และมีการเสนอความคิดเห็นแทรกในระหว่างการสนทนา 

 ในการศึกษาการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วยเบาหวานแบบ
รายบุคคลคร้ังนี้ใช้กรอบแนวคิดกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจของกิบสัน ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ 
การค้นพบสถานการณ์จริง การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสม และการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาผู้ป่วยแบบรายบุคคล 
โดยท าการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในการด าเนินกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจทั้งในส่วนของผู้ป่วยและผู้วิจัย 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

 

1. รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research: 
PAR) เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ป่วยเบาหวานแบบรายบุคคล 

 

2.ประชากร 

       ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ในคลินิกเบาหวาน หรือในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลหนองแซง โดยต้องรับการรักษา
ติดต่อกันมาแล้วมากกว่า 6 เดือน และต้องได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานนานกว่า 6 เดือน (ตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2553)  
 

3.กลุ่มตัวอย่าง 

 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  10 รายโดย
ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วยเบาหวาน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้คือ 

                   1. เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาต่อเนื่องในคลินิกเบาหวาน หรือในเขต 

รับผิดชอบของโรงพยาบาลหนองแซง โดยต้องรับการรักษาติดต่อกันมาแล้วมากกว่า 6 เดือน และ
ต้องได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานนานกว่า 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553) 
                   2. เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่คุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ (ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี 
มากกว่า 6.5 %)  หรือเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาด้านการใช้ยา เช่น รับประทานยาไม่สม่ าเสมอ  
บริหารยาฉีดไม่ถูกต้อง หรือมีปัญหาด้านการควบคุมอาหาร 

       3. เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ปรากฏชัด คือ ภาวะไตวาย อัมพาต 
ความจ าเสื่อม ถูกตัดแขนขา มีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ตามัวจนมองเห็นผิดปกติ 
       4. ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ 
                   5. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอหนองแซง 

                   6. สามารถเข้าใจ สนทนาโต้ตอบรู้เร่ือง และสื่อสารภาษาไทยได้ 
                   7. ไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน การพูด หรือการมองเห็น 
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                   8. ยินดีเข้าร่วมการวิจัย 
 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

       เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วยเบาหวาน
แบบรายบุคคลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของกิบสัน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

       4.1 การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

                          ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

 4.1.1 ผู้วิจัยศึกษา ค้นคว้า เน้ือหาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

   4.1.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสาร ก าหนดประเด็น ขอบเขต และโครงร่างเนื้อหาของ
แนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วยเบาหวานแบบรายบุคคล ทั้งในส่วนของแนวทางในการ
เสริมสร้างพลังอ านาจและประเด็นค าถามในแต่ละขั้นของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และเนื้อหาของการวิจัย 

   4.1.3 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยน าแนวทางในการเสริมสร้างพลังอ านาจ
และประเด็นค าถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหา ความ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของภาษา 

   4.1.4 ปรับปรุงแก้ไขแนวทางในการเสริมสร้างพลังอ านาจและประเด็นค าถามตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

   4.1.5 น าประเด็นค าถามในแต่ละขั้นของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจไปท า
การสอบถามกับผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลหนองแซง 2 ราย เพื่อตรวจสอบความเข้าใจใน
เน้ือหาของแต่ละประเด็นค าถามของผู้ป่วยเบาหวาน ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

    4.1.6 แก้ไขแนวทางในการเสริมสร้างพลังอ านาจและประเด็นค าถามก่อน
น าไปใช้จริง 

 4.2 การปรับแก้ไขประเด็นค าถามเพื่อความเหมาะสมด้านภาษาก่อนน าไปใช้จริง 

            ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขประเด็นค าถามในแต่ละขั้นของกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา ความครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของภาษา จากนั้นได้น าประเด็นค าถามดังกล่าวไปท าการสอบถาม
กับผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่อ าเภอหนองแซง 2 ราย (ผู้ป่วยเบาหวานผู้ชายอายุ 60 ปี และผู้หญิงอายุ 
45 ป)ี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาของแต่ละประเด็น
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ค าถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา และท าการแก้ไขประเด็นค าถามก่อนน าไปใช้จริง  โดย
มีการปรับแก้เพื่อความเหมาะสมด้านภาษา ดังนี้ 
 4.2.1 (ค าถาม) ตอนที่ทราบว่าเป็นเบาหวานคร้ังแรกรู้สึกอย่างไร 

ปรับแก้เปน็ ตอนที่ทราบว่าเป็นเบาหวานคร้ังแรกรู้สึกทางใจอย่างไร 

   4.2.2 (ค าถาม) โรคเบาหวานท าให้ร่างกายและการด าเนินชีวิตของท่าน
เปลี่ยนแปลงจากเดิมไหม หากมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

ไม่มีการปรับแก้ 
   4.2.3 (ค าถาม) ท่านรู้สึกอย่างไรกับภาวะโรคเบาหวานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   
ปรับแก้เป็น ท่านรู้สึกเช่นไรกับอาการโรคเบาหวานที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนี้ 
   4.2.4 (ค าถาม) ท่านมีความคาดหวังอย่างไรต่อภาวะโรคเบาหวานที่เป็นอยู่ และ
ท าไมท่านถึงมีความคาดหวังเช่นนั้น  
ปรับแก้เป็น ท่านมีความคาดหวังอะไรต่อภาวะโรคเบาหวานที่เป็นอยู่ และท าไมท่านถึงคิดเช่นนั้น  
   4.2.5 (ค าถาม) การที่ท่านจะมีภาวะโรคเบาหวานดีอย่างที่ท่านคาดหวัง ท่านคิดว่า
ต้องท าอย่างไรบ้าง 

ไม่มีการปรับแก้ 
   4.2.6 (ค าถาม) อะไรเป็นเป้าหมายในชีวิตที่ท าให้ท่านพยายามควบคุมภาวะ
โรคเบาหวาน 

ปรับแก้เป็น อะไรเป็นเป้าหมายในชีวิตของท่าน 

 4.2.7 (ค าถาม) ท่านทราบหรือไม่ว่าโรคเบาหวานที่ท่านเป็นอยู่มีสาเหตุมาจาก
อะไร และท าไมท่านถึงคิดเช่นนั้น 

ไม่มีการปรับแก้ 
   4.2.8 (ค าถาม) ท่านทราบหรือไม่ว่า ถ้าควบคุมเบาหวานไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้น 
และท่านเคยรับทราบตัวอย่างดังกล่าวบ้างหรือไม่ 
ปรับแก้เป็น ท่านทราบหรือไม่ว่า ถ้าควบคุมเบาหวานไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้น ท่านเคยพบเห็นคนที่
เป็นตามที่ท่านกล่าวไหม และเป็นใคร 

   4.2.9 (ค าถาม) ท่านได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคเบาหวานจากแหล่งใดบ้าง ข้อมูลที่
ได้รับคืออะไร ท่านคิดว่าข้อมูลที่ท่านได้รับมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ และอย่างไร 

ปรับแก้เป็น ท่านเคยได้รับข้อมูลโรคเบาหวานจากที่ใดบ้าง ข้อมูลที่ได้รับคืออะไร และท าไมท่าน
ถึงคิดว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือ 
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 4.2.10 (ค าถาม) ท่านพูดคุยปรึกษาเร่ืองโรคเบาหวานกับใครบ้าง และเพราะอะไร
ถึงเลือกคนนั้น 

ไม่มีการปรับแก้ 
   4.2.11 (ค าถาม) ท่านดูแลตนเองเร่ืองเบาหวานอย่างไรบ้าง เช่น เรื่องยา เร่ือง
อาหาร เร่ืองการออกก าลังกาย และอ่ืนๆ 

ไม่มีการปรับแก้ 
    4.2.12 (ค าถาม) ที่ผ่านมาในการดูแลตนเองของท่าน มีปัญหาเร่ืองใดบ้าง ท่านท า
อย่างไรกับปัญหานั้น ผลเป็นอย่างไร และในการเกิดปัญหาเช่นเดิมคร้ังต่อไปท่านด าเนินการ
อย่างไร 

ปรับแก้เป็น ที่ผ่านมาในการดูแลตนเองของท่าน มีปัญหาเร่ืองใดบ้าง ท่านท าอย่างไรกับปัญหานั้น 
ผลเป็นอย่างไร และเมื่อมีปัญหาเดิมเกิดขึ้นแล้วท่านท าอย่างไร 

      4.3 เนื้อหาส าคัญในค าถามแต่ละขั้นของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
             ประเด็นค าถามในแต่ละขั้นของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ เป็นประเด็น
ค าถามที่ใช้ถามผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ป่วยได้พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจของตนเองโดยผ่านการสะท้อนคิด การตอบค าถามและร่วมสนทนากับผู้วิจัย ประเด็น
ค าถามที่ใช้เป็นดังต่อไปนี้ 
 4.3.1 ประเด็นค าถามในขั้นการค้นพบสถานการณ์จริง แบ่งการตอบสนอง 

ออกเป็น  3 ด้าน ได้แก่ การตอบสนองด้านอารมณ์ การตอบสนองด้านสติปัญญาการรับรู้ และการ
ตอบสนองด้านพฤติกรรม 
 4.3.1.1 การตอบสนองด้านอารมณ์  
 4.3.1.1.1 ให้เล่าความรู้สึกเหตุการณ์ หลังจากที่ตนทราบว่าเป็น
โรคเบาหวาน 

                       4.3.1.1.2 ให้ระบุถึงความรู้สึกเกี่ยวกับภาวะโรคเบาหวานในปัจจุบัน 

            4.3.1.1.3 ให้ผู้ป่วยรับรู้ข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นจากการมีภาวะโรคเบาหวาน 

           4.3.1.1.4 ให้ผู้ป่วยส ารวจความคาดหวังตนเองต่อความเจ็บป่วย 

          4.3.1.1.5 ให้ผู้ป่วยส ารวจแนวทางในการจัดการกับภาวะ
โรคเบาหวาน         4.3.1.1.6 ให้ผู้ป่วยส ารวจเป้าหมายของการใช้ชีวิต 

 4.3.1.2 การตอบสนองทางสติปัญญาการรับรู้  
 4.3.1.2.1 ให้ผู้ป่วยอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานตาม
ความเข้าใจของตนเอง 
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          4.3.1.2.2 ให้ผู้ป่วยรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
                             4.3.1.2.3 ให้ผู้ป่วยระบุได้ถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ข้อมูล
ที่ผู้ป่วยได้รับ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับ 
           4.3.1.2.4 ให้ผู้ป่วยระบุถึงกลุ่มคนที่ให้ค าปรึกษาเร่ืองโรคเบาหวานได้ 
 4.3.1.3 การตอบสนองด้านพฤติกรรม 

 4.3.1.3.1 ให้ผู้ป่วยอธิบายถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน 
          4.3.1.3.2 ให้ผู้ป่วยน าประสบการณ์ในอดีตมาปรับใช้  
 4.3.2 ประเด็นค าถามในขั้นการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 4.3.2.1 ให้ผู้ป่วยรับรู้อุปสรรค และประเมินศักยภาพของตนเองในเร่ืองการ
รับประทานยา/ฉีดยา และการควบคุมอาหาร 

                 4.3.2.2 ให้ผู้ป่วยประเมินความรู้สึกของตนเองต่อปัญหาการรับประทานยา/
ฉีดยา และการควบคุมอาหาร 

                4.3.2.3 ให้ผู้ป่วยแสวงหาทางเลือก และประเมินทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหา 

                 4.3.2.4ให้ผู้ป่วยพิจารณาปัจจัยสนับสนุน และให้ผู้ป่วยเกิดมุมมองใหม่ใน
การแก้ไขปัญหา 
 4.3.3 ประเด็นค าถามในขั้นตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 

 4.3.3.1 ให้ผู้ป่วยเสนอวิธีต่างๆที่ตนคิดว่าสามารถท าให้เกิดการบริหารยาที่
ดีขึ้นได้ 
                 4.3.3.2 ให้ผู้ป่วยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับตนเอง 

               4.3.3.3 ให้ผู้ป่วยตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาวของการปฏิบัติตาม
แนวทางที่ตัดสินใจเลือกได้ 
                          4.3.3.4 ให้ผู้ป่วยวางแนวทางปฏิบัติที่ตนเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตนคาดหวัง 
 4.3.4 ประเด็นค าถามในขั้นการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.3.4.1 ให้ผู้ป่วยเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา 
             4.3.4.2 ให้ผู้ป่วยเล่าถึงสิ่งที่สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ (ถ้ามี) 

                4.3.4.3 ให้ผู้ป่วยเล่าถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างนั้น (ถ้ามี) 
            4.3.4.4 ให้ผู้ป่วยระบุสาเหตุที่ชัดเจนของการไม่ประสบความส าเร็จ 

                 4.3.4.5 ให้ผู้ป่วยบอกแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



46 
 

 

 4.3.4.6 ให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ และหาแนวทางที่จะคงการ
ปฏิบัติเพื่อให้ถึงเป้าหมายของตนที่ตั้งไว้ 
โดยรายละเอียดแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจได้แสดงใน ภาคผนวก ก 
   

5. การเก็บรวบวมข้อมูล 

       5.1 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของผู้วิจัย 

 5.1.1 เตรียมความรู้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ
ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเร่ืองที่วิจัย 
ร่วมกับขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การวิจัยด าเนินไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 

 5.1.2 เตรียมความพร้อมของตนเองเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดตามกรอบการวิจัย 
ก่อนรับฟังข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ค านึงถึงการลดอคติโดยไม่ท าตัวเป็นผู้รู้แล้ว ผู้เข้าใจแล้ว 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 

 5.1.3 จัดเตรียมตัวด้านทักษะในการรวบรวมข้อมูล ในเร่ืองเทคนิคการสัมภาษณ์ 
ทักษะการฟัง การสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการบันทึกข้อมูลในภาคสนาม การสังเกตปฏิกิริยาผู้ให้
ข้อมูลขณะสัมภาษณ์เพื่อการรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 5.1.4 ค านึง และตระหนักถึงสิทธิของผู้ให้ข้อมูลและจริยธรรมในการวิจัย โดย
เคารพในความเป็นผู้มีประสบการณ์ ให้เกียรติและยอมรับข้อมูลที่ได้รับมา 

       5.2 ขั้นตอนการเตรียมการวิจัย 

 5.2.1 ทบทวนวรรณกรรม โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

 5.2.2 เสนอโครงการวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขอความเห็นชอบ 

 5.2.3 หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 รายละเอียดดังภาคผนวก ข ผู้วิจัยท าหนังสือถึง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อขอเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมในผู้ป่วยเบาหวานที่ยินยอมที่จะเข้าร่วมงานวิจัย และขออนุญาตใช้ข้อมูลจาก
เวชระเบียนผู้ป่วยเฉพาะในรายที่ศึกษา โดยข้อมูลที่ได้ดังกล่าวจะใช้เฉพาะในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น
และจะเก็บเป็นความลับโดยผู้วิจัย และไม่สามารถระบุถึงตัวผู้ให้ข้อมูลได้  โดยได้รับการอนุญาต
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 รายละเอียดดังภาคผนวก ค 
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 5.2.4 ผู้วิจัย ทีมดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองแซง และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 
ร่วมกันคัดเลือกผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นกรณีศึกษา 10 ราย โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วยเบาหวาน
ตามที่ก าหนด 
                            5.2.5 ขอความยินยอมจากผู้ป่วยเบาหวานในการเข้าร่วมการวิจัย และให้ผู้ป่วยลง
นามในหนังสือแสดงความยินยอมด้วยตนเอง โดยใช้ช่องทางการติดต่อผู้ป่วย ดังนี้ หากผู้ป่วยมารับ
บริการที่โรงพยาบาลท าการติดต่อโดยตรงกับผู้ป่วย หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยประจ าต าบลพา
ผู้วิจัยไปติดต่อผู้ป่วยโดยตรงที่บ้าน 

                            5.2.6 เมื่อไปพบผู้ป่วยเบาหวานตามข้อ 5.2.5 ผู้วิจัยได้สอบถามความสมัครใจและ
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัย การด าเนินการวิจัย การปกปิดความลับและ
พิทักษ์สิทธิ และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยตัดสินใจอย่างอิสระ (ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย รายละเอียดดังภาคผนวก ง) เมื่อผู้ป่วยยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จึงให้ผู้ป่วยลงนามใน
หนังสือแสดงความยินยอมด้วยตนเอง (ตัวอย่างหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
รายละเอียดดังภาคผนวก จ) 
       5.3 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล  

                                    5.3.1 ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยเร่ิมการสร้าง
สัมพันธภาพ พูดคุยในเร่ืองทั่วไปก่อน เมื่อประเมินว่าผู้ป่วยมีความพร้อมที่จะให้ข้อมูล ผู้วิจัยขอ
อนุญาตบันทึกเสียง และเร่ิมสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยไม่ใช้ค าถามน า แต่ใช้ค าถามปรับตาม
บริบท และสิ่งที่สังเกตจากลักษณะสีหน้า ท่าทาง และการแสดงออกของผู้ให้สัมภาษณ์ รวมทั้งมี
การจดบันทึกร่วมด้วย 

 5.3.2 ก่อนจบการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยกล่าวสรุปสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์ อธิบายถึง
การเก็บข้อมูลเป็นความลับ และขอบคุณผู้ป่วย โดยสัมภาษณ์ผู้ป่วย 4 คร้ังเป็นอย่างน้อย ใช้เวลา
ประมาณครั้งละ 30 นาที ถึง 60 นาที 
 5.3.3 ภายหลังการสัมภาษณ์ยุติ ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ป่วยซักถามในเร่ืองที่ผู้ให้
ข้อมูลสนใจ หรือสิ่งที่ป่วยต้องการกล่าวกับผู้วิจัย เพื่อแสดงถึงความต้องการใช้ความช่วยเหลืออย่าง
เต็มใจ และสร้างความไว้วางใจ 
                5.4 ขั้นตอนการด าเนินกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคล 

แนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจใช้ระยะเวลา 1-12 สัปดาห์ โดยการนัดหมายติดตามสัมภาษณ์
ขึ้นกับขั้นของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานแต่ละราย โดยมีการ
สัมภาษณ์น้อยสุด 4 คร้ังและมากสุด 6 คร้ัง ท าการศึกษาที่บ้านหรือที่ท างานของผู้ป่วยเบาหวาน 
และที่โรงพยาบาลใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้อาจมี
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การปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือรายละเอียดบางประการ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยยังคงยึด
หลักการตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้  เช่นในบางรายเมื่อผู้วิจัยพบผู้ป่วยโดยบังเอิญ เช่น ที่ตลาด 
โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย ผู้วิจัยได้เข้าไปเก็บข้อมูลแล้วแต่สถานการณ์  
 5.4.1 ขั้นการค้นพบสถานการณ์จริง ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที ผู้วิจัยให้ผู้ป่วย
เล่าถึงสถานการณ์โรคเบาหวานของผู้ป่วยตามสภาพที่เป็นจริง นัดพบผู้ป่วยคร้ังต่อไปในอีก 7 วัน 
หรือแล้วแต่ความสะดวกของผู้ป่วย  
                                     5.4.2 ขั้นการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที ผู้วิจัยจะ
ท าการนัดพบผู้ป่วยได้มากกว่า 1 คร้ัง แล้วแต่กรณี โดยให้ห่างประมาณ 7 วัน หรือแล้วแต่ความ
สะดวกของผู้ป่วย จนกว่าผู้ป่วยจะสามารถค้นพบปัญหาและอุปสรรคในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ในเร่ืองการใช้ยา หรือการควบคุมอาหารได้ 
 5.4.3 ขั้นการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที ให้
ผู้ป่วยสามารถหาแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนในเร่ืองการใช้ยา หรือการควบคุมอาหาร 
เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ผู้ป่วยคาดหวังและตั้งเป้าหมายไว้ ผู้วิจัยอาจท าการนัดพบผู้ป่วยได้มากกว่า 1 
คร้ัง แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเองได้ โดย
ผู้วิจัยจะย้อนกลับไปด าเนินการในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจขั้นค้นพบสถานการณ์จริง 
และขั้นการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณใหม่ เพื่อให้ผู้ป่วยค้นหาสาเหตุของปัญหาการใช้ยา หรือ
การควบคุมอาหารของตนเอง รวมทั้งอุปสรรคในการด าเนินการ ผู้วิจัยอาจท าการนัดพบผู้ป่วยได้
มากกว่า 1 คร้ัง โดยให้ห่างประมาณ 7 วัน หรือแล้วแต่ความสะดวกของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยสามารถ
เลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเองได้  ผู้วิจัยท าการนัดพบผู้ป่วยในครั้งต่อไป ให้ห่างจาก
กระบวนการขั้นการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ประมาณ 2 สัปดาห์หรือแล้วแต่ความ
สะดวกของผู้ป่วย 

 5.4.4 ขั้นการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที ให้
ผู้ป่วยประเมินการปฏิบัติตามแนวทางที่ตั้งไว้ในช่วงที่ผ่านมาเป็นการทบทวนความส าเร็จ และ
ปัญหาจากการด าเนินการร่วมกับผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยสามารถคิดวิเคราะห์วิธีการจัดการกับปัญหาได้
อย่างเหมาะสม มีความใส่ใจในปัญหาสุขภาพของตนเอง จากนั้นนัดพบตัวอย่างในคร้ังต่อไป 
ประมาณ 4 สัปดาห์ เพื่อดูความต่อเนื่องของการปฏิบัติ 
 5.4.5 สรุปกิจกรรมโดยให้ผู้ป่วยประเมินและสรุปผลกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ                                                 

5.4.6 เก็บข้อมูลการท ากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจอย่างต่อเนื่องตลอด 
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ระยะเวลาการศึกษาโดยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมทั้งในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวผู้วิจัยเอง  

 5.4.7 น าข้อมูลที่ได้ในส่วนของผู้ป่วย รวมทั้งข้อมูลผลการตรวจทางห้อง 

ปฏิบัติการของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัยในช่วงระยะที่
ท าการศึกษา มาร่วมปรึกษากับทีมดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร
สาธารณสุขที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพด้านอ่ืนของผู้ป่วย ข้อมูล อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ตาม
ความจ าเป็นแล้วแต่กรณี 
 5.4.8 ในการสัมภาษณ์คร้ังที่ 2 ผู้วิจัยได้สนับสนุนหนังสือเกี่ยวกับความรู้เร่ือง
โรคเบาหวาน การป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน การใช้สมุนไพรพื้นบ้าน การควบคุม
อาหาร หรือการลดน้ าหนัก ตามความเหมาะสม และความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย  
       5.5 ขั้นตอนการประเมินข้อมูล 

 5.5.1 ภายหลังการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคร้ัง ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น โดยถอดเทปบันทึกเสียงออกเป็นบทสนทนาที่เป็นตัวอักษร ตรวจสอบความถูกต้อง 
ชัดเจน ครบถ้วนของข้อมูล สรุปประเด็นปัญหาที่ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม หรือประเด็นที่
ต้องการค้นเพิ่ม 

 5.5.2 ท าการประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ได้โดยวิธี Triangulation ได้แก่ การ
ตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล  (ต่างบุคคลที่ให้ข้อมูล ต่าง
แหล่งข้อมูล ต่างเวลา ต่างสถานที่ ) โดยไม่ปักใจเชื่อแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่ง  
  5.5.3 ท าการตรวจสอบความถูกต้องในการแปลความหมายของข้อมูลที่ได้โดยใช้ผู้
ที่มีประสบการณ์ในเร่ืองกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ และคู่มือการแปลความหมาย  
(ซึ่งผู้วิจัยจะท าคู่ขนานไประหว่างการเก็บข้อมูล) เป็นวิธีการที่ใช้ในการท าวิจัยเชิงคุณภาพ  
 5.5.4 ในกรณีที่ไม่สามารถติดตามตัวอย่างได้ หรือตัวอย่างออกจากการศึกษา จะ
น าข้อมูลเท่าที่รวบรวมข้อมูลได้มาท าการวิเคราะห์ในภาพรวมต่อไป 

 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

       น าข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

       ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

      การศึกษาเชิงคุณภาพคร้ังนี้ เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจใน
ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ แบบรายบุคคล โดยใช้การ 

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการที่บ้านหรือที่ทํางานของผู้ป่วยตามขั้นตอนของกระบวนการเสริมสร้าง
พลังอํานาจทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นพบสถานการณ์จริง การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม และการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูล 3 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาต่อเนื่องในคลินิกเบาหวาน หรือในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลหนองแซงที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ (ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี
มากกว่า 6.5 %)  หรือมีปัญหาด้านการใช้ยา หรือด้านการควบคุมอาหาร ผู้วิจัยและทีมสุขภาพ
ร่วมกันคัดเลือกผู้ป่วยได้จํานวน 10 ราย จากนั้นทําการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการตามแนว
ทางการเสริมสร้างพลังอํานาจผู้ป่วยเบาหวานแบบรายบุคคลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของกิบ
สันโดยจํานวนคร้ังในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกต่อผู้ป่วยแต่ละรายมีจํานวนน้อยที่สุด 4 คร้ัง และ
มากที่สุด 6 คร้ัง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ การนําเสนอผลการวิจัยแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

 1. คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในขั้นการค้นพบสถานการณ์จริง 
3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังอํานาจ 

 4. ลักษณะพฤติกรรมที่พบในผู้ป่วยเบาหวานระหว่างการใช้กระบวนการ 
เสริมสร้างพลังอํานาจ 
 5. รูปแบบการเกิดพลังอํานาจ 

 6. วิธีการปฏิบัติของผู้วิจัยในระหว่างกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ 

 

 1. คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

       ผู้ป่วยเบาหวานจํานวน 10 ราย เป็นเพศหญิง 8 ราย เพศชาย 2 ราย อายุเฉลี่ย 53 ปี อยู่
ในช่วงระหว่าง 30-63 ปี สถานภาพคู่ 7 ราย หม้าย 2 ราย และโสด 1 ราย มีอาชีพทํานา 3 ราย  
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นอกนั้นอาชีพ รับจ้างเย็บผ้า รับจ้างทั่วไป ยาม ขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ค้าขาย พยาบาล และแม่บ้าน
มี 7 ราย ที่ใช้สิทธิหลักประกนัสุขภาพถ้วนหน้า และ 3 ราย ใช้สิทธิเบิกจ่ายจากต้นสังกัด 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ป่วยเบาหวานที่ทําการศึกษา 

 

รายที่ เพศ อายุ (ปี) สถานภาพสมรส อาชีพ สิทธิในการรักษา 

1 หญิง 30 คู ่ รับจ้างเย็บผ้า บัตรทอง 
2 หญิง 38 คู ่ ทํานา บัตรทอง 

3 หญิง 45 หม้าย (แยกทาง) รับจ้างทั่วไป บัตรทอง 

4 หญิง 50 คู ่ พยาบาล เบิกต้นสังกัด 

5 หญิง 60 หม้าย แม่บ้าน เบิกต้นสังกัด 

6 หญิง 60 คู ่ ทํานา บัตรทอง 

7 ชาย 60 คู ่ ยาม เบิกต้นสังกัด 

8 ชาย 61 คู ่ ขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง บัตรทอง 

9 หญิง 61 คู ่ ทํานา และทําสวนกระเพรา บัตรทอง 

10 หญิง 63 โสด เปิดร้านขายของ บัตรทอง 

 

 ผู้ป่วยเบาหวานจํานวน 10 ราย มีระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (ผลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2553 ก่อนหน้าเร่ิมเก็บข้อมูล 9 เดือน) เฉลี่ย 8.7 % อยู่ในช่วงระหว่าง 6.9-11.5 % ระยะเวลาที่เป็น
เบาหวานเฉลี่ย 10 ปี อยู่ระหว่าง 2-20 ปี มีผู้ป่วย 8 ราย รับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่คลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลหนองแซง มี 1 ราย รับการรักษาที่สถานีอนามัยม่วงหวาน และมี 1 ราย รับการรักษาที่
สถานีอนามัยหนองควายโซ ซึ่งมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลหนองแซงทําการตรวจรักษาผู้ป่วยที่
สถานีอนามัยทุกเดือน เฉลี่ยจํานวนรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับยาต่อเน่ือง 4 รายการ โดยมีรายการยาที่
ผู้ป่วยใช้อย่างต่อเนื่องอยู่ระหว่าง 1-7 รายการ มี 4 ราย ที่รับการรักษาเบาหวานด้วยยาลดระดับ 
น้ําตาลในเลือดชนิดรับประทาน 2 รายการ มี 3 ราย ที่ใช้ยาลดระดับน้ําตาลในเลือดชนิด 
รับประทานเพียง 1 รายการ  มี 2 ราย ที่รับการรักษาเบาหวานด้วยการฉีดอินซูลินเพียงอย่างเดียว  
และมี 1 ราย ที่ฉีดอินซูลินร่วมกับการใช้ยาลดระดับน้ําตาลชนิดรับประทาน มี 7 ราย ที่มี
ภาวะแทรกซ้อนความดันโลหิตสูงร่วมด้วย ทีมดูแลผู้ป่วยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการวิจัย
เน่ืองจากปัญหาพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร 7 ราย นอกนั้นเป็นปัญหาด้านการใช้ยา 

รายละเอียดดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานที่ทําการศึกษา 

 

ราย
ที ่

HbA1c 
(%) 

BMI 
(m2/kg) 

ระยะ 
เวลา 
ที่เปน็

เบาหวาน 
(ปี) 

รับ
การ 

รักษา 
ที ่

ยา 
เบาหวาน 

ที่ใช้* 

จํานวน
ยา

ทั้งหมด 
ที่ใช้ 

(รายการ) 

โรคร่วม ปัญหา 
ที่

คัดเลือก
เข้าศึกษา 

1 ไม่มี
ข้อมูล 

37.8 2 สอ. G 1x1 ac 
M 2x2 pc 

3 ความดันโลหิตสูง อาหาร 

2 7.1 25.8 5 รพ. M 2-0-1 pc 4 ความดันโลหิตสูง อาหาร 
3 11.0 18.6 14 รพ. Insulin 6-0-4 1 ไม่ม ี ยา 
4 11.2 22.1 6 รพ. G 2x2 ac 

M 1x3 pc 
4 ไขมันในเลือดสูง อาหาร 

5 7.8 24.8 12 รพ. Insulin  
30-0-12 

4 ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง 

อาหาร 

6 6.9 22.2 17 สอ. 
 

G 1x2 ac 
M 2x2 pc 

5 ความดันโลหิตสูง อาหาร 

7 7.1 25.6 6 รพ. M 1x2 pc 7 ความดันโลหิตสูง 
หอบหืด 

อาหาร 

8 8.4 27 7 รพ. Insulin  
24-0-12 
G 2x2 ac 
M 2x3 pc 

7 ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง 

 

ยา 

9 11.5 28.2 14 รพ. G 2x2 ac 
M 2x2 pc 

6 ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง 

 

อาหาร 

10 7.7 18.3 20 รพ. G 1*2 3 ไขมันในเลือดสูง ยา 
เฉลี่ย 8.7 25.0 10.3   4.4   

*ยาเบาหวานที่ใช้ G= Glibenclamide 5 mg tab, M= Metformin 500 mg tab, Insulin= Insulin 70/30  
 

2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในขั้นการค้นพบสถานการณ์จริง 
       ในครั้งแรกของการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสร้างบรรยากาศของความคุ้นเคย และสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างในประเด็นของขั้นตอนการค้นพบสถานการณ์จริงในกระบวนการเสริมสร้างพลัง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 53 

อํานาจ เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาและรับรู้สภาพการณ์การเจ็บป่วยสําหรับภาวะ
โรคเบาหวานที่ตนเป็นอยู่ในปัจจุบัน การสัมภาษณ์เน้นการใช้คําถามปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ป่วยเล่าถึงประสบการณ์ ความเข้าใจ และมุมมองของตนเองที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน 
รายละเอียดที่ได้จากการสัมภาษณ์คร้ังแรกเมื่อแยกตามประเด็นย่อยตามการค้นพบสถานการณ์จริง 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองทั้ง 3 ด้าน คือ การตอบสนองด้านอารมณ์ การตอบสนองด้าน
สติปัญญาการรับรู้ และการตอบสนองด้านพฤติกรรม โดยการตอบสนองด้านอารมณ์เกี่ยวกับภาวะ
เบาหวานที่ตนเป็นอยู่นั้นได้มาจากการที่ให้เล่าความรู้สึก หรือเหตุการณ์ หลังจากที่ตนทราบว่าเป็น
โรคเบาหวาน  ให้ระบุถึงความรู้สึกเกี่ยวกับภาวะโรคเบาหวานในปัจจุบัน  ความเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกาย หรือการดําเนินชีวิตเมื่อมีภาวะโรคเบาหวานเกิดขึ้น ความคาดหวังต่อความเจ็บป่วย  

แนวทางในการจัดการกับภาวะโรคเบาหวานเพื่อไปสู่ภาวะเบาหวานตามที่ตนคาดหวังเอาไว้ และ
เป้าหมายของการใช้ชีวิต จากนั้นมีการตอบสนองทางสติปัญญาการรับรู้โดยให้อธิบายถึงสาเหตุ
ของการเกิดโรคเบาหวานตามความเข้าใจของตนเอง การรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวานตามที่
ตนเข้าใจ ให้ระบุถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งการประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับ และกลุ่มคนที่ให้คําปรึกษาเร่ืองโรคเบาหวาน ส่วนการตอบสนอง 

ด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับภาวะเบาหวานที่ตนเป็นอยู่มาจากการที่ให้อธิบายถึงพฤติกรรมการดูแล
ตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และการนําประสบการณ์ในอดีตมาปรับใช้ ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในประเด็นคําถามดังกล่าว ได้แก่ 

 2.1 การตอบสนองด้านอารมณ์ 
 2.1.1 ความรู้สึกเมื่อรับทราบการวินิจฉัยจากแพทย์ครั้งแรกว่าตนเป็นเบาหวาน 

                  เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกคร้ังแรกเมื่อทราบว่าตนเป็น
โรคเบาหวาน พบว่ามีอารมณ์ที่แสดงออกแตกต่างกันไป เช่น รู้สึกเฉยๆ รู้สึกเสียใจ รู้สึกกลัว รู้สึก
โกรธตัวเอง รู้สึกตกใจ และเป็นทุกข์  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                   มี 3 ใน 10 ราย รู้สึกเฉยๆ เน่ืองมาจากผู้ป่วยตระหนักอยู่แล้วว่าต้องเป็น
เบาหวานเหมือนบิดามารดา หรือมีความรู้สึกว่าโรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังที่พบได้ทั่วไป  
                 มี 2 ใน 10 ราย รู้สึกเสียใจ เพราะรู้สึกว่าชีวิตหลังจากที่เป็นโรคเบาหวาน
ต้องพบความยากลําบากมากขึ้น ในเร่ืองการควบคุมอาหาร การรับประทานยาต่อเนื่อง และการรับ
การรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน 
                      มี 2 ใน 10 ราย มีความรู้สึกกลัว เพราะทราบว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่
รักษาไม่หายต้องรับการรักษาตลอดชีวิต และโรคเบาหวานจะทําให้เป็นโรคอ่ืนตามมา โดยเฉพาะ
โรคไตที่มีการรับรู้อยู่แล้วว่าเป็นโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  
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                    มี 1 ใน 10 ราย แสดงความรู้สึกโกรธตัวเองที่ต้องมาเป็นโรคเบาหวาน ทํา
ให้ต้องมีโรคเร้ือรังเพิ่มขึ้น ทั้งๆที่ยังไม่ทราบว่าโรคเบาหวานคืออะไร ดังคํากล่าวที่ว่า 

 “ความรู้สึกทางใจก็ ไอ้ห่าเอ้ย เรามีโรคอะไรเพิ่มอีกแล้ว ทั้งๆ ที่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่า 
  ผลของโรคเบาหวานจะเป็นอย่างไร” (รายที่ 8) 

      มี 1 ใน 10 ราย เล่าว่าตกใจเมื่อทราบว่าเป็นเบาหวานคร้ังแรกเพราะเป็น
โรคที่ตนเองไม่เคยรู้จักมาก่อน  
                    มี 1 ใน 10 ราย กล่าวสั้นๆ ว่าทุกข์ ทั้งๆ ที่ตนเองเผื่อใจมาแล้วว่าอาจต้อง 
เป็นโรคเบาหวานเหมือนบิดามารดา   
 2.1.2 เหตุการณ์คร้ังแรกท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน 
                   ผู้ป่วยทุกรายสามารถจําเหตุการณ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานได้ด ี
รวมทั้งสามารถเล่าให้ผู้วิจัยฟังอย่างได้อย่างชัดเจนถึงรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ําตาล 
ในเลือด หรือรายละเอียดปลีกย่อยของเหตุการณ์ สามารถแบ่งเหตุการณ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
เบาหวานได้เป็น ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลด้วยภาวะโรคอ่ืน มาพบแพทย์ด้วยอาการที่สงสัยว่าเป็น
เบาหวาน มาพบแพทย์เพราะน้ําหนักลด และได้รับการคัดกรองจึงพบว่าเป็นเบาหวาน รายละเอียด 

ดังต่อไปนี้ 
                    มี 4 ใน 10 ราย ไม่ได้เตรียมใจรับสภาพการเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากมา 
โรงพยาบาลด้วยสาเหตุของโรคอื่น ได้แก่ หอบหืด ความดันโลหิตสูง ฝี และลมชักก่อนแล้วจึง
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน ดังคําพูดที่ว่า 

 “(เป็น) หอบมาที่ ER เขาเจาะเลือด ก็เลยเป็นเบาหวานเลย” (รายที่ 7)  
 “มันเป็นฝีที่หลัง พอไปผ่าก็นอนโรงพยาบาลอาทิตย์นึง หมอเขาก็มาตรวจ  
 (ระดับน้้าตาลในเลือด) มันก็ขึ้น 250 หรือว่า 300 นี่แหละจ้าไม่ได้ อยู่โรงพยาบาลอาทิตย์ 
 นึง กลับมาก็กินยาเบาหวานเรื่อยเลยล่ะ” (รายที่ 9) 

                    มี 2 ใน 10 ราย มีอาการท่ีตนสงสัยว่าน่าจะเป็นโรคเบาหวาน เช่น หิวบ่อย  
หิวน้ําบ่อย ปัสสาวะบ่อย ไมม่ีแรง และปวดเมื่อยร่างกาย มาก่อนที่จะมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล  
                    มี 2 ใน 10 ราย น้้าหนักลดอย่างชัดเจนจึงมาพบแพทย์ แต่ไม่ได้คิดว่าเป็น
อาการของโรคเบาหวาน 
 มี 2 ใน 10 ราย ทราบว่าเป็นเบาหวานเพราะได้รับการคัดกรองภาวะ
เบาหวานในชุมชน และในระหว่างตั้งครรภ์ 
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 2.1.3 ความรู้สึกกับภาวะโรคเบาหวานในปัจจุบัน 
                 เมื่อสอบถามผู้ป่วยเบาหวานเกี่ยวกับความรู้สึกต่อโรคเบาหวานที่ตนเอง
เป็นอยู่ในขณะนี้ มีทั้งแสดงความรู้สึกเฉยๆ รู้สึกไม่สบายใจกับภาวะโรคในปัจจุบันโดยอยาก
แข็งแรงกว่านี้ และรู้สึกท้อใจกับภาวะโรคเบาหวานในปัจจุบัน  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                    มี 8 ใน 10 ราย รู้สึกเฉยๆ กับภาวะโรคเบาหวานที่เป็นอาจเน่ืองมาจากมา
เป็นโรคเบาหวานมานานจนเกิดความเคยชิน ทั้งในเร่ืองพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ต้องเปลี่ยนไป  
การที่ต้องบริหารยาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งไม่มีอาการแสดงของโรคเบาหวานที่ก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากในการใช้ชีวิต เช่นการลุกเข้าห้องนํ้าตอนกลางคืนหลายรอบ และไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
เบาหวานที่รุนแรง  
                    มี 1 ใน 10 ราย รู้สึกไม่สบายใจเพราะอยากแข็งแรงกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้
เมื่อเปรียบเทียบคนอายุใกล้เคียงกันที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน  
                    มี 1 ใน 10 ราย รู้สึกท้อใจและคิดว่าอาการของโรคเบาหวานจะยิ่งแย่หาก
อายุเพิ่มมากขึ้น  

      2.1.4 ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและการด้าเนินชีวิตภายหลังจากเป็น 
โรคเบาหวาน 
                 ภายหลังจากทราบว่าเป็นเบาหวานทั้งสภาพร่างกายและการดําเนินชีวิตของ
ผู้ป่วยเบาหวานมีความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
การบริโภคอาหาร มีความรู้สึกอ่อนเพลียง่ายกว่าเดิม เมื่อเกิดบาดแผลรู้สึกว่าแผลหายยากขึ้น มีเสียง
ที่แหบแห้ง ความต้องการทางเพศลดลง และไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงใดใด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                    มี 5 ใน 10 ราย มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร โดย
เล่าว่าต้องระมัดระวังการรับประทานอาหารมากขึ้น ต้องปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบและวิธีการ
รับประทาน เช่น ลดการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน ลดปริมาณข้าว ลดปริมาณอาหาร ลด
อาหารที่มีรสเค็ม และงดการดื่มน้ําอัดลมจ นทําให้รู้สึกถึงความแตกต่างจากวิถีชีวิตที่เคยทํามาอย่าง
สิ้นเชิงจนบางคร้ังไม่สามารถปฏิบัติต่อเนื่องยั่งยืนได้  
                    มี 4 ใน 10 ราย กล่าวว่า รู้สึกร่างกายเพลียและเหนื่อยง่ายขึ้นกว่าก่อนที่
ทราบว่าเป็นเบาหวาน เช่น อาการเพลีย ง่วงซึม ออกกําลังกายไม่นานเท่าเดิม ไม่มีแรงในการขุดดิน  
                    มี 2 ใน 10 ราย เล่าว่าเมื่อเกิดบาดแผลพบว่าแผลหายยากขึ้น กว่าก่อนที่เป็น 
เบาหวาน  
                    มี 1 ใน 10 ราย อธิบายถึงอาการอาการเสียงแห้งง่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
ทราบว่าเป็นเบาหวาน ซึ่งยังส่งผลด้านสังคมที่ทําให้มีงานติดต่อไปเป็นพิธีกรลดลง 
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                    มี 1 ใน 10 ราย เล่าให้ฟังว่าหลังจากเป็นโรคเบาหวานทําให้ตนมี 
ความต้องการทางเพศลดลง ทําให้ความเปลี่ยนแปลงต่อการใช้ชีวิตครอบครัว  
                    มี 2 ใน 10 ราย บอกว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายหลังการเป็น 
เบาหวาน ประเมินจากการที่สามารถทํางานได้ตามปกติดังเดิม 
       2.1.5 ความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะโรคเบาหวานของตน 
                 เมื่อถามถึงความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะโรคเบาหวานมีผู้ป่วยเล่าว่า ไม่
ต้องการมีภาวะ แทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่รุนแรง ต้องการหายจากโรคเบาหวานที่เป็นอยู่ 
ต้องการมีภาวะโรคเบาหวานที่ดีกว่าปัจจุบัน และไม่ต้องการหมดสติด้วยภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                    มี 5 ใน 10 ราย เล่าว่าไม่อยากมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเน่ืองมาจากการเป็น 
เบาหวานไม่วา่จะเป็น โรคไต การถูกตัดเท้า อัมพฤกษ์อัมพาต และตาบอด 
                    มี 2 ใน 10 ราย บอกว่าอยากหายจากโรคเบาหวาน ซึ่งผู้ป่วยรับทราบอยู่แล้ว
ว่าเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จึงทําให้มีรู้สึกท้อใจ และลดความ
คาดหวังของตัวเองลงเหลือการไม่มีภาวะแทรกซ้อน  
 มี 2 ใน 10 ราย กล่าวว่าอยากมีภาวะโรคเบาหวานท่ีดีกว่าในปัจจุบัน โดย
กล่าวว่าอยากสดชื่นแข็งแรงกว่านี้ ดังคําพูดที่ว่า 

 “...อยากให้อาการดีกว่านี้ สดชื่นกว่านี้ มันไม่ค่อยมีแรงมันเมื่อยๆ”  (รายที่ 5) 
 “บางคร้ังก็รู้สึกไม่สบายใจ เราอายุ 60 กว่าๆ น่าจะแข็งแรงน่าจะท้าอะไร 
 ได้อย่างบางคนที่เขาไม่มีโรค...” (รายที่ 8) 

                    มี 1 ใน 10 ราย เล่าว่าไม่อยากเกิดภาวะน้้าตาลในเลือดต่้า เพราะทําให้การ
ว่าจ้างงานลดลงและขาดรายได้ 
        2.1.6 การท่ีมีภาวะโรคเบาหวานอย่างท่ีตนคาดหวัง 
                 เมื่อสอบถามผู้ป่วยเบาหวานถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้มีภาวะ
โรคเบาหวานอย่างที่ตนเองคาดหวังนั้น ผู้ป่วยทั้ง 10 ราย เล่าว่าต้องควบคุมอาหาร เช่น หลีกเลี่ยง
การรับประทานอาหารที่มีรสหวาน ลดการรับประทานอาหารประเภทแป้ง เพิ่มการรับประทานผัก 
งดการดื่มน้ําอัดลม จํากัดปริมาณอาหารที่รับประทาน ลดการเติมน้ําตาลลงในอาหารและเครื่องดื่ม 
และใช้หลักการอาหารแลกเปลี่ยน  
        2.1.7 เป้าหมายในชีวิต 
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                             สําหรับเป้าหมายในชีวิตน้ันในกรณีผู้ป่วยเบาหวานที่มีครอบครัวแล้ว
ทั้งหมด (9 ใน 10 ราย) กล่าวว่า การอยู่ดูลูกหลานก้าวหน้ากันต่อไป คือเป้าหมายในชีวิต ส่วนผู้ป่วย
เบาหวานที่เป็นโสดกล่าวว่า ต้องดูแลสุขภาพเพื่อตนเอง 
 2.2 การตอบสนองทางด้านสติปัญญาการรับรู้ 
 2.2.1 สาเหตุของโรคเบาหวาน 
                  เมื่อถามถึงสาเหตุของโรคเบาหวาน ผู้ป่วยตอบว่า มาจากการรับประทาน
อาหารที่มีรสหวาน กรรมพันธุ์ มาจากโรคอ่ืนเหนี่ยวนําให้เป็นเบาหวาน ตับอ่อนไม่ทํางาน หลาย
สาเหตุร่วมกัน และมีบางรายที่ตอบว่าไม่ทราบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                    มี 3 ใน 10 ราย เล่าว่าสาเหตุของเบาหวานมาจากการรับประทานอาหารท่ีมี 
รสหวาน ในปริมาณมากเป็นประจํา 

                  มี 2 ใน 10 ราย กล่าวว่าน่าจะมาจากกรรมพันธุ์ เพราะมีบิดา มารดาเป็น 
โรคเบาหวานมาก่อน 
                  มี 2 ใน 10 ราย บอกว่าน่าจะมาจากโรคอื่นที่เป็นอยู่เหนี่ยวน้าให้เกิด
เบาหวาน เนื่องจากไม่มีญาติที่เป็นโรคเบาหวาน และผู้ป่วยมีโรคประจําตัวอยู่ก่อนแล้ว เช่น โรค
หอบหืดดังคําพูดที่ว่า 

 “ก็คิดว่าสาเหตุมันมาจากหอบ หรือมาจากอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูก เป็นโรคแทรกๆ 
 กันมาเร่ือยๆ ก็ไม่รู้จะคิดอะไรนี่ พ่อก็ไม่เป็น (เบาหวาน) แม่ก็ไม่เป็น (เบาหวาน) ฉัน 
 ก็สงสัยอยู่ งง เพราะว่าคือส่วนมากเขาบอกว่ามาจากกรรมพันธุ์ เราก็ไม่เชื่อ” (รายที่ 7) 

     มี 1 ใน 10 ราย กล่าวว่าฟังจากแพทย์มาว่าการเป็นเบาหวานเกิดจากตับอ่อน
ไม่ท้างาน และผู้ป่วยก็เชื่อตามนั้นทั้งๆ ที่ไม่ทราบว่าตับอ่อนคืออะไร หรือทําหน้าที่อะไร  

                 มี 1 ใน 10 ราย อธิบายว่าสาเหตุของการเกิดเบาหวานนั้นมาจากหลาย 
สาเหตุร่วมส่งเสริมกัน ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงทางกรรมพันธุ์ อายุมากกว่า 35 ปี ขาดการดูแล
สุขภาพทั้งเร่ืองการออกกําลังกาย และการควบคุมอาหาร 
                               มี 1 ใน 10 ราย ตอบว่า ไม่รู้  
 2.2.2 ความรุนแรงหากไม่สามารถควบคุมภาวะโรคเบาหวานได้ 
                   ผู้ป่วยเบาหวานรับทราบความรุนแรงของภาวะโรคเบาหวานว่าเมื่อไม่
สามารถควบคุมภาวะโรคเบาหวานได้ดี จะทําให้เกิดโรคไต แผลที่เท้า ภาวะน็อค หัวใจขาดเลือด 
และมะเร็ง รายละเอียดดังต่อไปนี้  
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                    มี 7 ใน 10 ราย กล่าวว่าโรคไตเป็นภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน โดยบาง
รายไม่ทราบว่าโรคไตเป็นอย่างไร ทราบแต่เพียงว่าแพทย์บอกว่าเป็นเบาหวานอาจทําให้เป็นโรคไต
ได้ถ้าควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ดี เมื่อทําการสอบถามต่อถึงวิธีการตรวจภาวะทางไต พบว่ามี  
4 ราย ที่ทราบว่าการตรวจภาวะทางไตคือการเจาะเลือดที่ข้อพับแขนไปตรวจ ส่วนอีก 3 ราย ตอบว่า
การตรวจภาวะทางไต คือ การ X-ray และการตรวจคลื่นหัวใจ ดังคําบอกเล่าที่ว่า 

 “ป้าไม่รู้สิป้าไม่เคยตรวจ เขาน่าจะต้องมาดูข้างใน (ป้าชี้บริเวณไตตัวเอง) แต่พอ 
 เอาเลือดไป ป้าไม่รู้ว่าตรวจอะไรรึเปล่า ป้าไม่รู้” (รายที่ 6) 
 “(การตรวจไต ) ก็ตรวจ X-ray ตามปกติของเขานั่นแหละ” (รายที่ 7) 

 มี 4 ใน 10 ราย กล่าวถึงการเกิดแผลท่ีเท้าซึ่งทุกคนมีความรู้สึกว่าถึงแม้
ตนเองเป็นแผลแล้วหายยากกว่าก่อนทราบว่าเป็นโรคเบาหวาน แต่แผลที่เกิดขึ้นหายได้ง่ายกว่า
ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลเบาหวานลุกลาม  
 มี 2 ใน 10 ราย บอกว่าภาวะแทรกซ้อนทางตา ไม่ว่าจะเป็นจอประสาทตา
เสื่อม และตาบอด 
                  มี 1 ใน 10 ราย อธิบายถึงภาวะแทรกซ้อนหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
ภาวะแทรกซ้อนทางระบบปลายประสาทที่ทําให้เกิดบาดแผลได้ง่าย แผลหายช้า อาจต้องตัดอวัยวะ 
คันในช่องคลอด ภาวะทางไต ตาบอด ระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาวะติดเชื้อง่าย 
                              มี 1 ใน 10 ราย เล่าว่าหากควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้จะเกิดภาวะ
หมดสติ 
                             มี 1 ใน 10 ราย กล่าวว่ามะเร็งเป็นโรคแทรกซ้อนภาวะเบาหวาน เน่ืองจาก
พบเห็นมารดาที่เป็นโรคเบาหวานเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง  

      โดยตัวอย่างที่พบเห็นว่ามีภาวะแทรกซ้อนอย่างที่กล่าวข้างต้น ได้แก่ บิดามารดา 
ญาติใกล้ชิด คนรู้จัก เพื่อนบ้าน โดยมี 1 รายกล่าวว่า พบเห็นจากผู้มารับบริการท่ีโรงพยาบาลและใน
ชุมชนที่ตนต้องให้บริการ 

       2.2.3 แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเบาหวานที่ได้รับ 
                  เมื่อสอบถามถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน พบว่าผู้ป่วยรับทราบ
ข้อมูลมาจาก โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย การสนทนากับเพื่อนผู้ป่วยเบาหวานด้วยกัน สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ และเอกสารวิชาการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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                    มี 4 ใน 10 ราย เล่าว่าได้รับข้อมูลมาจากโรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย ทั้ง
จากการให้ข้อมูลคําแนะนําของบุคลากรด้านสุขภาพ การได้รับแผ่นพับความรู้ และการทํากิจกรรม
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
 มี 4 ใน 10 ราย กล่าวว่าได้รับข้อมูลโรคเบาหวานจากการสนทนาพูดคุยกับ
เพื่อนผู้ป่วยเบาหวานด้วยกันซึ่งมักเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลระดับน้ําตาลในเลือดของ 
วันน้ัน การรับประทานอาหารในช่วงที่ผ่านมา การใช้สมุนไพรควบคู่ในการลดระดับน้ําตาลใน
เลือด และอาการทั่วๆ ไป  
                   มี 3 ใน 10 ราย บอกว่ารับทราบข้อมูลเร่ืองโรคเบาหวานจากสื่อต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น วิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์  

                       มี 1 ใน 10 รายที่อธิบายว่า ข้อมูลเร่ืองโรคเบาหวานนั้นเป็นความรู้เดิมที่ 
ได้มาจากการศึกษาเล่าเรียน การเข้ารับการอบรมวิชาการและได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร
วิชาการ  
 2.2.4 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลท่ีได้รับ 
                   ผู้ป่วยเบาหวานมีการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการทดลองแล้ว
เห็นผลดีที่เกิดขึ้นกับตนเอง ประเมินจากผู้ให้ข้อมูล มีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้จริง และเชื่อทุก
ข้อมูล รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                    มี 5 ใน 10 ราย ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการได้ทําการทดลอง
แล้วเห็นผลดีที่เกิดขึ้นกับตนเอง เช่น ระดับน้ําตาลในเลือดลดลง สามารถรับประทานอาหาร 
รสหวานได้มากขึ้นในขณะที่ระดับน้ําตาลในเลือดไม่เพิ่ม 
 มี 3 ใน 10 ราย เล่าว่าประเมินความน่าเชื่อถือจากผู้ให้ข้อมูล โดยเชื่อว่า
บุคลากรสาธารณสุข หรือสถาบันที่มีชื่อเสียงในการ รักษาโรคเบาหวานมีความน่าเชื่อถือ เช่น แพทย์
แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในการรักษาโรคเบาหวาน 
                  มี 1 ใน 10 ราย กล่าวว่าประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูลจากการที่ต้องมี
หลักฐานยืนยันชัดเจน ว่าผู้ที่ให้ข้อมูลสามารถปฏิบัติจนเกิดผลดีได้จริง 
                   มี 1 ใน 10 ราย บอกว่าไม่ได้ประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูล โดยเชื่อทุก
ข้อมูลที่ได้รับเพราะกลัวตาย 
                    2.2.5 บุคคลที่ให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
                 ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ไม่มีบุคคลที่ให้คําปรึกษาเฉพาะเกี่ยวกับภาวะ
โรคเบาหวานจะเป็นการสนทนากันเองระหว่างผู้ป่วยเบาหวานที่มาพบกันโดยข้อมูลที่พูดคุยกัน
ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับระดับน้ําตาลในเลือด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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                    มี 9 ใน 10 ราย เล่าว่าไม่มีคนให้ค้าปรึกษาแบบเฉพาะเจาะจงหากเจอใครก็
จะคุยด้วยแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเบาหวานท่ีเจอกันระหว่างมารับ 
                 มี 1 ใน 10 ราย ที่กล่าวว่าปรึกษาบุคคลหลากหลาย เช่น แพทย์ พยาบาล 
ผู้ป่วยเบาหวาน ดังคํากล่าวที่ว่า 

 “มีแพทย์เฉพาะไหม ไม่มีหรอกนะ ถ้าเจอปัญหาก็หมอนั่นแหละ ถามหมอเอา... 
 กับเพื่อนที่เป็นเบาหวานก็คุยนะ กับเพื่อนที่รับผิดชอบผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นพยาบาล 
  (ก็คุยแต่) จะต่างกันเยอะ...” (รายที่ 4)       

 2.3 การตอบสนองด้านพฤติกรรม 
 2.3.1 การดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 

                  ผู้ป่วยเบาหวานอธิบายการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ไม่ว่าจะเป็น 
การควบคุมปริมาณอาหาร การออกกําลังกาย การตรวจดูแลเท้าตนเอง การรับประทานยาสม่ําเสมอ 
และการควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                    มี 5 ใน 10 ราย เล่าถึงการควบคุมอาหาร ไม่ว่าจะเป็น การลดการ
รับประทานอาหารจําพวกแป้ง การลดปริมาณอาหาร ลดอาหารที่มีรสหวาน เพิ่มการรับประทานผัก 
เลือกประเภทอาหารที่รับประทาน และการใช้อาหารแลกเปลี่ยน  
                   มี 5 ใน 10 ราย กล่าวว่าดูแลตนเองโดยการออกก้าลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกกําลังกายเบาๆโดยการบิดตัว ชกลม โยคะ ไทเก็ก การเดินเร็ว และการวิ่ง  
                               มี 3 ใน 10 ราย บอกว่าการท้างานในแต่ละวันถือว่าเป็นการออกก้าลังกายอยู่
แล้ว เน่ืองจากต้องเดินไปกลับนาทุกเช้าเย็น ตักน้ํา ขุดดิน  และทําสวนจึงไม่ได้ออกกําลังกาย 
เพิ่มเติมอีก  
                  มี 4 ใน 10 ราย อธิบายถึงการดูแลเท้าตนเอง โดยการตรวจเท้าตอนอาบน้ํา 
สังเกตอาการชาหรือความผิดปกติของเท้า และการสวมรองเท้าเสมอเวลาออกจากบ้าน 
                              มี 2 ใน 10 ราย เล่าว่าต้องดูแลตนเองเร่ืองการรับประทานยา โดยต้อง
รับประทานยาสม่้าเสมอ หากไปไหนไม่ได้พกยาที่ต้องรับประทานไปด้วยก็จะไปหาซื้อจากร้านขาย
ยามารับประทานเพื่อที่จะไม่ได้ขาดยา 
                        มี 1 ใน 10 ราย กล่าวว่าต้องดูแลเร่ืองอารมณใ์ห้ผ่อนคลายอยู่เสมอเพราะ 
ระดับน้ําตาลในเลือดจะสูงขึ้นถ้ามีความเครียด 
        2.3.2 พฤติกรรมการควบคุมอาหาร 
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      มี 8 ใน 10 ราย รับรู้ถึงความส้าคัญของการควบคุมอาหาร ว่าการควบคุม
อาหารสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดและทําให้ภาวะโรคเบาหวานดีขึ้นได้ แต่ทั้งหมดควบคุม 
อาหารไม่สม่ําเสมอ มีการรับประทานขนมหวาน การเพิ่มปริมาณข้าว การเพิ่มมื้ออาหาร การ 
รับประทานอาหารว่าง รับประทานผลไม้รสหวานเป็นประจํา เช่น กล้วย ฝร่ัง มะม่วง มะละกอ 
                  มี 3 ใน 10 ราย เล่าว่าจะควบคุมอาหารในช่วงระยะเวลาใกล้พบหมอ โดย
การลดปริมาณอาหาร งดอาหารที่มีรสหวาน งดการรับประทานผลไม้ ในช่วงเวลา  3 -5 วัน 
เน่ืองจากไม่ต้องการเพิ่มยา และกลัวแพทย์ตําหนิหากน้ําตาลในเลือดสูง  
                               มี 2 ใน 10 ราย ที่ไม่รับรู้ถึงความสําคัญของการควบคุมอาหารโดยผู้ป่วย
หนึ่งรายให้เหตุผลว่าในความรู้สึกของตัวเองการควบคุมอาหารเป็นการทรมานตนเองมากเกินไป 
ดังคําพูด 

 “เร่ืองคุมอาหาร ไม่เอาๆๆ บอกว่าไม่เอาเด็ดขาด เร่ืองอะไรจะไปทรมานตนเอง 
  คิดง่ายๆ อย่างตอนกลางวันเขาอยู่ทั้งวัน กลางคืนเขาพักผ่อน อย่างเรานี่มาท้างานกลางคืน 
 (ผู้ป่วยมีอาชีพเป็นยาม) แล้วกลางวันได้นอนบ้างไม่นอนบ้างจะให้ไปอดอยู่ท้าไมน่ะ... 
 คนเราน่ะ มันเหนื่อย ถ้ากินไม่อิ่มมันก็หิวอยู่อย่างนั้นแหละ แล้วใครจะไปทรมาน ยิ่ง 
 อดหลับอดนอนก็ยิ่งหิวอยู่ (หิว)โซอยู่อย่างนั้น...ไม่อยากคุมอาหาร ไม่ยอมหิวน่ะบอก 
 แค่นั้น ไม่อยากทรมานสังขารตัวเอง” (รายที่ 7) 

        2.3.3 ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร 
                 ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมอาหาร เช่น อาหารจําพวก
แป้งจะกลายเป็นนํ้าตาลเมื่อรับประทานเข้าไป การลดปริมาณอาหารที่รับประทานสามารถควบคุม 
ระดับน้ําตาลในเลือดได้ เร่ืองอาหารแลกเปลี่ยน และผักบางชนิดมีความหวานปนอยู่ รายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
                    มี 4 ใน 10 ราย มีความรู้ว่าอาหารจ้าพวกแป้งจะกลายเป็นน้้าตาลเมื่อ
รับประทานเข้าไป ไม่ว่าจะเป็น เผือก มัน ข้าวโพด ข้าวเหนียว ข้าว 
                  มี 3 ใน 10 ราย ทราบว่าการลดปริมาณอาหารท่ีรับประทานสามารถควบคุม
ระดับน้้าตาลในเลือดได้ 
                               มี 3 ใน 10 ราย ทราบเร่ืองอาหารแลกเปลี่ยน เช่น หากรับประทานก๋วยเตี๋ยว
ในมื้ออาหารนั้นไม่ควรรับประทานข้าวอีก วุ้นเส้นสามารถแทนข้าวได้ ข้าวโพดครึ่งฝักแทนข้าว
ทัพพีอาหารจําพวกแป้งทดแทนข้าวได้ และหากรับประทานขนมหวานต้องลดการรับประทาน
อาหารอย่างอื่นลง ดังข้อความที่ว่า 
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 “เพื่อนพยาบาลมาเห็นพี่ เช่นวันน้ีเขากินขนมกันพี่ก็ตักมาค้านึงมันว่าเลยนะ 

  เป็นเบาหวานกินหวานได้ยังไง อ้าว ก็ฉันกินค้าเดียว แกจะให้ฉันอยากไปตลอดชีวิต 

 โดยที่ไม่สามารถแตะต้องอันนี้ได้เลยรึไง แต่ขณะที่หมอที่ดูแลเรา หรือหมอที่สระบุรี 

  เขาก็จะบอกว่า กินได้บ้าง มันก็เหมือนคนธรรมดาแหละต้องหาอาหารแลกเปลี่ยน  
 ไม่ใช่ว่าคุณแหมกินขนมจีนแล้วคุณก็อยากกินก๋วยเตี๋ยว คุณก็กินก๋วยเต๋ียว ไม่ใช่ทั้งกิน 

 ข้าวและข้าวเหนียว ต้องรู้ว่าเรากินได้เท่าไหร่ เช่น ข้าวทัพพีนึงเนี่ย ถ้าเรากินข้าวต้มก็ 
 จะได้สองทัพพีใช่ไหม มันก็จะมีส่วนแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างนี้ มันก็แลกเปลี่ยนเอา  
 อย่างขนมพอกินขนมนี้แล้วฉันก็รู้ว่าฉันก็ต้องงดข้าวลงหน่อยนึง ไม่ใช่ฉันกินไม่ได้เลย  
 ไม่งั้นฉันก็อยากแย่สิ พอคนอ่ืนเผลอฉันก็ขโมยกินมันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหม” 

  (รายที่ 4)  

       มี  2 ใน 10 รายทราบว่าผักบางชนิดมีความหวานปนอยู่ โดย 1 รายใช้
ความรู้จากการศึกษาอบรมอธิบายถึงการจัดประเภทของผักที่รับประทานได้ไม่จํากัด และผักที่ต้อง
ควบคุมปริมาณ ส่วนอีก 1 รายใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยตนเองว่ารับประทานผักบางชนิด
แล้วระดับน้ําตาลในเลือดสูง 

      2.3.4 การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับยาสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
                  ข้อมลูเร่ืองสมุนไพรผู้ป่วยเบาหวานรับทราบมาจากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็น 
คนรู้จัก  คนที่เป็นที่นับถือของชุมชน การเดินขายสมุนไพรแบบเคาะประตูบ้าน ได้ยินจากวิทยุ  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                    มี 3 ราย รับทราบข้อมูลจากคนรู้จักแนะน้าให้ลองรับประทานสมุนไพรที่
เคยลองแล้วได้ผลดี เช่น ฟ้าทะลายโจร ยอดมะยม ลูกมะยม รังมดแดงบนต้นสะเดา ใบมะนาว 
ใบเตย มะรุม  
                              มี 2 ราย เล่าว่า การพูดคุยเร่ืองสมุนไพรเป็นเร่ืองของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานท่ี
มีความสนใจด้านสมุนไพรด้วยกัน โดยคนที่สนใจข้อมูลก็มักจะเข้าไปสอบถามเร่ืองสมุนไพรต่อ 
และหากกลุ่มที่สนใจเร่ืองสมุนไพรทราบว่าผู้ป่วยรายไหนไม่เคยใช้ยาสมุนไพรก็จะไม่เข้าไปพูดคุย
ในเร่ืองดังกล่าวที่ว่า 

 “เขาไม่ค่อยแนะน้าฉันหรอก เขารู้ว่าฉันอยู่โรงพยาบาล ก็คงรู้ๆ ว่าโรคนี้เป็นยังไง 
  ก็ไม่เห็นมาจู้จี้อะไร ก็คงรู้ โตๆ แล้ว ประเด็นคือเขารู้อยู่แล้วว่าเรากินยาตลอดไม่ขาดยา 
  ไม่ใช่อยู่ๆ ก็หายไปกินยาหมอ้ สักพักก็กลับมากินยาหลวง ซึ่งแบบนี้เขามีกันเยอะ เรา 
 ไม่เคย เรากินยาหลวงตลอด” (รายที่ 7) 
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  “เคยได้ยินเหมือนกัน แต่ไม่สนใจ...ไม่เคยกิน กินแต่ยาหลวง...เราไม่ได้ถาม 
  เขาก็ไม่ได้เล่า เราต้องถามเขาก่อน นี่ไม่เคยถามเขา คนที่สนใจเขาก็มันจะคุยกัน”  
 (รายที่ 9) 

  มี 4 ราย อธิบายถึงการเดินขายสมุนไพรแบบเคาะประตูบ้าน ว่าจะมีคนต่าง
พื้นที่เข้ามาขายยาสมุนไพรตามบ้าน โดยเข้ามาสอบถามประวัติการเป็นโรคเร้ือรังถึงบ้าน ก่อนจะ
เสนอขายยาสมุนไพรให้ โดยราคาอยู่ที่ 100-500 บาท มีทั้งสมุนไพรที่เป็น แก่นไม้รากไม้ และยา
ลูกกลอน มาเสนอขายตามบ้านเดือนละประมาณ 1-2 คร้ัง โดยผู้ป่วยเบาหวานมีทั้งที่ซื้อมาทดลอง
ใช้และไม่ซื้ออย่างเด็ดขาด 
                  มี 1 ราย เล่าถึงการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางวิทยุ ซึ่งเปิดฟัง
เป็นประจําจนรู้สึกติดหู รวมทั้งเห็นชื่อบริษัทดังกล่าวตามรายการชกมวยต่างๆ จึงได้ลองสั่งมา
รับประทาน ราคาประมาณ 1000-2000 บาท แต่ไม่สามารถหายขาดจากโรคเบาหวานตามที่โฆษณา
ไว้จึงเลิกใช้และไม่เชื่อถืออาหารเสริมอีกเลย 
                    มี 1 ราย กล่าวว่าฟังรายการวิทยุเกี่ยวกับสมุนไพร เมื่อรับฟังรายการวิทยุ
ชุมชนแล้วรู้สึกว่าน่าเชื่อถือเพราะผู้จัดรายการเป็นแพทย์แผนไทย โดยทําตามคําแนะนําในการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านแตไ่ม่ได้ซื้อยาสมุนไพรที่โฆษณาขาย   

                มี 1 ราย แสดงความคิดเห็นต่อรายการโฆษณาขายอาหารเสริมในเคเบิลทีวี 
โดยเปิดรายการในเคเบิลทีวีให้ผู้วิจัยดูและกล่าวว่าทางราชการขาดการควบคุมดูแลที่จริงจังทําให้มี
การนําข้อมูลที่หลอกลวงมาให้ประชาชน ดังคํากล่าวที่ว่า 

 “(เสียงในรายการเคเบิลทีวี โฆษณา เคร่ืองดื่ม เอ็นไซม์ มีการน้าผู้ป่วยมาเล่าว่า 

 กินแล้วดีขึ้น พิธีกรเป็นดาราที่คุ้นหน้า ผู้ร่วมรายการเป็นประธานบริษัท โดยร่วมกัน 

 กล่าวว่าให้กินผลิตภัณฑ์เพิ่มเข้าไปควบคู่กับการรักษาโรคที่เป็นอยู่แล้ว) อย่างรายการ 

 พวกนี้...พวกอาหารเสริมเอ็นไซม์อะไรที่โฆษณาว่ารักษาโน้นรักษานี่มันเป็นจุดที่ 
 เภสัชกรต้องตรวจสอบไหม มันหลอกลวงไหม หรือเป็นจริงไหม มากน้อยแค่ไหน  
 ว่ามันเป็นพวกโฆษณาเกินจริง...อยากรู้ว่าท้าไมสาธารณสุขหละหลวมกันจัง ท้าให้ 
 คนพวกเน่ียมาหลอกลวงชาวบ้านได้ง่ายขึ้น เพราะว่ามันไม่ถูกต้อง อย่างคนเป็นโรค 

 เขาอยากหาย อย่างเราเรายังอยากหายจัง ไอ้เงินแค่นี้มันไม่ได้มากมายน่ะ แต่พอเรากิน 

 แล้วมันไม่ใช่ พอไม่ใช่ก็ช่างหัวมัน ไม่มีใครใส่ใจ อย่างนี้มันไม่ใช่ มันเหมือนความ 

 บกพร่องของกระทรวงด้วย เนี่ยตอนนี้มีแต่คนหาเงิน เพราะว่าพอคุณกินเข้าไปดีปุ๊บ 

 คุณก็หาเงินต่อคุณก็เป็นตัวแทนจ้าหน่าย มันขยายเหมือนแชร์ลูกโซ่ มันท้าให้ล้าบาก 
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 ส้าหรับคนที่ไม่เข้าใจว่ามันต้องกินอะไร ต้องท้าอะไร มองว่ามันเหมือนกับยาวิเศษถ้า 

 ยิ่งขาดความรู้ยิ่งโดนหลอกง่ายเลย” (รายที่ 10) 

 มี 2 ราย เล่าว่ารับทราบข้อมูลสมุนไพรจากคนที่เป็นท่ีนับถือของชุมชน 
เช่น แพทย์แนะนําอาหารเสริมควบคุมภาวะเบาหวาน พยาบาลแนะนํากาแฟลดน้ําหนัก ผู้นําชุมชน 
แนะนําชาชงลดระดับน้ําตาลในเลือด   
        2.3.5 พฤติกรรมการใช้สมุนไพร 

                  พฤติกรรมการใช้สมุนไพรของผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ การใช้สมุนไพรควบคู่
กับยาลดระดับน้ําตาลในเลือด ทดลองใช้สมุนไพรเมื่อไม่ได้ผลก็เลิกใช้สมุนไพร และไม่ทดลองใช้
สมุนไพรเด็ดขาด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                    มี 4 รายเล่าว่าใช้สมุนไพรควบคู่กับยาลดระดับน้้าตาลในเลือด ดังคําบอกเล่า
ที่ว่า 

 “กินยาหลวงแล้วต้องกินยาสมุนไพรถึงอยู่ได้... ถ้ากินฟ้าทะลายโจรชงกับน้้าร้อน  
 ต้มก็ได้ ไม่งั้นถ้าเรากินของหวานมัน (ระดับน้้าตาลในเลือด) จะขึ้นไวมากไง...มันอยู่ 
 ได้นะหมอ เป็นเบาหวานแล้วมันก็กินได้ กินของหวานเพิ่มได้หน่อย กินยาหลวงอย่าง 
 เดียวไม่ไหวมันจะขึ้นอย่างเดียว” (รายที่ 6)    

ซึ่งผู้ป่วยที่ใช้สมุนไพรทุกรายกล่าวว่า “ถ้าลองสมุนไพรแล้วไม่ดีขึ้นก็เลิก” สมุนไพรที่เคยทดลองใช้
ได้แก่ ใบเตย ฟ้าทะลายโจร ลูกใต้ใบ ใบโพธิ์ ยอดมะยม ยอดมะนาว ลูกมะยม ลูกมะดนั ยอดมะรุม 
เมล็ดมะรุม มีเพียง 2 ราย ที่กล่าวว่า “ไม่ทดลองใช้สมุนไพรเด็ดขาด”  
        2.3.6 พฤติกรรมการบริหารยา 
                 พฤติกรรมการบริหารยาของผู้ป่วย มีทั้ง การปรับยาเอง ฉีดอินซูลินแล้ว
ไม่ได้ทานอาหารตาม การลืมทานยา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                     มี 2 ราย เล่าถึงการปรับยาของตนเองตามสภาพร่างกาย ดังประโยคที่ว่า 

 “ไปตรวจ (เบาหวาน ) ที่โรงพยาบาลนี่แหละ เจอคร้ังแรก (ระดับน้้าตาลในเลือด)  
 รู้สึกจะเป็น 203 หมอก็ให้พี่กินยา เม็ดแตง (glibenclamide) เม็ดนึง แต่พี่ก็พยายาม 

 เร่ิมต้นจะไม่กิน พยายามจะปฏิบัติตัวเอง (ควบคุมอาหาร) ได้สักประมาณเกือบปีมั้ง 

  เหลือแต่ซี่โครงคือผอมมาก เรากระล้า (ระมัดระวัง ควบคุม ) ของ ก็เลยต้อง กลับมา 

 กิน (ยา) แต่ไม่ได้กินเม็ดนึง กินครึ่งเม็ด คือคนดื้อไง กินคร่ึงเม็ดประมาณ 2-3 ปีก็จะ 

 ไม่ไหว ก็เลยต้องกลับมากินเม็ดนึง ...มันส้าคัญอยู่ที่ตัวเรา ถ้าตัวเราไม่ตรวจสอบ 
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 ตัวเองว่ากินเข้าไปแล้วมีอาการโต้กลับมาเป็นไง มันก็จะต้องกิน (ยา) เพิ่มเร่ือย...ก็ถ้า 

 สมมุติว่ามันคุมเราไม่อยู่ อาการมันจะบอก มันจะโหย ไม่โหยก็ตึงคอ ตึงคอมาก แล้ว
 หนักหัวจงัเน่ีย ฉี่บ่อย แสดงว่าคุมไม่อยู่แล้ว ต้องเพิ่มยา (เรา) เก่งกว่าหมออีกนะ” (รายที่ 10) 

                    มี 2 ราย กล่าวว่าเมื่อฉีดอินซูลินแล้วไม่ได้รับประทานอาหารภายใน 30 นาที 
เพราะทํางานเพลินจนลืมเวลา และต้องรีบออกมาทํางานแต่เช้ามืดทําให้ไม่สามารถรับประทาน
อาหารหลังจากฉีดอินซูลินได้ 
                   มี 1 รายเล่าว่าเคยลืมทานยา เน่ืองจากความเร่งรีบในการทํางาน  

 

สรุป 

    ผู้ป่วยมีการตอบสนองทั้งด้านอารมณ์ สติปัญญาการรับรู้ และพฤติกรรมเมื่อทราบว่า
เป็นเบาหวานโดยสรุปดังนี้ 

     การตอบสนองด้านอารมณ์ของผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยมีความรู้สึกเมื่อทราบว่าเป็นเบาหวาน 

คร้ังแรกว่า เช่น รู้สึกเสียใจ กลัว ตกใจ โกรธ และเฉยๆ ผู้ป่วยมีความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะ
โรคเบาหวาน คือ ไม่ต้องการมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เป้าหมายในชีวิตที่ทําให้ผู้ป่วยต้องการมี
ชีวิตที่ยืนยาว คือ การอยู่ดูแลความสําเร็จของลูก พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีความคับข้องใจในภาวะ
โรคเบาหวาน โดยตอบว่ารู้สึกเฉยๆเมื่อสอบถามถึงความรู้สึกเกี่ยวกับภาวะโรคเบาหวานในปัจจุบัน  

     การตอบสนองด้านสติปัญญาการรับรู้ของผู้ป่วย ได้แก่ สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน
ของตนว่ามาจากหลายสาเหตุ เช่น การรับประทานอาหารที่มีรสหวาน กรรมพันธุ์ เบาหวานเป็นโรค
แทรกซ้อนจากโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ ผู้ป่วยทราบถึงความรุนแรงเมื่อควบคุมภาวะโรคไม่ได้ว่าทําให้
เกิด โรคไต แผลที่เท้า และจอประสาทตาเสื่อม  ผู้ป่วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานจาก
โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ส่วนใหญ่ไม่มีผู้ที่ให้คําปรึกษาเร่ืองโรคเบาหวานโดยเฉพาะ ผู้ป่วยจะ
ทําการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ป่วยเบาหวานรายอ่ืนเมื่อมารับบริการที่คลินิกเบาหวาน ซึ่งจะ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการที่ได้ลองปฏิบัติแล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีตามที่ตนคาดหวัง 

      การตอบสนองด้านพฤติกรรมของผู้ป่วย ได้แก่ ในช่วงแรกที่ทราบว่าเป็นเบาหวาน
ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ได้เตรียมใจรับสภาพการเป็นเบาหวาน ทําให้ไม่พร้อมในการดูแลภาวะ
โรคเบาหวาน ทําให้มีการแสวงหาการรักษาต่างๆ เช่น สมุนไพร อาหารเสริม ที่กล่าวอ้างว่าสามารถ
ทําให้หายขาดจากการเป็นเบาหวานได้  ผู้ป่วยทุกรายทราบว่าการที่จะมีภาวะโรคเบาหวานที่ดีอย่าง
ที่ตนได้คาดหวังต้องควบคุมอาหาร แต่ผู้ป่วยเลือกที่จะควบคุมอาหารไม่สม่ําเสมอ หรือควบคุม 

อาหารในช่วงใกล้พบแพทย์เท่านั้น 
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3 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังอ้านาจ 

       ตามแนวคิดของกิบสัน ปัจจัยที่จะทําให้บุคคลมีกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจก็คือ 
ความมุ่งมั่นทุ่มเท (Commitment) ความผูกพัน (Bond) และความรัก (Love) ของบุคคลที่มีต่อเร่ือง
นั้นๆ ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ ได้แก่ ความเชื่อ (Beliefs) ค่านิยม 
(Value) ประสบการณ์ส่วนบุคคล (Experience) การสนับสนุนทางสังคม (Social support) และ
เป้าหมายในชีวิต (Determination) โดยมีความคับข้องใจ (Frustration) ปัญหา หรืออุปสรรค เป็น
ปัจจัยส่งเสริมที่ทําให้บุคคลเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ จากประเด็น
ข้อคําถามต่างๆ ที่ใช้สัมภาษณ์ ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่สามารถส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อํานาจในผู้ป่วยแต่ละราย แบ่งประเด็นได้ดังนี้ 
       3.1 ความมุ่งมั่นทุ่มเท (Commitment) 
             ความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมให้บุคคลมีกระบวนการเสริมสร้าง
พลังอํานาจอํานาจ ทําให้บุคคลต้องการปรับเปลี่ยนภาวะสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น เป็นแรงกระตุ้น
จากภายในตนเองที่จะทําการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
                    มี 4 ใน 10 ราย ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างชัดเจน คือการลงมือปฏิบัติทันทีที่พบ
ปัญหาและทั้ง 4 รายสามารถผ่านทั้ง 4 ขั้นตอนของกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ ทั้งการ
ค้นพบสถานการณ์จริง การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 
และการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความมุ่งมั่นทุ่มเทดังกล่าวได้แสดงออกมาทั้ง
จากคําพูดและพฤติกรรมที่พร้อมพัฒนาตนเองเมื่อประสบกับปัญหาภาวะสุขภาพของตน เช่น 
 รายที่ 1 มีความมุ่งมั่นทุ่มเทอยู่ก่อนแล้ว สังเกตได้จากเมื่อสัมภาษณ์ 
แล้วผู้ป่วยเล่าว่าได้ลองพยายามควบคุมอาหารมาตลอดระยะเวลา 2 ปีที่เป็นเบาหวาน เมื่อเกิดความ
ล้มเหลวถึงแม้ว่าจะท้อแท้แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะสามารถกลับมาพยายามควบคุมอาหารได้ใหม่  
และผู้ป่วยเล่าว่ากําลังหาช่วงเวลาเร่ิมต้นการควบคุมอาหารอีกครั้ง เมื่อผู้วิจัยเสนอทางเลือกให้
ควบคุมอาหารหลังช่วงปีใหม่ ผู้ป่วยแสดงความมุ่งมั่นโดยการเร่ิมการควบคุมอาหารทันทีไม่รอถึงปี
ใหม่  

            รายที่ 4 มีความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างชัดเจน เนื่องจากเมื่อผูว้ิจัยให้ประเมินการ 
ดูแลสุขภาพของตนเอง ผู้ป่วยกล่าวว่าในความรู้สึกของตนเองนั้น ตนเองน่าจะต้องดูแลสุขภาพได้
ดีกว่านี้ ต้องมีวินัยกับการควบคุมอาหาร การออกกําลังกายให้มากขึ้น และในการสัมภาษณ์คร้ังที่ 2 
ผู้ป่วยพบความผิดปกติของผลการตรวจคลื่นหัวใจ ทําให้ผู้ป่วยรู้สึกกลัวและเพิ่มความมุ่งมั่นในการ
ดูแลภาวะโรคเบาหวานให้ดีมากยิ่งขึ้น  
                                       รายที่ 10 มีพฤติกรรมที่สนใจดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องเสมอ 
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มาก่อนหน้าที่จะทําการศึกษา สังเกตจากประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลหนองแซง พบว่าผู้ป่วยมา
ปรึกษาแพทย์ทันทีที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับสภาพร่างกายที่เกิดขึ้น เช่น พบบาดแผลเพียงเล็กน้อย 
อาจเนื่องมาจากพ่อของผู้ป่วยเป็นแผลเบาหวานลุกลาม ทําให้ผู้ป่วยรู้สึกกลัวและมีพฤติกรรมการ
ตรวจดูแลเท้าเป็นประจําในตอนอาบน้ําและก่อนนอน ในการสัมภาษณ์คร้ังแรก ผู้ป่วยแสดงถึง 
ความมุ่งมั่นโดยกล่าวอย่างชัดเจนว่าตนเองต้องเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี ผู้ป่วยพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามคําแนะนําเมื่อได้ทําความเข้าใจว่าการกระทําดังกล่าวสามารถทําให้ภาวะสุขภาพของ
ตนเองดีขึ้นได้  เช่น การรับประทานยาลดไขมันในเลือดตามแพทย์สั่ง การออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

            รายที่ 6 มีความมุ่งมั่นทุ่มเทชัดเจน โดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพอย่างทันทีเมื่อทราบว่าตนเองไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
(น้อยกว่า 130 mg%) เน่ืองจากต้องการให้ภาวะโรคเบาหวานของตนเองอยู่ในระดับดี เมื่อสามารถ
ควบคุมอาหารได้แล้ว ผู้ป่วย ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่องเพื่อภาวะ
โรคเบาหวานที่ดีต่อไป โดยกล่าวว่าตัวเองต้องดูแลสุขภาพของตนเองไม่ควรละเลยจนทําให้ระดับ
น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นมาอีก 
 มี 3 ใน 10 ราย ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทพอประมาณ คือไม่มีความต่อเน่ืองของ
การปฏิบัติ ทําการแก้ไขปัญหาเฉพาะช่วงที่ตนเองให้ความสนใจ เช่น 
             รายที่ 2 มีความต้องการไม่ให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
(130 mg%) เพราะไม่ต้องการรับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่ม เนื่องจากมีความเชื่อว่า 
การรับประทานยาปริมาณมากและต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานจะทําให้เกิดความผิดปกติกับไตได้  
แต่ผู้ป่วยควบคุมอาหารไม่ต่อเน่ือง และมีความคงอยู่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร และ
การออกกําลังกายในระยะสั้น 
                                      รายที่ 9 ผู้ป่วยมีระดับน้ําตาลในเลือดไม่สม่ําเสมอถึงแม้จะได้รับการ 
แนะนําจากบุคลากรสาธารณสุขทุกคร้ังที่ไปรับบริการ จากประวัติในเวชระเบียน พบว่าผู้ป่วยมี
พฤติกรรมบริโภคผลไม้และอาหารรสหวานเป็นบางช่วงของปี จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยมีความ
ต้องการไม่ให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน (130 mg%) เพราะกลัวเป็นโรคไต 
เน่ืองจากได้รับข้อมูลจากรายการโทรทัศน์เร่ืองการฟอกไตผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านและแพทย์ที่
โรงพยาบาลบอกว่าถ้าเป็นโรคเบาหวานแล้วไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์ 
มาตรฐาน (น้อยกว่า 130 mg%) ได้อย่างต่อเนื่องจะทําให้เกิดภาวะทางไตได้ง่าย จึงทําให้ผู้ป่วยรู้สึก
กลัวและมีความต้องการที่จะลดระดับน้ําตาลในเลือด 
             รายที่ 5 คร้ังแรกที่สัมภาษณ์พบว่าผู้ป่วยไม่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะดูแล
สุขภาพของตนเน่ืองจากมีความเชื่อว่าภาวะโรคเบาหวานของตนนั้นแย่ลงตามอายุที่มากขึ้น และ
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ภาวะโรคเบาหวานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลว่าสภาพโรคเบาหวาน
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวมากกว่าปัจจัยเร่ืองอายุ ทําให้ผู้ป่วยเร่ิมมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะ
ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น แต่ในระหว่าง 3 เดือนที่ทําการศึกษาผู้ป่วยไม่สามารถทําให้ความ
มุ่งมั่นทุ่มเทนั้นคงอยู่ได้ต่อเนื่อง สังเกตได้จากเมื่อผู้ป่วยมีปัญหาปวดไหล่เกิดขึ้นทําให้ผู้ป่วยหันไป
ให้ความสนใจในปัญหาดังกล่าวมากกว่า เพราะปัญหาปวดไหล่เป็นปัญหาที่ชัดเจนเน่ืองจากอาการ
ปวดทําให้เครียด และนอนไม่หลับ ผู้ป่วยแสดงออกถึงการให้ความสําคัญของปัญหาปวดไหล่โดย
การแสวงหาการรักษาหลายโรงพยาบาลทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก เมื่อปัญหาการ
ปวดไหล่กลายเป็นปัญหาสําคัญของผู้ป่วยถึงแม้ผู้วิจัยมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์โดยการเจาะ
ระดับน้ําตาลในเลือดแล้วพบว่าระดับน้ําตาลในเลือดสูง ผู้ป่วยก็ไม่ได้แสดงท่าทีสนใจในผลเลือด 
ซึ่งต่างจากคร้ังที่ผ่านมาที่มีความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดภาวะโรคที่ดี 
 มี 3 ใน 10 ราย ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ชัดเจน คือ ถึงแม้ผู้ป่วยจะรับทราบปัญหา
ด้านสุขภาพ หรือวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ผู้ป่วยไม่เลือกที่จะแก้ไข ผู้ป่วยทั้ง 3 รายไม่
สามารถผ่านขั้นการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไปถึงขั้นการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 
ได้  เช่น 
             รายที่ 3 เน่ืองจากความจําเป็นทางเศรษฐกิจทําให้ความต้องการรายได้ใน
การยังชีพมีมากกว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดูแลสุขภาพของตนเอง สังเกตจากผู้ป่วยละเลยการไป
พบแพทย์เมื่อได้รับการส่งตัวไปตรวจจอประสาทตาที่โรงพยาบาลสระบุรีเมื่อ 1 ปีที่แล้ว 
(พ.ศ. 2552) โดยให้เหตุผลว่าสภาพการมองเห็นยังเป็นปกติ ผู้ป่วยยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าถึงแม้ไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่ในการไปตรวจจอประสาทตาที่โรงพยาบาลสระบุรีแต่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสาร ค่าอาหาร การเสียรายได้ในวันนั้น รวมถึงความยุ่งยากในการ
ที่ต้องหาผู้ติดตามไปด้วย ทําให้ผู้ป่วยเลือกที่จะไม่ไปรับการตรวจรักษาตาอย่างต่อเนื่องที่
โรงพยาบาลสระบุรี ส่วนภาวะโรคเบาหวานนั้นผู้ป่วยให้ความสําคัญกับปัญหาการเกิดบาดแผลแต่
ละเลยที่จะตรวจดูแลสภาพเท้าของตนเองทุกวัน ผู้ป่วยเล่าว่ากว่าจะรู้ตัวว่าเป็นแผลก็ต่อเมื่อรู้สึกปวด
และแผลได้ลุกลามไปมากแลว้ เมื่อมาล้างแผลที่โรงพยาบาลก็จะถูกแพทย์ตําหนิเร่ืองการดูแลเท้าทุก
คร้ัง นอกจากนี้ผู้ป่วยเล่าต่อว่าตนให้ความสําคัญกับปัญหาภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา แต่ตามประวัติ 
การรักษาที่โรงพยาบาลพบว่าผู้ป่วยมีระดับน้ําตาลในเลือดสูง (มากกว่า 200 mg%) บ่อยคร้ัง สลับ
กับการที่มีระดับน้ําตาลในเลือดตํ่า (น้อยกว่า 60 mg%) ผู้ป่วยกล่าวถึงสาเหตุว่าเน่ืองจากตนมีอาชีพ
รับจ้างทั่วไป ทําให้ไม่มีเวลาทานอาหารในช่วงเช้าและไม่ได้ฉีดยาช่วงเย็นขึ้นอยู่กับลักษณะงานใน
แต่ละวัน ถึงแม้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่าบ่อยคร้ังแต่ผู้ป่วยไม่ได้สะท้อนคิดถึงการปรับเปลี่ยน 
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พฤติกรรมตนเองในการบริหารยา เพียงแค่ทําการแก้ไขเมื่อเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่าโดยการ 
รับประทานน้ําหวาน  
                                       รายที่ 7 มีความมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ชัดเจนในการดูแลภาวะโรคเบาหวานของ
ตนเอง ผู้ป่วยรับทราบปัญหาการไม่ควบคุมอาหารอย่างต่อเน่ืองของตนเอง โดยผู้ป่วยเลือกที่จะ
ควบคุมอาหารในช่วงที่ใกล้จะพบแพทย์เพื่อให้ระดับน้ําตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติ (น้อยกว่า 130 mg%) 
เน่ืองจากไม่ต้องการเพิ่มยาโรคเบาหวาน และผู้ป่วยยังคงพึงพอใจกับการรับประทานอาหารทุก
อย่างตามความต้องการของตนเอง แม้ว่าผู้วิจัยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์โดยการเจาะระดับน้ําตาล 
ในเลือดหลังอาหารได้ผลเป็น 188 mg% ผู้ป่วยก็ไม่แสดงท่าทีกังวลใดๆ โดยกล่าวว่าในความคิด
ของตนเองระดับน้ําตาลในเลือดคร้ังนี้ไม่สูง ดังนั้นจึงไม่ต้องทําการปรับปรุงใดๆ ผู้ป่วยเล่าถึง 
พฤติกรรมการดื่มสุราว่ามีส่วนทําให้ไม่สามารถควบคุมอาหารได้ เนื่องจากการร่วมดื่มสุราเป็นการ
แสดงถึงการเข้าสังคมกับเพื่อนบ้านดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธได้  
                                       รายที่ 8 มีความมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ชัดเจนในการดูแลภาวะโรคเบาหวาน 
เท่าที่ควรสังเกตจากการที่ผู้ป่วยทราบปัญหาในการดูแลภาวะเบาหวานว่ามาจากการที่ไม่สามารถ
ควบคุมอาหารได้ รวมทั้งไม่สามารถรับประทานอาหารหลังจากฉีดยามื้อเช้าได้เนื่องจากต้องรีบมา
ทํางาน แต่ผู้ป่วยก็ไม่ได้ทําการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่อย่างใด  เมื่อทําการสอบถามกับ
ลูกสาวของผู้ป่วยพบว่าไม่สามารถห้ามเร่ืองการรับประทานอาหารของผู้ป่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
รับประทานข้าวและขนมหวานในปริมาณมาก ผู้ป่วยยังมีพฤติกรรมการดื่มสุราเป็นประจําและไม่
สามารถทักท้วงได้เช่นกัน  

      3.2 ความผูกพัน (Bond) และความรัก (Love) 
             ความผูกพันและความรักของบุคคลที่มีต่อเร่ืองนั้นๆ เป็นแรงกระตุ้นให้เกิด
กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ นอกจากความผูกพันและความรักในตัวเอง ยังรวมถึงความ
ผูกพันและความรักในบุคคลที่ตนรัก ล้วนแต่เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลต้องการพัฒนาตัวเอง ต้องการ
มีภาวะสุขภาพที่ดีเพื่ออยู่กับบุคคลอันเป็นที่รัก และการมีภาวะสุขภาพที่ดีนั้นย่อมทําให้บุคคลที่
ตนเองรักมีความสุขไปด้วย จากการสัมภาษณ์พบว่าความผูกพันและความรักของผู้ป่วยมีให้กับ 
ลูกหลาน ตนเอง และเพื่อน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                    มี 8 ใน 10 ราย มีลูก หลาน เป็นบุคคลที่ตนเองรัก และต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่าง 
มีสุขภาพดีเพื่อพวกเขา เช่น 
 รายที่ 1 มีความชัดเจนในเร่ืองความผูกพันและความรัก ต้องการมีภาวะ
โรคเบาหวานที่ดี มีลูกชายคนเดียว ลูกอายุ 9 ขวบ รักในตัวลูกชายมากสังเกตจากสีหน้าท่าทางการ
พูดถึงที่แสดงถึงความสุขและความสนิทสนมห่วงใยทุกคร้ัง และตัวผู้ป่วยเองก็อายุไม่มาก (อายุ 30 
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ปี) จึงมีความต้องการที่จะอยู่กับลูกต่อไป ผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อภาวะ
สุขภาพที่ดีขึ้นของตนทําให้เข้าใจว่าถ้าตนเองมีภาวะโรคที่ไม่ดีนั้น นอกจากจะมีผลต่อตนเองโดย
แล้ว ยังมีผลต่อการใช้ชีวิตอยู่กับลูกซึ่งเป็นบุคคลที่ตนเองรักและผูกพัน ดังนั้นความผูกพันและ
ความรักที่มีต่อลูกนั้นจึงเป็นแรงกระตุ้นให้มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้มีภาวะโรคที่ดีด้วย 
                                     รายที่ 4 ผู้ป่วยเล่าว่าลูกชายและลูกสาวเป็นแรงกระตุ้นให้พยายามดูแล
สุขภาพตนเองเสมอมา เมื่อพบความผิดปกติจากการตรวจคลื่นหัวใจทําให้ผู้ป่วยรู้สึกกลัวการ
เสียชีวิตอย่างเฉียบพลันจากภาวะหัวใจขาดเลือด ด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อลูกจึงเป็นแรง
กระตุ้นให้มีความต้องการที่จะมีภาวะโรคเบาหวานที่ดี 
             รายที่ 6 และรายที่ 9 ถึงแม้ลูกจะมีงานทําและหาเลี้ยงตัวเองได้หมดแล้ว แต่
ความรู้สึกผูกพันและความรักที่มีต่อลูกนั้นก็ไม่ได้น้อยลงไป ผู้ป่วยเล่าว่าอยากอยู่ดูแลลูกและหลาน
ต่อไป รวมทั้งไม่ต้องการให้ลูกและสามีต้องลําบากในการดูแลตนเองหากมีภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคเบาหวาน ทั้งหมดล้วนเป็นแรงกระตุ้นทําให้พยายามควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้ได้ 
ตามเกณฑ์การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดที่ดี (น้อยกว่า 130 mg%) 
             รายที่2 ผู้ป่วยเล่าว่ามีลูกชายคนเดียวอายุ 5 ขวบ การที่ตนเองพยายาม
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนั้นก็เพราะกลัวภาวะแทรกซ้อนทางไต กลัวตายแล้วไม่มีคนดูแลลูก 
                                      รายที่ 5 ความผูกพันและความรักที่มีต่อลูกนั้น แสดงออกมาอย่างชัดเจน 
ว่าไม่ต้องการให้ลูกชายเป็นเบาหวานเหมือนกับตนเอง โดยเมื่อผู้วิจัยทําการคัดกรองภาวะเบาหวาน
ให้ลูกชาย แล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน ผู้ป่วยแสดงออกทั้งน้ําเสียงและท่าทางใน 
ความรู้สึกเป็นห่วงลูกชายมาก เมื่อผู้วิจัยเสนอให้ทําการงดอาหาร 8 ชั่วโมงเพื่อไปเจาะวัดระดับ
น้ําตาลในเลือดยืนยันผลที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน ผู้ป่วยช่วยกระตุ้นและสนับสนุนลูกชายทันที  
ผู้วิจัยคาดว่าการที่ผู้ป่วยพยายามควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้ดีในเร่ืองการไม่รับประทาน 
ลูกอมที่ตนเคยมีพฤติกรรมอมลูกอมตลอดทั้งวันเพราะต้องการทําตัวเป็นต้นแบบให้ลูกชาย 
เน่ืองจากลูกชายมีพฤติกรรมการรับประทานลูกอมตลอดวันเช่นกัน 
             รายที่ 3 เน่ืองจากผู้ป่วยอยู่กับหลานสาวเพียงลําพัง 2 คน ความผูกพันและ
ความรักมีให้กับหลานสาวที่ตนดูแลอยู่นั้นมีมากกว่าความรักในการดูแลสุขภาพของตนเอง สังเกต
จากในคร้ังแรกที่สัมภาษณ์ผู้วิจัยพูดให้สะท้อนคิดถึงการดูแลตนเองเป็นประจําเร่ืองการไปตรวจ 
จอประสาทตาที่โรงพยาบาลสระบุรีก่อนที่จะเกิดความรุนแรงจนถึงขั้นมีความผิดปกติกับการ
มองเห็น ผู้ป่วยไม่ได้แสดงทีท่าให้ความสนใจเท่าที่ควร เพียงแค่กล่าวว่าการเสียเวลาไป 1 วันอาจทํา
ให้ตนเองขาดรายได้ในการจ่ายค่าเช่าบ้านและค่าอาหาร แต่เมื่อสัมภาษณ์ในคร้ังที่ 3 ผู้วิจัยได้หยิบ
ยกเร่ืองหลานสาวขึ้นมาเป็นประเด็นว่า การที่ผู้ป่วยไม่ดูแลภาวะโรคเบาหวานของตนเองทั้งเร่ือง
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การฉีดยาและการควบคุมอาหารนั้นจะทําให้มีภาวะโรคเบาหวานที่แย่ไปกว่านี้ อีกทั้งเร่ืองความ
ผิดปกติของการมองเห็นที่ผู้ป่วยละเลยที่จะไปตรวจรักษาอย่างต่อเน่ืองที่โรงพยาบาลสระบุรี หากมี
ความรุนแรงของโรคเบาหวานเกิดขึ้นนอกจากตัวผู้ป่วยเองแล้วยังจะทําให้หลานสาวที่ตนเองดูแล
อยู่ขาดที่พึ่ง ผู้ป่วยถึงกับร้องไห้และกล่าวว่าจะพยายามดูแลสุขภาพเพื่อหลานที่ตนรัก 
                                      รายที่ 7 ผู้ป่วยเล่าว่าต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปอยู่ดูแลลูกหลานกันต่อไป แต่
ผู้ป่วยยังเลือกพฤติกรรมการควบคุมอาหารในช่วงใกล้มาพบแพทย์เท่านั้น เพราะผู้ป่วยไม่อยาก
ควบคุมอาหารเป็นระยะเวลานาน  ผู้ป่วยเล่าว่าการควบคุมอาหารเหมือนกับการทรมานตนเอง 
เพราะตนเองทํางานทั้งกลางวันและกลางคืน(ยาม) จึงต้องการที่จะกินอาหารอย่างเต็มที่ ดังคํากล่าว 

 “ก็ไม่อยากจะอด กินเร่ือยน่ะ (หัวเราะ)...มันหิวแล้วมันหงุดหงิด ...(อาหาร) 
 ไม่เลือก จะกินซะอย่าง...(คุมอาหาร) ทรมานตัวเอง คล้ายๆมันขาด มันหงุด มันหงิด  
          ไปเร่ือยเวลาอด เราเลยถือต้ารา อ่ิมตายดีกว่าอดตาย” (รายที่ 7)  

                    มี 1 ใน 10 ราย อาจเนื่องมาจากการที่มีสถานะภาพโสดผู้ป่วยจึงบอกอย่างชัดเจน 
ว่า การดูแลสุขภาพต้องทําเพื่อตนเอง 
             รายที่ 10 มีความผูกพันและความรักในตัวเองอย่างชัดเจน โดยกล่าวว่า 
ตัวเองต้องรักในตัวเอง การดูแลสุขภาพที่ทํามานั้นก็เพื่อตัวเอง และเนื่องจากไม่มีลูกยิ่งต้องดูแล
สุขภาพของเราให้ดี พร้อมทั้งย้ําว่า ต้องรักตัวเราเองเสมอ ดังคําบอกเล่าที่ว่า 

 “ส้าหรับพี่การดูแลตนเองเพื่อตัวเราเอง เพราะพี่ไม่มีคนดูแล พี่ต้องใส่ใจตนเอง 

  ถ้าเป็นมากเราจะล้าบากมาก ใช่ไหม เราต้องท้าเพื่อตัวเราเองไงล่ะ เรารักตัวเราเอง 

  เราต้องท้า  เร่ืองพวกนี้ (การดูแลสุขภาพ) เพราะเราไม่มีห่วง (ลูกหลาน) อะไร เราต้องรัก 

 ตัวเองให้มากๆ พี่พูดกับทุกคนว่าคนที่เป็นเบาหวานต้องรักตัวเองให้มากๆ อย่าไปหวัง 

 พึ่งลูก เพราะลูกก็มีชีวิตของเขา เราก็ต้องดูแลชีวิตของเราให้ดีดี เราก็ต้องไม่ท้าให้ชีวิตของเรา 

 และของลูกล้าบาก” (รายที่ 10)  

 มี 1 ใน 10 รายมีความผูกพันกับเพื่อน 
            รายที่ 8 มีความผูกพันกับเพื่อนในที่ทํางาน (วินมอเตอร์ไซด์) 

มากกว่าความผูกพันในครอบครัวโดยออกจากบ้านตั้งแต่ตี 5 กว่าจะกลับก็เกือบ 2 ทุ่ม ซึ่งในกลุ่ม
สังคมที่ผู้ป่วยผูกพันนั้นมีความสนใจเนื่องการดูแลสุขภาพน้อยสังเกตจากทุกคร้ังที่ผู้วิจัยผ่านไปที่ 
วินมอเตอร์ไซด์จะพบผู้ป่วยรายที่ 8 และเพื่อนร่วมวงดื่มสุราทุกคร้ัง อีกทั้งลูกสาวซึ่งผู้ป่วยให้ความ
เกรงใจมากที่สุดแม้จะพยายามห้ามเร่ืองการดื่มสุราบ่อยคร้ังแค่ไหนก็ไม่เป็นผลสําเร็จ  
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       3.3 ความเชื่อ (Beliefs) และค่านิยม (Value) 
             ความเชื่อมีผลต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยการมีความเชื่อที่ดีต่อการดูแลสุขภาพหรือ
เชื่อว่าการให้การพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้อาการเจ็บป่วยของตนดีขึ้น สามารถช่วยให้
บุคคลสามารถจัดการกับปัญหา อุปสรรคได้ นอกจากนี้ความเชื่อยังเป็นปัจจัยพื้นฐานส่งเสริมให้เกิด
ค่านิยมของความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตามความเชื่อของตน ความเชื่อที่พบในการวิจัยนี้ 
ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับภาวะโรคเบาหวาน เช่น การรับประทานยาในปริมาณมากจะทําให้ไตทํางาน
หนัก ภาวะโรคเบาหวานจะแย่ลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น และระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ 
แสดงถึงภาวะโรคเบาหวานที่เป็นอยู่ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน เช่น การ
ใช้สมุนไพรควบคู่กับการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน การฉีดอินซูลินเป็นเร่ืองส่วนตัวที่ต้องปกปิด 
และการควบคุมอาหารสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  มี 2 ใน 10 ราย มีความเชื่อว่าการรับประทานยาในปริมาณมากจะท้าให้ไตท้างาน 

หนัก ทําให้ผู้ป่วยมีค่านิยมในการปรับลดขนาดยาที่ต้องรับประทานลงเอง โดยเชื่อว่าการกระทํา
ดังกล่าวจะส่งผลให้ภาวการณ์ทํางานของไตดีขึ้น ได้แก่ รายที่ 2 และรายที่ 10 
       มี 1 ใน 10 ราย มีความเชื่อว่าภาวะโรคเบาหวานจะแย่ลงตามอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น 

 ทําให้ผู้ป่วยมีค่านิยมที่จะละเลยการดูแลสุขภาพ ได้แก่ รายที่ 5 

       มี 1 ใน 10 ราย มีความเชื่อว่าระดับน้้าตาลในเลือดไม่ได้แสดงถึงภาวะโรค 
เบาหวานท่ีเป็นอยู่ เน่ืองจากผู้ป่วยคุมอาหารก่อนมาพบแพทย์เพียง 3 วัน ผลระดับน้ําตาลในเลือด 
จึงเป็นผลที่ไม่น่าให้ความเชื่อถือ ทําให้ผู้ป่วยมีค่านิยมที่จะไม่ใส่ใจถึงความสําคัญของผลระดับ
น้ําตาลในเลือด ได้แก่ รายที่ 7 

                    มี 1 ใน 10 ราย มีความเชื่อว่าต้องใช้สมุนไพรควบคู่กับการรักษาด้วยยาแผน 
ปัจจุบันในการควบคุมภาวะโรคเบาหวาน ทําให้ผู้ป่วยมีค่านิยมในการใช้สมุนไพรร่วมด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นชาชงฟ้าทะลายโจร ยอดมะยมสด น้ําต้มรากเตยใบเตย เพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ได้แก่  
รายที่ 6  
                    มี 1 ใน 10 ราย มีความเชื่อว่าการฉีดอินซูลินเป็นเร่ืองส่วนตัวที่ต้องปกปิด  
ทําให้ผู้ป่วยมีค่านิยมที่จะฉีดอินซูลินเฉพาะเมื่ออยู่ที่บ้าน เมื่อผู้ป่วยต้องมาทํางานในตอนเช้ามืดจึง
ไม่สามารถรับประทานอาหารหลังจากฉีดอินซูลินได้เพราะต้องฉีดอินซูลินให้เรียบร้อยก่อนออก
จากบ้าน เพราะไม่ต้องการให้คนภายนอกพบเห็นเมื่อต้องฉีดอินซูลิน ได้แก่ รายที่ 8 
                    มี 1 ใน 10 ราย มีความเชื่อว่าการควบคุมอาหารสามารถควบคุมระดับน้้าตาล 
ในเลือดได้ ทําให้ผู้ป่วยมีค่านิยมในการดูแลภาวะโรคเบาหวานโดยการควบคุมอาหาร ได้แก่ รายที่ 1 
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       3.4 เป้าหมายในชีวิต (Determination) 
               การที่บุคลมีเป้าหมายในชีวิตนั้นจะทําให้บุคคลมีความเข้มแข็งและมีแรงจูงใจที่จะ
พยายามทําพฤติกรรมต่างๆเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย จากการสัมภาษณ์พบว่าเป้าหมายในชีวิตของผู้ป่วย
ได้แก่ ลูกหลาน การไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                     มี 7 ใน 10 ราย กล่าวว่า ลูกหลาน เป็นเป้าหมายที่อยากมีสุขภาพดี ได้แก่ รายที่ 1-7 

       มี 3 ใน 10 ราย ไม่ต้องการมีภาวะแทรกซ้อนท่ีอันตราย เช่น โรคไต อัมพฤกษ์
อัมพาต เป็นเป้าหมายในชีวิต ได่แก่ รายที่ 8-10 

       3.5 ประสบการณ์ส่วนบุคคล (Experience)  
             ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมามีส่วนให้บุคคลมีแนวทางในการจัดการควบคุม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาในครั้งที่ผ่านมา เช่น การควบคุมอาหาร 
การออกกําลังกาย การปรับขนาดยาเอง การใช้สมุนไพรและการแก้ไขอาการนํ้าตาลตก 
ประสบการณ์ตรงในความสําเร็จของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ทั้งจากการควบคุมอาหาร 
การใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน และการควบคุมอาหารเฉพาะในช่วงใกล้พบแพทย์ 
ประสบการณ์จากการพบเห็นตัวแบบด้านบวก และประสบการณ์จากการพบเห็นตัวแบบด้านลบ 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 มี 5 ใน 10 ราย มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาระดับน้้าตาลในเลือดสูง 
ในครั้งที่ผ่านมาโดยการควบคุมอาหาร เพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือด เช่น 
             รายที่ 1 มีประสบการณ์ตรงในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดโดยการ 
ควบคุมอาหาร และการออกกําลังกายโดยเล่นฮูล่าฮุกในช่วงเวลาที่ผ่านมา  
                                  รายที่ 7 ผู้ป่วยเล่าประสบการณ์ตรงของการควบคุมอาหารที่มีรสหวาน 

ว่าสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้  
            รายที่ 4 ผู้ป่วยมีประสบการณ์ในการควบคุมปริมาณอาหาร การใช้หลักการ
อาหารแลกเปลี่ยน การเลือกรับประทานผักประเภทที่รับประทานได้ไม่จํากัด การลดการเติมน้ําตาล
ในอาหารและเคร่ืองดื่มที่รับประทาน  
                                      รายที่ 2 ผู้ป่วยมีประสบการณ์ตรงในการไม่รับประทานอาหารว่างใน 
ระหว่างเข้ารับการอบรมได้ โดยผู้ป่วยมีความกล้าที่จะปฏิเสธการับประทานอาหารว่างโดยการ
อธิบายให้ผู้อ่ืนได้รับทราบถึงภาวะโรคเบาหวานของตนที่ทําให้ต้องควบคุมอาหาร  
                   มี 1 ใน 10 รายมีประสบการณ์ตรงในการควบคุมอาหารว่าไม่สามารถลดปริมาณ 

ข้าวที่ตนเองทานได้เน่ืองจาก ทําให้ตนรู้สึกไม่มีแรงในการท้างาน  
          รายที่ 9 ผู้ป่วยเล่าว่าเนื่องจากการต้องตื่นมาทํานาและทําสวนผักทุกเช้า 
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โดยต้องตื่นมาตัดต้นกระเพรา ล้างและมัดแยกเป็นกําเพื่อรอผู้รับซื้อในช่วงบ่ายทุกวัน ทําให้ไม่
สามารถลดปริมาณข้าวที่ต้องรับประทานได้เพราะจะทําให้ไม่มีแรงในการทํางาน 

                    มี 1 ใน 10 ราย มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาระดับน้้าตาลในเลือดสูง 
ในครั้งที่ผ่านมาโดยการออกก้าลังกาย 

            รายที่ 4 ผู้ป่วยเล่าประสบการณ์การออกกําลังกายของตนด้วยการโยคะ  
รํามวยจีน ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  
        มี 1 ใน 10 ราย มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาในครั้งที่ผ่านมาโดยการปรับ
ขนาดยาเอง เช่น 
                                      รายที่ 10 มปีระสบการณ์ตรงในการปรับขนาดยาที่ตนเองรับประทาน 

ร่วมกับการสังเกตอาการแสดงของตนเองเพื่อใช้ในการปรับขนาดยาตลอดระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน  
                    มี 2ใน 10 ราย มีประสบการณ์ตรงในความสําเร็จของการควบคุมระดับน้ําตาล 
ในเลือดโดยการใช้สมุนไพรควบคู่กับการใช้ยาแผนปัจจุบัน เช่น 
                                  รายที่ 6 มีประสบการณ์ตรงในความสําเร็จการของใช้สมุนไพร เช่น  
ดื่มชาชงฟ้าทะลายโจร ทานยอดมะยมสดจ้ิมน้ําพริก ดื่มน้ําต้มใบเตยรากเตย ควบคู่กับการ 

รับประทานยาแผนปัจจุบันในการลดระดับน้ําตาลในเลือด  
                                      รายที่ 7 มีประสบการณ์ตรงในความสําเร็จของการใช้สมุนไพร เช่น ดื่มน้ํา 

ต้มต้นฟ้าทะลายโจร รับประทานลูกมะยมหลังมื้ออาหารควบคู่กับการรับประทานยาแผนปัจจุบัน 
เพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือด 

                    มี 1ใน 10 ราย มีประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรควบคู่กับการใช้ยาแผนปัจจุบัน
ในช่วงแรกที่ทราบว่าเป็นเบาหวาน แต่ไม่สามารถหายจากเบาหวานตามที่คาดหวังท้าให้เลิกใช้
สมุนไพร และใช้เฉพาะยาแผนปัจจุบัน เช่น 

                                      รายที่ 8 ผู้ป่วยไม่เชื่อถือการใช้สมุนไพรและอาหารเสริม เพราะมี 
ประสบการณ์ตรงในการลองใช้ยาสมุนไพรและอาหารเสริม ในช่วง 2 ปีแรกหลังจากที่ทราบว่าตน
เป็นเบาหวาน ซึ่งผลจากการทดลองใช้ยาสมุนไพรและอาหารเสริมดังกล่าว ไม่สามารถทําให้หาย
จากโรคเบาหวานอย่างที่คาดหวังได้ ทําให้ผู้ป่วยไม่เชื่อถือการใช้ยาสมุนไพรและอาหารเสริม โดย
ในปัจจุบันรับการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันอย่างเดียว  
                    มี 1 ใน 10 ราย มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาในครั้งที่ผ่านมาโดยการ 
รับประทานน้้าหวานเพื่อแก้ไขอาการระดับน้้าตาลในเลือดต่้า เช่น 
                                      รายที่ 3 ผู้ป่วยมีประสบการณ์ตรงในการแก้ไขอาการระดับน้ําตาลในเลือด 
ต่ําที่เกิดขึ้นกับตนเอง โดยเมื่อมีอาการระดับน้ําตาลในเลือดตํ่า เช่น เหงื่อออกมาก ผู้ป่วยจะ 
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รับประทานน้ําหวานไปทันทีซึ่งสามารถทําให้อาการดีขึ้นได้จึงเลือกใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาเรื่อยมา 

                    มี 1 ใน 10 ราย มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาในครั้งที่ผ่านมาโดยการ 
รับประทานอาหารเพิ่มขึ้นเมื่อมีอาการระดับน้้าตาลในเลือดต่้า เช่น 
                                  รายที่ 4 ผู้ป่วยสังเกตตนเองจนพบความสัมพันธ์ของการเพิ่มยาและอาการ 

น้ําตาลในเลือดตํ่า โดยผู้ป่วยเล่าว่าเมื่อแพทย์เพิ่มยาลดระดับน้ําตาลในเลือดให้ตนเองจะมีอาการ 

ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําและได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการรับประทานอาหารเพิ่ม เมื่อต้องเข้า 

รับการตรวจรักษาในคร้ังต่อมาทําให้ผลระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นแพทย์จึงปรับเพิ่มยาขึ้น และเมื่อ 

รับประทานยาเพิ่มผู้ป่วยมีอาการระดับน้ําตาลในเลือดตํ่าเช่นเดิม ผู้ป่วยแก้ปัญหาโดยการ 

รับประทานปริมาณอาหารเพิ่มขึ้นและเพิ่มมื้ออาหารว่าง เมื่อมาพบแพทย์คร้ังต่อมาระดับน้ําตาล 
ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น แพทย์จึงเพิ่มขนาดยาขึ้นเร่ือยๆ 
       มี 1 ใน 10 ราย มีประสบการณ์ตรงทําให้ทราบว่าการอมลูกอมเพียงเม็ดเดียวท้าให้
ระดับน้้าตาลในเลือดสูงได้ เช่น 
                                      รายที่ 5 ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ตรงจากการที่ผู้วิจัยเจาะระดับน้ําตาล 

ในเลือดหลังอาหารแล้วพบว่าระดับน้ําตาลในเลือดสูง โดยผู้ป่วยแสดงอาการตกใจกับผลระดับ 

น้ําตาลในเลือด ดังคําพูดที่ว่า 

 “กินคัก (กินมาก) 251 เนอะ เอ้อเฮ้อ ก็กินน้้ากินลูกอมไปก่อนหน้านี้มันก็ขึ้นสิ 
 ... 251 โอ้โห เกือบ 300 แล้ว ธรรมดาก็ไม่ได้เป็นเยอะเน่ีย นี่มันไม่ใช่ปกติ เป็นเยอะ  
 เป็นจนตาน่ีพร่าอยู่เนี่ย” (รายที่ 5)   

ในผู้ป่วยรายเดียวกันมีประสบการณ์ตรงในความส้าเร็จเมื่อเลิกอมลูกอมบ่อยๆ ตลอดวัน (เฉลี่ยวัน
ละ 4 เม็ด) แล้วพบว่าระดับน้ําตาลในเลือดลดลง ดังคํากล่าวที่ว่า 

 “172 ลงดีเนอะ แต่ก็ยังแย่ เป็นมาก...ท้าดีก็ได้ดีกับตัวเราเนอะ ค่อยสบายหน่อย  
 ไม่งั้นน้้าตาลขึ้น” (รายที่ 5)               

                    มี 1 ใน 10 ราย มีประสบการณ์ตรงในความส้าเร็จของการควบคุมระดับน้้าตาล 
ในเลือดจากการควบคุมอาหาร เช่น 

            รายที่ 1 ผู้ป่วยมีประสบการณ์ของความสําเร็จในการควบคุมอาหารของ 
ตนด้วยการลดปริมาณข้าวที่รับประทาน การเพิ่มการรับประทานผัก รับประทานวุ้นเส้นแทนข้าว  
                   มี 1 ใน 10 ราย มีประสบการณ์ตรงในความส้าเร็จของการควบคุมระดับน้้าตาล 
ในเลือดจากการออกก้าลังกาย เช่น 
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             รายที่ 4 ผู้ป่วยมีประสบการณ์ความสําเร็จจากการออกกําลังกายโดยการ 

แอโรบิก ไทเก็ก รํามวยจีน โยคะ ว่าสามารถลดระดับไขมันในเลือด และระดับน้ําตาลในเลือดได้  
                  มี 1 ใน 10 ราย มีประสบการณ์ในการออกกําลังกายแต่มีความรู้สึกว่าตนไม่ 
ประสบความส้าเร็จจากการออกก้าลังกายเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด เช่น 

             รายที่ 2 ผู้ป่วยมีประสบการณ์ในการออกกําลังกายโดยการเดินและวิ่ง 10  
นาทีทุกเช้า แต่ไม่สามารถทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดตามที่ตนคาดหวังได้ ผู้ป่วยจึงรู้สึกว่า 
การออกกําลังกายไม่สามารถทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงได้  
                    มี 1 ใน 10 ราย มีประสบการณ์ตรงในความส้าเร็จของการควบคุมระดับน้้าตาล 
ในเลือดในช่วงใกล้พบแพทย์ เช่น 
             รายที่ 7 ผู้ป่วยมีประสบการณ์ตรงที่ประสบความสําเร็จในการควบคุม 
อาหารก่อนมาพบแพทย์ 3 วัน ระดับน้ําตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี  
ทําให้ไม่ต้องได้รับการเพิ่มขนาดยา และยังสามารถรับประทานอาหารตามที่ตนต้องการได้มาก  
ผู้ป่วยจึงมีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติเช่นนี้เร่ือยมา 

                    มี 1 ใน 10 ราย มีประสบการณ์จากการพบเห็นตัวแบบด้านบวกที่สามารถควบคุม 
ภาวะโรคเบาหวานได้ดี เช่น 

            รายที่ 1 ผู้ป่วยยังมีประสบการณ์ในการพบเห็นตัวแบบด้านบวกซึ่งเป็น 
ยายของผู้ป่วยเองที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานและสามารถควบคุมอาหารจนไม่ต้องรับประทานยาเพียงแค่
ไปตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดทุกเดือน ทําให้ผู้ป่วยมีแรงกระตุ้นที่ต้องการปฏิบัติได้เหมือน 
ตัวแบบที่ตนชื่นชอบ  
                    มี 4 ใน 10 ราย มีประสบการณ์จากการพบเห็นตัวแบบด้านลบที่เป็นผู้ป่วย 
เบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซ้อน ต่างๆ เช่น ถูกตัดนิ้วเท้า ฟอกไต หมดสติด้วยอาการนํ้าตาลสูง  
อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ทําให้ผู้ป่วยเกิดความกลัวและพยายามดูแลภาวะเบาหวานของตน 
เช่น 

            รายที่ 10 ผู้ป่วยมีประสบการณ์จากการพบเห็นบิดาเป็นแผลเบาหวาน
ลุกลาม ทําให้ตนเองใส่ใจในการดูแลบาดแผลโดยมีการตรวจดูแลเท้าตนเองตอนอาบน้ําทุกคร้ัง  
และไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อพบบาดแผลเพียงเล็กน้อย 

             รายที่ 6 ผู้ป่วยมีประสบการณ์จากการพบเห็นตัวแบบด้านลบที่เป็นผู้ป่วย
เป็นเบาหวานข้างบ้านที่หมดสติไปด้วยภาวะน้ําตาลในเลือดสูง  และพบเห็นผู้ป่วยเบาหวานที่ 
เสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกทําให้ผู้ป่วยรู้สึกกลัวและพยายามควบคุมระดับน้ําตาล 

ในเลือด 
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                                  รายที่ 4 เน่ืองมาจากการทํางานเป็นพยาบาลทําให้มีประสบการณ์พบเจอ 

ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายราย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วยเบาหวานถูกตัดมือ ตัดเท้า ตาบอด 
แผลเบาหวานลุกลาม รวมทั้งพบเห็นคนรู้จักที่ป่วยเป็นเบาหวานและต่อมาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน ล้วนเป็นตัวแบบด้านลบทําให้ผู้ไม่ต้องการมีภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวจึงมีความ
ตั้งใจที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี  
                           รายที่ 9 ผู้ป่วยมีประสบการณ์ในการพูดคุยและเห็นตัวอย่างด้านลบของ 

เพื่อนผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องฟอกไตซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ตนเองพูดคุยด้วยบ่อยที่สุด และการได้รับ
ข้อมูลจากโทรทัศน์เร่ืองการฟอกไตผู้ป่วยเบาหวาน ทําให้กลัวเป็นโรคไต และผู้ป่วยมีประสบการณ์
ที่พบเห็นผู้ป่วยเบาหวานถูกตัดนิ้วเท้า ทําให้ผู้ป่วยสวมรองเท้าเวลาลงไปทํางานในสวนผัก และ
ตรวจดูแลเท้าตนเองตอนอาบน้ําทุกวัน  

     3.6 การสนับสนุนทางสังคม (Social support)  
           การสนับสนุนทางสังคมทั้ง 4 ด้านไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนด้านอารมณ์ 

(Emotional support) การสนับสนุนด้านการประเมินเปรียบเทียบ (Appraisal support) การ
สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information support) และการสนับสนุนด้านสิ่งของหรือบริการ 
(Instrumental support) ล้วนแต่ส่งเสริมให้บุคคลเกิดกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ 

       มี 2 ใน 10 ราย ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมครบท้ัง 4 ด้าน และผู้ป่วย 2 ราย 
สามารถผ่านกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจครบทั้ง 4 ขั้น ได้แก่ 

            รายที่ 1 ผู้ป่วยมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักความห่วงใยระหว่างกันไม่ว่า 
จะเป็นแม่ ยาย ลูก และสามี ผูป้่วยได้รับกําลังใจจากแม่และลูกชาย โดยแม่มีความห่วงใยในตัวของ
ผู้ป่วยมาก แม่จะคอยกระตุ้นให้ผู้ป่วยควบคุมอาหารและออกกําลังกายเสมอ ในขณะที่ลูกชายก็เป็น
เพื่อนในการออกกําลังกายกบัผู้ป่วยในช่วงเย็น และเน่ืองจากผู้ป่วยเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านที่มีบ้านอยู่ใกล้กับสถานีอนามัย และการทํางานที่คล่องตัวของผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วย
ได้รับความไว้วางใจในการช่วยเหลืองาน และความห่วงใยจากเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเป็นอย่างมาก 

- การสนับสนุนด้านอารมณ์ ผู้ป่วยได้รับความห่วงใย และให้กําลังใจอย่าง 
มากจากบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะแม่ แม่แสดงความห่วงใยผู้ป่วยตลอดเวลา และจากการสังเกต
พบว่าผู้ป่วยมีความสนิทสนมกับแม่มาก และปรึกษาพูดคุยเร่ืองภาวะโรคเบาหวานกับแม่บ่อยครั้ง 

- การสนับสนุนด้านการประเมิน เปรียบเทียบ เน่ืองจากความสนิทสนม 
กับแม่ ทําให้แม่เป็นผู้คอยให้การประเมินการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในการดูแลภาวะโรคเบาหวาน ไม่
ว่าจะเป็นการยืนยันและสนับสนุนในการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องหรือการควบคุมอาหารว่าเป็น
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สิ่งที่เหมาะสม และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่คุ้นเคยกับผู้ป่วยมีส่วนช่วยในการประเมินการปฏิบัติ
ของผู้ป่วยเช่นกัน 

 - การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ผู้ป่วยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
โรคเบาหวานจากเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการของอาสามัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน และจากแม่ของผู้ป่วยที่มักจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและการเลือกรับประทาน
อาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวาน 

- การสนับสนุนด้านสิ่งของ หรือบริการ เน่ืองจากความคุ้นเคยกับ 
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และการที่ผู้ป่วยสามารถตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดด้วยตนเองได้  
ทําให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยให้การสนับสนุนเคร่ืองเจาะวัดระดับน้ําตาลในเลือดทุกคร้ังที่ผู้ป่วย 
ต้องการ  
             รายที่ 4 เน่ืองจากผู้ป่วยทํางานที่โรงพยาบาลทําให้ได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมมากกว่าผู้ป่วยรายอื่น อีกทั้งผู้ป่วยยังเป็นที่รู้จักนับถือจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทําให้
เจ้าหน้าที่แต่ละรายเต็มใจและให้การสนับสนุนผู้ป่วยเสมอมา สามารถแบ่งการสนับสนุนทางสังคม
ที่ผู้ป่วยได้รับดังรายละเอียดดังนี้ 

- การสนับสนุนด้านอารมณ์ ในที่ทํางานผู้ป่วยมีเพื่อนร่วมงานที่สนิท 
หลายคนที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้กําลังใจ เนื่องจากความเป็นกันเองของผู้ป่วยและลักษณะ
นิสัยในการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนตลอดทําให้ผู้ป่วยเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ สําหรับครอบครัว
ของผู้ป่วยนั้นจากการสังเกตพบว่าทั้งสามีและลูกๆมอบความรักและความห่วงใยให้ผู้ป่วยเสมอ 

- การสนับสนุนด้านการประเมิน เปรียบเทียบ เน่ืองจากผู้ป่วยทํางานใน 
โรงพยาบาลทําสามารถปรึกษาแพทย์ในเร่ืองภาวะโรคได้โดยสะดวก รวมทั้งผู้ป่วยยังมีเพื่อน
ร่วมงานที่ทํางานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะทําให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการ
สนับสนุนด้านการประเมินเปรียบเทียบเป็นอย่างดี 

- การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ผู้ป่วยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยว 
โรคเบาหวานทั้งจากการเข้ารับการอบรมวิชาการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เอกสารวิชาการต่างๆ รวมทั้ง
การแจ้งข่าวสารเร่ืองการดูแลจากเพื่อนร่วมงานที่ทํางานเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานอย่างสม่ําเสมอ 

- การสนับสนุนด้านสิ่งของ หรือบริการ ผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนในการ 
เจาะระดับน้ําตาลในเลือดได้ตามความต้องการของผู้ป่วย และได้รับความสะดวกในการให้บริการ 
ของโรงพยาบาลเป็นอย่างดี 
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      มี 9 ใน 10 ราย ที่ได้รับการสนับสนุนด้านอารมณ์จากครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น 
แม่ สามี ภรรยา ลูกหลาน และเพื่อน โดยทั้ง 9 รายได้รับการสนับสนุนด้านอารมณ์จากครอบครัว 
และมี 2 ใน 10 รายที่ได้รับการสนับสนุนด้านอารมณ์จากเพื่อนสนิทร่วมด้วย  
      มี 1 ใน 10 ราย ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านอารมณ์  อาจเนื่องมาจากผู้ป่วยมี
สถานภาพโสด และจากการสังเกตผู้ป่วยไม่มีเพื่อนพูดคุยที่สนิท หรือเพื่อนบ้านที่ไปมาหาสู่กันเป็น
ประจํา ทําให้ผู้ป่วยมีลักษณะนิสัยในการพึ่งพาตนเองมาก่อนอันดับแรก และผู้ป่วยยังเล่าว่าผู้ป่วย
พยายามจะไม่ให้เกิดความเครียดเพราะเมื่อมีภาวะเครียดตนเองไม่สามารถที่จะระบายความเครียด
ให้คนอื่นฟังได้ 
      มี 10 ใน 10 ราย ที่ได้รับ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารจากบุคลาการด้าน
สุขภาพเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่คลินิกเบาหวานทั้งที่โรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
เน่ืองจากในการเข้ารับการบริการในคลินิกเบาหวานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองภาวะโรคเบาหวาน
ตลอดทั้งการให้ความรู้แบบกลุ่ม และการให้ความรู้แบบรายบุคคล 

     3.7 ความคับข้องใจ (Frustration) 
          ความคับข้องใจเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้บุคคลผ่านขั้นตอนต่างๆของกระบวนการ

เสริมสร้างพลังอํานาจ พบว่าผู้ป่วยมีความคับข้องใจเกี่ยวกับภาวะโรคที่ตนเป็นอยู่  มีความคับข้อง
ใจด้านเศรษฐกิจ  

 มี 7 ใน 10 ราย ที่ผู้ป่วยรู้สึกคับข้องใจเกี่ยวกับภาวะโรคท่ีตนเป็นอยู่ และมีความ
ต้องการให้ภาวะโรคเบาหวานของตนดีกว่าในปัจจุบัน เช่น 

         รายที่ 1 ผู้ป่วยมีความคับข้องใจต้องการให้ภาวะโรคเบาหวานของตนดีกว่า
นี้ มีความรู้สึกว่าตนเองอายุยังน้อยควรจะมีภาวะสุขภาพที่แข็งแรง รู้สึกคับข้องใจว่าแต่เดิมตนเอง
เคยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้แต่ปัจจุบันควบคุมไม่ได้ ผู้ป่วยรู้สึกว่าแม่ของผู้ป่วยเป็นห่วง 

ตนเองมากจนพยายามหาซื้ออาหารเสริมต่างๆ มาให้เพื่อช่วยให้ภาวะโรคเบาหวานของตนดีขึ้น 
ผู้ป่วยไม่ต้องการให้แม่สูญเสียทรัพย์สินเพื่อตนเองมากแต่ตนเองกลับไม่สามารถปฏิบัติตัวในการ
ควบคุมภาวะโรคเบาหวานได้ รวมทั้งคับข้องใจว่ายายที่เป็นต้นแบบด้านบวกสามารถยังควบคุม
ภาวะโรคเบาหวานได้ แตต่นเองอายุน้อยกว่าและแข็งแรงกว่าไม่สามารถควบคุมภาวะโรคได้ 

       รายที่ 2 ผู้ป่วยคับข้องใจในการปฏิบัติการควบคุมภาวะเบาหวานของตนโดย
มีความรู้สึกคับข้องใจว่าตนเองสามารถออกกําลังกาย ควบคุมอาหาร รับประทานยาสม่ําเสมอ  
แต่ผลการปฏิบัติกลับไม่เป็นอย่างที่ตนเองคาดหวัง ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยเบาหวานรายอ่ืนที่มี
อายุมากกว่า มารับยาที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้ทานยาสม่ําเสมอ ไม่ออกกําลัง และทานอาหารตามที่ 
ต้องการแล้วพบว่าระดับน้ําตาลในเลือดของตัวผู้ป่วยอยู่ในระดับที่แย่กว่า 
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         รายที่ 4 ผู้ป่วยคับข้องใจในเร่ืองการดูแลภาวะโรคเบาหวานของตนเอง
เน่ืองจากตนเองคิดว่าน่าจะสามารถควบคุมการปฏิบัติในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาหาร การออก
กําลังกายให้ดีกว่านี้ และยังมคีวามต้องการให้ภาวะโรคเบาหวานที่แสดงออกมาดีกว่าที่เป็นใน
ปัจจุบัน ต่อมาเมื่อตรวจพบความผิดปกติของผลการตรวจคลื่นหัวใจทําให้ผู้ป่วยคับข้องใจในการ
ดูแลตนเองมากกว่าเดิมโดยผู้ป่วยรู้สึกกลัวตายจากสาเหตุหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจึงยิ่งจะมีความ
ต้องการให้ภาวะโรคเบาหวานของตนเองดีกว่าเดิม 

        รายที่ 5 ผู้ป่วยคิดว่าตนเองมีภาวะโรคเบาหวานที่ดีจากผลระดับน้ําตาล 

ในเลือดในแต่ละเดือนที่พบแพทย์ เมื่อทําการเจาะระดับน้ําตาลในเลือดโดยที่ตนเองไม่ได้ทราบ 

ล่วงหน้าทําให้ผลระดับน้ําตาลในเลือดสูงมาก ผู้ป่วยจึงมีความคับข้องใจต้องการให้ระดับน้ําตาลใน 

เลือดของตนลดน้อยลงมา ยิ่งเมื่อผู้ป่วยได้เปรียบเทียบระดับน้ําตาลในเลือดของตนเองกับของ 

ผู้ป่วยเบาหวานใกล้บ้านที่ตนรู้จัก เมื่อทราบว่าผู้ป่วยเบาหวานรายอ่ืนๆมีระดับน้ําตาลในเลือดอยู่ 
ในเกณฑ์ปกติผู้ป่วยยิ่งรู้สึกคับข้องใจในภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงของตน 

        รายที่ 6 ผู้ป่วยรู้สึกคับข้องใจเมื่อพบว่าระดับน้ําตาลในเลือดสูงทั้งๆ ที่ใน
คร้ังที่ผ่านๆมาระดับน้ําตาลในเลือดของตนไม่สูงมากทําให้ผู้ป่วยพยายามค้นหาสาเหตุและทําการ 

ปรับปรุง  
        รายที่ 9 ผู้ป่วยมีความคับข้องใจในการดูแลภาวะสุขภาพของตนโดยผู้ป่วย

ไม่ต้องการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตจนต้องได้รับการฟอกไตเหมือนกับเพื่อนผู้ป่วยเบาหวานใกล้
บ้านที่ตนคุ้นเคย ผู้ป่วยจึงพยายามควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดในลดลง 

         รายที่ 10 ผู้ป่วยรู้สึกคับข้องใจในการดูแลภาวะโรคเบาหวานของตนโดยมี
ความต้องการที่จะมีภาวะโรคเบาหวานที่ดี ผู้ป่วยมักจะสอบถามเพื่อทําการเปรียบเทียบภาวะ
โรคเบาหวานของตนกับผู้ป่วยเบาหวานรายอ่ืนๆที่มีระยะเวลาการเป็นเบาหวานใกล้เคียงกัน 

เมื่อผู้ป่วยรับรู้ข้อมูลภาวะโรคเบาหวานของตนผู้ป่วยแสดงความคับข้องใจออกมาโดยแสดงถึง
ความต้องการที่จะมีภาวะโรคเบาหวานที่ดีกว่าปัจจุบัน 

 มี 2 ใน 10 รายที่ผู้ป่วยมีความคับข้องใจในเร่ืองสุขภาพไม่มาก เช่น 

                     รายที่ 7 ผู้ป่วยทราบถึงภาวะโรคเบาหวานของตนว่ามาจากการปฏิบัติที่
ควบคุมอาหารเฉพาะช่วงใกล้พบแพทย์ ดังนั้นผลระดับน้ําตาลในเลือดที่ผู้ป่วยรับทราบผู้ป่วยก็ 
ไม่ได้รู้สึกคับข้องใจมากมายนักเพราะผู้ป่วยทราบว่าตนเองไม่ได้ควบคุมอาหารอย่างต่อเน่ืองนั่นเอง 

 รายที่ 8 ผู้ป่วยรับทราบว่าภาวะโรคเบาหวานของตนนั้นสามารถดีขึ้นได้จาก
การควบคุมอาหาร ผู้ป่วยมีความสนใจเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน สังเกตจากการที่สอบถาม
ผู้วิจัยเกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตสูงที่ส่งผลให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตก แต่กลุ่มเพื่อนที่
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ผู้ป่วยผูกพันนั้นเป็นสังคมที่ไม่ส่งเสริมด้านสุขภาพ ทําให้ผู้ป่วยละเลยพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดี
โดยผู้ป่วยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและร่วมกลุ่มดื่มสุราตลอดทั้งวัน  
 มี 1 ใน 10 ราย ที่ผู้ป่วยมีความคับข้องใจเร่ืองภาวะเศรษฐกิจมากกว่าภาวะสุขภาพ  
                     รายที่ 3 ผู้ป่วยมีความคับข้องใจในเร่ืองภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว
มากกว่า สังเกตจากความคับข้องใจเร่ืองภาวะโรคเบาหวานของผู้ป่วยนั้นจะเชื่อมโยงเข้ากับเร่ือง
รายได้เสมอไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้ป่วยคับข้องใจเร่ืองการเกิดภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ําของตนว่า 

อาการดังกล่าวจะมีผลทําให้ตนเองไม่สามารถทํางานรับจ้างในแต่ละวันได้ การที่เกิดภาวะระดับ
น้ําตาลในเลือดสูงจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก็ทําให้ตนเองขาดรายได้เช่นกัน รวมทั้งการ 

เกิดบาดแผลผู้ป่วยรู้สึกคับข้องใจว่าตนน่าจะรู้ตัวก่อนที่บาดแผลจะลุกลามเป็นหนองจนต้องไปรับ
การล้างแผลที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องทําให้ไม่สะดวกต่ออาชีพรับจ้างของตน ผู้ป่วยจึงเลือกที่จะ
แก้ไขความคับข้องใจในเร่ืองรายได้ที่ต้องใช้เพื่อยังชีพของตนเองและหลานมากกว่าภาวะสุขภาพ 
 
สรุป 

      ความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้ป่วยเบาหวานต่อการดูแลภาวะโรคเบาหวานของตนให้ดีขึ้นเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สามารถผลักดันให้ผู้ป่วยเบาหวานผ่านกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจได้จริง 

โดยผู้ป่วยที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างชัดเจน สามารถผ่านกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจทั้ง 4 

ขั้นตอนได้ 
       ความผูกพัน ความรักที่ผู้ป่วยมีต่อบุคคลที่รัก และเป้าหมายในการใช้ชีวิตของผู้ป่วยคือ
การมีภาวะโรคเบาหวานที่ดีเพื่ออยู่ดูแลลูกหลาน เป็นแรงกระตุ้นทําให้พยายามดูแลสุขภาพตนเอง 

       ประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและตัวแบบที่สามารถ
พบเห็นได้จริง เป็นสิ่งสนับสนุนให้ผู้ป่วยการเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในกระบวนการเสริมสร้าง
พลังอํานาจ 
       ความเชื่อยังเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการดูแลสุขภาพตามความเชื่อของตน  
ซึ่งการมีความเชื่อที่ดีต่อการดูแลสุขภาพทําให้บุคคลสามารถจัดการกับปัญหา อุปสรรคได้  
       การสนับสนุนทางสังคม มีส่วนส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ได้รับการสนับสนุนด้านอารมณ์จากบุคคลในครอบครัว การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารน้ัน
ได้รับในระหว่างการมารับบริการอย่างต่อเนื่องที่คลินิกเบาหวาน  

      ความคับข้องใจเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ป่วยผ่านขั้นตอนต่างๆของกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอํานาจ ผู้ป่วยที่รู้สึกคับข้องใจเกี่ยวกับภาวะโรคที่ตนเป็นอยู่มีแนวโน้นที่จะต้องการ
มีภาวะโรคที่ดีขึ้นและอาจทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของตน 
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4. ลักษณะพฤติกรรมที่พบในผู้ป่วยเบาหวานระหว่างการใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ้านาจ 

       ในการดําเนินงานตามแนวทางการเสริมสร้างพลังอํานาจผู้ป่วยเบาหวานแบบรายบุคคล
ระยะเวลาที่ใช้เฉลี่ยที่ 77 วัน อยู่ในช่วงระหว่าง 54-90 วัน ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์ผู้ป่วยเฉลี่ย 5 คร้ัง 
น้อยที่สุด 4 คร้ัง และมากที่สดุ 6 คร้ัง มีผู้ป่วยที่สามารถผ่านขั้นการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสม 7 ราย จากทั้งหมด 10 ราย โดยระยะเวลาที่ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสมเฉลี่ยที่ 18 วัน โดยมีช่วงระหว่าง 0-44 วัน โดยผู้ป่วยสามารถตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสมในระหว่างการสัมภาษณ์คร้ังที่ 1-3 รายละเอียดดังตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ 
 
รายละเอียด รายที่ ต่ําสุด-

สูงสุด 
ค่าเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ระยะเวลาที่

ใช้ (วัน) 
78 86 54 90 88 76 84 64 80 66 54-90 76.6 

จํานวนการ
สัมภาษณ์ 

(ครั้ง) 

6 6 4 6 6 5 6 4 4 5 4-6 5.4 

ระยะเวลาที่
ผ่านถึง EM 

3 (วัน) 

1 28 - 1 8 40 - - 44 6 0-44 

(7/10) 
18 

(7/10) 

ผ่าน EM 3 
ในครัง้ที่ 

(ครั้ง) 

1 3 - 1 2 3 - - 3 2 1-3 

(7/10) 
2.1 

(7/10) 

 
 ในการดําเนินงานตามแนวทางการเสริมสร้างพลังอํานาจผู้ป่วยเบาหวานแบบรายบุคคล
สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละคร้ังของการสัมภาษณ์ถึงการค้นพบปัญหาของผู้ป่วย เป้าหมายที่
ผู้ป่วยเลือก ขั้นตอนของกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ และภาวะโรคเบาหวานของผู้ป่วย 

รายละเอียดดังตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5 กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยรายบุคคล 
 
ราย
ที่ 

ครั้งที่ 
1 2 3 4 5 6 

1 EM 123 
เป้าหมาย 
ลดFBS 
(FBS 186) 

EM 4 
เป้าหมาย 
ลดFBS  
(FBS 180) 

EM 3 
เป้าหมาย 
ลดน้ําหนัก 
(FBS 171) 
(W 94 kg) 

EM 4 
เป้าหมาย 
ลดน้ําหนัก 
(FBS 168) 
(W 93 kg) 
เจรจาต่อรองกับ
แพทย์ไม่เพิ่มยา 

EM 4 
เป้าหมาย 
ลดน้ําหนัก 
 

EM 4 
เป้าหมาย 
ลดน้ําหนัก 
(FBS 134) 
(W 92 kg) 

2 EM 1 
เป้าหมาย 
ลด FBS 
(FBS 145) 

EM 1 
เป้าหมาย 
ลด FBS 
 

EM 123 
เป้าหมาย 
ลด FBS 
ผู้ป่วยเลือก 
แนวทางเอง
ควบคุมอาหาร 
 (FBS 149) 

EM 4 
เป้าหมาย 
ลด FBS 
ประเมินตนเอง คุม
อาหารไม่ได้เพราะ 
ลดข้าวไม่ได้ 

EM 3 
เป้าหมาย 
ลด FBS 
เลือกแนวทาง
การออกกําลัง 
 (FBS 143) 

EM 4 
เป้าหมาย 
ลด FBS 
 (FBS 154) 
เจรจาต่อรองกับ
แพทย์ไม่เพิ่มยา 

3 EM 1 
ปัญหา 
แผล น้ําตาลต่ํา 
ไม่แก้ไข 
(FBS 220) 

EM 1 
ปัญหา 
แผล น้ําตาลต่ํา 
ไม่แก้ไข 

EM 1 
ปัญหา 
แผล น้ําตาลต่ํา 
ไม่แก้ไข 
(FBS 216) 

EM 1 
ปัญหา 
แผล น้ําตาลต่ํา 
ไม่แก้ไข 
(DTX 269) 

  

4 EM 123 
เป้าหมาย 
คุมอาหาร 
ออกกําลัง 
 

EM 4 
เป้าหมาย 
คุมอาหาร 
ออกกําลัง 
กังวลผล EKG 
ที่ผิดปกติ 
(FBS 225) 
เจรจาต่อรองกับ
แพทย์ไม่เพิ่มยา 

EM 34 
เป้าหมาย 
คุมอาหาร 
ออกกําลัง 
ลด FBS 
(HbA1c11.2) 
(FBS 147) 

EM 34 
ไม่สามารถ 
คุมอาหารไม่ได้
ช่วงปีใหม ่
ออกกําลัง 30 นาที
ต่อวัน 
(FBS 128) 

EM 4 
เป้าหมาย 
คุมอาหาร 
ออกกําลัง 
 

EM 4 
เป้าหมาย 
คุมอาหาร 
ออกกําลัง 
 

5 ยังไม่พบปัญหา 
 

EM 123 
เป้าหมาย 
ลด FBS  
แนวทาง 
เลิกลูกอม 
(DTX 251) 

EM 4 
เป้าหมาย 
ลด FBS  
แนวทาง 
เลิกลูกอม 
(DTX 172) 

EM 3 
เป้าหมาย 
ลด FBS  
เพื่อเข้ารับการขูด
หินปูน 
พบปัญหาไหล่ติด 

ไม่สนใจ 
ลด FBS 
 (DTX 213) 
ปัญหาไหล่ติด
สําคัญกว่า 

ไม่สนใจ 
ลด FBS 
 (DTX 254) 
ปัญหาไหล่ติด
สําคัญกว่า 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

 
ราย
ที่ 

ครั้งที่ 
1 2 3 4 5 6 

6 ยังไม่พบปัญหา ยังไม่พบปัญหา 
(DTX 130) 
(FBS 97) 
 

EM 123 
เป้าหมายลดFBS 
คุมอาหาร 
(DTX 188) 
(FBS 136) 

EM 4 
เป้าหมายลด FBS 
คุมอาหาร 
 (FBS 123) 

EM 4 
เป้าหมายลด FBS 
คุมอาหาร 
(DTX 206) 
กินมะม่วงดิบ 

 

7 EM 1 
ทราบว่า 
คุมอาหาร 
ทําภาวะโรคดีขึ้น
แต่ยังไม่ทํา 
(FBS 134) 

EM 1 
ทราบว่า 
คุมอาหาร 
ทําภาวะโรคดีขึ้น
แต่ยังไม่ทํา 
 (DTX 186) 

EM 1 
ทราบว่า 
คุมอาหาร 
ทําภาวะโรคดีขึ้น 
แต่ยังไม่ทํา 
ดื่มสุรา 

EM 1 
ทราบว่า 
คุมอาหาร 
ทําภาวะโรคดีขึ้น
แต่ยังไม่ทํา 
 

EM 1 
เพิ่มการคุมอาหาร
จาก 3 เป็น 5 วัน 
เฉพาะช่วงนี้เพราะ
ไม่อยากเพิ่มยา 
(FBS 157) 

ปัญหา
สําคัญ
Admit 
หอบหืด 

8 EM 1 
ทราบว่า 
คุมอาหาร 
ทําภาวะโรคดีขึ้น
แต่ยังไม่ทํา 
 (FBS 175) 
ดื่มสุรา 

EM 1 
ทราบว่า 
คุมอาหาร 
ทําภาวะโรคดีขึ้น
แต่ยังไม่ทํา 
 (FBS 173) 
ดื่มสุรา 

EM 1 
ทราบว่า 
คุมอาหาร 
ทําภาวะโรคดีขึ้น
แต่ยังไม่ทํา 
 (DTX 118) 
ดื่มสุรา 

EM 1 
ทราบว่า 
คุมอาหาร 
ทําภาวะโรคดีขึ้น
แต่ยังไม่ทํา 
ดื่มสุรา 
กลัวอัมพาต 

  

9 ยังไม่พบปัญหา ยังไม่พบปัญหา 
(FBS 115) 

EM 123 
เป้าหมายลด FBS 
คุมอาหาร 
(FBS 144) 

EM 4 
เป้าหมายลด FBS 
คุมอาหาร 

  

10 ยังไม่พบปัญหา 
 

EM 123 
เป้าหมาย 
ภาวะโรคที่ดี 
ทานยาสม่ําเสมออ
ตามแพทย์สั่ง 
ออกกําลัง  

EM 4 
เป้าหมาย 
ภาวะโรคที่ดี 
ทานยาสม่ําเสมออ
ตามแพทย์สั่ง 
ออกกําลัง 

EM 123 
เป้าหมาย 
ภาวะโรคที่ดี 
ทานยาสม่ําเสมออ
ตามแพทย์สั่ง 
ออกกําลัง 

EM 4 
เป้าหมาย 
ภาวะโรคที่ดี 
ทานยาสม่ําเสมออ
ตามแพทย์สั่ง 
ออกกําลัง 

 

สถานะของผู้ป่วยในการสัมภาษณ์  แบ่งได้ 5 ระดับ ได้แก่ 
 ไม่พบปัญหา 

EM 1= ขั้นการค้นพบสถานการณ์จริง 
EM 2= ขั้นการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
EM 3= ขั้นการตัดสินใจเลือดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 
EM 4= ขั้นการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
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ระหว่างการใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจในผู้ป่วยเบาหวานทั้ง 10 ราย ผู้วิจัย
สามารถวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมที่พบในผู้ป่วยเบาหวาน โดยนําเสนอตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้น 

ในกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจของกิบสัน และใช้ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก 11 
ลักษณะตามการศึกษาของ Aujoulat, Hoore and Deccache (2007 : 16) เป็นแนวทางในการนําเสนอ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยในกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ ประเด็นการนําเสนอเป็นดังนี้ 
 1. ขั้นการค้นพบสถานการณ์จริง ลักษณะพฤติกรรมของผู้ป่วยที่แสดงออก คือ 

1.1 การแสวงหาข้อมูลที่จําเป็นเพิ่มเติม  
     1.2 การตั้งคําถามและร่วมแสดงความคิดเห็น  

              1.3 มีความสนใจในการร่วมสนทนา 
1.4 ระบุความต้องการหรือปัญหาในความคิดของตนได้ 

                    2. ขั้นการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ลักษณะพฤติกรรมของผู้ป่วยที่แสดงออก คือ 
             2.1 การเล่าประสบการณ์ที่ตนเองได้เคยปฏิบัติมา  
             2.2 การประเมินหาสาเหตุของปัญหาและค้นหาทางเลือกที่จะปฏิบัติ  

                    3. ขั้นตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ลักษณะพฤติกรรมของผู้ป่วยที่แสดงออก คือ 
             3.1 การกําหนดเป้าหมายของตนเอง  
             3.2 ระบุแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

                    4. ขั้นการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพลักษณะพฤติกรรมของผู้ป่วย 
ที่แสดงออก คือ 
                            4.1 สามารถสร้างแรงจูงใจให้คงอยู่ 
 มีรายละเอียดของพฤติกรรมที่แสดงออกดังนี้ 
                   4.1 ขั้นการค้นพบสถานการณ์จริง 
                        ในการที่จะทําให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาสุขภาพของตนและ
ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าเป็นปัญหาที่ตนเองจะต้องทําการแก้ไขนั้น มีกระบวนการที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
1) การทําให้ผู้ป่วยรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง 2) ผู้ป่วยทําการแสวงหาข้อมูลที่ต้องการมาก
ที่สุด และ 3) ผู้ป่วยตระหนักและยอมรับปัญหาดังกล่าวอย่างแท้จริง  
 ลักษณะพฤติกรรมที่พบในผู้ป่วยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) การรับรู้ปัญหา พบว่าสามารถแบ่งผู้ป่วยได้เป็นผู้ที่รับทราบปัญหา
สุขภาพของตนอยู่ก่อนแล้วและผู้ที่ยังไม่รับทราบปัญหาสุขภาพของตนทันที โดยผู้ป่วยที่รับทราบ
ปัญหาสุขภาพของตนอยู่ก่อนแล้วสามารถเร่ิมกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจได้ทันทีในการ
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สัมภาษณ์คร้ังที่ 1 ส่วนผู้ที่ยังไม่รับทราบปัญหาของตนทันทีผู้วิจัยต้องใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
การเจาะวัดระดับน้ําตาลในเลือด การให้ข้อมูลผลทางห้องปฏิบัติการย้อนหลังเพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบ 
ภาวะสุขภาพของตนเมื่อเทียบกับผู้ป่วยรายอ่ืนหรือระดับมาตรฐาน 
 2) การแสวงหาข้อมูล พบว่าผู้ป่วยมีการแสวงหาข้อมูล เช่น การสอบถาม
ข้อมูลเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ก่อนแล้วของตน การสอบถามข้อมูลจากผู้วิจัยหรือทีม
ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับประเด็นภาวะโรคที่ตนสนใจ การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น เช่น การ
สอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์คล้ายกัน ค้นหาข้อมูลจากหนังสือ โดยบางครั้งผู้ป่วยสอบถามข้อมูล
เดิมที่ต้องการซ้ําไปมาหลายคร้ังเพื่อให้ตนยอมรับถึงความเข้าใจใหม่ที่ต่างจากความรู้ความเข้าใจ 
เดิมที่มีอยู่ของตน 
 3) การตระหนักและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่าในผู้ป่วยที่มีความมุ่งมั่น
ทุ่มเทในการดูแลสุขภาพของตนอย่างชัดเจน เช่น รายที่ 1, 4 และ รายที่ 6 สามารถแสดงถึงการ
ตระหนักปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้ป่วยรายอ่ืนๆ จะเกิดการตระหนักถึง
ปัญหาเมื่อผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่มากพอ รวมทั้งเกิดการยอมรับในข้อมูลใหม่ที่ได้รับ ตัวอย่างที่เกิดขึ้น
ในขั้นการค้นพบสถานการณ์จริงในรายที่ 1, 5 และรายที่ 10 เช่น 
  รายที่ 1 ผู้ป่วยรับทราบปัญหาระดับน้้าตาลในเลือดสูงของตนเองอยู่ 
ก่อนแล้วจากการเข้ารับบริการที่คลินิกเบาหวานในช่วง 3เดือนที่ผ่านมา แพทย์สั่งจ่ายยาเพื่อลด
ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเพราะผู้ป่วยมีระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นตลอด (เดือนกันยายน 151 
mg% เดือนตุลาคม 163 mg% และเดือนพฤศจิกายน 186 mg%) ในการสัมภาษณ์คร้ังแรกผู้ป่วยกล่าว
ว่า ปัญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูงของตนมาจากการรับประทานอาหารเพิ่มมากขึ้นซึ่งผู้ป่วยได้ 
สอบถามผู้วิจัยเกี่ยวกับพลังงานในอาหารแต่ละชนิดเป็นเท่าใดเพื่อจะได้สามารถคํานวณปริมาณ
อาหารที่ควรรับประทานในแต่ละมื้ออาหารได้ (ผู้วิจัยได้จัดหาหนังสือเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร
ให้แก่ผู้ป่วยในการสัมภาษณ์คร้ังถัดไป) ผู้ป่วยแสดงความตระหนักถึงปัญหาโดยให้ความส้าคัญของ
ปัญหาสุขภาพมาก่อนสังเกตจากเมื่อผู้วิจัยเสนอให้ผู้ป่วยเร่ิมควบคุมอาหารตามแนวทางที่ผู้ป่วยได้
กล่าวมาหลังจากปีใหม่แต่ผู้ป่วยยืนยันว่าจะเร่ิมควบคุมอาหารทันทีเพื่อภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นของตน 
   ผู้ป่วยรายที่ 5 คิดว่าตนเองมีภาวะโรคเบาหวานที่ดีเนื่องจากแพทย์นัด
ทุก 2 เดือน (ในความเข้าใจของผู้ป่วยถ้าแพทย์นัดห่างมากกว่า 1 เดือน แสดงว่าภาวะโรคเบาหวาน
ดี) ผู้ป่วยจึงยังไม่ทราบภาวะโรคเบาหวานตามสถานการณ์จริง ผู้วิจัยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์โดย
การเจาะระดับน้้าตาลในเลือดหลังอาหาร ทําให้ผู้ป่วยรับทราบถึงปัญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูงที่ 
เกิดขึ้นจากการอมลูกอม จากนั้นผู้ป่วยทําการแสวงหาข้อมูลโดยการสอบถามผู้วิจัย เกี่ยวกับระดับ
น้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานรายอ่ืน ระดับน้ําตาลในเลือดของคนปกติ ผู้ป่วยมีการสอบถาม 
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เร่ืองการอมลูกอมต่อเมื่อมีอาการแสดงของอาการระดับน้ําตาลในเลือดต่ําเท่านั้นประมาณ 7 คร้ัง 
เมื่อผู้ป่วยได้รับข้อมูลตามที่ผู้ป่วยต้องการ ผู้ป่วยจึงตระหนักและยอมรับปัญหาระดับน้้าตาลสูง 
อันเนื่องมาจากการอมลูกอมตลอดวัน ดังรายละเอียด 

  เมื่อผู้วิจัยอธิบายเร่ืองอาการแสดงของภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา  
และแนะนําให้อมลูกอมเมื่อมีอาการนํ้าตาลตกเท่านั้น ผู้ป่วยยังคงไม่ยอมรับในทันทีสังเกตจากการ 
ถามคําถามซ้ําไปมาหลายคร้ังเกี่ยวกับการอมลูกอมเมื่อมีอาการแสดงของอาการระดับน้ําตาลใน 
เลือดต่ําเท่านั้น ซึ่งทุกคร้ังผู้วิจัยตอบคําถามด้วยน้ําเสียงและท่าทางที่เป็นกันเอง ตัวอย่างคําถามของ
ผู้ป่วยดังข้อความที่ว่า 

 “ต้องรอให้หิวก่อนเหรอ ให้หิวจัด (ถึงจะอมลูกอมได้)”  (รายที่ 5) 
 “ต้องรอให้มันเป็นอาการก่อนเหรอถึงจะกิน (ลูกอม)” (รายที่ 5) 

 “เออ เขาห้ามกินเลยเหรอ ไม่ให้กินเลยเหรอ”  (รายที่ 5) 

  ผู้วิจัยอธิบายในเชิงรูปธรรมถึงความไว ในการเพิ่มระดับน้ําตาล 
ในเลือดของลูกอม ฉะนั้นจึงควรอมลูกอมเมื่อมีอาการแสดงของระดับน้ําตาลในเลือดต่ําเท่านั้น  
และสามารถในการควบคุมระดับน้ําตาลของยาฉีดอินซูลินที่ไม่สามารถทํางานได้เพียงพอกับระดับ 
น้ําตาลที่ผู้ป่วยอมลูกอมเพิ่มเข้าไปซึ่งมีหลักฐานจากระดับน้ําตาลในเลือดที่เจาะไป ผู้ป่วยเร่ิมมีทีท่า 
ยอมรับมากขึ้น ดังคําพูดที่ว่า 

 “(อินซูลิน) มันช่วยอะไรไม่ได้เลยเนอะ แย่เนอะ...เราต้องช่วย (อินซูลิน) มันด้วย 
  ต้องไม่กินลูกอมเนอะ” (รายที่ 5) 

    ผู้วิจัยอธิบายในเชิงรูปธรรมให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจว่า การอมลูกอม
เพื่อป้องกันอาการระดับน้ําตาลในเลือดตํ่านั้นเหมือนการกินยาแก้ปวดซึ่งเราควรกินเมื่อเรามีอาการ 
ปวดหัวจริงๆเท่านั้น โดยอธิบายถึงอาการข้างเคียงของการทานยาลดไข้ paracetamol มากก็จะเป็น
อันตรายต่อตับ ส่วนการที่รับประทานลูกอมมากทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงจะเป็นอันตรายต่อไต 
ผู้ป่วยแสดงถึงการตระหนักในปัญหา และระบุความต้องการในการแก้ไขปัญหาแสดงถึงการ
ตระหนักยอมรับปัญหาอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะทําการพัฒนาตนเองต่อไป ดังคําพูดที่ว่า 

 “ที่นี้ไม่กินลูกอมแล้ว...นี่ขนาดอมเม็ดเดียวนะนี่ แย่เนอะ...ถ้ารู้ว่ากินลูกอม 
 แล้ว (น้้าตาล ) ขึ้นขนาดนี้ ฉันก็ไม่กินแล้วล่ะ” (รายที่ 5) 
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    อีกตัวอย่างคือผู้ป่วยรายที่ 10 ผู้วิจยัใช้ข้อมูลผลระดับไขมันในเลือด
ย้อนหลัง 3 ปี และระดับน้้าตาลในเลือดสะสม เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้ผู้ป่วยทราบถึงปัญหา 
โดยเมื่อผู้ป่วยรับรู้ถึงปัญหาระดับไขมันในเลือดสูงของตนเอง ผู้ป่วยทําการแสวงหาข้อมูลโดยการ
สอบถามผู้วิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของระดับไขมันในเลือดกับความอ้วน ทําให้ทราบปัญหา
เบื้องหลังของระดับไขมันในเลือดสูงว่ามาจาก การที่ผู้ป่วยไม่รับประทานยาลดไขมันในเลือดเพราะ
ผู้ป่วยเชื่อว่าตนเองผอมจึงไม่จําเป็นต้องทานยาดังกล่าว จากนั้นผู้ป่วยแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ การ
ทํางานของยาลดไขมันในเลือด เมื่อได้รับข้อมูลตามต้องการ ผู้ป่วยมีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ
การรับประทานยาลดไขมันในเลือดและพร้อมท่ีจะรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียด 

  ผู้วิจัยอธิบายผลระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีทั้ง 
โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และแอล ดี แอล โคเลสเตอรอล ผู้ป่วยรับรู้ถึงปัญหา ผู้วิจัยอธิบายถึง
ข้อมูลเกณฑ์ปกติของระดับไขมันในเลือดประเภทต่างๆ เนื่องจากผู้ป่วยมีรูปร่างที่ผอม (BMI 18.3 
kg/m2) และมีความเชื่อว่าคนที่มีรูปร่างอ้วนเท่านั้นที่จะทําให้ผู้ป่วยมีระดับไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วย
ทําการแสวงหาข้อมูลโดยการสอบถามผู้วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระดับไขมันในเลือดและ
ความอ้วน ผู้วิจัยอธิบายถึงความแตกต่างของไขมันสะสมตามร่างกาย กับไขมันที่อยู่ในหลอดเลือด 
และอธิบายต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อภาวะไขมันในเส้นเลือดอุดตันจากระดับไขมันในเลือดสูง  
ทําให้ผู้ป่วยแสดงท่าทางเข้าใจมากขึ้น และสอบถามถึงผลที่จะตามมา ผู้วิจัยอธิบายถึงความอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นจากการมีระดับไขมันในเลือดสูงว่าเพิ่มความเสี่ยงของภาวะอุดตันในหลอดเลือดได้ง่าย
เมื่อเกิดบาดแผลภายใน โดยเปรียบเทียบกับการมีตะกรันเกาะอยู่ในท่อน้ํามากๆ จนท่อน้ําอุดตัน  
ผู้ป่วยเล่าให้ฟังว่าไม่ได้ทานยาลดระดับดับไขมันในเลือดที่แพทย์สั่งจ่ายเพราะคิดว่าตนเองมีรูปร่าง
ผอมพร้อมทั้งนํายาที่ไม่ได้รับประทานตลอด 1 ปีมาให้ดู จากนั้นผู้ป่วยถามถึงการออกฤทธิ์ของยา
ลดระดับไขมันในเลือด เมื่อผู้วิจัยอธิบายกลไกการทํางานของยาลดระดับไขมันในเลือดโดยให้
ผู้ป่วยคิดง่ายๆ ว่ายาลดระดับไขมันในเลือดทําหน้าที่เหมือนเป็นการเก็บกลับไขมันที่ค้างในหลอด
เลือด พฤติกรรมการเลือกรับประทานทานอาหารและการออกกําลังกายมีส่วนส่งเสริมให้ระดับ
ไขมันในเลือดลดลง เมื่อผู้ป่วยได้รับข้อมูลผู้ป่วยสามารถระบุปัญหาความเข้าใจผิดในเร่ืองการขาด
ความรู้อย่างแท้จริงในการรับประทานยาลดไขมัน โดยกล่าวว่าจะทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยเร่ิม
รับประทานยาลดไขมันในเลือดอย่างต่อเนื่อง และออกกําลังกายร่วมด้วย ดังคําพูดที่ว่า  

 “พอบอกว่ามันช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ท้าให้เรากลัวไง 
 (ที่ไม่ได้กินยา) ต้องท้าให้เรากลัว นี่ท้าให้พี่กลัวไงพี่ก็จะกนิยา ก็พอชี้ให้เห็นปุ๊บเน่ีย  
 มันท้าให้เรากลัวว่า เฮ้ย ถ้าไม่กินยามันอาจท้าให้เรามีอาการต่อเน่ืองขึ้นมาใช่ไหม...อือ 
  เราเห็นรูปร่างเราผอม เราก็เลยไม่ค่อยห่วงเร่ืองการออกก้าลังกาย แล้วเราก็ไม่มี 
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 ภาวะแทรกซ้อนมากมาย เราคิดว่าเราโอเคนะ เราดูแลตัวเองดีแล้ว แต่จริงๆแล้วมัน 
 ไม่ใช่ไงฟังเธอ (ผู้วิจัยอธิบายเร่ืองภาวะไขมันในเลือดสูง) พูดแล้วมันไม่ใช่แล้ว เรา 
 ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากกว่านี้อีก จริงไหม” (รายที่ 10) 

      4.2 ขั้นการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
             จากขั้นที่ 1 ขั้นการค้นพบสถานการณ์จริงเมื่อผู้ป่วยสามารถค้นพบปัญหาตาม

สถานการณ์ที่เป็นจริง ผู้ป่วยตระหนักและยอมรับปัญหาดังกล่าวอย่างแท้จริง ในขั้นการสะท้อนคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ผู้ป่วยมีการประเมินทางเลือกที่สามารถเกิดขึ้นโดยพิจารณาในแง่มุมต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา มีกระบวนการที่เกิดขึ้นได้แก่ 1) ผู้ป่วยค้นหาทางเลือกที่
จะปฏิบัติต่อไป 2) การเล่าประสบการณ์ที่ตนเองได้เคยปฏิบัติ และ 3) ประเมินผลจากการปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ได้เคยปฏิบัติมา  

 ลักษณะพฤติกรรมที่พบในผู้ป่วยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) การค้นหาทางเลือกที่จะปฏิบัติ พบว่าในผู้ป่วยที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทใน

การดูแลสุขภาพของตนอย่างชัดเจนสามารถเล่าถึงวิธีการต่างๆที่ตนเองเคยปฏิบัติในการแก้ปัญหา
ได้ทันที เช่น รายที่ 1 และ 4 ในขณะที่ผู้ป่วยรายอ่ืนส่วนใหญ่ต้องใช้คําถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยเล่า
ถึงประสบการณ์การปฏิบัติที่ผ่านมาของตน 

 2) การเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมา และ 3) การประเมินผลการปฏิบัติที่ผ่าน
มา พบว่าผู้ป่วยที่มีประสบการณ์หลากหลายในการดูแลโรคเบาหวานสามารถเล่าถึงประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นทั้งในส่วนประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จ และที่ล้มเหลว สามารถวิเคราะห์ทบทวน
ค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น และประเมินผลการปฏิบัติของตนในวิธีต่างๆ ที่ได้เคยทดลองมา เช่น รายที่ 1, 
4, 6 และ รายที่ 10 ในขณะที่ผู้ป่วยบางรายผู้วิจัยต้องใช้คําถามเพื่อกระตุ้นให้เล่าประสบการณ์  
ใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมในการเสนอแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิด
แง่มุมในการมองที่มากขึ้น ค้นหา และประเมินทางเลือกที่คิดว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติของตน 
ตัวอย่างพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น 

   รายที่ 1 เมื่อผู้ป่วยตระหนักและยอมรับปัญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูง 
ผู้ป่วยมีความมุ่งมั่นที่จะเร่ิมการควบคุมอาหารทันที ผู้วิจัยชื่นชมในความมุ่งมั่นของผู้ป่วยและ
สนับสนุนความต้ังใจที่จะควบคุมอาหาร จากนั้นผู้วิจัยสอบถามถึงปัญหาในการควบคุมอาหาร
ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ป่วยเล่าถึงประสบการณ์การควบคุมอาหารที่ผ่านมาทั้งการลดปริมาณข้าว  

เพิ่มการรับประทานผัก ผู้ป่วยเล่าถึงยายของผู้ป่วยที่เป็นตัวแบบผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ 

น้ําตาลในเลือดได้ดี โดยยายของผู้ป่วยสามารถควบคุมอาหารจนระดับน้ําตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ 
ควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีและไม่ต้องรับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือดเพียงแค่ไปตรวจวัด 
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ระดับน้ําตาลในเลือดที่โรงพยาบาลตามนัด และผู้ป่วยมีความต้องการที่จะเลียนแบบตัวแบบด้าน
บวก เมื่อผู้วิจัยถามถึงแนวทางการควบคุมอาหารที่ผู้ป่วยได้เคยปฏิบัติมา ผู้ป่วยประเมินความส้าเร็จ
ในการควบคุมอาหารที่เคยลองปฏิบัติมาแล้วประสบความสําเร็จในการลดระดับน้ําตาลในเลือด 
เช่น การลดปริมาณข้าว และเพิ่มการรับประทานผัก ไม่รับประทานอาหารอาหารร่วมกับครอบครัว  
ดังข้อความที่ว่า 

 “จากเดิมเรากินข้าวเป็นกะละมัง สองกะละมัง ก็จะกลายเป็นลงมาทีละหน่อย  
 จนเหลือทัพพีนึง...ลดข้าว เพิ่มผัก อย่างผลไม้ก็ต้องเลือกกินหน่อย...กินคนเดียว ไม่นั่ง 

 กินกับใคร ท้ากับข้าวให้เขา (สามีและลูก) แล้วก็แล้ว แยกออกมากินคนเดียวของเรา...จะ 

 กินวุ้นเส้นแทนข้าว กินผักแทนข้าว ข้าวจะมีน้อย...ก็จะกินอย่างนั้น ช่วงแรกที่มันลง 

         (ระดับน้้าตาลในเลือด) นะ” (รายที่ 1) 
 

  เมื่อผู้วิจัยถามถึงปัญหาอุปสรรคในการควบคุมอาหารที่ผ่านมา ผู้ป่วย 

ประเมินตนเองว่า การรับประทานข้าวในปริมาณมาก การเพิ่มมื้ออาหาร และการไม่สามารถควบคุม
ไม่ให้เติมข้าวในการรับประทานอาหาร คือ สาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้ป่วยควบคุมอาหารไม่ได้ ดังคํา 

อธิบายที่ว่า 

 “มีแต่ตัวเองนี่แหละที่มันคุมไม่ได้...ปัญหาคือข้าว แล้วมื้อเย็นจะเป็นมื้อที่กินมาก 

 ที่สุด อย่างวันนี้กินข้าวแล้วตอนบ่าย 2 ว่าเย็นนี้จะไม่กินแล้ว พอเห็นเขากิน กินอีกแล้ว...  
 ก็อดไม่ได้อีกล่ะ มันก็เป็นอะไรไม่รู้กับตัวเอง... ถ้ากินล้อมวงกันนี่ต้องแยกเพราะว่ากิน 

 ล้อม วงเราก็จะตักเติม ทุกวันนี้ก็เหมือนจะอิ่มแต่ก็ไปตักเติมอีก ...พอกินเสร็จก็ โอ๊ย  
 ท้าอะไรลงไปนั่นนะ คือตอนนั้นนึกไม่ออก (หัวเราะ)” (รายที่ 1) 

  เมื่อผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่าหากเร่ิมคุมอาหารได้เร็วสามารถดูแลภาวะ 

โรคเบาหวานของตนได้เร็วขึ้น ในที่สุดผู้ป่วยเลือกตัดสินใจที่จะควบคุมอาหารเพื่อลดระดับน้ําตาล 

ในเลือดในคร้ังแรกของการสัมภาษณ์ ดังคําพูดที่ว่า 

 “ก็เพื่อสุขภาพตนเอง พร้อมที่จะท้าเร็วก็ดี ก็ถามตัวเองอยู่นั่นแหละ เจาะเลือด 

 คราวที่แล้วก็ 188 โอ๊ย เมื่อไหร่จะท้าสักที ก็กะว่าเดือนเนี่ยจะลองดู” (รายที่ 1)             

      4.3 ขั้นการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
                           เมื่อผู้ป่วยได้ทําการประเมินความเหมาะสมของทางเลือกต่างๆในขึ้นตอน 
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การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้ป่วยจะเกิดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจเลือก
วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตน โดยมีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจนคือ 1) มีการกําหนดเป้าหมาย
ของตนเอง และ 2) ระบุแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย  
 ลักษณะพฤติกรรมที่พบในผู้ป่วยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1) การกําหนดเป้าหมายของตนเอง และ 2) ระบุแนวทางที่จะปฏิบัติ พบว่า
เมื่อผู้ป่วยสะท้อนคิดว่าการดูแลสุขภาพเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่ต้องดูแลแก้ไข พบว่า
ผู้ป่วยที่สามารถกําหนดเป้าหมายและเลือกแนวทางในการปฏิบัติได้เองทันทีเป็นผู้ป่วยที่มีความ
มุ่งมั่นทุ่มเทในการดูแลสุขภาพอย่างชัดเจนและมีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพที่เคยประสบ
ความสําเร็จมาก่อน โดยผู้ป่วยจะเลือกแนวทางปฏิบัติที่ตนเองเคยกระทําแล้วประสบความสําเร็จ 
นํากลับมาใช้ใหม่ ผู้ป่วยสามารถระบุถึงแนวทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจนเป็นขั้นตอนก่อนที่จะ
ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น ผู้ป่วยรายที่ 1, 4 และ รายที่ 6 ส่วนผู้ป่วยที่ยังไม่
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนได้เลือกไว้นั้น ผู้วิจัยสามารถร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอแนวทางปฏิบัติได้แต่การตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติที่
เหมาะสมต้องมาจากการเลือกของผู้ป่วยเองเท่านั้นถึงแม้ว่าผู้ป่วยอาจต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ
เลือกแนวทางปฏิบัตินานแต่จะเกิดการปฏิบัติที่ยั่งยืนกว่าการที่ผู้วิจัยกําหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ป่วย 
ดัง รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย รายที่ 1 และรายที่  6  คือ 
  รายที่ 1 หลังจากรับฟังข้อมูลว่าน้ําหนักมีผลต่อภาวะโรคเบาหวานจาก 
แพทย์ ผู้ป่วยเปลี่ยนเป้าหมายจากการลดระดับน้้าตาลในเลือดมาเป็นการลดน้้าหนัก จากนั้นผู้ป่วย 
ระบุแนวทางในการลดน้ําหนักของตนไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเวลาออกกําลังกายเพิ่ม ร่วมกับการ 
ควบคุมอาหารโดยการลดปริมาณอาหารและรับประทานผักเพิ่ม รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ป่วยมีดังนี้ 
 แพทย์กล่าวกับผู้ป่วยในห้องตรวจถึงการที่ผู้ป่วยมีน้ําหนักตัวมากเป็นสาเหตุ 
ของโรคเบาหวานและความดันโลหิต หากผู้ป่วยสามารถลดน้ําหนักได้คาดว่าระดับน้ําตาลในเลือด
จะลดลง เมื่อผู้ป่วยออกจากห้องตรวจผู้ป่วยสะท้อนคิดถึงทางเลือกในการดูแลภาวะเบาหวานของ
ตน จากนั้นผู้ป่วยปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากเดิมการลดระดับน้ําตาลในเลือดเป็นการลดน้ําหนักดัง 
ประโยคที่ว่า 

 “...เขา (หมอ) จะดูแต่น้้าหนักเรา ถ้าเกิดว่าน้้าหนักเราลงทุกอย่างโอเค เขาบอก 

 อย่างนี้ แม้ความดันก็เผลอๆยาเราก็ไม่ต้องกิน เบาหวานเราก็โอเค..ไอ้เราก็ไปมองแต่ 
 น้้าตาล น้้าหนักเราไม่มอง เรามองแต่เร่ืองเบาหวานๆๆ จะ ท้าอย่างไง จะกินแบบไหน  
 ถ้าเราไปมองเร่ืองน้้าหนักเราก็จะมองเห็นเร่ืองการออกก้าลังกายไง...ทีนี้มองเห็นแล้ว  
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 ก็ไปเน้นเรื่องการออกก้าลัง” (รายที่ 1) 

 ผู้ป่วยระบุแนวทางที่จะปฏิบัติในการลดน้ําหนักของตนเองว่าจะเพิ่มการ 
ออกกําลังกาย ร่วมกับการควบคุมอาหาร โดยจะแบ่งเวลาช่วงเย็นในการออกกําลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วันโดยเล่นฮูล่าฮูปครึ่งชั่วโมง แล้วเดินวิ่งต่ออีกครึ่งชั่วโมง ส่วนเร่ืองอาหารจะ
รับประทานผักมากขึ้น ดังคํากล่าวที่ว่า 

  “...ออกก้าลังกาย ต้องแบ่งเวลาแล้ว...แบ่งเวลาพอสอนการบ้านลูก แล้วก็จะมา 

 ฮูล่าฮูปต่อ แล้วก็จะเดิน เดินหายใจยาวๆ แบบผ่อนๆ...อย่างน้อยอาทิตย์นึงเรายังมีเวลา 

 ออกก้าลังกายไปอย่างน้อย 3 วัน...ประเด็นหลักการลดน้้าหนัก คือเร่ืองการออกก้าลังกาย 

  ...ถ้าเราไปดูเร่ืองน้้าหนักเราก็จะไปมองเร่ืองอาหาร ถ้าเรายังกินเยอะอะไรอยู่มันก็ยังเยอะ 

 อยู่ใช่ไหม เราก็ต้องคุมอาหารต้องกินผักด้วยมันก็จะไปเร็ว ต้องเอาใหม่” (รายที่ 2) 

  รายที่ 6 ในสองครั้งแรกของการสัมภาษณ์ผู้ป่วยคิดว่าตนเองควบคุมภาวะ
โรคเบาหวานได้ดี เนื่องจากในการเข้ารับบริการที่คลินิกเบาหวานช่วงที่ผ่านมาผู้ป่วยมีระดับน้ําตาล 

ในเลือดอยู่ในเกณฑ์ควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีและเมื่อผู้วิจัยเจาะระดับน้ําตาลในเลือดหลังอาหาร 

โดยไม่ได้นัดล่วงหน้าพบว่ามีระดับน้ําตาลอยู่ในเกณฑ์ควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีเช่นกัน จนกระทั่ง
ในการสัมภาษณ์คร้ังที่ 3 พบว่าสองวันก่อนการสัมภาษณ์ผู้ป่วยได้ไปเข้ารับบริการที่คลินิกเบาหวาน
และเจาะวัดระดับน้ําตาลในเลือดได้เท่ากับ 136 mg% (จากระดับน้ําตาลในเลือดเดือนที่ผ่านมา 97 
mg%) จึงทําให้ผู้ป่วยรับทราบปัญหาการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ของตน ผู้ป่วยจึงได ้

สอบถามผู้วิจัยเพื่อประเมินความเข้าใจของตนเองในวิธีการต่างๆ ในการลดระดับน้ําตาลในเลือด 
ผู้ป่วยจึงได้กําหนดเป้าหมายของตน คือ การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้น้อยกว่า 130 mg% 
จากนั้นผู้ป่วยระบุแนวทางปฏิบัติหลายวิธีร่วมกันเพื่อลดระดับน้้าตาลในเลือด เช่น การควบคุม
อาหารโดยการลดปริมาณข้าวที่รับประทาน เพิ่มการรับประทานผัก เปลี่ยนมาดื่มนมรสจืดแทนนม
รสหวาน การให้สมุนไพรร่วมด้วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดไม่ว่าจะเป็น ยอดมะยม  
ฟ้าทะลายโจร ดังคํากล่าวที่ว่า 

 “ต้องเปลี่ยนกลับไปกินนมรสจืด... พอรู้ว่าน้้าตาลขึ้นเราก็ต้องลดแล้วข้าวเราก็กิน 

 น้อยลงเหลือทัพพีคร่ึง บางที 2 ทัพพีมันก็เยอะ...กล้วยก็ต้องลดเนอะก็ตอนแรกจากวัน 

 ละ 3เหลือ 2 ทีนี้ก็เหลือวันละ 1... ต้องกินยอดมะยม เอามาจิ้มน้้าพริกนี่แหละ กินดิบๆ 

 ยอดอ่อนๆ นั่นแหละ... ถ้าบางทีกินหวานเยอะๆป้าก็ชงฟ้าทะลายโจรกินไปด้วย... 
 อือตอนนี้ต้องกินวันละแก้ว 2 แก้ว” (รายที่ 6) 
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     4.4 ขั้นการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
            หลังจากที่ผู้ป่วยปฏิบัติตามแนวทางที่ตนคิดว่าเหมาะสมจนเกิดความสําเร็จผู้ป่วย

รู้สึกถึงความมีพลังอํานาจและความมั่นใจในความสามารถที่จะปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้เกิดภาวะ
โรคเบาหวานที่ดีของตน ผู้ป่วยมีความรู้สึกพึงพอใจที่จะปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพของตนต่อไปทํา
ให้เกิดความยั่งยืนของการปฏิบัติได้นั้น โดยพฤติกรรมที่แสดงออก คือ การสามารถสร้างแรงจูงใจ
ของตนให้คงอยู่เพื่อการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง  
 ลักษณะพฤติกรรมที่พบในผู้ป่วยในขั้นน้ี คือ การสร้างแรงจูงใจของตนให้คงอยู่ 
พบว่าผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จตามแนวทางที่ตนเองได้เลือกไว้จะ
รับรู้ถึงความสามารถของตนในการแก้ไขปัญหาและสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองได้ด้วย
ตนเองซึ่งพบในผู้ป่วยรายที่ 1 ในขณะที่ผู้ป่วยรายที่ 2 มีประสบการณ์ที่ไม่ประสบความสําเร็จ รู้สึก
ท้อถอยจึงไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองได้ ผู้วิจัยจึงอธิบายให้ผู้ป่วยรับรู้ถึงความสามารถ
ของตนเองได้ด้วยการชี้ให้เห็นถึงอีกมุมมองของการปฏิบัติที่ได้ลองกระทํามา ผู้วิจัยเสริมแรงให้
ผู้ป่วยเกิดแรงจูงใจและคงการปฏิบัติต่อไปได้ ตัวอย่างเหตุการณ์ในขั้นตอนการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นดังนี้ 
 รายที่ 1 เมื่อผู้ป่วยได้ปฏิบัติตามแนวทางเหมาะสมที่ตนได้เลือกไว้แล้วนั้น ผู้ป่วย
ได้รับประสบการณ์ความส้าเร็จจากการปฏิบัติ โดยสามารถลดน้้าหนักได้ ระดับน้้าตาลในเลือด
ลดลง และมีรูปร่างท่ีกระชับขึ้น ทําให้ผู้ป่วยมีความภูมิใจในความสามารถของตน และจากผลการ
ปฏิบัติที่ดีต่อตนเองทําให้ผู้ป่วยเลือกแนวทางการออกกําลังกาย และการควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่อง
เพื่อภาวะโรคเบาหวานที่ดีขึ้นของตน ผู้ป่วยสามารถสร้างแรงจูงใจให้ตนเองออกกําลังกายอย่าง
ต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะถูกเพื่อนบ้านพูดจาล้อเลียนก็ไม่ได้ทําให้ผู้ป่วยท้อถอย จากการประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติทําให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจจนสามารถเจรจาต่อรองกับแพทย์ถึงแนวทางการ
รักษาของตนได้ เช่น ในกรณีที่แพทย์ต้องการสั่งจ่ายยาลดระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่ม ผู้ป่วยเจรจา
ต่อรองถึงการไม่ต้องการเพิ่มปริมาณยาและขอลองพยายามควบคุมอาหารต่ออีก 1 เดือน 
รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยรายที่ 1 มีดังนี้ 
 ผู้ป่วยเล่าถึงความสําเร็จของการออกกําลังกายว่าทําให้สามารถลดระดับ
น้ําตาลในเลือดได้ ลดน้ําหนักได้ และรูปร่างดูกระชับขึ้น ผู้ป่วยภูมิใจในการปฏิบัติที่ประสบ
ความสําเร็จของตนซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ผู้ป่วยปฏิบัติต่อไปดังคํากล่าวที่ว่า 

 “น้้าหนักลงเป็น 93 (เดิม 94)...คราวที่แล้วก็ 94...น้้าตาล 168ลงมานิดนึงเดือน 

 ที่แล้ว 171...(รูปร่าง) ดูกระชับขึ้นนิดนึงนะ ก็รู้สึกสบายขึ้นนิดนึง เบาๆ (หัวเราะ) กางเกง 

 ยีนส์ที่เก็บไว้ จะได้ใส่แล้วอีกนิดนึง...เราเบาขึ้นกระชับกระเฉงขึ้น เคลื่อนไหวง่าย หลัง 
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 จากที่นั่งก็อึดอัด จะท้าอะไรจะเคลื่อนไหวก็อึดอัด อันนี้ก็เร่ิมเบาตัว แล้วก็เร่ิมคล่อง  
 หยิบจับอะไรก็สบาย เดินไปไหนเขาก็ถามไปท้าอะไรมายุบลงไปตั้งเยอะ” (รายที่ 1) 

 ผู้ป่วยเล่าว่าจะคงการปฏิบัติในเร่ืองการออกกําลังกายและการควบคุมอาหาร 
โดยจะเพิ่มเวลาออกกําลังกายให้นานขึ้น และเพิ่มจํานวนวันในการออกกําลังกาย ส่วนการควบคุม
อาหารมีหลายวิธี เช่น ลดปริมาณข้าวลงจากทัพพีคร้ังเหลือทัพพีเดียว รับประทานผักเพิ่ม และ
รับประทานสลัดเป็นอาหาร 1มื้อต่อวัน ผู้ป่วยเล่าอุปสรรคในการออกกําลังกายคือ การที่คนรู้จัก
พูดจาล้อเลียนในขณะออกกําลังกายซึ่งผู้ป่วยกล่าวว่าถึงมีเพื่อนบ้านล้อเลียนแต่ตนเองก็ยังจะคงการ
ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเพราะตนตระหนักว่าการออกกําลังกายสามารถทําให้ภาวะสุขภาพดีขึ้น
ได้ ดังคําบอกเล่าที่ว่า 

 “นี่ขนาดวิ่งอยู่หน้าบ้าน เล่นฮูล่าฮูปอยู่หน้าบ้าน พวกแซว โอ๊ย ผอมใหญ่แล้ว 

  ผอมใหญ่แล้วเขาเห็นเราท้า บางทีวิ่งไปวิ่งมาเขาก็ล้อบ้าง แกล้งบ้าง อะไรบ้าง เอ้าๆ  
 สวยใหญ่แล้ว เราก็วิ่งเล่นของเราไป วิ่งไปสลัดมือไป... เราก็เฉย เราก็ยิ้มไป เราก็คิด 

 ในใจถ้าเราลงได้ก็ดีไป ดีแล้วแหละที่เขาพูดแบบนี้ เราก็จะได้ท้าให้ได้... บางคนเขาก็ว่า 

 เอ้ย อย่าไปออกก้าลังกายเลย อย่าของเขาเขารู้ไหมว่าเราเป็นอะไรบ้าง เราเป็นโรคอะไร 

 บ้าง เราไม่ซีเรียสก็วิ่งไป หัวเราะไป คุยไป...เราต้องบอกตัวเองว่า อยากสุขภาพดี อยาก 

 ลดยาเบาหวาน เราต้องออกก้าลังกายสม่้าเสมอ” (รายที่ 1) 

 เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาแพทย์สั่งจ่ายยาลดระดับน้ําตาลในเลือด 
เพิ่มขึ้น ผู้ป่วยเจรจาต่อรองการรักษา โดยบอกแพทย์ว่ายังไม่ต้องการที่จะเพิ่มยาในเดือนนี้ ต้องการ
ลองควบคุมอาหารและควบคุมน้ําหนักก่อน แพทย์รับฟังและยินยอมให้ผู้ป่วยทําตามแนวทางที่
เสนอ ผู้ป่วยสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองโดยใช้ประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จในการลด
น้ําหนักของตนมาเป็นตัวกระตุ้นให้ตนเองปฏิบัติตามแนวทางที่ตนเองระบุต่อเนื่องต่อไป ดังคําพูด 

ที่ว่า 

 “น้้าตาล 178 ถ้าไม่ขาดยา แสดงว่ายามันคุมโรคเบาหวานไม่ได้ อย่างนี้ต้อง 

 เพิ่มยานะ” (แพทย์) 
  “เพิ่มยาตัวไหนอีกล่ะ (น้้าเสียงตกใจ)” (รายที่ 1) 
  “เพิ่มยาก่อนอาหาร” (แพทย์) 
  “หมอรออีกเดือนไม่ได้เหรอ ขอคุม (ระดับน้้าตาลในเลือด) ดูก่อน” (รายที่ 1) 
  “จะลองดูก็ได้แต่หมอไม่อยากระดับน้้าตาลในเลือดสูงนานๆ นะ งั้นอีกเดือน 
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 นึงมาดูอีกคร้ังแล้วกัน” (แพทย์) 

   รายที่ 2 ผู้ป่วยเลือกการออกกําลังกายเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อลดระดับน้ําตาล 

ในเลือดจากการติดตามการปฏิบัติ พบว่าผู้ป่วยรู้สึกว่าตนไม่ประสบความสําเร็จในการออกกําลัง
กายเนื่องจากไม่สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดลงได้ตามเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ คือ ต่ํากว่า 120 
mg% ผู้ป่วยรู้สึกท้อถอยและไม่รับรู้ถึงความสามารถในการแก้ปัญหาของตน ผู้วิจัยพยายามทําให้
ผู้ป่วยรับรู้ถึงความสามารถของตนเองโดยอธิบายให้ผู้ป่วยมองอีกแง่มุมว่า การออกกําลังกายของ
ผู้ป่วยนั้นสามารถทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงจาก 180 mg% มาเป็น 154 mg% ถึงแม้ไม่
สามารถลดระดับน้ําตาลลงได้ตํ่ากว่า 120 mg% อย่างที่ผู้ป่วยคาดหวังก็ตามแต่ถือว่าเป็นการ
ประสบความสําเร็จเน่ืองจากในช่วงที่ผ่านมาผู้ป่วยไม่ได้คุมอาหารเท่าใดนัก นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง
กล่าวให้กําลังใจเพื่อเสริมแรงให้ผู้ป่วยมีแรงจูงใจและคงไว้ซึ่งการปฏิบัติได้ต่อไป ซึ่งเมื่อผู้ป่วยรับรู้
ถึงความสามารถของตนทําให้มีความมั่นใจในการออกกําลังกายเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดต่อไป 
ดังบทสนทนาที่ว่า 

  “(ระดับน้้าตาลในเลือด) ขึ้นใหญ่เลยเดือนนี้ 154 (เดือนที่แล้วระดับน้้าตาลใน 

 เลือด 149 mg%) นี่ขนาดเดือนนี้ออกก้าลังกายนะนี่ (ระดับน้้าตาลในเลือด) ยังตั้ง 

 ขนาดน้ี” (รายที่ 2)  
  “...ต้องคิดว่าออกก้าลังกายดีแล้วอย่างไปท้อสิคะ” (ผู้วิจัย) 
  “กลับมาวิ่งตอนเช้าแล้วหลังจากที่หยุดไป แต่ก็ไม่ได้วิ่งทุกวันเหมือนเดิม 

 หรอกนะ (ตอนนี้) วิ่งอาทิตย์ละ 3 วัน” (รายที่ 2) 
  “หนูชื่นชมนะเร่ืองวิ่งตอนเช้าเพราะหนูยังท้าไม่ได้เลยแล้วอากาศมันก็หนาว 

 อย่างที่พี่บอกจริงๆ พี่ออกก้าลังกายตอนเช้าได้นี่เก่งจริงๆ...แล้วข้อดีของพี่คือการที่พี่ 
 พยายามปรับปรุง (พฤติกรรม) เพื่อลดระดับน้้าตาลในเลือด” (ผู้วิจัย) 

สรุป 

      ในแต่ละขั้นของกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจผู้ป่วยมีลักษณะพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
แตกต่างกันได้ดังนี้ 

      ขั้นการค้นพบสถานการณ์จริง เน้นการทําให้ผู้ป่วยตระหนักและยอมรับถึงความสําคัญ
ของปัญหาสุขภาพ มีกระบวนการที่เกิดขึ้น ได้แก่  1) การทําให้ผู้ป่วยรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  
2) ผู้ป่วยทําการแสวงหาข้อมูลที่ต้องการ และ 3) ผู้ป่วยตระหนักและยอมรับปัญหาดังกล่าวอย่าง
แท้จริง  
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     ขั้นการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ เน้นการทําให้ผู้ป่วยประเมินทางเลือก เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา มีกระบวนการที่เกิดขึ้นได้แก่ 1) ผู้ป่วยค้นหาทางเลือกที่จะปฏิบัติ
ต่อไป 2) การเล่าประสบการณ์ที่ได้เคยปฏิบัติ และ 3) ประเมินผลจากการปฏิบัติที่ผ่านมา 

     ขั้นการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม เมื่อผู้ป่วยเกิดความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาจะตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตน มีกระบวนการที่เกิดขึ้น ได้แก่ 1) มีการกําหนด
เป้าหมาย และ 2) ระบุแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

     ขั้นการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ป่วยรู้สึกถึงความมีพลังอํานาจและ
ความมั่นใจในความสามารถ มีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพของตนต่อไป มี
กระบวนการที่เกิดขึ้น คือ การสามารถสร้างแรงจูงใจให้คงอยู่เพื่อการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 

5. รูปแบบการเกิดพลังอ้านาจ 

       การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) โดยแบนดูร่า (Bandura 1997 : 1-12) 
ระบุว่า “ความสามารถของบุคคลนั้นไม่ตายตัวหากแต่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ดังนั้นสิ่งที่ก้าหนด
ประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในสถานการณ์น้ันๆ 
โดยหากบุคคลมีความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท้านั้นสูงและมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการกระท้านั้นสูง บุคคลจะมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวแน่นอน แต่หากมีเพียง
ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท้า หรือการรับรู้ความสามารถของตนในการกระท้านั้นน้ัน
สูงเพียงด้านใดด้านเดียว บุคคลจะมีแนวโน้มที่จะไม่แสดงพฤติกรรมนั้น การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองนั้นสามารถส่งเสริมได้จาก ประสบการณ์ที่ประสบความส้าเร็จด้วยตนเอง การได้เห็น
ต้นแบบหรือประสบการณ์ของผู้อื่น การใช้ค้าพูดชักจูง และความพร้อมของสภาวะร่างกายและ
อารมณ์” เมื่อนําการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) มาเป็นแนวทางในการแบ่ง
รูปแบบการเกิดพลังอํานาจ สามารถแบ่งกลุ่มการเกิดพลังอํานาจได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ผู้ที่พร้อมที่จะ
พัฒนาตนเองเสมอ 2) ผู้ที่เมื่อมีความคาดหวังเกิดขึ้นจึงจะเร่ิมปฏิบัติ 3) ผู้ที่เมื่อรับรู้ความสามารถ
ของตนเองจึงจะพร้อมที่จะปฏิบัติ และ 4) ผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน ในคร้ังแรกของการเริ่ม
กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจสามารถจัดกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานได้ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 การจัดแบ่งผู้ป่วยตามรูปแบบการเกิดพลังอํานาจ 

 
ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น 

 
 

การรับรู้ 

ความสามารถ 

ของตน 

 
 

สูง 

สูง ต่ํา 

ผู้ที่พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
เสมอได้แก่  
รายที่ 1, 6 และ 10 

ผู้ที่เมื่อมีความคาดหวังเกิดขึ้น
จึงจะเร่ิมปฏิบัติ ได้แก่  
รายที่ 4  

 

ต่ํา 
ผู้ที่เมื่อรับรู้ความสามารถ
ของตนเองจะพร้อมที่จะ
ปฏิบัต ิได้แก่ รายที่ 2 

ผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน 

ได้แก่ รายที่ 3,  5, 7, 8 และ 9 

 

                    5.1 ผู้ท่ีพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเสมอ  
                           เป็นกลุ่มที่มีความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นสูงและมีการ 

รับรู้ความสามารถของตนในการกระทํานั้นสูง ส่งผลให้มแีนวโน้วที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นอย่าง
แน่นอน ผู้ป่วยเบาหวานที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีความมุ่งมั่นในการดูแลภาวะสุขภาพของตนอย่างชัดเจน 
ซึ่งความมุ่งมั่นดังกล่าวอาจเทียบกับการมีความคาดหวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง นอกจากนี้ยังเคยมีประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จด้วยตนเอง การได้เห็นต้นแบบหรือ
ประสบการณ์ของผู้อ่ืนมาบ้างแล้ว จึงทําให้พร้อมที่จะดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้เกิดภาวะ
โรคเบาหวานที่ดีขึ้น ซึ่งผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มนี้สามารถผ่านขั้นตอนของการกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอํานาจได้อย่างรวดเร็ว  

ลักษณะที่แสดงออกอย่างชัดเจนสําหรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ (รายที่ 1, 6 และ 10) คือ  
การมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดูแลสุขภาพอย่างชัดเจน เช่น ผู้ป่วยเร่ิมลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหา
สุขภาพของตนทันทีเมื่อรับทราบปัญหา มีความคับค้องใจในเร่ืองการดูแลสุขภาพของตนโดยมี
ความต้องการที่จะมีภาวะโรคเบาหวานที่ดี เช่น ต้องการมีภาวะโรคเบาหวานที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ป่วย ไม่ต้องการมีภาวะโรคเบาหวานที่แย่ลงไปกว่าเดิม มีความรัก ความผูกพัน และมีเป้าหมาย
ของการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเด่นชัด เช่น การมีชีวิตเพื่อดูแลบุคคลที่ตนเองรัก เช่น ลูกที่อายุยัง
น้อย และดูแลสุขภาพเพื่อตนเองจะได้มีภาวะสุขภาพที่ดีไม่เป็นภาระให้กับผู้อื่น  
 ในกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจที่เกิดขึ้น พบว่าผู้ป่วยสามารถมีกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอํานาจได้ด้วยตนเองและสามารถผ่านขั้นตอนการค้นพบสถานการณ์จริงไปได้อย่าง
รวดเร็ว เพราะรับทราบปัญหาเกี่ยวกับภาวะโรคเบาหวานอยู่ก่อนแล้วหรือเมื่อรับทราบถึงปัญหาการ
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ดูแลภาวะสุขภาพที่เกิดขึ้นของตนผู้ป่วยพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนทันทีเพื่อการมีภาวะโรคเบาหวานที่ดี
ขึ้น ผู้วิจัยประเมินการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยเพื่อเสริมแรงและช่วยยืนยันความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามแนวทางที่ผู้ป่วยเลือกว่าเหมาะกับตนเอง 
 ในกลุ่มผู้ที่พร้อมจะพัฒนาตนเองเสมอนั้นผู้วิจัยสามารถสนับสนุนผู้ป่วยได้โดย
การให้ผู้ป่วยวิเคราะห์ถึงความต้องการในสิ่งสนับสนุนเพื่อที่จะบรรลุการปฏิบัติตามแนวทางที่วาง
ไว้ได้สะดวกขึ้น ผู้วิจัยสามารถดึงความสามารถของผู้ป่วยโดยส่งเสริมให้ผู้ป่วยเป็นต้นแบบในการ
ดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยเบาหวานรายอ่ืนๆ ต่อไป ตัวอย่างของผู้ป่วยในกลุ่มที่พร้อมจะพัฒนาตนเอง 
เช่น รายที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
                           รายที่ 1 สามารถอธิบายรายละเอียดตามการจัดแยกผู้ป่วย กระบวนการ 
เสริมสร้างพลังอํานาจ ได้ดังนี้ 
 1) การจัดประเภทผู้ป่วย  

  ผู้ป่วยมีความคาดหวังสูง สังเกตจากผู้ป่วยมีความคาดหวังในการ 
ปฏิบัติตนให้มีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อสามารถอยู่ดูแลลูกได้ต่อไปและต้องการให้แม่ลดความกังวล
ต่อภาวะโรคเบาหวานของตน ผู้ป่วยคาดหวังว่าการปฏิบัติตามแนวทางที่ตนได้เลือกไว้นั้นจะทําให้
ตนเองสามารถมีภาวะโรคเบาหวานที่ดีขึ้นได้ ผู้ป่วยแสดงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติโดยผู้ป่วย
ตัดสินใจเร่ิมควบคุมอาหารแนวทางที่ตนเลือกว่าเหมาะสมกับตนเองในครั้งแรกที่สัมภาษณ์ 

      ผู้ป่วยมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนสูง สังเกตจาก ผู้ป่วยมี 
ประสบการณ์ความสําเร็จในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การควบคุมอาหาร และการควบคุม 
น้ําหนักในช่วงที่ผ่านมา โดยผู้ป่วยเล่าประสบการณ์ต่างๆที่ได้เคยลองปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรคในการ 
ปฏิบัติรวม วิธีปฏิบัตทิี่ได้ผลสําเร็จ นอกจากนี้ผู้ป่วยมีต้นแบบด้านบวกเป็นยายของตนเองที่เป็น
เบาหวานซึ่งสามารถควบคุมอาหารและภาวะโรคเบาหวานได้ดีและไม่ต้องรับประทานยาลดระดับ
น้ําตาลในเลือดอีกต่อไป 
 2) กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจของผู้ป่วย 
 ในการสัมภาษณ์คร้ังแรกนั้น ผู้ป่วยสามารถแสดงออกถึง
กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจในขั้นการค้นพบสถานการณ์จริง การสะท้อนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม โดย 
 ขั้นค้นพบสถานการณ์จริงนั้น ผู้ป่วยแสดงออกโดยการตระหนักและ
ยอมรับถึงปัญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูงของตนและผู้ป่วยมีความต้องการที่จะให้ภาวะโรค 
เบาหวานของตนดีขึ้น ดังคําพูดที่ว่า 

 “บางทีก็คิดว่าจะท้ายังไงหนอให้มันคุมอาหารได้ ท้ายังไงมันถึงจะคุมเบาหวานได้  
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 แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะออกก้าลังกายได้ แล้วเมื่อไหร่ถึงจะท้าตามหมอสั่งได้ ถามตัวเองอยู่ 
 ตลอด...เราพยายามถามกับตัวเองว่าจะท้าได้ไหม จะทนอีกหน่อยได้ไหม พยายามสักตั้ง 

 ได้ไหม ถามตัวเองทุกวัน ลองคุมอาหาร ลองเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองหน่อยได้ไหม”  
 (รายที่ 1) 

 ขั้นสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น ผู้ป่วยแสดงออกโดยการค้นหา
ทางเลือกในการควบคุมอาหาร การเล่าประสบการณ์ในการควบคุมอาหารช่วงที่ผ่านมา เล่าถึงผล
ของการปฏิบัติ โดยผู้ป่วยเล่าประสบการณ์ในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ไม่ว่าจะเป็นการลด 
ปริมาณข้าว เพิ่มการรับประทานผัก งดอาหารที่มีรสหวาน รับประทานวุ้นเส้นแทนข้าว และการ
ออกกําลังกาย ผู้ป่วยเล่าถึงความสําเร็จของตนที่เคยสามารถลดปริมาณข้าวที่ตนรับประทานลงได้ 
และสามารถควบคุมอาหารจนระดับน้ําตาลในเลือดลดลงได้ ผู้ป่วยสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ไม่ 
สามารถควบคุมความอาหาร คือ รับประทานข้าวในปริมาณมากในแต่ละมื้ออาหาร และบางวัน
ผู้ป่วยทานอาหารมากกว่า 3 มื้อ  
          ขั้นตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ผู้ป่วยแสดงออกโดยการระบุ
เลือกแนวทางในการควบคุมอาหารเพื่อไปสู่เป้าหมายระดับน้ําตาลในเลือดที่ลดลง โดยผู้ป่วย 
ตัดสินใจเร่ิมปฏิบัติในการควบคุมอาหารทันที ในคร้ังต่อมาของการสัมภาษณ์ เมื่อผู้ป่วยรับฟัง
ข้อมูลจากแพทย์ว่าการที่ผู้ป่วยมีน้ําหนักตัวมากมีผลต่อภาวะโรคเบาหวาน ผู้ป่วยจึงเปลี่ยนเป้าหมาย
จากการลดระดับน้ําตาลในเลือดมาเป็นการลดน้ําหนัก จากนั้นผู้ป่วยระบุแนวทางในการลดน้ําหนัก
ของตนไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเวลาออกกําลังกายช่วงเย็นในการออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 
วันโดยเล่นฮูล่าฮูปคร่ึงชั่วโมง แล้วเดินว่ิงต่ออีกคร่ึงชั่วโมง ร่วมกับการควบคุมอาหารโดยการลด
ปริมาณอาหารข้าว และรับประทานผักเพิ่ม 

         ขั้นคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ 
ความสําเร็จจากการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นสามารถลดน้ําหนักลงได้ ระดับน้ําตาลในเลือดลดลง การมี 
รูปร่างที่กระชับขึ้น ทําให้ผู้ป่วยมีความภูมิใจในความสามารถของตน และทําให้ผู้ป่วยเลือกแนว
ทางการออกกําลังกาย และการควบคุมอาหารอย่างต่อเน่ืองเพื่อภาวะโรค เบาหวานที่ดีขึ้นของตน 
จากการประสบความสําเร็จในการปฏิบัติทําให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจจนสามารถเจรจาต่อรองกับแพทย์
โดยบอกว่ายังไม่ต้องการที่จะเพิ่มยาในเดือนนี้ ต้องการลองควบคุมอาหารและควบคุมน้ําหนักก่อน 
แพทย์รับฟังผู้ป่วยสามารถสร้างแรงจูงใจให้ตนเองออกกําลังกายอย่างต่อเน่ืองถึงแม้ว่าจะถูกเพื่อน
บ้านพูดจาล้อเลียนก็ไม่ได้ทําให้ผู้ป่วยท้อถอย และยังใช้ประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จในการ
ลดน้ําหนักของตนมาเป็นตัวกระตุ้นให้ตนเองปฏิบัติตามแนวทางที่ตนเองระบุต่อเนื่องต่อไปในการ 
ติดตามคร้ังต่อมาผู้ป่วยเล่าถึงความสําเร็จของการลดน้ําหนัก และระดับน้ําตาลในเลือด โดยผู้ป่วย 
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ออกกําลังกายช่วงเช้าเพิ่มขึ้นจากเดิม นอกจากนี้ผู้ป่วยยังแสดงถึงการที่ตนเองสามารถเป็นต้นแบบ
ด้านบวกในพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมภาวะเบาหวานได้โดยเมื่อมีผู้ป่วยเบาหวานรายอ่ืน
มาพูดคุยกับผู้ป่วย ผู้ป่วยสามารถแนะนําการปฏิบัติที่เหมาะสม เช่นการมารับการรักษาที่
โรงพยาบาลอย่างต่อเน่ืองเพื่อประเมินภาวะโรคเบาหวานของตนถึงแม้จะใช้ยาสมุนไพรก็ตาม 

แนะนําการออกกําลังกายเพื่อการควบคุมภาวะเบาหวาน รวมทั้งการรับประทานยาสม่ําเสมอ 

ตามแพทย์สั่งเพื่อควบคุมภาวะโรค 
 3) วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย 
พบว่าจากการที่ผู้ป่วยมีความพยายามในการควบคุมภาวะโรคเบาหวานให้ดีมาจากการที่ผู้ป่วยมี
ความรักความผูกพันกับลูกชายโดยต้องการมีชีวิตที่มีภาวะสุขภาพที่ดีในการอยู่ดูแลลูกชายต่อไป 
เน่ืองจากผู้ป่วยอายุเพียง 30 ปี และผู้ป่วยทราบว่าเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังที่ต้องรับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องจากการที่ผู้ป่วยพบเห็นผู้ป่วยเบาหวานในละแวกบ้านทําให้ผู้ป่วยรับทราบว่าตนต้องมีชีวิต
อยู่กับภาวะโรคเบาหวานไปอีกนาน แม่ของผู้ป่วยแสดงความรักในตัวผู้ป่วยโดยการพยายามหาซื้อ
อาหารเสริมราคาแพงที่กล่าวอ้างว่าสามารถช่วยรักษาโรคเบาหวานและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อน
โรคเบาหวานมาให้ผู้ป่วยเป็นประจํา ผู้ป่วยรักและผูกพันแม่ของตนโดยรู้สึกว่าไม่ต้องการให้แม่ต้อง
สิ้นเปลืองเงินทองที่หามาได้อย่างยากลําบากด้วยเร่ืองภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ผู้ป่วยยังรู้สึกว่าหาก
ตนเองมีภาวะโรคเบาหวานที่ดีได้ไม่เฉพาะเกิดผลดีต่อตนเองเท่านั้นยังจะสามารถลดความห่วงใยที่
แม่ที่มีให้กับผู้ป่วยได้อีกด้วย เมื่อเปรียบเทียบการดูแลภาวะโรคเบาหวานของตนกับยายที่เป็น
เบาหวานในระยะเวลาไล่เลี่ยกันกับผู้ป่วย พบว่ายายของผู้ป่วยสามารถควบคุมอาหารและควบคุม
ภาวะโรคเบาหวานได้ดีโดยไม่ต้องรับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือดเพียงแต่ไปรับการ 
ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดทุกเดือน ผู้ป่วยจึงมีความรู้สึกคับข้องใจในการดูแลภาวะสุขภาพของ
ตนและยังยึดถือยายเป็นตัวแบบด้านบวกของตน 
 5.2 ผู้ท่ีเมื่อมีความคาดหวังเกิดขึ้นจึงจะเร่ิมปฏิบัติ 
                          เป็นกลุ่มที่มีความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําในระดับต่ําแต่มี 
การรับรู้ความสามารถของตนในการกระทํานั้นสูง ส่งผลให้มีแนวโน้วที่จะไม่แสดงพฤติกรรมนั้น 
จนกว่าตนเองจะเร่ิมมีความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นสูง ผู้ป่วยเบาหวานที่จัดอยู่ใน
กลุ่มนี้มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นการมีประสบการณ์ประสบ
ความสําเร็จด้วยตนเอง การได้เห็นต้นแบบหรือประสบการณ์ของผู้อ่ืน ความพร้อมของสภาวะ
ร่างกายและอารมณ์ เพียงแต่ผู้ป่วยยังมีความคาดหวังในผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําในระดับต่ํา  
ทําให้บุคคลยังไม่เร่ิมที่จะลงมือปฏิบัติ จนเมื่อมีเหตุการณ์มากระทบที่ทําให้ความคาดหวังในผลของ
การกระทําพฤติกรรมนั้นสูงขึ้นผู้ป่วยก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างทันที  
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ลักษณะที่แสดงออกอย่างชัดเจนสําหรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ คือ มีความคับค้องใจใน 
เร่ืองการดูแลสุขภาพของตนโดยมีความต้องการที่จะมีภาวะโรคเบาหวานที่ดี เช่น ต้องการมีภาวะ
โรคเบาหวานที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วย ไม่ต้องการมีภาวะโรคเบาหวานที่แย่ลงไปกว่าเดิม มี
ความรัก ความผูกพัน และมีเป้าหมายของการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเด่นชัด เช่น การมีชีวิตเพื่อ
ดูแลบุคคลที่ตนเองรัก เช่น ลูกที่อายุยังน้อย และไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคเบาหวาน  
 ในกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจที่เกิดขึ้น พบว่าผู้ป่วยสามารถมีกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอํานาจได้ด้วยตนเองและสามารถผ่านขั้นตอนการค้นพบสถานการณ์จริงไปได้ 
เพราะรับทราบปัญหาเกี่ยวกับภาวะโรคเบาหวานอยู่ก่อนแล้ว ผู้ป่วยสามารถเลือกแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้แต่อาจจะละเลยการปฏิบัติบ้างในบางครั้ง จนกระทั่งเมื่อผู้ป่วยมี
ความคาดหวังในการทําพฤติกรรมสุขภาพในระดับสูงขึ้นผู้ป่วยจึงปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอย่าง
เคร่งครัดมากขึ้น 
 ในกลุ่มผู้ที่มีความคาดหวังเกิดขึ้นจึงจะเร่ิมปฏิบัตินั้นผู้วิจัยสามารถสนับสนุน
ผู้ป่วยได้โดยการทําให้ผู้ป่วยมีความคาดหวังในการดูแลภาวะโรคเบาหวานของตนสูงขึ้น เช่น ทําให้
ผู้ป่วยรับทราบถึงความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความกลัวและ
ต้องการดูแลภาวะโรคเบาหวานให้ดีขึ้น ตัวอย่างของผู้ป่วยในกลุ่มที่มีความคาดหวังเกิดขึ้นจึงจะเร่ิม
ปฏิบัติ เช่น รายที่ 4 ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนกลุ่มการเกิดพลังอํานาจ รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 การเปลี่ยนกลุ่มการเกิดพลังอํานาจในผู้ป่วยรายที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยสามารถอธิบายรายละเอียดตามการจัดแยกผู้ป่วยรายที่ 4 กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ ได้
ดังนี ้  

ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น 

 
 

การรับรู้ 

ความสามารถ 

ของตน 

 
 

สูง 

สูง ต่ํา 

ผู้ที่พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
เสมอ 

ผู้ที่เมื่อมีความคาดหวังเกิดขึ้น
จึงจะเร่ิมปฏิบัติ  
  ผู้ป่วยรายที่ 4  

 

ต่ํา 
ผู้ที่เมื่อรับรู้ความสามารถ
ของตนเองจะพร้อมที่จะ
ปฏิบัต ิ 

ผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน 
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 1) การจัดประเภทผู้ป่วย 
 ผู้ป่วยมีความคาดหวังต่ําในช่วงแรก สังเกตจากช่วงแรกมีความ
คาดหวังเพียงให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเท่านั้น แต่ต่อมาผู้ป่วยพบความ 
ผิดปกติของผลการตรวจคลื่นหัวใจทําให้ผู้ป่วยเกิดความกลัวที่อาจจะเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน ทําให้คาดหวังในผลของการดูแลสุขภาพสูงมากขึ้น 
 ผู้ป่วยมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนสูง สังเกตจาก ผู้ป่วยมี
ประสบการณ์ความสําเร็จในการออกกําลังกาย การควบคุมอาหาร โดยผู้ป่วยเล่าประสบการณ์ต่างๆ
ที่ได้เคยลองปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ วิธีปฏิบัติที่ได้ผลสําเร็จ เน่ืองจากมีอาชีพเป็น
พยาบาลทําให้พบเห็นตัวแบบด้านลบเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต่างๆ ทําให้
ผู้ป่วยต้องการดูแลภาวะโรคเบาหวานให้ดีกว่าเดิม 
 2) กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจของผู้ป่วย 
 ในการสัมภาษณ์คร้ังแรกนั้น ผู้ป่วยสามารถแสดงออกถึง
กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจในขั้นการค้นพบสถานการณ์จริง การสะท้อนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ดังนี้ 
 ขั้นค้นพบสถานการณ์จริงนั้น ผู้ป่วยแสดงออกโดยการตระหนักและ
ยอมรับถึงปัญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูงของตนและผู้ป่วยมีความต้องการที่จะให้ภาวะโรค 
เบาหวานของตนดีขึ้น สังเกตจากเมื่อผู้วิจัยให้ผู้ป่วยประเมินตัวเองในการดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยกล่าวว่า
ตนเองน่าจะควบคุมภาวะโรคให้ดีกว่านี้ ต้องการให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงกว่านี้ 
 ขั้นสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น ผู้ป่วยแสดงออกโดยการค้นหา
ทางเลือกในการควบคุมอาหาร การเล่าประสบการณ์ในการดูแลภาวะโรคเบาหวานช่วงที่ผ่านมา เล่า
ถึงผลของการปฏิบัติ โดยผู้ป่วยสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมอาหารว่ามาจากการ
รับประทานอาหารว่างระหว่างมื้อ รวมทั้งขาดการออกกําลังกายในช่วงที่ผ่านมา โดยผู้ป่วยเล่าถึง
ประสบการณ์ความสําเร็จที่เคยออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอว่าสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือด และ 

ระดับไขมันในเลือดได้ 
 ขั้นตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ผู้ป่วยแสดงออกโดยการระบุ
เลือกแนวทางในการควบคุมอาหารโดยการงดอาหารว่างระหว่างมื้ออาหาร และการเร่ิมออกกําลัง
กายด้วยโยคะ เพื่อไปสู่เป้าหมายระดับน้ําตาลในเลือดที่ลดลง โดยผู้ป่วยตัดสินใจเร่ิมปฏิบัติทันที  
ในครั้งต่อมาของการสัมภาษณ์ ผู้ป่วยรับทราบผลความผิดปกติของคลื่นหัวใจจากแพทย์ ทําให้
ผู้ป่วยเพิ่มความคาดหวังในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น โดยผู้ป่วยระบุแนวทางปฏิบัติที่จะออก
กําลังกายอย่างต่อเน่ือง 30 นาที และงดการรับประทานอาหารว่าง 
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 ขั้นคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ 
ความสําเร็จจากการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นสามารถงดอาหารว่างระหว่างมื้อได้ ส่วนการออกกําลังกาย
นั้นผู้ป่วยออกกําลังกายทุกวันแต่เนื่องจากภาระงานของการเป็นแม่บ้านทําให้ไม่สามารถออก 
กําลังกายได้อย่างต่อเน่ืองผู้ป่วยจึงนับเวลาสะสมของการออกกําลังกายให้ครบ 30 นาทีแทน ซึ่ง
ผู้ป่วยกล่าวว่าจะพยายามออกกําลังกายอย่างต่อเน่ือง 30 นาทีให้ได้  
 3) วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย 
พบว่าจากพฤติกรรมการไม่ได้ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพอย่างจริงจังของผู้ป่วย สังเกตจากการที่ผู้ป่วย
มีระดับน้ําตาลในเลือดไม่สม่ําเสมอ ผู้ป่วยรับประทานอาหารระหว่างมื้อบ่อยคร้ัง และผู้ป่วยละเลย 

การออกกําลังกายในช่วงที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่ผู้ป่วยมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนในระดับสูง  
มีประสบการณ์ท่ีประสบความส้าเร็จในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดจากการออกกําลังกาย  
การควบคุมอาหาร และการใช้หลักอาหารแลกเปลี่ยน อีกทั้งเมื่อให้ผู้ป่วยประเมินตนเองในการดูแล
ภาวะเบาหวานผู้ป่วยตอบว่ายังทําได้ไม่ดีมากนักสังเกตจากระดับน้ําตาลในเลือดเมื่อมาพบแพทย์ไม่
อยู่ในเกณฑ์ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีทุกครั้งแต่ผู้ป่วยก็ยังไม่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
อย่างจริงจัง พบว่าผู้ป่วยมีความรักความผูกพันให้กับลูกทั้งสองเป็นอย่างมากทําให้ผู้ป่วยมีความ
มุ่งมั่นทุ่มเทในการดูแลภาวะโรคเบาหวานเพื่อภาวะสุขภาพที่ดีปราศจากภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคเบาหวาน การมีอาชีพพยาบาลทําให้รับทราบเกี่ยวกับโรคเบาหวานเป็นอย่างดีและจากการ
ทํางานทําให้พบเห็นตัวแบบด้านลบเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ตาบอด ถูก
ตัดแขนขา หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ทําให้ผู้ป่วยรู้สึกกลัวภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
โดยเฉพาะภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ผู้ป่วยเล่าว่าเป็นการตายทันทีโดยไม่ได้รํ่าลาลูกๆ เมื่อ 
ผู้ป่วยรับทราบผลการตรวจคลื่นหัวใจที่ผิดปกติของตนทําให้ผู้ป่วยกลัวการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน ดังนั้นผู้ป่วยจึงมีพฤติกรรมการควบคุมภาวะโรคเบาหวานท่ีจริงจังมากขึ้น โดยผู้ป่วยเพิ่ม
ออกกําลังกายโดยโยคะวันละ 30 นาที ควบคู่กับการควบคุมอาหารและการลดอาหารว่างระหว่างมื้อ
อย่างจริงจัง 
 5.3 ผู้ท่ีเมื่อรับรู้ความสามารถของตนเองจะพร้อมท่ีจะปฏิบัติ 
                          เป็นกลุ่มที่มีความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นสูงแต่มีการ 

รับรู้ความสามารถของตนในการกระทํานั้นต่ํา ส่งผลให้มแีนวโน้วที่จะไม่แสดงพฤติกรรมนั้น 
จนกวา่ตนเองจะมีการรับรู้ความสามารถของตนในการกระทํานั้นสูง 

ลักษณะที่แสดงออกอย่างชัดเจนสําหรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้  คือ มีความรัก  
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ความผูกพัน และมีเป้าหมายของการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเด่นชัด เช่น การมีชีวิตเพื่อดูแลบุคคลที่
ตนเองรัก เช่น ลูกที่อายุยังน้อย และไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคเบาหวาน มีความคับค้องใจ
ในเร่ืองการดูแลสุขภาพของตน เช่น คับข้องใจเร่ืองระดับน้ําตาลในเลือดของตนเองที่อยู่ในเกณฑ์ 
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดที่ไม่ดีเท่ากับผู้ป่วยเบาหวานรายอ่ืนๆ ในขณะที่ตนเองคิดว่ามี 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เช่น การควบคุมอาหาร การออกกําลังกายที่ดีกว่าผู้ป่วยเบาหวานรายอ่ืน
ทําให้ผู้ป่วยรับรู้ความสามารถของตนในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับต่ํา  
 ในกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจที่เกิดขึ้น พบว่าผู้ป่วยสามารถมีกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอํานาจได้และสามารถผ่านขั้นตอนการค้นพบสถานการณ์จริงไปได้เพราะผู้ป่วย
รับทราบปัญหาเกี่ยวกับภาวะโรคเบาหวานและมีความคับข้องใจในการดูแลภาวะสุขภาพของตน 
แต่ผู้ป่วยยังไม่สามารถเลือกแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อาจเพราะผู้ป่วยมี
การรับรู้ความสามารถของตนในระดับต่ํา จนกระทั่งเมื่อผู้ป่วยมีการรับรู้ความสามารถของตนใน
การทําพฤติกรรมสุขภาพในระดับสูงขึ้น ผู้ป่วยจึงสามารถเลือกแนวทางปฏิบัตแิละเร่ิมกระทํา
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตน 
 ในกลุ่มผู้ที่เมื่อรับรู้ความสามารถของตนเองจะพร้อมที่จะปฏิบัตินั้น ผู้วิจัยสามารถ
สนับสนุนผู้ป่วยได้โดยการทําให้ผู้ป่วยรับรู้ประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จของตน เพื่อให้ผู้ป่วย
ตระหนักในความสามารถในการดูแลภาวะโรคเบาหวานของตนสูงขึ้น ตัวอย่างของผู้ป่วยในกลุ่มที่
รับรู้ความสามารถของตนเองจะพร้อมที่จะปฏิบัติ เช่น รายที่ 2 ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนกลุ่มการเกิดพลัง
อํานาจ รายละเอียดดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 การเปลี่ยนกลุ่มการเกิดพลังอํานาจในผู้ป่วยรายที่ 2 
 

ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น 

 
 

การรับรู้ 

ความสามารถ 

ของตน 

 
 

สูง 

สูง ต่ํา 

ผู้ที่พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
เสมอ 

ผู้ที่เมื่อมีความคาดหวังเกิดขึ้น
จึงจะเร่ิมปฏิบัติ  

 

ต่ํา 
ผู้ที่เมื่อรับรู้ความสามารถ
ของตนเองจะพร้อมที่จะ
ปฏิบัต ิ ผู้ป่วยรายที่ 2 

ผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน 

 

   
โดยสามารถอธิบายรายละเอียดตามการจัดแยกผู้ป่วยกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ ได้ดังนี้ 
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 1) การจัดประเภทผู้ป่วย 
  ผู้ป่วยมีความคาดหวังสูง สังเกตจากผู้ป่วยมีความคาดหวังในการ
ปฏิบัติตนให้มีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อสามารถอยู่ดูแลลูกได้ต่อไป และผู้ป่วยเล่าว่ากลัวการเกิด
ภาวะทางไตจึงทําให้พยายามลดระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
ได้ดี 
  ผู้ป่วยมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนตํ่าในช่วงแรก สังเกตจากถึงแม้ 
ผู้ป่วยจะออกกําลังกายด้วยการเดินและวิ่งทุกเช้าเป็นเวลา 10 นาที แต่ผลระดับน้ําตาลในเลือดที่ได้ 
ไม่สามารถลดลงมากอย่างที่ตนต้ังความหวังไว้ผู้ป่วยจึงรู้สึกถึงความไม่สําเร็จของประสบการณ์การ
ออกกําลังกาย ต่อมาเมื่อผู้วิจัยอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ผู้ป่วยได้ปฏิบัติเสมอมา ไม่ว่าจะ
เป็น การที่ผู้ป่วยสามารถปฏิเสธการรับประทานอาหารว่างทุกคร้ังในระหว่างเข้ารับการอบรม และ
การที่ผู้ป่วยออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนั้นเป็นพฤติกรรมที่ดี ผู้วิจัยพยายามชักนําให้ผู้ป่วยรับรู้ถึง 
ความสามารถของตนที่สามารถทําพฤติกรรมที่ผู้ป่วยเบาหวานน้อยรายจะปฏิบัติได้ ทําให้ผู้ป่วยมี
ความมั่นใจ จากนั้นผู้วิจัยอธิบายให้ผู้ป่วยสะท้อนคิดว่าถ้าผู้ป่วยไม่ออกกําลังกายเป็นประจํา
เหมือนเดิม ยิ่งจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นทําให้ผู้ป่วยรับรู้ความสามารถของตนสูงขึ้น 
 2) กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจของผู้ป่วย 
 ในการสัมภาษณ์คร้ังแรกนั้นผู้ป่วยรับทราบถึงปัญหาระดับน้ําตาลใน
เลือดสูง และมีความต้องการที่จะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นโดยต้องการให้ระดับ 
น้ําตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี  
 ขั้นค้นพบสถานการณ์จริงนั้น ผู้ป่วยแสดงออกถึงการรับรู้ปัญหา
ระดับน้ําตาลในเลือดสูงของตนและผู้ป่วยมีความต้องการที่จะลดระดับน้ําตาลในเลือด 
 ขั้นสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น ในช่วงแรกผู้วิจัยไม่ได้ให้ผู้ป่วย
เลือกวิธีปฏิบัติตามแนวคิดของผู้ป่วยโดยผู้วิจัยเสนอทางเลือกตามความคิดของผู้วิจัยว่าให้ผู้ป่วยเพิ่ม
เวลาในการออกกําลังกายให้มากกว่า 10 นาทีที่ผู้ป่วยเคยปฏิบัติเป็นประจํา ในการติดตามครั้งต่อมา
พบว่าผู้ป่วยไม่ได้ออกกําลังกายเน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวมากในตอนเช้า ผู้วิจัยร่วมกับผู้ป่วย
เสนอทางเลือกในการลดระดับน้ําตาลในเลือด เช่น การเปลี่ยนเวลาออกกําลังกายจากช่วงเช้ามาเป็น 
ช่วงเย็น ลดปริมาณข้าวที่รับประทาน เพิ่มการรับประทานผักในมื้ออาหาร ผู้ป่วยประเมินทางเลือก
ดังกล่าวจากประสบการณ์ที่ตนเคยปฏิบัติมาและสะท้อนคิดหาแนวทางในการลดระดับน้ําตาลใน 
เลือดที่เหมาะสมกับตนเอง 
 ขั้นตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ผู้ป่วยแสดงออกโดยการระบุ
เลือกแนวทางในการควบคุมอาหารโดยการลดปริมาณข้าวและเพิ่มการรับประทานผักในมื้ออาหาร 
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จากการติดตามพบว่าผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมอาหารได้ดังที่ตั้งใจ เมื่อให้ผู้ป่วยวิเคราะห์ตนเอง
ผู้ป่วยกล่าวว่าตนรับประทานขนมหวาน และมะม่วงเพิ่มขึ้นมา นอกจากนี้ยังไม่สามารถลดปริมาณ
ข้าวได้เนื่องจากไม่มีแรงในการทํานา ผู้ป่วยจึงเปลี่ยนวิธีปฏิบัติมาเป็นการกลับมาออกกําลังกายโดย
การเดินวิ่งในตอนเช้าอีกคร้ัง  

 ขั้นคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยรู้สึกว่าการออกกําลัง 
กายไม่ประสบความสําเร็จ เนื่องจากผลระดับน้ําตาลในเลือดไม่สามารถลดลงมาถึงเกณฑ์ควบคุม 
ภาวะโรคเบาหวานได้ดี ผู้วิจัยอธิบายให้ผู้ป่วยรับรู้ถึงประสบการณ์ความสําเร็จจากการออกกําลัง
กายว่าหากผู้ป่วยไม่ออกกําลังกายระดับน้ําตาลในเลือดน่าจะสูงมากกว่านี้เพราะช่วงที่ผ่านมาผู้ป่วย 
เล่าว่าไม่ได้ควบคุมอาหาร และถึงแม้ระดับน้ําตาลในเลือดยังไม่สามารถลดลงถึงเกณฑ์ควบคุม 
ระดับน้ําตาลได้ดีอย่างที่ผู้ป่วยคาดหวังแต่ผลระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยก็ลดลงจาก 180 mg% 
เป็น 154 mg% ซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จ ผู้ป่วยจึงเร่ิมมีความมั่นใจในการออกกําลังกาย และ
กล่าวว่าจะคงการออกกําลังกายในช่วงเช้าต่อไป 
 3) วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย 
พบว่าจากพฤติกรรมที่พยายามลดระดับน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีมาจาก 

เป้าหมายในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยกลัวเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนื่องจากผู้ป่วยมีอายุ
เพียง 38 ปีและมีความรักความผูกพันต่อลูกชายอายุ 5 ขวบ เพียงคนเดียวของตน ทําให้ผู้ป่วยเชื่อถือ
ข้อมูลเกือบทุกประเภทที่กล่าวถึงการดูแลภาวะสุขภาพให้ดีขึ้น โดยผู้ป่วยรับทราบข้อมูลจากแพทย์
ว่าโรค เบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนทางไตซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายถึงกับชีวิต ผู้ป่วยกลัวการเกิดภาวะ
ทางไตทั้งๆ ที่ไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าโรคไตที่แพทย์กล่าวถึงคืออะไร ผู้ป่วยต้องการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดให้ได้ตามเกณฑ์การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี (ต้องประมาณ 110-120 mg% 
ในความคิดของผู้ป่วย) เพราะผู้ป่วยไม่ต้องการได้รับยาลดระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเนื่องจาก 
ผู้ป่วยรับทราบข้อมูลจากการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลว่าการรับประทานยาปริมาณมากอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจทําให้เกิดภาวะทางไตได้ ผู้ป่วยจึงมีความคาดหวังกับตนเองในระดับสูงใน
การพยายามควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด สังเกตจากการที่ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเมื่อระดับ
น้ําตาลในเลือดสูงเป็น 145 mg% ซึ่งในความคิดเห็นของผู้วิจัยไม่ใช่ระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงมาก 
ดังนั้นการที่ผู้ป่วยความคับข้องใจในการดูแลสุขภาพอย่างชัดเจน มีเป้าหมายของการควบคุมภาวะ
โรคเบาหวานที่ชัดเจน มีความรักความผูกพันต่อลูกชายทําให้ต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อดูแลลูก
ต่อไปล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ แต่เนื่องจากผู้ป่วยตั้ง
ความคาดหวังของการลดระดับน้ําตาลในเลือดไว้สูง (ระดับน้ําตาลในเลือดประมาณ 110-120 
mg%) ทําให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงประสบการณ์ที่ไม่ประสบความสําเร็จของการลดระดับน้ําตาลในเลือดที่ 
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ผ่านมา เช่น การวิ่งออกกําลังกายทุกเช้าเป็นเวลา 10 นาที การปฏิเสธอาหารว่างระหว่างมื้อเมื่อต้อง
เข้ารับการอบรม การรับประทานผักเพิ่ม การให้หลักการอาหารแลกเปลี่ยนทั้งๆ ที่วิธีการที่ผู้ป่วยได้
ปฏิบัตินั้นเป็นวิธีการที่ดีจึงมีความจําเป็นที่ต้องทําให้ผู้ป่วยรับรู้ถึงความสามารถของตนเสียก่อน 
      5.4 ผู้ท่ียังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน 
                               เป็นกลุ่มที่มีความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นในระดับต่ําและมี 
การรับรู้ความสามารถของตนในการกระทํานั้นในระดับต่ํา ส่งผลให้มีแนวโน้วที่จะไม่แสดง
พฤติกรรมนั้นอย่างแน่นอน ผู้ป่วยเบาหวานที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ทราบถึงปัญหา
สุขภาพของตน รวมทั้งทราบวิธีที่จะแก้ไขหรือป้องกัน เพียงแต่ยังไม่พร้อมที่จะเลือกปฏิบัติ อาจ
เพราะผู้ป่วยมีความคาดหวังถึงผลในการปฏิบัตินั้นต่ําร่วมกับการที่ยังไม่รับรู้ถึงความสามารถของ 
ตนในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ทําให้ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ไม่สามารถผ่านขั้นการเลือกแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมของกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจได้  

ลักษณะที่แสดงออกอย่างชัดเจนสําหรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ (รายที่ 3, 5, 7 และ 8) คือ  
ผู้ป่วยมีความมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ชัดเจนในการดูแลสุขภาพ คือ รับทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพของตน 
ทราบถึงวิธีในการดูแลเพื่อให้ตนมีภาวะโรคเบาหวานที่ดีขึ้นแต่ยังไม่เลือกที่จะปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ ผู้ป่วยมีความคับค้องใจในเร่ืองการดูแลสุขภาพของตนไม่มากนักโดยมีความเชื่อว่า
โรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังที่พบได้ทั่วไปไม่ต้องการการดูแลที่แตกต่างเป็นพิเศษหรือผู้ป่วยมีความ
คับข้องใจในด้านอ่ืนมากกว่าด้านสุขภาพ เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจในครอบครัว 
 ในกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจที่เกิดขึ้น พบว่าผู้วิจัยต้องใช้เทคนิคต่างๆ 
เพื่อให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนความเชื่อเดิมของตนมาตระหนักและยอมรับปัญหาสุขภาพของตนเองใน
ขัน้ตอนการค้นพบสถานการณ์จริง เช่น การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การให้ข้อมูลเฉพาะราย ใน
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ผู้วิจัยต้องให้เวลาเพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ โดยต้องใช้การสัมภาษณ์
มากกว่า 4 คร้ัง เพื่อทําให้ผู้ป่วยไว้วางใจที่จะเล่าประสบการณ์การปฏิบัติรวมทั้งที่มาของความเชื่อ
ของการปฏิบัติน้ันเพื่อที่จะสามารถทําความเข้าใจในบริบทของผู้ป่วยมากขึ้นและจะได้ร่วมมือกัน
ในการดูแลภาวะโรคของผู้ป่วยได้ 
 ในกลุ่มผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนี้นอกจากผู้วิจัยต้องให้การสนับสนุนผู้ป่วย
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตระหนักและยอมรับปัญหาด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยยังต้องสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ตัวผู้วิจัยเองว่าสามารถมีส่วนร่วมในการร่วมดูแลสุขภาพของผู้ป่วยในคร้ังนี้ได้  
เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกของการให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจและเป็นการสร้างความไว้วางใจ
ให้เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติเพื่อการมีภาวะโรคเบาหวาน
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ที่ดีขึ้นแต่ผู้ป่วยก็จะดูแลสุขภาพของตนในระดับหนึ่งที่จะไม่ทําให้เกิดภาวะโรคเบาหวานที่แย่ลง
กว่าเดิมดังเช่น 
                                รายที่ 7 สามารถอธิบายรายละเอียดตามการจัดแยกผู้ป่วย กระบวนการ 
เสริมสร้างพลังอํานาจ ได้ดังนี้ 
 1) การจัดประเภทผู้ป่วย 
  ผู้ป่วยรายนี้มีความคาดหวังตํ่า สังเกตจากผู้ป่วยมีความคาดหวังผลที่ 
จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองน้อย ผู้ป่วยรับทราบถึงปัญหาระดับน้ําตาลใน 
เลือดสูงแต่ผู้ป่วยไม่พร้อมที่จะเร่ิมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆ เพื่อให้เกิดภาวะโรคเบาหวานที่ดีขึ้น 
  ผู้ป่วยมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนตํ่า สังเกตจากผู้ป่วยรู้สึกว่า 
ตนเองไม่สามารถควบคุมอาหารได้อย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยไม่มีประสบการณ์ในความสําเร็จของ
การควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยพึงพอใจเพียงแค่การควบคุมอาหารในช่วงระยะใกล้พบ
แพทย์  
 2) กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจของผู้ป่วย 
     ในการสัมภาษณ์ 4 คร้ังแรกผู้ป่วยแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการไม่ยอมรับ
ปัญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูงเพราะผู้ป่วยไม่ต้องการควบคุมอาหารต่อเน่ือง ถึงแม้ว่าผู้ป่วย 

จะเล่าประสบการณ์ในการควบคุมอาหารของตน แต่ผู้ป่วยก็ไม่ได้สะท้อนคิดถึงการแก้ไขปัญหา
หรือตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติใดๆ ดังนั้นผู้ป่วยรายนี้จึงไม่สามารถผ่านขั้นค้นพบสถานการณ์จริงได 

  ขั้นค้นพบสถานการณ์จริงนั้น ผู้ป่วยรับทราบถึงปัญหาแต่ไม่
ตระหนักและยอมรับปัญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูงของตน ผู้ป่วยจึงไม่มีความต้องการที่จะให้ภาวะ 
โรคเบาหวานของตนดีขึ้น ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเล่าประสบการณ์ในการควบคุมอาหารของตน แต่ผู้ป่วย
ก็ไม่ได้สะท้อนคิดถึงการปรับปรุงหรือตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติใดๆ เมื่อผู้วิจัยพยายามชี้ให้ผู้ป่วยเห็น
ถึงปัญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้ป่วยปฏิเสธข้อมูลด้วยเหตุผลที่ว่า 
ตนเองรับประทานอาหารในปริมาณมากดังนั้นระดับน้ําตาลในเลือดจึงสูง และผลระดับน้ําตาลใน 

เลือดที่ได้นั้นไม่ใช่ปัญหาสําหรับผู้ป่วย ผู้ป่วยยืนยันถึงความไม่พร้อมที่จะควบคุมอาหารเพื่อลด
ระดับน้ําตาลในเลือด ทุกคร้ังของการสัมภาษณ์ จนกระทั่งในการสัมภาษณ์คร้ังที่ 5 ผู้ป่วยเล่าว่า
แพทย์บอกว่าอาจต้องเพิ่มยาโรคเบาหวาน หากระดับน้ําตาลในเลือดไม่ลดลง ผู้ป่วยจึงเร่ิม 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมอาหารเพียงเพื่อให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงในเดือนต่อไป
เท่านั้น แต่ผู้ป่วยก็ยังไม่ยอมรับและตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาภาวะโรคเบาหวานอย่างแท้จริง เมื่อ
ผู้วิจัยสอบถามถึงแนวทางต่างๆ ที่ผู้ป่วยคาดว่าจะเลือกปฏิบัติเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดในเดือน
ต่อมา ผู้ป่วยอธิบายถึง การลดมื้ออาหาร การลดปริมาณข้าวที่รับประทาน การลดอาหารระหว่างมื้อ 
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การรับประทานผลไม้รสเปร้ียว การเพิ่มวันคุมอาหารจากเดิม 3 วันเป็น 5 วัน และต้มฟ้าทะลายโจร
ดื่ม 

 3) วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย 
พบว่าจากพฤติกรรมการไม่ใส่ใจดูแลภาวะโรคเบาหวานของผู้ป่วยอาจมาจากการที่ผู้ป่วยไม่ได้
เตรียมใจรับสภาพการเป็นโรคเบาหวานเพราะได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นโรคเบาหวานจาก
การที่ผู้ป่วยมีอาการหอบเฉียบพลันมาที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีความเชื่อที่ว่า
โรคเบาหวานไม่ใช่โรคอันตรายร้ายแรงแต่อย่างไรเป็นเพียงโรคเร้ือรังที่พบเห็นได้ทั่วไป คนที่ผู้ป่วย
รู้จักเป็นเบาหวานหลายคน และผู้ป่วยเบาหวานที่มารับยาที่โรงพยาบาลก็มีมากมาย ผู้ป่วยไม่ได้รู้สึก
ว่าตนเองเจ็บป่วยด้วยภาวะโรคเบาหวานแต่อย่างไรเพียงแค่ต้องรับประทานยาลดระดับน้ําตาลใน 

เลือดเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองต่างจากโรคหอบหืดที่เป็นโรคประจําตัวของผู้ป่วยเพราะหากไม่สามารถ
ควบคุมอาการหอบหืดได้ผู้ป่วยต้องมาพ่นยาขยายหลอดลมที่ห้องฉุกเฉินเป็นประจํา ทําให้ผู้ป่วยมี
ความรู้สึกว่าโรคเบาหวานไม่ใช่โรคที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษเท่าใดนัก ร่วมกับการที่ผู้ป่วยเคย
ประสบความส้าเร็จในการลดระดับน้้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์การควบคุมระดับน้้าตาลในเลือด 

ได้ดีโดยการควบคุมอาหารเพียง 3 วันก่อนพบแพทย์ ซึ่งทําให้ผู้ป่วยไม่ถูกแพทย์ตําหนิเร่ืองระดับ
น้ําตาลในเลือดสูง ไม่ต้องรับยาลดระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้น และยังสามารถรับประทานอาหาร
มากเท่าที่ตนเองต้องการได้นานขึ้น ทําให้ผู้ป่วยเลือกที่จะการควบคุมอาหารล่วงหน้าเพียง 3 วัน
ก่อนพบแพทย์เร่ือยมา ในสังคมของผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านค่อนข้างเหนียวแน่น
โดยผู้ป่วยเล่าว่าถ้ามีคนชวนให้ร่วมดื่มสุราก็ต้องดื่มกับเพื่อนฝูงสักชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะเป็น
มารยาททางสังคมและในชุมชนมีงานบุญต่อเนื่องตลอดท้ังปีซึ่งในงานบุญนั้นมีทั้งอาหารหลาย
ชนิดและการดื่มสุราเพื่อแสดงถึงความเป็นกันเองดังนั้นจึงไม่สามารถเร่ิมการควบคุมอาหารได้ 
 ในการเริ่มต้นศึกษา พบว่าผู้ป่วยรายที่ 5 และรายที่ 7 อยู่ในกลุ่มยังไม่พร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองเหมือนกันแต่ผู้ป่วยรายที่ 5 สามารถมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มของรูปแบบการเกิดพลังอํานาจได้ 
เน่ืองจากรายที่ 5 มีความคาดหวังในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนในระดับที่สูงนั้นและมีการ
รับรู้ความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตน ดังรายละเอียดตัวอย่างการ
เปลี่ยนกลุ่มการเกิดพลังอํานาจของผู้ป่วยรายที่ 5 ดังนี้ 
                           รายที่ 5 ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนกลุ่มจากผู้ที่ไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อมีความ
คาดหวังและการรับรู้ความสามารถของตนสูงขึ้น ผู้ป่วยพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ในขณะที่เมื่อผู้ป่วย
พบปัญหาสุขภาพอ่ืนที่ตนเองให้ความสําคัญมากกว่าปัญหาเดิมผู้ป่วยลดความคาดหวัง ร่วมกับเมื่อ
ผู้ป่วยไม่ได้รับประสบการณ์ของความสําเร็จในการปฏิบัติทําให้ลดการรับรู้ความ สามารถของตน 
ผู้ป่วยจึงกลายเป็นผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนดังเดิม รายละเอียดดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 การเปลี่ยนกลุ่มการเกิดพลังอํานาจในผู้ป่วยรายที่ 5 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยสามารถอธิบายรายละเอียดตามการจัดแยกผู้ป่วย กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ ได้ดังนี้ 
 1) การจัดประเภทผู้ป่วย 
  ผู้ป่วยมีความคาดหวังต่ําในช่วงแรกสังเกตจากผู้ป่วยกล่าวว่าไม่มี 
ความคาดหวังอะไรกับภาวะโรคเบาหวานที่เป็นเพราะมีความเชื่อว่าภาวะโรคเบาหวานจะแย่ลงตาม
อายุที่เพิ่มมากขึ้น ต่อมาเมื่อผู้วิจัยอธิบายถึงความสัมพันธ์ภาวะโรคเบาหวานว่าขึ้นอยู่กับการดูแล
สุขภาพมากกว่าอายุที่เพิ่มขึ้น ทําให้ผู้ป่วยมีความคาดหวังสูงขึ้นโดยมีความต้องการที่จะมีภาวะ
โรคเบาหวานที่ดีกว่านี้ จากนั้นเมื่อผู้วิจัยทําให้ผู้ป่วยตระหนักและยอมรับถึงปัญหาระดับน้ําตาล 
ในเลือดสูงจากการอมลูกอมอย่างต่อเนื่องตลอดวัน ผู้ป่วยตัดสินใจในการเลิกอมลูกอมทันทีเพื่อ
ต้องการให้ภาวะโรคเบาหวานดีขึ้น ส่วนในการติดตามคร้ังต่อๆมาพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาอาการปวด
ไหล่ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญในความรู้สึกของผู้ป่วยเพราะอาการปวดไหล่ตลอดเวลาทําให้ผู้ป่วยเครียด
และนอนไม่หลับ ถึงแม้ผู้ป่วยจะไม่กลับมาอมลูกอมอีกแต่ผู้ป่วยละเลยเร่ืองการลดระดับน้ําตาล 
ในเลือดลงโดยไม่สนใจผลของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ระบุว่าระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยกลับ 
มาสูงอีกครั้ง 
  ผู้ป่วยมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนตํ่าในช่วงแรก ต่อมาเมื่อผู้ป่วย
ได้เลือกการงดอมลูกอมเป็นแนวทางปฏิบัติ แล้วจากการติดตามพบว่าระดับน้ําตาลในเลือดลดลง 
ทําให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์ของความสําเร็จในการควบคุมระดับน้ําตาลโดยการเลิกอมลูกอมทําให้ 
ผู้ป่วยมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนสูง ผู้ป่วยมั่นใจในการปฏิบัติต่อไป แต่เน่ืองจากในการติดตาม
คร้ังต่อมาพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาอาการปวดไหล่ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญในความรู้สึกของผู้ป่วยเพราะ
อาการปวดไหล่ตลอดเวลาทําให้ผู้ป่วยเครียดและนอนไม่หลับทําให้ผู้ป่วยละเลยเร่ืองการลดระดับ

ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น 

 
 

การรับรู้ 

ความสามารถ 

ของตน 

 
 

สูง 

สูง ต่ํา 

ผู้ที่พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
เสมอ 

 ผู้ป่วยรายที่ 5 

ผู้ที่เมื่อมีความคาดหวังเกิดขึ้น
จึงจะเร่ิมปฏิบัติ  

 

ต่ํา 
ผู้ที่เมื่อรับรู้ความสามารถ
ของตนเองจะพร้อมที่จะ
ปฏิบัต ิ 

ผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน 

   ผู้ป่วยรายที่ 5  
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น้ําตาลในเลือดลง และเมื่อเจาะระดับน้ําตาลในเลือดพบว่าผู้ป่วยมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงอีกครั้ง 
ทําให้ผู้ป่วยหมดกําลังใจในการควบคุมอาหารและละเลยการปฏิบัติเพื่อดูแลภาวะเบาหวานให้ดีขึ้น 
            2) กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจของผู้ป่วย 
 ในการสัมภาษณ์คร้ังแรก ผู้วิจัยและผู้ป่วยยังไม่พบปัญหาสุขภาพของ
ผู้ป่วย ในครั้งต่อมาเมื่อใช้หลักฐานเชิงประจักษ์โดยการเจาะระดับน้ําตาลในเลือดหลังอาหารทําให้ 
ผู้ป่วยรับทราบปัญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูงของตน จากนั้นผู้ป่วยเล่าถึงพฤติกรรมการอมลูกอม 
ต่อเนื่องทั้งวัน 
          ขั้นค้นพบสถานการณ์จริงนั้น เมื่อผู้ป่วยรับรู้ปัญหาระดับน้ําตาล 
ในเลือดสูง ผู้ป่วยแสวงหาข้อมูลโดยการสอบถามผู้วิจัยถึงระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน 
รายอ่ืน และระดับน้ําตาลในเลือดของคนปกติ ผู้วิจัยให้ข้อมูลเปรียบเทียบ และอธิบายถึงการแก้ไข 
อาการนํ้าตาลตกว่าควรอมลูกอมเมื่อมีอาการแสดงของอาการนํ้าตาลตกเท่านั้น ผู้ป่วยสอบถาม 
ข้อมูลจนกระทั่งตระหนักและยอมรับว่าปัญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูงของตนนั้นมาจากการที่ตน 
อมลูกอมต่อเน่ืองตลอดทั้งวัน 
 ขั้นสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น เมื่อผู้ป่วยได้รับประสบการณ์
ตรงทําให้ทราบว่าการอมลูกอมเพียงเม็ดเดียวทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงมาก ผู้ป่วยสะท้อนคิดถึง 

ภาวะเบาหวานที่แย่ลงหากไม่ทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ การหยุดอมลูกอม 
 ขั้นตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ผู้ป่วยตัดสินใจที่จะเลิกอมลูก
อมทันทีหลังจากตระหนักและยอมรับปัญหา 
          ขั้นคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะคงการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าช่วงแรกผู้ป่วยสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ แต่ด้วยปัญหาไหล่
ติด และมีอาการปวดไหล่ตลอดเวลาทําให้ผู้ป่วยเครียดและนอนไม่หลับ ผู้ป่วยจึงลดความสําคัญ
ของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด  ดังคํากล่าวที่ว่า 

 “231 เออช่างมันเถอะ...ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนี่ เด๋ียวก็ขึ้นเด๋ียวก็ลง จะไปรู้มันเหรอ 

 ...ก็กินนิดเดียวไม่ได้กินอะไร...มันแปลกๆ เนอะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่รู้มันเป็นห่าอะไร”  
 (รายที่ 5) 

สรุป 

      เมื่อนําการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self Efficacy) มาเป็นแนวทางในการแบ่ง
รูปแบบการเกิดพลังอํานาจ สามารถแบ่งการเกิดพลังอํานาจกลุ่มได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ผู้ที่พร้อมที่จะ
พัฒนาตนเองเสมอ 2) ผู้ที่เมื่อมีความคาดหวังเกิดขึ้นจึงจะเร่ิมปฏิบัติ 3) ผู้ที่เมื่อรับรู้ความสามารถ
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ของตนเองจะพร้อมที่จะปฏิบัติ และ 4) ผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน โดยผู้ป่วยสามารถเปลี่ยน
กลุ่มการเกิดพลังอํานาจได้ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในสถานการณ์นั้น และความ
คาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น 

 

6 วิธีการปฏิบัติของผู้วิจัยในระหว่างกระบวนการเสริมสร้างพลังอ้านาจ 

     กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรด้านสุขภาพและตัวผู้ป่วย บุคลากรด้านสุขภาพทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเพื่อให้
ผู้ป่วยเกิดการสร้างพลังอํานาจจากภายในตัวของผู้ป่วยเอง ดังนั้นผู้วิจัยต้องคํานึงถึงความเชื่อ
พื้นฐานในกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ และต้องใช้วิธีที่เหมาะสมในกระบวนการเสริมสร้าง
พลังอํานาจ ดังรายละเอียด 

      6.1 การค้านึงถึงความเชื่อพื้นฐานในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ้านาจ 

          ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอํานาจนั้น ผู้วิจัยต้องใช้ทักษะการ
สื่อสารให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจ และเกิดความร่วมมือเพื่อไปถึงเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยจัดการ
แก้ไขปัญหาของตนด้วยตัวของผู้ป่วยเอง ผู้วิจัยต้องทําการสนับสนุนให้ผู้ป่วยเกิดความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเองในการจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนนั้น ดังนั้นระหว่างการสื่อสาร
ผู้วิจัยต้องระลึกอยู่เสมอถึงความเชื่อพื้นฐานในกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจของกิบสัน
(Gibson 1991: 357) ทั้ง 6 ข้อ ในการคํานึงถึงความเชื่อพื้นฐานในกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อํานาจนั้นสามารถทําได้โดย การไม่เร่งรัดให้ผู้ป่วยตระหนักถึงปัญหาภาวะสุขภาพของตน และการ
ให้ผู้ป่วยได้เลือกแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมตามความคิดของตนเอง รายละเอียดดังนี้ 
 6.1.1 การไม่เร่งรัดให้ผู้ป่วยตระหนักถึงปัญหาภาวะสุขภาพของตน 
          ในการที่ผู้ป่วยจะตระหนักและยอมรับปัญหาภาวะสุขภาพของตนนั้น
จําเป็นต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้นอาจต้องสัมภาษณ์มากกว่า 1 คร้ัง เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจ
ในตัวผู้วิจัย จนผู้ป่วยยอมรับในการความปรารถนาดีในการให้ความช่วยเหลือของผู้วิจัย และ
ยินยอมเล่าประสบการณ์ในการดูแลภาวะสุขภาพของตนให้ฟัง ดังนั้นผู้วิจัยไม่ควรเร่งรัดให้ผู้ป่วย
ตระหนักถึงปัญหาภาวะสุขภาพของตนในการสัมภาษณ์ช่วง 1-3 คร้ังแรก ดังตัวอย่าง รายที่ 6 
  รายที่ 6 ผู้วิจัยไม่ได้เร่งรัดให้ผู้ป่วยตระหนักถึงปัญหาภาวะสุขภาพ
ของตน โดยในการสัมภาษณ์สองครั้งแรกพบว่าผู้ป่วยมีการตรวจสอบตนเองถึงภาวะน้ําตาลใน 

เลือดสูงอย่างสม่ําเสมอ ผู้ป่วยเล่าว่าถ้ามีอาการปัสสาวะบ่อยคืออาการของระดับน้ําตาลในเลือดสูง  
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ผู้ป่วยจะทําการควบคุมอาหารโดยลดอาหารจําพวกแป้ง ผู้ป่วยมีความเชื่อเร่ืองการใช้สมุนไพร
ควบคู่กับการใช้ยาแผนปัจจุบัน ในสองครั้งแรกผู้วิจัยและผู้ป่วยไม่สามารถค้นหาปัญหาด้านสุขภาพ
ได้ จากการตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์โดยการเจาะระดับน้ําตาลในเลือดหลังอาหารพบว่า 

ผู้ป่วยมีระดับน้ําตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติ 130 mg% จนถึงครั้งที่สามของการสัมภาษณ์ด้วยความคุ้นเคย
ผู้ป่วยจึงได้เล่าให้ฟังถึงความคับข้องใจที่ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และ 

พบว่าผู้ป่วยตระหนักและยอมรับปัญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูงอยู่ก่อนแล้ว ทําให้ผู้ป่วยมีความ 

พร้อมที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 บางกรณีนั้นทั้งผู้วิจัยและผู้ป่วยอาจยังไม่สามารถค้นหาปัญหาที่แท้จริงของ 

ผู้ป่วยได้ เน่ืองจากปัญหาที่ผู้วิจัยรับทราบจากการทบทวนข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยอาจไม่ตรงกับ
ปัญหาที่ผู้ป่วยให้ความสําคัญ หรือผู้ป่วยอาจรับทราบปัญหาของตนอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่ตระหนัก
และยอมรับว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หากผู้วิจัยเร่งรัดผู้ป่วยมากเกินไปอาจ
ทําให้ผู้ป่วยไม่ตัดสินใจหรือเลื่อนการตัดสินใจออกไปดังกรณีตัวอย่าง ในรายที่ 3 
 รายที่ 3 ผู้วิจัยได้เร่งรัดให้ผู้ป่วยรับทราบถึงปัญหาการละเลยการเข้า
รับการตรวจรักษาจอประสาทตาที่โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี เน่ืองจากผู้ป่วยได้รับการส่งไปตรวจ
รักษาตาที่โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2552 แต่ผู้ป่วยไม่ไปรับการตรวจรักษาเน่ืองจากผู้ป่วย
ให้ความสําคัญกับปัญหาทางเศรษฐกิจมากกว่า ทําให้ไม่ต้องการที่จะขาดงาน ปัญหาเร่ืองการตรวจ
รักษาตาเป็นปัญหารองลงมาเนื่องจากการมองเห็นของผู้ป่วยในขณะนี้ยังปกติอยู่เมื่อผู้วิจัยแสดง
กิริยาและคําพูดที่เป็นการเร่งรัดให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงปัญหาเร่ืองตาที่ผู้วิจัยคิดว่าเป็นปัญหาที่สําคัญ ดัง
คําพูดที่ว่า 

 “พี่ต้องไปตรวจที่สระบุรีน่ะเหรอ เอ้าท้าไมไม่ไปล่ะ ไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาแค่ 
 ต้องหาคนไปด้วยแล้วงั้นท้าไมถึงไม่ไปล่ะ...พี่ลองนึกถึงว่าเร่ืองตาถ้ามันเกิดเป็นอะไร 

 ไปเราท้างานแบบนี้ไม่ได้เลยนะ เพราะงานแบบนี้มันใช้มีด ใช้ของมีคม คือถ้าเกิดพี่มอง 

 ไม่เห็นมองมัวขึ้นมา มันจะท้าอะไรไม่ได้เลยนะ แล้วก็การที่เสียเวลาแค่วันเดียวการที่หา 

 คนไปตรวจตาเป็นเพื่อนด้วยนะ ก็จะได้ป้องกันเร่ืองตาไว้ก่อนมันไม่ดีกว่าเหรอ” (ผู้วิจัย) 

ผู้ป่วยรับฟังด้วยท่าทีไม่สนใจเท่าใดนักเพียงแคพ่ยักหน้ารับปากเท่านั้น ท้ายที่สุดผู้ป่วยก็ไม่ได้ไป
รับการตรวจรักษาตาที่โรงพยาบาลสระบุรีตามใบนัดส่งตัวที่ได้รับ  
 การกระทําของผู้วิจัยดังกล่าวขาดการคํานึงถึงความเชื่อพื้นฐาน 

ในกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจในประเด็น ไม่เคารพสิทธิของผู้ป่วยต่อการเลือกภาวะสุขภาพ
ของตนเน่ืองจากผู้ป่วยยังไม่ตระหนักถึงปัญหาการตรวจรักษาภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตา 
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ไม่ได้ให้ความนับถือในตัวผู้ป่วย โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ป่วยควรจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ผู้วิจัยซึ่งเป็นสิ่งเหมาะสมโดยการที่ต้องไปตรวจรักษาภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาโดยเร็ว
ที่สุดโดยไม่ได้คํานึงถึงเหตุผลในมุมของผู้ป่วย 

 6.1.2 การให้ผู้ป่วยได้เลือกแนวทางในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตามความคิดของตัว
ผู้ป่วยเอง  
 ผู้วิจัยสามารถเสนอทางเลือกในแนวทางปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพให้แก่ผู้ป่วยได้ แต่ท้ายที่สุดผู้ป่วยจะต้องเป็นฝ่ายเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง ผู้วิจัยต้อง
ยอมรับการปฏิเสธจากผู้ป่วยเพราะผู้ป่วยมีอิสระในการเลือกตัดสินใจด้วยตัวเอง ดังนั้นผู้ป่วยอาจ
เลือกหนทางปฏิบัติที่ต่างจากที่ผู้วิจัยแนะนํา การเสนอทางเลือกที่ผู้วิจัยคิดว่าเหมาะสมนั้นอาจมา
จากการศึกษาเรียนรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทําให้ในบางครั้งผู้วิจัยมีเข้าใจว่าตนมี
ความรู้เรื่องสุขภาพที่มากกว่าผู้ป่วยผู้ซึ่งอยู่กับภาวะโรคของตนตลอดเวลา ทําให้ผู้วิจัยเสนอทาง 
เลือกที่คิดว่าเหมาะสมกับผู้ป่วยในมุมมองของผู้วิจัยแต่ฝ่ายเดียว โดยที่ขาดการให้ผู้ป่วยได้เลือก
แนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมตามความคิดของผู้ป่วย ดังนั้นผู้ป่วยอาจไม่เต็มใจยอมรับการ
ปฏิบัติอย่างแท้จริงแต่ตกลงที่จะปฏิบัติเพียงเพราะไม่ต้องการขัดแย้งกับผู้วิจัยซึ่งท้ายที่สุดการปฏิบัติ
จะไม่มีความยั่งยืนเพราะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่ได้เร่ิมจากการเลือกให้เหมาะสมกับตัวของผู้ป่วย 
ดังกรณีตัวอย่างรายที่ 2  
  รายที่ 2 ผู้วิจัยเลือกทางเลือกในการออกกําลังกายให้ผู้ป่วยโดยไม่ได้
สอบถามความคิดเห็นของผู้ป่วย เน่ืองจากพบว่าผู้ป่วยออกกําลังกายโดยการว่ิงเป็นเวลา 10 นาทีทุก
เช้า ทําให้ผู้วิจัยคิดว่าการออกกําลังเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยตระหนัก
และยอมรับปัญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูง และมีความต้องการลดระดับน้ําตาลในเลือดผู้วิจัยจึง 

เสนอให้ผู้ป่วยเพิ่มเวลาในการออกกําลังกายโดยที่ไม่ได้เสนอทางเลือกอ่ืน และไม่ได้สอบถาม
ทางเลือกที่ผู้ป่วยคิดว่าเหมาะสมกับตัวผู้ป่วยเอง ทําให้ผู้ป่วยรับปากที่จะออกกําลังกาย แต่เมื่อทํา
การติดตามการปฏิบัติเร่ืองการออกกําลังกายในครั้งต่อมาที่พบผู้ป่วย ทําให้ผู้วิจัยทราบว่าแนว
ทางการปฏิบัติดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมสําหรับผู้วิจัย ซึ่งหากให้ผู้ป่วยเลือกการปฏิบัติด้วยตนเอง
ผู้ป่วยอาจจะไม่เลือกการออกกําลังกาย ดังประโยคที่ว่า 

  “ตอนเช้าก็หนาว ตอนเย็นก็ยุ่ง ท้ากับข้าว น้้าเข้านาแล้วต้องจุดฟืนจุดไฟ ไม่ได้ 
 ออก (ก้าลังกาย) เลยทีนี้ จะท้านาอีกแล้วทีนี้ เผาแล้ว น้้าเข้าแล้ว ท้านาหลังปีใหม่... 
 ไม่สะดวกเลยตอนเย็นไม่ได้ออกเลย ตอนเช้าก็ไม่ได้ออก หนาว เช้านี้ต่ืนตั้งแต่ตี 4  
 ท้ากับข้าวหุงข้าว ตอนเช้าไม่อยากจะลุกอยู่เร่ือย” (รายที่ 2) 
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 เมื่อผู้วิจัยทราบถึงผลของการที่ไม่ได้ให้ผู้ป่วยเลือกแนวทางในการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมตามความคิดของผู้ป่วยเองว่าทําให้ผู้ป่วยเพียงแค่รับปากกับผู้วิจัยว่าจะปฏิบัติแต่ก็
ไม่ได้ดําเนินการใดๆ ในการสัมภาษณ์คร้ังต่อมาผู้วิจัยได้ร่วมกับผู้ป่วยในการเสนอทางเลือกต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็น การลดปริมาณข้าวที่รับประทานลง เพิ่มการรับประทานผักในมื้ออาหาร ผู้ป่วยให้
ความร่วมมือในการประเมินทางเลือกต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
คือ การลดปริมาณข้าวลงจากเดิมคร่ึงทัพพีร่วมกับเพิ่มการรับประทานทานผักในมื้ออาหาร 

      6.2 ใช้วิธีท่ีเหมาะสมในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ้านาจ 
     การที่ผู้วิจัยทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดการสร้างพลังอํานาจจาก
ภายในตัวของผู้ป่วยเอง ดังนั้นการใช้วิธีที่เหมาะสมสามารถสร้างความไว้วางใจระหว่างบุคลากร
ด้านสุขภาพและผู้ป่วย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจได้ ในการ 
ดําเนินงานตามแนวทางกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจพบว่าวิธีที่สามารถส่งเสริมกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอํานาจ ได้แก่ ในการแนะนําตัวคร้ังแรกควรให้บุคคลที่ผู้ป่วยให้ความไว้วางใจพา
ผู้วิจัยไป การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบถึงปัญหา การศึกษาทบทวนข้อมูลผู้ป่วย
แต่ละรายอย่างต่อเน่ืองก่อนลงสัมภาษณ์ ใช้ทักษะการฟังโดยไม่ตัดสิน ให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับแต่
ละบุคคล  การประเมินผลการปฏิบัติโดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และมีทีมบุคลากรด้านสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ดังรายละเอียด 
    6.2.1 การแนะน้าตัวครั้งแรกควรให้บุคคลที่ผู้ป่วยไว้วางใจเป็นผู้พาผู้วิจัยไป  
                                       ในครั้งแรกของการสัมภาษณ์ควรให้บุคคลที่ผู้ป่วยรู้จักคุ้นเคย 
และให้ความเชื่อถือเป็นคนพาผู้วิจัยไปแนะนําตัวเพื่อเพิ่มความไว้วางใจในตัวผู้วิจัย ในการปฏิบัติ
ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในเขตรับผิดชอบเป็นผู้พาผู้วิจัยลงแนะนําตัวกับ
ผู้ป่วยในครั้งแรกๆ จากการสังเกต พบว่าผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยมีความสนิทสนมคุ้นเคย
กันเป็นอย่างดีประดุจญาติมิตรอาจเน่ืองมาจากเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยทํางานในพื้นที่ดังกล่าวมา
นานกว่า 20 ปี ทั้งสองฝ่ายมีการถามสาระทุกข์สุขดิบของทางครอบครัวแต่ละฝ่าย ผู้ป่วยให้ความ 
นับถือและให้ความเกรงใจเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ทําให้ผู้วิจัยได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว และ
ผู้ป่วยยินยอมให้การสัมภาษณ์อย่างเป็นกันเองรวมทั้งยินดีที่จะให้ผู้วิจัยมาสัมภาษณ์ในคร้ังต่อๆ ไป 
 6.2.2 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบถึงปัญหา 

         การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สามารถทําให้ผู้ป่วยรับทราบถึง 
ปัญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเองได้อย่างชัดเจน และยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการ
ให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงสถานการณ์ภาวะโรคในปัจจุบันของตนเอง โดยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ผู้วิจัยเลือกใช้ เช่น การเจาะระดับน้ําตาลในเลือด ข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย  
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     รายที่ 5 ผู้วิจัยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์โดยการเจาะระดับน้ําตาลในเลือดหลัง 
อาหารเพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบถึงปัญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูง เน่ืองจากคร้ังแรกของการสัมภาษณ์ 
ผู้ป่วยยังไม่รับทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง หลังจากที่ได้มีการเจาะวัดระดับน้ําตาลใน
เลือดในคร้ังที่ 2 ของการสัมภาษณ์ผู้ป่วยได้รับทราบโดยหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงระดับน้ําตาลใน
เลือดที่เพิ่มสูงขึ้นมากของตนเองทําให้ผู้ป่วยรับทราบปัญหาด้านสุขภาพของตน ดังประโยคที่ว่า 

 “กินคัก (กินมาก) 251 เนอะ เอ้อเฮ้อ ก็กินน้้ากินลูกอมไปก่อนหน้านี้มันก็ขึ้นสิ 
 ...ความจริงนี้คือ 251 มันใกล้จะ 300 แล้ว มันเป็น” (รายที่ 5)   

      รายที่ 10 ผู้วิจัยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์โดยนําผลระดับไขมันในเลือดย้อนหลัง 
3 ปี เพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบถึงปัญหา โดยผู้วิจัยนําผลระดับไขมันในเลือดมาเป็นประเด็นในการ
อธิบายเพื่อทําให้ผู้ป่วยรับทราบถึงปัญหาภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ผู้ป่วยเกิดความสนใจ และต้องการ
ข้อมูลที่มากขึ้นในการตระหนักและยอมรับปัญหา ดังข้อความที่ว่า 

 “ผลไขมันน่ะ มันจะมีตัวนึงที่ เรียกว่า LDL ไขมันตัวไม่ดีเนี่ยพี่ก็มีเยอะ ก็คือไขมัน 

 ตัวนี้มากสุดเขาควรมีแค่ 100  ไง แต่พี่มี 160... ค่า lab มันเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ เพราะดูจากประวัติ  
 คือจาก ปี 51 Chloresterol 249 ปี 52 ลดลงมาหน่อย 222 แล้วก็พอพี่นี้ 53 มันก็ขึ้นอีก 

 เป็น 246 ก็คือขึ้นมาในขณะที่ตัว Triglyceride ไขมันอีกตัวนึงน่ะที่บอกว่าเป็นไขมันที่ 
 อาจจะมาจากพวกกะทิอาหารมัน มันพืชน่ะคะ ปี 51 เป็น 76 ปี 52 เป็น 73 อันนี้ยังปกติ  
  แต่พอมาปีนี้ 117 มากกว่าเป็นเท่าตัวเลย ก็แสดงว่าด้วยความที่เราทานเพิ่มขึ้นด้วยส่วนนึง 

  ออกก้าลังน้อย” (ผู้วิจัย) 

 6.2.3 การศึกษาทบทวนข้อมูลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างต่อเนื่องก่อนลงสัมภาษณ์  
          การศึกษาทบทวนข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียนก่อนสัมภาษณ์ทําให้สามารถ 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มี และยังเป็นแนวทางในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ 
การทบทวนข้อมูลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยการนําข้อมูลที่มีอยู่เดิมและข้อมูลใหม่ที่ได้รับในแต่ละ
คร้ังมาทําการทบทวนสามารถใช้ในการวางแผนการสัมภาณ์คร้ังต่อไปได้ รวมถึงสามารถช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้ป่วยได้ เช่น 
        รายที่ 3 ผู้วิจัยทําการศึกษาข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยเกี่ยวกับ 
ระดับน้ําตาลในเลือดในช่วงที่ผ่านมาเพื่อหาปัญหาการดูแลภาวะโรคเบาหวานของผู้ป่วย โดยจาก 
 เวชระเบียนผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยรับการรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน และมีระดับน้ําตาลไม่สม่ําเสมอ 
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โดยมีระดับน้ําตาลในเลือดสูง (มากกว่า 200 mg%) ติดต่อกันประมาณ 2-3 คร้ังของการมาพบแพทย์ 
จากนั้นจึงมีภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่า (น้อยกว่า 60 mg% ) เสมอ ทําให้แพทย์ไม่สามารถปรับระดับยา
ที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยได้ จากการเร่ิมต้นด้วยปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้ป่วยเล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมการ
ทํางานและการรับประทานอาหารที่เป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว ดังข้อความที่ว่า 

     “ไม่ได้กิน (ข้าวเช้า) ฉีดยาแล้วก็ไปท้างานเลยไง แต่พอท้างานแล้วนี่อย่างนี้ก็ไม่ได้ 
 กินนะก็ท้าของล้างของมันก็ไม่หิวนะ ถ้ามันหิวมันก็มีอาการก็บางทีตอนเย็นน่ะ เวลา 

 ท้างานมาเมื่อยเราไม่ได้กินฉีดยาแล้วเราก็นอนเลย” (รายที่ 3) 

6.2.4 ใช้ทักษะในการฟังโดยไม่ตัดสิน 
                                     ผู้วิจัยต้องสนใจรับฟังประสบการณ์ของผู้ป่วยด้วยท่าทีที่ให้ความ 
สนใจในเร่ืองราวของผู้ป่วย ใช้คําถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยเล่าประสบการณ์ของตนในเร่ืองต่างๆ 
ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ผู้ป่วยเล่าอาจเป็นข้อมูลที่ขัดต่อความเหมาะสมในมุมมองด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น 
การที่ผู้ป่วยใช้ยาหม้อหรือยาสมุนไพรร่วมกับการรักษาภาวะโรคเบาหวาน การที่ผู้ป่วยไม่ได้
รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเพราะกลัวการเกิดภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ การที่ผู้ป่วยละเลยการดูแล
สุขภาพเพราะปัญหาสุขภาพมีลําดับความสําคัญน้อยกว่าปัญหาด้านอ่ืนของผู้ป่วย ในการรับฟัง
ประสบการณ์ของผู้ป่วยไม่ควรตัดสินความถูกผิด ควรสอบถามผู้ป่วยด้วยท่าทีสุภาพและเป็นกันเอง
ถึงสาเหตุความเชื่อในการปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเร่ืองดังกล่าว เพื่อจะ
ได้ข้อมูลที่ละเอียดและลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น ทําให้สามารถทําความเข้าใจในตัวผู้ป่วย จนสามารถปรับ
ความคิดของทั้งผู้วิจัยและผู้ป่วยเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการมีภาวะสุขภาพที่ดี เช่น 
 รายที่ 10 ผู้วิจัยสนใจรับฟังประสบการณ์แบบไม่ตัดสินผู้ป่วย โดยเมื่อผู้ป่วย
เล่าว่าไม่รับประทานยาป้องกันการเกาะกันของเกล็ดเลือด (Aspirin 81 mg) ผู้วิจัยไม่ได้กล่าวตําหนิ
ผู้ป่วยที่ไม่ทานยาตามที่แพทย์สั่ง ผู้วิจัยถามถึงสาเหตุของการไม่รับประทานยาป้องกันการเกาะกัน
ของเกล็ดเลือดด้วยท่าทีสุภาพเป็นกันเอง ผู้ป่วยเล่าว่ากลัวว่าการรับประทานยาป้องกันการเกาะกัน
ของเกล็ดเลือดจะทําให้เลือดไหลไม่หยุดเวลาเกิดบาดแผล ผู้วิจัยได้อธิบายให้ผู้ป่วยรับทราบถึง
ความปลอดภัยของการรับประทานยาป้องกันการเกาะกันของเกล็ดเลือด เมื่อผู้ป่วยต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมผู้วิจัยตอบข้อซักถามของผู้ป่วย  ผู้ป่วยเล่าถึงความเชื่อที่ว่าหากรับประทานยาป้องกันการ
เกาะกันของเกล็ดเลือดแล้วมีบาดแผลเกิดขึ้นอาจจะทําให้เลือดไหลออกมากผิดปกติเนื่องจากมี
ประสบการณ์ตรงที่เห็นพี่สาวที่ใช้ยา warfarin มีอาการเป็นจ้ําเลือดเมื่อทานยาลดไข้ ผู้วิจัยจึงให้
ข้อมูลที่เหมาะสมจนผู้ป่วยจะยอมรับ ท้ายที่สุดผู้ป่วยเข้าใจและกลับมารับประทานยาป้องกันการ
เกาะกันของเกล็ดเลือดอย่างต่อเน่ือง ดังคํากล่าวที่ว่า 
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 “อือ แปลว่าเราเข้าใจผิด...เขาบอกว่ายาละลายลิ่มเลือดเราก็กลัวไง คือเรากลัว 

 ไปหมดเลย เพราะว่าเราเป็นคนไม่เรียบร้อย เพราะว่าพี่สาวเป็นแล้วก็เขามีปัญหาเวลา 

 เขาปวดไม่สบายไปกินยาแก้ไข้ปุ๊บเลือดออกเป็นจ้้าๆๆ เต็มไปหมด... อ๋อ งั้น โอเคจะ 

 ได้เร่ิมกิน หมอให้มาตั้งนานยังไม่กินเลย” (รายที่ 10) 

 รายที่ 6 ผู้วิจัยรับฟังผู้ป่วยโดยไม่ตัดสินเมื่อผู้ป่วยเล่าประสบการณ์ในการใช้
สมุนไพรให้ฟัง ทําให้ผู้วิจัยรับทราบว่าผู้ป่วยมีความเชื่อในเร่ืองสมุนไพรเน่ืองจากการลองใช้แล้ว
สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้จริง ผู้ป่วยจึงใช้สมุนไพรควบคู่กับยาแผนปัจจุบันเร่ือยมา 
หลังจากที่ผู้วิจัยทบทวนข้อมูลสมุนไพรที่ผู้ป่วยกล่าวถึงและนําข้อมูลมาเล่าให้ผู้ป่วยฟังถึงว่าน้ํา 
ใบเตยที่ผู้ป่วยรับประทานเพื่อให้ลดระดับน้ําตาลในเลือดนั้นอาจทํา ให้เพิ่มระดับน้ําตาลในเลือด 
ผู้ป่วยมีท่าทีแปลกใจ และบอกว่าต่อไปอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยการเพิ่มสมุนไพรที่สามารถลด
ระดับน้ําตาลในเลือดได้เพิ่มลงไป ซึ่งผู้วิจัยรับฟังและไม่ได้คัดค้านความเชื่อดังกล่าวของผู้ป่วย  
ดังคํากล่าวที่ว่า 

 “เหรอ น้้าใบเตยนี่เหรอ เราไม่ได้เอาใบเตยเฉยๆ นะเราเอารากใส่ไปด้วย อันนี้ก็ไม่ 
 ได้ใส่น้้าตาล... น้้าใบเตยก็ไม่ได้กินทุกวันหรอก...บางคนเขาก็บอกว่าเวลาต้มใบเตยให้ 
 ใส่ใบมะยม ใบมะนาวด้วยลงในน้้าใบเตย มีใบมะนาว รากเตย ใบเตย ยอดมะยมที่เรากิน 

 กับน้้าพริกนี้มันลด (ระดับน้้าตาลในเลือด) ได้จริงๆ” (รายที่ 6) 

 6.2.5 ให้ข้อมูลท่ีเหมาะสมกับแต่ละบุคคล 
          การให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายสามารถทําให้ผู้ป่วย 

รับรู้และเข้าใจได้มากขึ้น ข้อมูลที่ให้แก่ผู้ป่วยทั้งมีทั้งข้อมูลทั่วไป และข้อมูลที่เฉพาะราย เทคนิคใน
การให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้เพื่อทําให้ผู้ป่วยรับรู้และเข้าใจได้มากขึ้น ได้แก่ การให้ข้อมูลเปรียบเทียบ 
การอธิบายในเชิงรูปธรรม และการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  6.2.5.1 การให้ข้อมูลเปรียบเทียบ 
               การให้ข้อมูลเพื่อทําการเปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้ป่วย
เทียบกับผู้ป่วยรายอ่ืน หรือเทียบกับเกณฑ์ปกติสามารถทําให้ผู้ป่วยเปรียบเทียบภาวะโรคเบาหวาน
ของตนเองว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับผู้ป่วยรายอ่ืนหรือเกณฑ์ปกติ ซึ่งสามารถทําให้ผู้ป่วย
ตระหนักและยอมรับปัญหาสุขภาพของตนได้ง่ายขึ้น เช่น 
     รายที่ 5 ผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลเปรียบเทียบเป็นข้อมูลระดับน้ําตาล 
ในเลือดหลังอาหารของผู้ป่วยเบาหวานรายอ่ืน และของคนปกติเพื่อให้ผู้ป่วยเปรียบเทียบ 
กับระดับน้ําตาลในเลือดของตน จากข้อมูลเปรียบเทียบข้างต้นผู้ป่วยรับทราบถึงปัญหาภาวะ 
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โรคเบาหวานของตนว่าอยู่ในช่วงที่แย่กว่าผู้ป่วยเบาหวานรายอ่ืนๆ ดังข้อความที่ว่า 

 “ยายบัวทองเท่าไหร่ 130 เหรอ  แกคุมได้เนอะ...คนปกติจะได้เท่าไหร่ ไหน 

 เจาะสิ (ผู้ป่วยต้องการทราบผลระดับน้้าตาลในเลือดหลังอาหารของคนปกติผู้วิจัยจึง 
 เจาะระดับน้้าตาลในเลือดของผู้วิจัยได้ผล 92 mg%)... 92 เอง แสดงว่า ตับอ่อนยังดีอยู่ 
  ของป้าได้  251 โน้น  จะท้าไงล่ะเนี่ย” (รายที่ 5) 

    รายที่ 10 ผู้วิจัยให้ข้อมูลเปรียบเทียบเป็นข้อมูลระดับน้ําตาล 
สะสมของผู้ป่วยกับเกณฑ์ปกติ สามารถทําให้ผู้ป่วยเปรียบเทียบภาวะโรคเบาหวานของตน 
กับเกณฑ์ปกติที่ควรจะเป็น ซึ่งทําให้ผู้ป่วยรับทราบถึงปัญหาของตน ดังบทสนทนาที่ว่า 

 “ถ้าดูผล lab เขาจะมีตัวนึง A1c ระดับน้้าตาลในเลือดสะสม เขาจะดูน้้าตาลที่ 
 มันเกาะเม็ดเลือดจะได้รู้เลย 3 เดือนที่แล้ว คุมน้้าตาลได้หรือไม่ได.้.. ตัวนี้พี่ก็สูง เพราะ 

 ค่าปกติมันควรจะอยู่ที่ 6.5 แต่พี่นะ 7.7 คือว่าถ้าเกิดพูดง่ายๆ นะถ้าถึง 8 ก็เสี่ยงเร่ืองไต... 
 ถ้าระดับน้้าตาลสูงมันมีผลกับไต เหมือนที่บอกว่าเอาน้้าตาลทรายไปเทลงตะแกรงน่ะคะ  
 ไตก็เหมือนตะแกรงไง มันก็หลุดบ้างสึกบ้างบางที ตะแกรงมันก็จะพังง่ายขึ้น แล้วก็ถ้า 

 ยิ่งสูงๆ ต่้าๆ มันยิ่งพังง่าย” (ผู้วิจัย) 
   “แล้วพฤติกรรมแบบนี้ พี่อยากถามว่าเราควรจะต้องท้าแบบไหนที่ให้มันดีขึ้น  
 คือพี่ไม่รู้ว่าต้องท้าอย่างไงถึงเป็นอย่างไง” (รายที่ 10) 

 6.2.5.2 การอธิบายในเชิงรูปธรรม 
          การอธิบายข้อมูลให้ผู้ป่วยรับทราบโดยการปรับข้อมูลเชิงวิชาการให้
ง่ายต่อความเข้าใจนั้นต้องใช้การอธิบายเชิงรูปธรรม เช่น การอธิบายให้เห็นภาพโดยการ
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้ป่วยคุ้ยเคย การวาดรูปให้ผู้ป่วยเข้าใจ และการวาดกราฟ เช่น 
 รายที่ 10 ผู้วิจัยได้อธิบายในเชิงรูปธรรมให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงอันตราย
ของภาวะไขมันในเลือดสูงที่อาจไปอุดตันหลอดเลือดได้ โดยการเปรียบเทียบกับตะกรัน 
ที่เกาะท่อนํ้า ทําให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจมากขึ้นสังเกตจากมีการซักถามต่อเน่ืองถึงกลไกการทํางาน 
ของยา ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายเชิงเปรียบเทียบให้เข้าใจว่ายาลดไขมันในเลือดทําหน้าที่เปรียบเหมือนการ
ลดตะกอนในท่อน้ําไม่ให้จับตัวเป็นตะกรันตามผนังท่อน้ํา และยาละลายลิ่มเลือดทํา หน้าที่คล้าย 
กับการทําให้น้ําไหลเร็วขึ้นจนตะกรันไม่สามารถจับผนังท่อนํ้าได้ ดังบทสนทนาที่ว่า 

 “...คนผอมไขมันก็วิ่งอยู่ในเส้นเลือดใช่ไหม แล้วที่น่ากลัว เพราะแบบว่าเวลา 

 เส้นเลือดมันแตก มันก็จะมีแผลอย่างเน่ีย มันก็จะมีเกล็ดเลือดมาเกาะพี่นึกสภาพตอน 
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 เวลามีแผล พอมีเกร็ดเลือดมาเกาะ ไอ้ไขมันที่มันลอยอยู่ในเลือดของเรามันก็มาเกาะด้วย 

 ...มันก็เลยท้าให้แผลมันนูนพูดง่ายๆ พอนูนแล้วมันก็จะอุดเส้นเลือด เส้นเลือดเราก็จะตีบ 

  ถ้ามันไปตีบในส่วนที่มีปัญหา เช่น หัวใจ สมอง อะไรอย่างเนี่ย มันก็จะมีปัญหาตามมา  
 ก็เลยเป็นห่วงเร่ืองไขมันในเลือด....ก็ที่บอกว่ามันจะมาเกาะตามหลอดเลือด แล้วก็ยิ่งถ้าเรา 

 ไม่ขยับเขยื้อนมันก็จะพอกตามหลอดเลือด หลอดเลือดเราก็จะแคบลงเหมือนท่อที่มี 
 ตะกรันในท่อน้้าน่ะคะ ...คือตัวยาลดไขมันเนอะ คือพูดง่ายๆ ตอนนี้ไขมันพี่สูง ใช่ไหม 

  แล้วยามันจะลดไขมันส่วนเกินในเส้นเลือดเรา เหมือนการเก็บกลับไขมันในแต่ละวัน  
 ยามันก็จะท้าให้ไม่มีไขมันมาลอยๆอยู่ในเลือดเราเยอะมันก็จะไม่ท้าให้เส้นเลือดเราพอก 

 เหมือนตะกรันที่พอกในท่อน้้า” (ผู้วิจัย) 
“เหมือนน้้าที่เป็นตะกอนอย่างนี้ใช่ไหม” (รายที่ 10) 
“ใช่ ไอ้ตะกอนก็คือไขมัน ยาลดไขมันนี้ก็เหมือนจะไปช่วยล้างออก คือถึง 

มันช่วยได้ไม่หมดมันก็ยังช่วยได้บ้าง มันช่วยได้ไม่หมดเพราะว่าถ้าเรากินของทอดของ 

มันก็เหมือนว่าเราไปเติมตะกอนพูดง่ายๆ ยาลดไขมัน (หยิบ simvastatin ให้ดู) จะไป 

ช่วยล้างออกส่วนนึง และ (หยิบ Aspirin ให้ดู) ก็ท้าให้เลือดไหลดีขึ้น เพราะถ้ามัน 

ไหลช้านึกสภาพตะกอนก็จะเกาะท่อ ใช่ไหมคะ” (ผู้วิจัย) 
“ท่อมันจะตัน” (รายที่ 10) 
“ใช่  ยาละลายลิ่มเลือดก็ท้าให้เลือดไหลเร็วๆซะไขมันจะได้ไม่เกาะผนัง 

หลอดเลือด ส่วนยาลดไขมันก็จะช่วยเก็บไขมันกลับไปด้วยช่วยเก็บไขมันออกไป  
อะไรอย่างนี้มันก็จะช่วยเราส่วนนึง แล้วเราก็เหมือนไม่ช่วยร่างกายมันเพราะเรา 

ไม่กินยาเรากินไขมันเพิ่มกับแล้วยังไม่ออกก้าลังกายลดไขมันที่มีอยู่” (ผู้วิจัย) 
“โห ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเลย” (รายที่ 10) 

 รายที่ 5 ผู้วิจัยอธิบายเชิงรูปธรรมโดยการวาดรูป เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจ
ถึงการระบบขับถ่าย และการทํางานของยาระบาย โดยเมื่อผู้ป่วยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการภาวะ
ท้องผูกของตนและการใช้ยาระบายทุกวัน ผู้วิจัยวาดภาพลําไส้ใหญ่ ไส้ตรง แสดงถึงการสะสมกาก
อาหาร และเมื่อมีการขับถ่ายตามปกติจะยังคงมีกากอาหารที่สะสมค้างอยู่ในขณะที่การใช้ยาระบาย
จะทําให้ไม่เหลือกากอาหารอยู่เลยจึงต้องมีระยะเวลารอคอยในการสะสมกากอาหารเพื่อขับถ่ายเอง 
ช่วงเวลาดังกล่าวผู้ป่วยไม่ควรรับประทานยาระบายเพื่อจะทําให้ระบบขับถ่ายกลับเป็นปกติไม่ต้อง
พึ่งยาระบาย ดังคําอธิบายว่า 

 “มาๆ จะอธิบายให้ฟัง (วาดรูปล้าไส้เล็ก ล้าไส้ใหญ่ ไส้ตรง) นี่ไงสมมุติว่า 
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 อันนี้เป็นล้าไส้เราใช่ไหม เวลากินอาหาร ถ้าปกติเราอึ อึมันจะออกมาแค่ช่วงนี้ (ชี้ให้ 
 ผู้ป่วยดูภาพไส้ตรง) มันจะออกมาเฉพาะช่วงไส้ตรง แต่เวลาเรากินยาระบายที่กินเนี่ย  
 มันจะไปกวาดมาหมดเลย (ชี้ให้เห็นรูปล้าไส้ใหญ่)...คือพอรอบต่อไปร่างกายเราก็ต้อง 

 สะสมอาหารไปเร่ือยๆ แต่ป้าก็จะรู้สึกว่ามันช้าใช่ไหม ป้าก็ไปกินยาอีกรอบนึง มันก็ 
 เหมือนการไปกวาดอาหารจากล้าไส้ลงมาอีก ร่างกายปกตมิันต้องมีอาหารค้างอยู่ระดับ 

 นึงเหมือนกัน...การไปเร่งมัน โดยกินยาระบายท้าให้มันไม่มีเวลาสะสมเลย มันก็เลยยัง 

 ไม่ได้อึออกมาเอง ด้วยตัวของมันเอง ฉะนั้นอันดับแรกต้องการเคลื่อนไหวร่างกาย 

  ออกก้าลัง มันจะท้าให้ล้าไส้เราขยับได้เอง โดยไม่ใช้ยา แล้วป้าก็ต้องทนรอไม่กิน 

 ยาระบายช่วงนึงแล้วกัน” (ผู้วิจัย) 
 
 6.2.5.3 การเชื่อมโยงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

          ในการตอบคําถามของผู้ป่วยนั้นหากผู้วิจัยทําการ 

เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆให้ผู้ป่วยรับทราบ สามารถทําให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจมากขึ้น  

    รายที่ 1 ผู้ป่วยมีความสงสัยเกี่ยวกับการกลไกการทํางานของยาลด 

ระดับน้ําตาลในเลือดชนิดที่ต้องรับประทานก่อนอาหาร (Glibenclamide) และหลังอาหาร 
(Metformin) ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ผู้วิจัยอธิบายให้ฟังโดยโยงเร่ืองถึงตับอ่อนและอินซูลิน
เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจกระบวนการทํางานของยาได้ดีขึ้น ซึ่งผู้ป่วยยอมรับว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ได้เข้าใจ
เพิ่มมากขึ้น ดังบทสนทนาที่ว่า 

 “ยาเบาหวานหลังอาหาร (Metformin 500 mg) ที่หมอเขาเพิ่มให้ มันจะเป็น 

 ยาที่ลดเร่ืองความอยากอาหารด้วย ไปลดน้้าตาลด้วยก็คือมันช่วยคนละแบบ ก็คือ  
 ตัวกินก่อนอาหาร gliben น่ะ เหมือนที่บอกตับอ่อนผลิตอินซูลินใช่ไหม ก็เหมือน 

 คนที่ฉีดนี่ต้องฉีดอินซูลินเข้าไป เพราะว่าตับอ่อนเขาผลิตไม่ได้ก็เลยต้องรับอินซูลิน 

 จากภายนอกคือการฉีดเข้าไป.. ก็คือว่าถ้าตับอ่อนเราพัง คือว่าอินซูลินไม่ได้ถูกผลิต 

 ออกมา ท้ายที่สุดเราก็ต้องรับจากข้างนอกคือการฉีดยาทุกวัน แล้วยาตัวก่อนอาหารที่ 
 กิน (Glibenclamide) นี่เป็นตัวที่ท้าหน้าที่คล้ายกับว่า ไปกระตุ้นตับอ่อนของเราให้ 
 เอาอินซูลินออกมาพูดง่ายๆว่าตัวก่อนอาหาร (Glibenclamide) นี้คือให้เอาอินซูลิน 

 ออกมา ส่วนยาตัวที่เรากินหลังอาหาร (Metformin) นี่มันช่วยอีกแบบนึง คือตัวหลัง 

 อาหารมันจะไปช่วยที่กล้ามเนื้อ ให้กล้ามเนื้อดึงน้้าตาลเข้าไปใช้ มันท้าหน้าที่ไม่ เหมือน 

 กัน แต่คือการท้าให้น้้าตาลในเลือดเราน้อยลง...ยา 2 ตัวที่ได้รับ ยาตัวกินหลังอาหารนอก 

 จากลดน้้าตาลมันแถมช่วยให้เราไม่อยากกินข้าวด้วยไง แต่ถ้าเราออกก้าลังกายเพิ่มนอก 
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 จากยามันช่วยให้กล้ามเนื้อใช้น้้าตาลแล้วก็เหมือนมันก็เป็นความต้องการของร่างกายเราที่ 
 จะต้องการดึงพลังงานออกมาใช้ ก็คือช่วยควบคู่กัน” (ผู้วิจัย)  
 “อือ ไม่เคยรู้เร่ืองเลยนะ ไอ้ตับองตับอ่อนพึ่งมาฟังนี่แหละ อยู่ๆ เมื่อวานดูรายการ 

 ทีวี เขาเป็นเบาหวานมาตั้งแต่อายุ 20 ตอนนี้อายุ 40 กว่าแล้ว เขาต้องผ่าตัดเปลี่ยนตับอ่อน  
 แบบว่า เรามานั่งฟัง เราก็นึกกันกับแม่ โอ้มันขนาดนั้นเชียว มันเกี่ยวกับตับอ่อนด้วย 

 เหรอแม่ เราก็ว่างั้น นึกแต่ว่าเกี่ยวกับไตอย่างเดียว... เราก็เข้าใจว่าเบาหวานต้องเร่ืองไต  
 จนมาเจอตับอ่อน... (หัวเราะ) มีตับอ่อนอีกมีเน่ีย โอ๊ย พอมีไต แล้วก็มีตับอ่อน ความรู้ 

 ใหม่ๆ อีกแล้ว” (รายที่ 1) 

 6.2.6 การประเมินผลการปฏิบัติโดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
           การประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางที่ผู้ป่วยคิดว่าเหมาะสมนั้นสามารถทํา
ได้โดยการสอบถาม แต่หากมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมด้วยจะสามารถทําให้ผู้ป่วยรับทราบ
ถึงผลของการปฏิบัติอย่างชัดเจน และทําให้เกิดความเข้าใจถึงสิ่งที่ตนเองได้ปฏิบัติมานั้นว่า
เหมาะสมหรือต้องมีการปรับปรุงอย่างไรต่อไป เช่น การเจาะระดับน้ําตาลในเลือด  
 รายที่ 5 หลังจากที่ผู้ป่วยตระหนักและยอมรับปัญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูง 
ของตนว่ามาจากการอมลูกอมตลอดวัน ผู้ป่วยเลือกที่จะไม่ทานลูกอมอย่างเด็ดขาด เมื่อผู้วิจัยติดตาม
การปฏิบัติในคร้ังต่อมา ผู้วิจัยทําการเจาะวัดระดับน้ําตาลในเลือดให้ผู้ป่วยซึ่งผลระดับน้ําตาลใน 
เลือดที่ลดลงทําให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในผลดีของการปฏิบัติและมีความต้องการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป ดังประโยคที่ว่า 

 “(ระดับน้้าตาลในเลือด) 172 คร้ังที่แล้ว  251ไม่กินลูกอมลงเลยลงดีเนอะ แต่ 

 ก็ยังแย่เป็นมาก...ก็ไม่ทานแล้ว... ไปห้างทุกสิ้นเดือน แต่ไม่เอาหรอก(ไม่ซื้อลูกอม)  
 รู้มันขนาดนี ้(อมแล้วระดับน้้าตาลในเลือดสูง) ไม่เอาแล้ว ตอนนั้นอยากกินก็กินไม่ได้ 
 คุมไง มันก็เป็นอย่างนี้แหละ ต้องคุมอาหาร...อือ ท้าดีก็ได้ดีกับตัวเราเนอะ ค่อยสบาย 

 หน่อย ไม่งั้นน้้าตาลขึ้น” (รายที่ 5)    

 6.2.7 มีทีมบุคลากรด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องในการด้าเนินงาน 
         ในกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจนั้นนอกจากตัวผู้วิจัยแล้วทีมบุคลากร 

ด้านสุขภาพ มีส่วนในการส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ ทั้งในด้านการให้ข้อมูล
คําปรึกษาที่จําเป็น การร่วมแก้ปัญหาภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ทีมบุคลากรด้านสุขภาพ
สามารถเติมเต็มการให้ข้อมูลหรือการดูแลภาวะสุขภาพให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การใช้ทีมงานใน
การดูแลสุขภาพนั้นสามารถเร่ิมได้ง่ายโดยไม่จําเปน็ต้องมีจัดตั้งทีมขึ้นมา เพียงแค่ผู้วิจัยเป็นแกน
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หลักในการดึงศักยภาพของบุคคลที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยขอความร่วมมือไปยัง
บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นรายๆ ไป เช่น ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในการพาผู้วิจัยไป
แนะนําตัวกับผู้ป่วย เรียนปรึกษาแพทย์เมื่อพบปัญหาที่เกินกว่าผู้วิจัยจะตัดสินใจดูแลเพียงลําพัง ขอ
สนับสนุนบุคลากรในส่วนที่จําเป็นต่อปัญหาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายทันตกรรมเมื่อพบปัญหา
สุขภาพในช่องปาก พยาบาลตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางเท้า ดังรายละเอียด 
 รายที่ 2 ผู้ป่วยเล่าว่าไม่ได้ทานยาตามแพทย์สั่งจึงมีระดับน้ําตาลในเลือดสูง 
และวันน้ีที่มาตรวจแพทย์ได้สั่งเพิ่มยาลดระดับน้ําตาลในเลือด ผู้วิจัยพยายามชักนําให้ผู้ป่วยเข้า 
พบแพทย์อีกครั้งแต่ผู้ป่วยปฎิเสธ เมื่อผู้ป่วยกลับบ้านผู้วิจัยจึงเข้าพบแพทย์เพื่อเรียนปรึกษา แพทย์
เปลี่ยนคําสั่งในการใช้ยาใหม่จากนั้นผู้วิจัยประสานงานกับฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนในการปรับข้อมูล
รายการยา พิมพ์ฉลากยาใหม่ และได้นํายาไปปรับเปลี่ยนให้กับผู้ป่วยที่บ้าน ดังบทสนทนาที่ว่า 

 “ก็คือไม่รู้ว่าเขากินยาไม่ตรง พอถามว่าขาดยาไหมเขาก็บอกว่าไม่ขาดยา เราก็ 
 เข้าใจว่าเขากินยาตามที่เราแนะน้าให้ ถ้าเกิดเรารู้ว่าเขากินยาไม่ถูกต้องก็คงแนะน้าวิธี 
 การใช้ยาให้ ใช้ยาให้ถูกต้องตามที่สั่งเสียก่อน ถ้าเป็นกรณีนี้ต้องเอาผู้ป่วยกลับมาใหม่แล้ว  
 แนะน้าวิธีการใช้ยาใหม่แล้วว่ายาคงยังไม่ต้องเพิ่มให้ใช้ยาเหมือนเดิมก่อน... เราก็เข้าใจ 

 ว่าเขากินยาตามที่สั่งให้มาตลอด เราก็พยายามคุมน้้าตาลให้ได้ 130” (แพทย์)    

 รายที่ 5 ผู้ป่วยเล่าให้ฟังว่าลูกชายมีพฤติกรรมการอมลูกอมตลอดวัน
เช่นเดียวกับผู้ป่วย ผู้วิจัยปรึกษาทีมดูแลสุขภาพมีความเห็นว่าน่าจะทําการคัดกรองภาวะเบาหวาน
ให้ลูกชายของผู้ป่วยด้วย ผู้วิจัยจึงพาเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยมาคัดกรองภาวะเบาหวานและทําการนัด
เจาะระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมงต่อไป ดังประโยคที่ว่า 

  “(เรียกลูกชายผู้ป่วย) น้อยๆ มาให้คัดกรองซะดีๆ ขอเจาะเลือดตรวจน้้าตาลหน่อย  
 เพราะแม่เป็น ต้องคัดกรอง โอกาสลูกมีส่วน...วันน้ี 135 แต่ว่าเขากินข้าวไง ก็เลยอยาก 

 ให้วันไหนที่เราไม่ไปท้างานงดอาหารหลังเที่ยงคืนแล้วตอนเช้าไปเจาะตรวจใหม่ (ที่สอ.)  
 ก็ดีนะจะได้รู้ ตอนนี้ถือว่าเสี่ยง” (เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย) 

 จากปัญหาการอมลูกอมตลอดวันของผู้ป่วย ผู้วิจัยคาดว่าอาจมีผลต่อ
สุขภาพในช่องปากได้ ผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากฝ่ายทันตกรรมในการสนับสนุนบุคลากรไปคัด
กรองปัญหาในช่องปากให้กับผู้ป่วย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขทําการตรวจสุขภาพในช่องปาก
ของผู้ป่วย และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการขูดหินปูน ดังคํากล่าวที่ว่า 

 “เหมือนจะมีหินปูนแล้วข้างหลัง แต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงน้้าตาลเท่านี้ยังขูดหินปูน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 124 

 ไม่ได้ ต้องอย่างน้อยต่้ากว่า 150 ถึงจะขูดได้ ...ถ้าอยากขูด (หินปูน) ต้องลดลง (ระดับ 

 น้้าตาลในเลือด) ให้ต่้ากว่า 150 ถึงจะขูดได้ ...อย่างน้อยเราต้องตรวจสุขภาพในช่องปาก  
 6 เดือนคร้ังนึง เพราะเราเป็นเบาหวานเราต้องเฝ้าระวังด้วย อย่างถ้าเหงือกอักเสบ 

 โอกาสติดเชื้อเราจะง่าย เวลาขูดหินปูนมันจะล้าบาก ท้าฟันก็ล้าบากสู้เราป้องกัน 

 ไปเช็คไปตรวจฟันดีกว่าเรามารักษา” (เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข) 

สรุป 
    เน่ืองจากกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจเป็นความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย

และผู้ป่วย นอกจากผู้วิจัยต้องสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาด้วยตัวของผู้ป่วยเอง
แล้วในระหว่างกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจผู้วิจัยต้องคํานึงถึงความเชื่อพื้นฐานใน
กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจเสมอโดย การไม่เร่งรัดให้ผู้ป่วยตระหนักถึงปัญหาภาวะสุขภาพ
ของตน และการให้ผู้ป่วยได้เลือกแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมตามความคิดของตนเอง วิธีที่
ผู้วิจัยสามารถส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพ การศึกษาทบทวนข้อมูลผู้ป่วยแต่
ละรายอย่างต่อเนื่องก่อนลงสัมภาษณ์ ในการแนะนําตัวคร้ังแรกควรให้บุคคลที่ผู้ป่วยให้ความ
ไว้วางใจพาผู้วิจัยไป ใช้ทักษะการฟังโดยไม่ตัดสิน ให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล  การ
ประเมินผลการปฏิบัติโดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และมีทีมบุคลากรด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงาน   
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

      การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ แบบรายบุคคล โดยใช้การสัมภาษณ์ 
แบบไม่เป็นทางการที่บ้านหรือที่ท างานของผู้ป่วยตามขั้นตอนของกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 3 เดือน ต้ังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2554 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาต่อเนื่องในคลินิกเบาหวาน หรือในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลหนองแซงที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ (ระดับ
ฮีโมโกลบินเอวันซีมากกว่า 6.5 %) และมีปัญหาด้านการใช้ยา หรือมีปัญหาด้านการควบคุมอาหาร 
ผู้วิจัยและทีมสุขภาพร่วมกันคัดเลือกผู้ป่วยได้จ านวน 10 ราย เป็นเพศหญิง 8 ราย เพศชาย 2 ราย 
อายุเฉลี่ย 53 ปี อยู่ในช่วงระหว่าง 30-63 ปี มีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีเฉลี่ย 8.7 % อยู่ในช่วง
ระหว่าง  6.9-11.5 % ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 10 ปี ช่วงเวลาการเป็นเบาหวานอยู่ระหว่าง 
2-20 ปี จากนั้นท าการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการตามแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วย
เบาหวานแบบรายบุคคลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของกิบสันโดยจ านวนคร้ังในการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกต่อผู้ป่วยแต่ละรายมีจ านวนน้อยสุด 4 คร้ัง และมากสุด 6 คร้ัง วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณา 
   

สรุปผลการศึกษา 

       มีผู้ป่วยเบาหวาน 7 ราย สามารถผ่านขั้นการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ส่วน 3 
ราย ยังไม่ตระหนักและยอมรับปัญหาตามสถานการณ์ที่เป็นจริง  

      ความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อการดูแลภาวะโรคเบาหวานของตนให้ดีขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่
สามารถผลักดันให้ผู้ป่วยเบาหวานผ่านกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจได้จริง โดยผู้ป่วยที่มี
มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างชัดเจน สามารถผ่านกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจทั้ง 4 ขั้นตอน 

                    ในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจนั้นมีกระบวนการ และลักษณะพฤติกรรม 
ที่แสดงออกของผู้ป่วยเป็นดังนี้ 

ขั้นการค้นพบสถานการณ์จริง เน้นการท าให้ผู้ป่วยตระหนักและยอมรับ 
ถึงความส าคัญของปัญหาสุขภาพ  กระบวนการที่เกิดขึ้น ได้แก่ 1) การท าให้ผู้ป่วยรับรู้ถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น 2) ผู้ป่วยแสวงหาข้อมูลที่ต้องการ และ 3) ผู้ป่วยตระหนักและยอมรับปัญหา   

ขั้นการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ เน้นการท าให้ผู้ป่วยประเมินทางเลือก  
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เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา กระบวนการที่เกิดขึ้นได้แก่ 1) ค้นหาทางเลือกที่จะ
ปฏิบัติต่อไป 2) การเล่าประสบการณ์ที่ได้เคยปฏิบัติ และ 3) ประเมินผลจากการปฏิบัติที่ผ่านมา  

ขั้นการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม มีกระบวนการที่เกิดขึ้น ได้แก่  1) มี 
การก าหนดเป้าหมาย และ 2) ระบุแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย  

ขั้นการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยรู้สึกถึงความมีพลังอ านาจ 
และความมั่นใจในความสามารถ มีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพของตน 
มีกระบวนการที่เกิดขึ้น คือ การสามารถสร้างแรงจูงใจให้คงอยู่เพื่อการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

                   ขั้นตอนที่ส าคัญในการท ากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจคือการท าให้ผู้ป่วย 

เบาหวานตระหนักและยอมรับปัญหาสุขภาพว่าเป็นปัญหาที่ตนต้องท าการปรับปรุงแก้ไข วิธีที่ใช้
คือ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การให้ข้อมูลที่เหมาะสมเฉพาะราย และการศึกษาทบทวนข้อมูล
ผู้ป่วยแต่ละรายอย่างต่อเนื่องก่อนลงสัมภาษณ์ 
 สามารถแบ่งการเกิดพลังอ านาจได้เป็น 4 กลุ่ม เมื่อจ าแนกตามการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง คือ 1) ผู้ที่พร้อมที่จะพัฒนาตนเองเสมอ 2) ผู้ที่เมื่อมีความคาดหวังเกิดขึ้นจึงจะเร่ิมปฏิบัติ 
3) ผู้ที่เมื่อรับรู้ความสามารถของตนเองจะพร้อมที่จะปฏิบัติ และ 4) ผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน 
โดยผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนกลุ่มการเกิดพลังอ านาจได้ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
สถานการณ์นั้น และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ดังนั้นควรให้การส่งเสริมผู้ป่วย
ให้เหมาะสมกับรายบุคคล 

       การให้บุคคลที่ผู้ป่วยให้ความไว้วางใจในชุมชนพาผู้วิจัยไปแนะน าตัวกับผู้ป่วยใน 

คร้ังแรกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเร่ิมกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ เนื่องจาก
สามารถท าให้ผู้วิจัยได้รับความไว้วางใจ ผู้ป่วยยอมรับ และให้ความสะดวกในการสัมภาษณ์ ท าให้
เกิดความคุ้นเคยกับผู้ป่วยได้รวดเร็ว จากนั้นผู้วิจัยควรเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้เล่าประสบการณ์ต่างๆ
โดยผู้วิจัยตอ้งสนใจรับฟัง ร่วมกับการใช้เทคนิคการฟังแบบไม่ตัดสิน เพื่อรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจะ
เป็นความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้ ความคับข้องใจ และความคาดหวัง ซึ่งสามารถท าให้ผู้วิจัย
ให้การสนับสนุนผู้ป่วยในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจได้อย่างเหมาะสม 
        กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ป่วย 
นอกจากผู้วิจัยต้องสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาด้วยตัวของผู้ป่วยเองแล้วใน
ระหว่างกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้วิจัยต้องค านึงถึงความเชื่อพื้นฐานในกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจเสมอโดย การไม่เร่งรัดให้ผู้ป่วยตระหนักถึงปัญหาภาวะสุขภาพของตน และ
การให้ผู้ป่วยได้เลือกแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมตามความคิดของตนเอง 
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อภิปรายผล 

 ในการวิจัยนี้น าเสนอการอภิปรายผลเป็น 2 ส่วน คือ วิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 การอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการศึกษา 
  เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้โดยใช้ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี 
มากกว่า 6.5 % ในขณะที่การศึกษากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ส่วนใหญ่เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ระดับ 

น้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง มากกว่า 140 %  ไม่ว่าจะเป็น ระดับน้ าตาลในเลือด 

มากกว่า 140 mg%  ติดต่อกันอย่างน้อย 2 คร้ัง (นิตยา ท้าวปราบภัย 2550 : นภาพร บุญยืน 2550) 
ระดับน้ าตาลในเลือดมากกว่า 140 mg%  ติดต่อกันอย่างน้อย 3 คร้ัง (ธิดา ศิริ : 2551) หรือระดับ
น้ าตาลในเลือดมากกว่า 140 mg%  มากกว่า 3ใน 6 คร้ังของการมารับบริการ (ศศิริญจ์ ไพรเขียว : 
2552) เน่ืองจากในการศึกษาของแสงชัย ธีรปกรณ์ (แสงชัย ธีรปกรณ์ 2551 : 809-815) พบว่าผู้ป่วย
เบาหวานที่มีระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ดี (น้อยกว่า 130 mg%) ต่อเนื่องกัน 3 คร้ังใน 3 เดือน
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว มีเพียงร้อยละ 53.3 ที่มีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีน้อยกว่า 
7 % ดังนั้นผลระดับฮีโมโกลบินเอวันซีน่าจะแสดงถึงการควบคุมเบาหวานในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อ
ผู้วิจัยเลือกใช้เกณฑ์ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าตนเองไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดได้เพราะผู้ป่วยเบาหวานมุ่งความสนใจที่ระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหารที่อยู่ในเกณฑ์ 
ปกติของตนมากกว่า ท าให้ผู้ป่วยเบาหวานรับทราบสถานการณ์การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 
ไม่ได้ของตนได้น้อยกว่าระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร ผู้วิจัยจึงต้องสัมภาษณ์ผู้ป่วยมากกว่า  
1 คร้ัง และต้องใช้วิธีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อท าให้ผู้ป่วยรับทราบและตระหนักถึงภาวะ
โรคเบาหวานในขั้นการค้นพบสถานการณ์จริง 
        ระยะห่างของช่วงเวลาที่ใช้ในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจขั้นการค้นพบ
สถานการณ์จริง การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 
จากการทบทวนพบว่ามีการใช้ระยะห่าง 7 วันระหว่างขั้นตอนดังกล่าว (นภาพร บุญยืน 2550 :  
สุพร มหาวรากร 2551) และลดระยะเวลาห่างเหลือ 5 วันเพื่อความติดตามความต่อเนื่องได้ง่ายขึ้น 
(ศศิริญจ์ ไพรเขียว 2552) ในการศึกษานีผู้้วิจัยพบว่ากระบวนการส าคัญในขั้นการค้นพบ
สถานการณ์จริง การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม คือ
การสามารถท าให้ผู้ป่วยตระหนักและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์จริงไม่ว่าจะใช้
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ระยะเวลาห่างน้อย (5 วัน) หรือมาก (14 วัน) ส่งผลไม่แตกต่างกันหากไม่สามารถท าให้ผู้ป่วย
ตระหนักและยอมรับปัญหาได้ 
  การเย่ียมบ้านรายบุคคล ในการศึกษากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจคร้ังนี้
ผู้วิจัยใช้การเยี่ยมบ้านรายบุคคลในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ เช่นเดียวกับ สิริอร ข้อยุ่น 
(2550) และ ศศิริญจ์ ไพรเขียว (2552) ผู้วิจัยท าการศึกษาเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน ในขณะที่ทั้งสอง
งานวิจัยท าการศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน และครอบครัว ผู้วิจัยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งในการวิจัยเชิง
คุณภาพท าให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึกกว่า และไม่มีการประเมินผลด้วยแบบสอบถาม ในขณะที่ทั้งสอง
งานวิจัยท าการศึกษาแบบกึ่งทดลอง มีกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ ใช้การประเมินผล 
ก่อน-หลัง โดยท าการประเมินผู้ป่วยด้วยคะแนนการรับรู้ความมีพลังอ านาจในการควบคุม
สถานการณ์จัดการกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัว และระดับน้ าตาลในเลือด 
ในการใช้คะแนนเป็นตัวประเมินกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่เกิดขึ้นนั้น พบว่า 
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นกับสถานการณ์ชีวิต
ของผู้ป่วย เช่น ในผู้ป่วยรายที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงจากการที่ผู้ป่วยไม่รับรู้ถึงความสามารถของตน 
มาเป็นรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติของตน เมื่อผู้ป่วยตระหนักและยอมรับปัญหา ผู้ป่วยจึงลงมือ
ปฏิบัติตามแนวทางที่ตนเลือกในการแก้ไขปัญหาภาวะโรคเบาหวานในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อมี
ปัญหาสุขภาพอ่ืนที่ผู้ป่วยให้ความส าคัญมากกว่าเกิดขึ้น ผู้ป่วยไม่สนใจในการปฏิบัติเพื่อดูแลภาวะ
โรคเบาหวานอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

 การอภิปรายเกี่ยวกับผลการศึกษา 
 วิธีปฏิบัติของผู้วิจัยในระหว่างกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ สนับสนุน 

ความส าเร็จของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่เกิดขึ้น โดยวิธีปฏิบัติของผู้วิจัย  คือ ต้องมีการ
สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นระหว่างผู้วิจัยและผู้ป่วย การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเล่าประสบการณ์
ต่างๆในขณะที่ผู้วิจัยสนใจรับฟัง และใช้เทคนิคการฟังแบบไม่ตัดสิน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
ท าให้ผู้ป่วยรับรู้ถึงความห่วงใยของผู้วิจัยในการมีส่วนร่วมรับฟังประสบการณ์ และให้การ
สนับสนุนด้านอารมณ์ เมื่อมีความไว้วางใจเกิดขึ้นผู้ป่วยจะเล่าถึงปัญหาความคับข้องใจต่างๆ ผู้วิจัย
ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนข้อมูลเฉพาะรายบุคคลเพื่อให้ผู้ป่วยหาหนทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ที่เหมาะสมกับบริบทชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งวิธีปฏิบัติของผู้วิจัยเหล่านี้ ปฏิบัตเิช่นเดียวกับการศึกษาของ 
Mcwilliam and others (1977 : 111-123) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ป่วยโรค
เร้ือรังสูงอายุชาวแคนาดา ซึ่งพบว่ากระบวนการที่ส่งเสริมการเสริมสร้างพลังอ านาจ ได้แก่ การ
สร้างความไว้วางใจระหว่างผู้วิจัยและผู้ป่วย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน การให้ความห่วงใย
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ดูแล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และการมีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ  
  ลักษณะการสื่อสารในระหว่างกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่ส่งเสริม
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่เกิดขึ้น คือ การสนใจรับฟังประสบการณ์ของผู้ป่วย และใช้
เทคนิคการฟังแบบไม่ตัดสิน การไม่เร่งรัดให้ผู้ป่วยตระหนักถึงปัญหา การให้ข้อมูลท่ีเหมาะสมกับ
ผู้ป่วยรายบุคคล การให้ผู้ป่วยเลือกแนวทางปฏิบัติด้วยตนเอง และการประเมินผลของการปฏิบัติ
ของผู้ป่วย ซึ่งวิธีปฏิบัติของผู้วิจัยเหล่านี้ ปฏิบัติเช่นเดียวกับการศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจของ Aujoulat, Hoore and Deccache (2007 : 13-20) ที่ท าการ
รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่จัดกระท ากับผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
ระหว่างปี ค.ศ. 1995-2005 
  การปรับกระบวนทัศน์ของความคิด จากการวิจัยครั้งนี ้พบว่าระหว่างด าเนินการ
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในบางสถานการณ์ผู้วิจัยได้แสดงถึงทักษะที่ไม่ส่งเสริม
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ เช่น ผู้วิจัยก าหนดเป้าหมายให้ผู้ป่วย ผู้วิจัยชักน าให้ผู้ป่วย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ผู้วิจัยคาดหวัง และผู้วิจัยเลือกปัญหาด้านภาวะสุขภาพให้ผู้ป่วยตาม
มุมมองของผู้วิจัย ซึ่งท าให้ผู้ป่วยไม่เต็มใจในการปฏิบัติอย่างแท้จริง และท าให้การเกิดพลังอ านาจ
ในผู้ป่วยเกิดได้ล่าช้ากว่าที่คาดหวัง ดังนั้นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ของผู้วิจัยจากการเป็นฝ่าย
ก าหนดแนวทางให้ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตาม มาเป็นการให้ความสนับสนุนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ผู้ป่วย
เลือกเอง เช่นเดียวกับการศึกษาของ Anderson and Funnell (2010 : 277-282) ที่สรุปว่าบุคลากรด้าน
สุขภาพควรมีการปรับกระบวนทัศน์ของความคิดในการใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจโดย
ไม่ควรที่จะมีความคิดในการชักน าผู้ป่วยให้มีพฤติกรรมตามที่บุคลากรด้านสุขภาพคาดหวัง ให้ยึด
เป้าหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจ โดยที่บุคลากรด้านสุขภาพให้ความสนับสนุนเพื่อให้ผู้ป่วย
น าประสบการณ์การดูแลภาวะโรคที่ผ่านมาของตนมาสะท้อนคิดถึงวิธีการที่เหมาะสมส าหรับตัว
ผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพเพื่อการมีภาวะโรคที่ดีของตน 

  ลักษณะพฤติกรรมที่ผู้ป่วยเบาหวานแสดงออกในระหว่างกระบวนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ พบว่า การท าให้ผู้ป่วยรับรู้ถึงปัญหา ให้ค้นหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ให้เล่า
ประสบการณ์การดูแลภาวะโรคที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้ประเมินการปฏิบัติท่ีผ่านมา การให้ผู้ป่วย
ก าหนดเป้าหมาย และระบุแนวทางปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีตนตั้งไว้ ซึ่งลักษณะที่แสดงออกของ
ผู้ป่วยที่เกิดขึ้นมีลักษณะเช่นเดียวกับการศึกษาของ Funnell and others  (2004 : 123-127) ในส่วน
ของการให้ผู้ป่วยระบุถึงการประเมินความส าเร็จของตนเองจากการปฏิบัตินั้นในการศึกษาคร้ังนี้
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ผู้วิจัยไม่ไดก้ระท าในผู้ป่วยทุกราย จากการปฏิบัติ พบว่า การประเมินความส าเร็จของผู้ป่วยกับผู้วิจัย
นั้นมีความแตกต่างกัน เช่น รายที่ 1 เมื่อเลือกเป้าหมายเป็นการควบคุมน้ าหนัก ผู้วิจัยแนะน าให้ 
ผู้ป่วยประเมินความส าเร็จผลน้ าหนักตัวที่ลดลง แต่ผู้ป่วยเลือกที่จะประเมินความส าเร็จของการ 

ควบคุมน้ าหนักจากความสามารถที่ออกก าลังกายได้ตามวัน และเวลาที่ผู้ป่วยะบุไว้โดยไม่ได้ 
สนใจถึงน้ าหนักตัวที่ลดลง 

  การสร้างความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนร่วมดูแลสุขภาพ จากการปฏิบัติตาม
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ พบว่า ในรายที่ 1 การสร้างความเป็นเพื่อนระหว่างกัน ก่อให้เกิด
ความไว้วางใจของผู้ป่วยที่ต้องการให้ผู้วิจัยมาร่วมรับรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพของตน เป็นการดึงข้อเด่นของผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ตรงในการแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพและภาวะโรคที่เป็นอยู่ และผู้วิจัยที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลภาวะโรคเบาหวาน  
มาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ เหมือนกับการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์จากการสั่งการให้ผู้ป่วยปฏิบัติปรับเปลี่ยนมาเป็นการให้การยอมรับในตัวผู้ป่วย และ
ร่วมสร้างการดูแลสุขภาพร่วมกันเช่นเดียวกับการศึกษาของ Funnell and others  (2004 : 123-127)   
                 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการการเสริมสร้างพลังอ านาจ
คือการท าให้ผู้ป่วยตระหนัก และยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น มีผู้ป่วย 3 ราย ที่ยังไม่ตระหนักและยอมรับ
ปัญหาที่เกิดขี้นแม้ว่าผู้ป่วยจะรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาสุขภาพของตน ผู้ป่วยจึงไม่สามารถ
ผ่านขั้นการค้นพบสถานการณ์จริงไปได้ ซึ่งเมื่อจัดแบ่งผู้ป่วยตามกลุ่มการเกิดพลังอ านาจ ทั้ง 3 ราย 
อยู่ในกลุ่มที่ยังไม่พร้อมจะปรับเปลี่ยน เนื่องจากผู้ป่วยมีการรับรู้ความสามรถของตนเองในระดับต่ า 
และมีความคาดหวังผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าในระดับต่ า สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ศศิริญจ์ ไพรเขียว (2552) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมพลังอ านาจในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
และครอบครัว พบว่าการส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวรับรู้ถึงคุณค่าในตนเอง ทราบสถานการณ์
ปัญหาด้วยตนเอง น าไปสู่การปฏิบัติ ในการดูแลตนเอง และส่งผลต่อความสามารถในการควบคุม
ภาวะเบาหวานได้ 
 
ข้อจ ากัดของงานวิจัย 

   ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 3 เดือน อาจน้อยเกินไปในการติดตามกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจที่เกิดขึ้นจนถึงขั้นการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติได้ครบทุกราย 
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ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจแบบรายบุคคลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่บุคลากร
ด้านสุขภาพใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนให้ผู้ป่วยค้นพบปัญหา เกิดกระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และสามารถจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องยั่งยืน  

       2. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการในคลินิกโรคเบาหวานของโรงพยาบาล ควรมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในท้องถิ่นเพื่อให้การสนับสนุนผู้ป่วยที่ครอบคลุมถึงบริบทของ
ผู้ป่วยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

      3. การเปิดบทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการใช้กระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ ควรเร่ิมจากการเปิดใจยอมรับบริบทและความจ าเป็นของผู้ป่วยในด้านอ่ืนๆ
ของชีวิตที่นอกเหนือจากการที่ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามค าแนะน าจากบุคลากรด้านสุขภาพฝ่ายเดียว  
มีการใช้ทักษะในการรับฟังแบบไม่ตัดสิน การให้ข้อมูลที่เหมาะสมแต่ละบุคคลเพื่อท าให้ผู้ป่วยรับรู้
และเข้าใจได้มากขึ้น ร่วมกับการดึงข้อเด่นของบุคลากรสุขภาพด้านอื่นๆ เพื่อมาช่วยสนับสนุน
ข้อมูล และการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยตามความเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

       1. ควรมีการศึกษากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ป่วยเบาหวานโดยเพิ่ม
ระยะเวลาในการศึกษาให้นานกว่า 3 เดือน เพื่อติดตามกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่เกิดขึ้น 
การคงอยู่ของพฤติกรรม และการสร้างแรงจูงใจเพื่อความยั่งยืนของการปฏิบัติ 
      2. ควรมีการศึกษากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังอ่ืน 

                   3. ควรมีการศึกษาผลของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจควบคู่กับการส่งเสริม
ทักษะที่จ าเป็นของบุคลากรสาธารณสุข เช่น การฟังโดยไม่ตัดสิน การให้ผู้ป่วยตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติด้วยตนเอง  
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แนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วยเบาหวานแบบรายบุคคล 
1.ขั้นการค้นพบสถานการณ์จริง 

  1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดการตระหนักถึงปัญหาและรับรู้สภาพการณ์การเจ็บป่วย 

ของตนตามสภาพที่เป็นจริง 

  1.2 ผลที่คาดว่าจะได้ 
   ผู้ป่วยรับรู้ต่อภาวะโรคและแสดงออกถึงความเข้าใจต่อสภาพการเจ็บป่วย 

ของตนตามจริง 
  1.3 กิจกรรม 

   1.3.1 ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการพูดคุย โดยอาศัยบรรยากาศเป็น
กันเองที่บ้านของผู้ป่วย 

   1.3.2. ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กระตุ้นให้ผู้ป่วยเล่า
ประสบการณ์ สภาพปัญหา ระบายความรู้สึกและความในใจที่ผู้ป่วยต้องการบอกถึงความเจ็บป่วย 
การรักษาและสภาพปัญหาทั่วไป 

   1.3.3 ผู้วิจัยตั้งใจฟังที่ผู้ป่วยเล่า มีการสะท้อนความและสรุปความเป็น
ระยะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการเก็บข้อมูล  
   1.3.4 ผู้วิจัยสังเกตสีหน้า แววตา กิริยาท่าทาง การแสดงความสนใจเอาใจ
ใส่ สังเกตน้ าเสียงจากการพูดคุยบอกเล่าถึงสภาพปัญหา การระบายความรู้สึกหรือความในใจ 

ของผู้ป่วย สังเกตอากัปกิริยาของผู้ป่วยขณะที่พูดถึงความรู้สึก เพื่อน าไปบันทึกและประเมินข้อมูลที่
ได้ต่อไป 

1.3.5 ผู้วิจัยบอกสิ้นสุดกิจกรรม และนัดหมายผู้ป่วยในคร้ังต่อไป อีก 7 วัน  
หรือตามความสะดวกของผู้ป่วย  

1.3.6 ผู้วิจัยขอบคุณผู้ป่วยและกล่าวลา  
1.3.7 กิจกรรมใช้เวลาประมาณ 60 นาที สามารถปรับให้เข้ากับ 

สถานการณ์ตามความเหมาะสม 

   1.4 ประเด็นค าถาม 

ในขั้นตอนนี้แบ่งการตอบสนองออกเป็น 3 ด้าน คือ การตอบสนองด้าน 
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อารมณ์ การตอบสนองทางสติปัญญาการรับรู้ และการตอบสนองด้านพฤติกรรม 
1.4.1 การตอบสนองด้านอารมณ์ (Emotional responses) ค าถามได้แก่ 

 “ตอนทราบว่าเป็นเบาหวานคร้ังแรกท่านรู้สึกทางใจอย่างไรคะ” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยระบุถึงความรู้สึก หรือเหตุการณ์หลังจากที่ตนทราบว่าเป็น
โรคเบาหวาน 

 “ท่านรู้สึกเช่นไรกับอาการโรคเบาหวานที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนี้” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยระบุถึงความรู้สึกเกี่ยวกับภาวะโรคเบาหวานในปัจจุบัน 

 “โรคเบาหวานท าให้ร่างกายและการด าเนินชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงจากเดิมไหม” 

 “หากมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร” 
  เพื่อให้ผู้ป่วยรับรู้ข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นจากการมีภาวะโรคเบาหวาน 

 “ท่านมีความคาดหวังอะไรต่อภาวะโรคที่เป็นอยู่ และท าไมท่านถึงคิดเช่นนั้น” 
  เพื่อให้ผู้ป่วยส ารวจความคาดหวังตนเองต่อภาวะความเจ็บป่วย 

 “การที่จะมีภาวะโรคเบาหวานดีเป็นไปดังที่คาดหวังท่านคิดว่าต้องท าอย่างไรบ้าง” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยส ารวจแนวทางในการจัดการกับภาวะโรคเบาหวานของตนเอง 

 “อะไรเป็นเป้าหมายในชีวิตของท่าน” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยส าราจเป้าหมายของการใช้ชีวิต 

1.4.2 การตอบสนองทางสติปัญญาการรับรู้ (Cognitive response)  

ค าถามได้แก่ 
 “ท่านทราบไหมว่าโรคเบาหวานมีสาเหตุจากอะไร และท าไมถึงคิดเช่นนั้น ” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานตามความเข้าใจของตนเอง 
 “ท่านทราบหรือไม่ว่าถ้าควบคุมเบาหวานไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้น ท่านเคยพบเห็นคนที่เป็น
ตามที่ท่านกล่าวบ้างไหม และเป็นใคร” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคเบาหวาน 
 “ท่านเคยได้รับรับรู้โรคเบาหวานจากที่ใดบ้าง ข้อมูลที่ได้รับคืออะไร และท าไมท่านถึงคิด
ว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือ” 
  เพื่อให้ผู้ป่วยระบุได้ถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ข้อมูลที่ผู้ป่วยได้รับ และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับ 
 “ท่านพูดคุยปรึกษาเร่ืองโรคเบาหวานกับใครบ้าง เพราะอะไรถึงเลือกคนนั้น” 
  เพื่อให้ผู้ป่วยระบุถึงกลุ่มคนที่ให้ค าปรึกษาเร่ืองโรคเบาหวานได้ 

1.4.3 การตอบสนองด้านพฤติกรรม (Behavioural response) ค าถาม 
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ได้แก่ 
 “ท่านดูแลตนเองเร่ืองเบาหวานอย่างไรบ้าง เช่น เร่ืองยา เร่ืองอาหาร เร่ืองการออกก าลังกาย 
และอ่ืนๆ” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยอธิบายถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวานในด้าน
ต่างๆ 
 “ที่ผ่านมาในการดูแลตนเองของท่าน มีปัญหาเร่ืองใดบ้าง ท่านท าอย่างไรกับปัญหานั้น 

และผลเป็นอย่างไร และเมื่อมีปัญหาเดิมเกิดขึ้นท่านท าอย่างไร” 
  เพื่อให้ผู้ป่วยน าประสบการณ์ในอดีตมาปรับใช้  

2. ขั้นการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  2.1 วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ผู้ป่วยทบทวนปัญหา สะท้อนคิดถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง 
ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลตนเอง และเห็นแนวทางต่างๆในการแก้ปัญหาของตนเอง 
  2.2 ผลที่คาดว่าจะได้ 
   ผู้ป่วยรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง รับรู้ปัญหา แนวทาง และ
อุปสรรคของการดูแลตนเองในด้านการบริหารยา และอาหาร  
  2.3 กิจกรรม 

   2.3.1 ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการพูดคุย โดยอาศัยบรรยากาศเป็น
กันเองที่บ้านของผู้ป่วย 

   2.3.2 ผู้วิจัยทบทวนข้อมูลร่วมกับผู้ป่วย จากการพูดคุยในคร้ังที่ผ่านมา 
   2.3.3 ผู้จัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กระตุ้นให้ผู้ป่วยเล่า
ประสบการณ์ สภาพปัญหา โดยใช้ค าถามกระตุ้นให้คิดทบทวน วิเคราะห์ตนเองและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องการพฤติกรรมการดูแลตนเอง  

2.3.4 ผู้วิจัยตั้งใจฟังที่ผู้ป่วยเล่า มีการสะท้อนความและสรุปความเป็น 

ระยะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการเก็บข้อมูล  ให้ผู้ป่วยคิดทบทวนตนเอง  
2.3.5 ผู้วิจัยสังเกตสีหน้า แววตา กิริยาท่าทาง การแสดงความสนใจเอาใจ 

ใส่ สังเกตน้ าเสียงจากการพูดคุยบอกเล่าถึงสภาพปัญหา การระบายความรู้สึกหรือความในใจ 

ของผู้ป่วย สังเกตอากัปกิริยาของผู้ป่วยขณะที่พูดถึงความรู้สึก 
2.3.6 ผู้วิจัยบอกสิ้นสุดกิจกรรม และนัดหมายผู้ป่วยในคร้ังต่อไป อีก 7 วัน  

หรือตามความสะดวกของผู้ป่วย  
2.3.7 ผู้วิจัยขอบคุณผู้ป่วยและกล่าวลา  
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2.3.8 กิจกรรมใช้เวลาประมาณ 60 นาที สามารถปรับให้เข้ากับ 

สถานการณ์ตามความเหมาะสม 

   2.3.9 สามารถด าเนินกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในขั้นการ
สะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณมากกว่า 1 คร้ังขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละราย ผู้วิจัยจะด าเนินการจนกว่า
ผู้ป่วยสะท้อนคิดถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง และตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลตนเอง  

2.4 ประเด็นค าถาม ได้แก่ 
 “ท่านคิดว่าการรับประทานยา หรือฉีดยา ของท่านท าได้ดีมากน้อยเพียงใด และมีปัญหา
อะไรหรือไม่” 

“ท่านคิดว่าการควบคุมอาหารของท่านท าได้ดีมากน้อยเพียงใด และมีปัญหาอะไรหรือไม่”  

   เพื่อให้ผู้ป่วยรับรู้อุปสรรค และประเมินศักยภาพของตนเองในเร่ืองการ
รับประทานยา หรือฉีดยาฉีดยา และการควบคุมอาหาร 

“ท่านรู้สึกอย่างไรกับปัญหาการรับประทานยา หรือฉีดยา ที่ท่านได้กล่าวมา” 

“ท่านรู้สึกอย่างไรกับปัญหาการควบคุมอาหารที่ท่านได้กล่าวมา” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยประเมินความรู้สึกของตนเองต่อปัญหาการรับประทานยา หรือฉีดยา 
และการควบคุมอาหาร 

 “ท่านมีวิธีในการแก้ไขปัญหาการรับประทานยา หรือฉีดยา ที่เกิดขึ้นอย่างไร” 

“ท่านมีวิธีในการแก้ไขปัญหาการควบคุมอาหารที่เกิดขึ้นอย่างไร” 

 “ท่านเคยคิดหาวิธีอื่นอีกหรือไม่เพื่อช่วยให้มีการรับประทานยา หรือฉีดยาที่ดีขึ้น และลอง
ปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นอย่างไร” 

 “ท่านเคยคิดหาวิธีอื่นอีกหรือไม่เพื่อช่วยให้มีการควบคุมอาหารที่ดีขึ้น และลองปฏิบัติแล้ว
ได้ผลเป็นอย่างไร” 

“ให้ท่านเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ของแต่ละวิธี และวิธีไหนใช้ได้ผลดีที่สุดส าหรับตัวท่าน 
และเพราะเหตุใดท่านถึงคิดว่าเหมาะสม” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยแสวงหาทางเลือก และประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
 “ท่านคิดว่าสิ่งใดน่าจะมีส่วนช่วยให้ท่านสามารถบริหารยาและควบคุมอาหารได้ดีขึ้น” 

 “ท่านคิดวา่มีบุคคลอ่ืนที่จะให้ความช่วยเหลือในปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวหรือไม่ และเป็น
ใคร” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยพิจารณาปัจจัยสนับสนุน และให้ผู้ป่วยเกิดมุมมองใหม่ในการแก้ไข
ปัญหา 
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3. ขั้นการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 
  3.1 วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารยา หรือ
การควบคุมอาหาร พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายในการดูแลตนเอง    
  3.2 ผลที่คาดว่าจะได้ 
   ผู้ป่วยสามารถหาแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตน เพื่อน าไปสู่
เป้าหมายที่คาดหวัง  
  3.3 กิจกรรม 

   3.3.1 ผู้วิจัย สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการพูดคุย โดยอาศัยบรรยากาศเป็น
กันเองที่บ้านของผู้ป่วย 

3.3.2 ผู้วิจัยทบทวนข้อมูลร่วมกับผู้ป่วย จากการพูดคุยในคร้ังที่ผ่านมา 
   3.3.3 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และกระตุ้นให้
วิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติของตนเองและพฤติกรรมการดูแลที่ได้เสนอแนะ จากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ป่วย และผู้วิจัย (อาจมีทีมสุขภาพร่วมด้วยแล้วแต่ราย) 
   3.3.4 ผู้วิจัยยกตัวแบบด้านบวก/ลบ เพื่อให้ผู้ป่วยมีการเรียนรู้จากตัวแบบ
ด้านบวกและลบจากการยกตัวอย่างเหล่านั้น 
   3.3.5 ผู้วิจัยกระตุ้นให้ผู้ป่วยก าหนดเป้าหมายที่ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ 
ตามความเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของตนเอง จากนั้นให้ผู้ป่วยสรุปแนวทางในการดูแลตนเอง
และบอกเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   3.3.6 ผู้วิจัยกล่าวชื่นชม สนับสนุน ให้ก าลังใจ และให้ความมั่นใจแก่
ผู้ป่วยที่สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
   3.3.7 ผู้วิจัยกระตุ้นให้ผู้ป่วยติดตามและประเมินผลตนเองอย่างต่อเนื่องใน
การที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางปฏิบัติที่ได้เลือกไว้  

3.3.8 ผู้วิจัยตั้งใจฟังที่ผู้ป่วยเล่า มีการสะท้อนความและสรุปความเป็น 

ระยะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการเก็บข้อมูล  
3.3.9 ผู้วิจัยบอกสิ้นสุดกิจกรรม และนัดหมายผู้ป่วยในคร้ังต่อไป อีก 2  

สัปดาห์ หรือตามความสะดวกของผู้ป่วย  
3.3.10 ผู้วิจัยขอบคุณผู้ป่วยและกล่าวลา  
3.3.11 กิจกรรมใช้เวลาประมาณ 60 นาที สามารถปรับให้เข้ากับ 

สถานการณ์ตามความเหมาะสม 
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   3.3.12 ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้ ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในขั้นที่ 3 ผู้วิจัยจะย้อนกลับไปด าเนินการใน
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในขั้นการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ผู้ป่วยค้นหา
สาเหตุของปัญหาการบริหารยา รวมทั้งอุปสรรคในการด าเนินการ และท าให้ผู้ป่วยสามารถเลือกวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเองได้ 

3.4 ประเด็นค าถาม ได้แก่ 
 “จากปัญหา (ตามที่ผู้ป่วยระบุ) ท่านคิดว่ามีวิธีการปฏิบัติให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยเสนอวิธีต่างๆที่ตนคิดว่าสามารถท าให้เกิดการบริหารยาที่ดีขึ้นได้ 
“จากแนวทางที่ท่านได้กล่าวมา ท่านคิดว่าท่านควรจะเลือกท าอย่างไร” 

 “จากแนวทางที่ท่านได้กล่าวมา ท่านคิดว่าจะเร่ิมต้นอย่างไร” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับตนเอง 
 “เป้าหมายของการบริหารยาที่ดีขึ้นที่ท่านคาดหวังไว้คืออะไร” 

“เป้าหมายของการควบคุมอาหารที่ดีขึ้นที่ท่านคาดหวังไว้คืออะไร” 

 “ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าท่านหวังให้เป้าหมาย (ระยะสั้น) ของการบริหารยาของท่าน
เป็นอย่างไร” 

“ท่านคาดว่าจะต้องด าเนินการเช่นไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย(ระยะสั้น) ที่ตั้งไว้” 

“ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าท่านหวังให้เป้าหมาย (ระยะสั้น) ของการควบคุมอาหารของ
ท่านเป็นอย่างไร” 

“ท่านคาดว่าจะต้องด าเนินการเช่นไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาวของการปฏิบัติตามแนวทางที่
ตัดสินใจเลือกได้ 
  เพื่อให้ผู้ป่วยวางแนวทางปฏิบัติที่ตนเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตนคาดหวัง 

4.ขั้นการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.1 วัตถุประสงค์  
   เพื่อสร้างความรู้สึกถึงความส าเร็จในตนเองของผู้ป่วยในเร่ือง
ความสามารถในการแก้ปัญหา และการประยุกต์ความรู้ในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม 

   เพื่อส่งเสริมการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

  4.2 ผลที่คาดว่าจะได้ 
   ผู้ป่วยมีวิธีการคิดวิเคราะห์วิธีการจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม มี
ความใส่ใจในปัญหาการบริหารยา หรือการควบคุมอาหาร และพอใจในการดูแลตนเอง  
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  4.3 กิจกรรม 

   4.3.1 ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการพูดคุย โดยอาศัยบรรยากาศเป็น
กันเองที่บ้านของผู้ป่วย 

4.3.2 ผู้วิจัยทบทวนข้อมูลร่วมกับผู้ป่วย จากการพูดคุยในคร้ังที่ผ่านมา 
   4.3.3 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และใหผู้้ป่วยเล่าถึงผล
ของการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เลือกไว้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการแก้ไขปัญหา 
ความส าเร็จ และอุปสรรค ของการปฏิบัติตามเป้าหมายในการดูแลตนเองที่ตั้งไว้ 
   4.3.4 ผู้วิจัยตั้งใจฟังที่ผู้ป่วยเล่า มีการสะท้อนความและสรุปความเป็น
ระยะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการเก็บข้อมูล 
   4.3.5 ผู้วิจัยให้ก าลังใจผู้ที่มีปัญหา และอุปสรรค กล่าวชื่นชม สนับสนุน 
ให้ก าลังใจ และให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพต่อไป หรือ
ให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติตนในกิจกรรมการดูแลตนเองที่ผู้ป่วยยังท าไม่ได้ตามเป้าหมาย 
   4.3.6 ผู้วิจัยกระตุ้นให้ผู้ป่วยติดตามและประเมินผลตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.3.7 ผู้วิจัยบอกสิ้นสุดกิจกรรม และนัดหมายผู้ป่วยในคร้ังต่อไป อีก 4  
สัปดาห์ หรือความสะดวกของผู้ป่วย  

4.3.8 ผู้วิจัยขอบคุณผู้ป่วยและกล่าวลา  
4.3.9 กิจกรรมใช้เวลาประมาณ 60 นาที สามารถปรับให้เข้ากับ 

สถานการณ์ตามความเหมาะสม 

4.3.10 ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ตนได้เลือกไว้  
จะนัดหมายผู้ป่วยในคร้ังต่อไป อีก 2 สัปดาห์ หรืออาจเร็วกว่านี้ตามความสะดวกของผู้ป่วยแต่ทั้งนี้
ควรอยู่ในช่วง 2 สัปดาห์ ซึ่งเมื่อถึงก าหนดนัดจะด าเนินการตามขั้นตอนที่ 4 กับผู้ป่วยอีกครั้ง และจะ
นัดหมายผู้ป่วยในอีก 4 สัปดาห์ตอ่ไป 

4.4 ประเด็นค าถาม ได้แก่ 
 “จากการปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านได้เลือกไว้ในคร้ังที่แล้ว ผลเป็นอย่างไร” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา 
 “สิ่งสนับสนุนที่ท าให้ท่านสามารถปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ท่านตั้งไว้คือ
อะไร”  

  เพื่อให้ผู้ป่วยเล่าถึงสิ่งที่สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบัติ (ถ้ามี) 
“มีปัญหา หรืออุปสรรคใด หรือไม่ระหว่างที่ท่านปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านได้ตั้งเป้าหมาย

ไว้” 
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 เพื่อให้ผู้ป่วยเล่าถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างนั้น (ถ้ามี) 
4.4.1 กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย ให้ผู้ป่วยระบุสาเหตุ 

ที่ชัดเจนของการไม่ประสบความส าเร็จดังกล่าว 

“อะไรเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านได้ตั้งเป้าหมายไว้
ได้” 

 เพื่อให้ผู้ป่วยระบุสาเหตุที่ชัดเจนของการไม่ประสบความส าเร็จ  
 “ท่านวางแผนจะท าเช่นไรต่อไป เพื่อสามารถปฏิบัติให้ถึงตามเป้าหมายที่ท่านได้ตั้งไว้” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยบอกแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตนได้ต้ังไว้ 
  เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ และหาแนวทางที่จะคงการปฏิบัติ
เพื่อให้ถึงเป้าหมายของตนที่ตั้งไว้ 

4.4.2 กรณีที่ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย  ให้ผู้ป่วยก าหนด 

เป้าหมายใหม่ที่ท้าทายเพิ่มขึ้น 
 “ท่านจะเลือกด าเนินการต่อไปอย่างไร เมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายที่ท่านได้ต้ังไว้ในคร้ังนี้

แล้ว” 

“ในอีกสี่สัปดาห์ข้างหน้าท่านหวังให้เป้าหมายของการบริหารยาของท่านเป็นอย่างไร” 

“ท่านคาดว่าจะต้องด าเนินการเช่นไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้” 

“ในอีกสี่สัปดาห์ข้างหน้าท่านหวังให้เป้าหมายของการควบคุมอาหารของท่านเป็น
อย่างไร” 

“ท่านคาดว่าจะต้องด าเนินการเช่นไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้” 

  เพื่อให้ผู้ป่วยบอกแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตนได้ตั้งไว้ 
  เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ และหาแนวทางที่จะคงการปฏิบัติ
เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่สูงขึ้นของตนที่ตั้งไว้ 

5. ขั้นการสรุปกิจกรรม 
  5.1 วัตถุประสงค์  
   เพื่อสร้างความรู้สึกถึงความส าเร็จในตนเองของผู้ป่วยในเร่ือง
ความสามารถในการแก้ปัญหา และการประยุกต์ความรู้ในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม 

   เพื่อส่งเสริมการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
  5.2 ผลที่คาดว่าจะได้ 
   ผู้ป่วยสามารถบอกประโยชน์ของกิจกรรม และสามารถน ากิจกรรมไปใช้
ในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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5.3 กิจกรรม 

   5.3.1 ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการพูดคุย โดยอาศัยบรรยากาศเป็น
กันเองที่บ้านของผู้ป่วย 

5.3.2 ผู้วิจัยทบทวนข้อมูลร่วมกับผู้ป่วย จากการพูดคุยในขั้นที่ 4 

   5.3.3 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และใหผู้้ป่วยเล่าถึงผล
ของการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เลือกไว้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการแก้ไขปัญหา 
ความส าเร็จ และอุปสรรค ของการปฏิบัติตามเป้าหมายในการดูแลตนเองที่ตั้งไว้ 
   5.3.4 ผู้วิจัยตั้งใจฟังที่ผู้ป่วยเล่า มีการสะท้อนความและสรุปความเป็น
ระยะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการเก็บข้อมูล 
   5.3.5 ผู้วิจัยให้ก าลังใจผู้ที่มีปัญหา และอุปสรรค กล่าวชื่นชม สนับสนุน 
ให้ก าลังใจ และให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพต่อไป หรือ
ให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติตนในกิจกรรมการดูแลตนเองที่ผู้ป่วยยังท าไม่ได้ตามเป้าหมาย 
   5.3.6 ผู้วิจัยกระตุ้นให้ผู้ป่วยติดตามและประเมินผลตนเองอย่างต่อเนื่อง 

-ผู้วิจัยบอกสิ้นสุดกิจกรรม และสอบถามถึงประโยชน์ของการท ากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ที่เกิดขึ้น  

5.3.7 ผู้วิจัยขอบคุณผู้ป่วยและกล่าวลา  
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ภาคผนวก  ข 
เอกสารรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก  ค 
เอกสารขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ง 

เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
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