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การสรางเสริมพลังอํานาจชุมชนดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน บานหนองบัว ตําบลลาดบัวขาว 

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

วิภารัตน เบ็ญจมาศ  พย.ม.(การพยาบาลชุมชน)

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจของชุมชนใน

การดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน บานหนองบัว ใชแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจของกิบสัน 4 ขั้นตอน 

1) การคนพบสภาพการณ ดวยการประชุม ใหขอมูลปญหาผูปวยขาดนัด 2) สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญ

ของการขาดนดั 3) การตดัสนิใจเลอืกวธิปีฏบิตักิจิกรรมทีเ่หมาะสม ดวยการประชมุ การใชกระบวนการวจิยั

เชิงปฏบิตักิาร ใหขอมลูความตองการความชวยเหลือของผูปวยและของผูดแูล และเปดโอกาสใหแสดงความ

คิดเห็น ตลอดจนรวมวางแผน 4) การคงไวซึงการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ดวยการประเมินผลการปฏิบัติ 

การไดรับคําชื่นชม การศึกษานี้ไดงบสนับสนุนจากกองทุนตําบล  กลุมตัวอยาง 30 คน คัดเลือกแบบเจาะจง  

เก็บรวบรวมขอมูลดวยการ สังเกต สัมภาษณ สนทนากลุม เครื่องมือที่คือใชแบบสังเกตกึ่งโครงสราง แบบ

สมัภาษณผูปวยทีข่าดนดั แนวทางสนทนากลุมผูปวย แบบสัมภาษณผูดแูล วเิคราะหขอมลูโดยการวเิคราะห

เชิงเนื้อหาแบงหมวดหมูและสรางขอสรุป ใชสถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี รอยละสําหรับวิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณ

 ผลการศึกษา: การเสริมสรางพลังอํานาจตามแนวคิดของกิบสัน ประกอบ ดวยการประชุมใหขอมูล 

การใหความรู การเปดโอกาสใหรวมคิดรวมวางแผน รวมประเมินติดตามผล การไดรบัแรงสนบัสนนุช่ืนชม

การไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนตําบลสามารถเสริมสรางพลังอํานาจชุมชน บานหนองบัวดูแล

สุขภาพของผูปวยเบาหวาน สามารถแกปญหาการขาดนัดจาก รอยละ 40 เหลือรอยละ 0.68 และเกิดการมี

สวนรวมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผูปวย เกิดนวัตกรรมเครือขายดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานในชุมชน

คําสําคัญ: ผูปวยเบาหวาน การเสริมสรางพลังอํานาจ การดูแลสุขภาพ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหมสําโรง 
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Empowerment for Diabetic Care at Nong-Bua, Ladbuakhao Sub-district,

 Sikhiu district, Nakhonratchasima Province

Viparat Benjamart, M.N.S.(Community Nursing)

 Abstract
 This action research aimed to study the process of community empowerment to provide health 

care for Diabetic patients in Bann Nong-Bua, Ladbuakhao Sub-district, Sikhiu district, NakhonRatchasima

province. The Gibson’s 4 steps of empowerment were used: 1) fi nding the problems by conducting 

a meeting to inform the problem of follow up loss 2) Refl ect the importance of lack of appointment.  

3) selecting appropriate health care activities by arranging meetings to inform the participants about 

patients’ and care takers’ needs, and encourage them to share about the problem resolution before 

collaboratively developing a work plan; and 4) maintaining the effective practices by evaluation and 

appreciation support. The study was supported by a Sub-district Fund. Thirty participants were purposively 

selected to the study.  Observations, focus-group interviews, and group discussions were used to collect 

data.  The research tools used were semi-structural observations form, focus-group interviewing guide, 

and group discussion guide, Data were analyzed using content analysis and classifi cation conclusion. 

Descriptive statistics were used to analyze quantitative data consisting of frequency and percentage.

 The research results indicated that the Gibson’s 4 steps of empowerment could empower the 

community in providing health care for Diabetic patients, and could reduce a rate of follow loss from 40% 

to 0.68%. Also, this could promote community collaboration and build an innovative network of Diabetic 

patient care in the community. 

Keywords: Diabetes patient, Empowerment, Health care 
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บทนํา

  โรคเบาหวานเปนปญหาสาธารณสขุท่ีสาํคัญ

และมีแนวโนมของผูปวยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ป 

พ.ศ. 2555 มผีูปวย 170 ลานคนทัว่โลกและจะมผีูปวย

เพิ่มขึ้นเปน 300 ลานคนในป 2568 องคการอนามัย

โลกรายงาน วาประชากรวัยผูใหญ 1 ใน 10 ปวยเปน

โรคเบาหวาน (WHO,2007) ในป พ.ศ. 2557 พบวา

ทัว่โลกมผีูปวยเบาหวานเพิม่ขึน้ 387 ลานคน คาดวา 

ป พ.ศ. 2573 จะมีประชากรปวยดวยโรคเบาหวาน

มากถึง 600 ลานคน (WHO, 2008) สถานการณ

โรคเบาหวานของประเทศไทย ในป 2557 พบวา

มีอัตราปวยโรคเบาหวาน ถึงรอยละ 6.9 ตอแสน

ประชากร และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 8 ใน

ป 2568 และอัตราตายในป พ.ศ.2550 สูงถึง 52.8 

ตอแสนประชากร และพบวามีผูเสียชีวิตจากโรค

เบาหวาน 11,389 ราย เฉล่ียวันละ 32 คน คิดอัตรา

ตายดวยโรคเบาหวาน 17.53 ตอแสนประชากร 

(สํานักโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 

ในป 2555 ประเทศไทยมีผูปวยโรคเบาหวานรายใหม

เพ่ิมขึ้นถึงจํานวน 336,263 ราย อัตราปวย 523.24 

ตอแสนประชากรคน  (สํานักระบาดวิทยา กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555) สําหรับ

สถานการณโรคเบาหวานของจังหวัดนครราชสีมา

ในป พ.ศ.2548-2550 พบอัตราปวยดวยโรคเบา

หวาน 331.88, 407.42 และ 371.54 ตามลําดับ อัตรา

ตายเทากับ 7.51, 8.92 และ12.21 ตอประชากร

แสน ตามลําดับ  (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553) อําเภอสีคิ้ว พ.ศ. 

2550-2555 พบอัตราปวยดวยโรคเบาหวานและ

อัตราตายเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ป 2556 มีผูปวยเบาหวาน

จํานวน 3,457 รายคิดเปนอัตราปวย  2,848.64 ตอ

แสนประชากร ในพ้ืนทีต่าํบลลาดบวัขาวมีผูปวยเบา

หวานจํานวน 234 รายคิดเปนอัตราปวย  2,256.07 

ตอแสนประชากร (งานโรคไมติดตอ สถานีอนามัย

ใหมสําโรง, 2557)

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีนโยบายเนนการ

มีสวนรวมของทุกภาคสวนในการดูแลสุขภาพของ

ประชาชน ใหประชาชนพ่ึงตนเอง ยกระดับคุณภาพ

การใหบริการหนวยบริการปฐมภูมิ ลดความแออัด

ของผูรับบริการในโรงพยาบาลชุมชน  การเขาถึง

ระบบบรกิารสาธารณสุขแบบไรรอยตอ (สาํนกังาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

2555) โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลใหมสาํโรง 

จัดใหบริการคลินิกโรคไมติดตอเร้ือรัง  มีผูปวยมา

รับบริการจํานวน 679 ราย ผูปวยความดันโลหิต

สูง จํานวน 575 ราย ผูปวยเบาหวานจํานวน 18 ราย  

ผูปวยเบาหวานและความดนัโลหติสงูจาํนวน 86 ราย 

รวมจํานวนผูปวยเบาหวานท้ังหมด 104 ราย  โดยจัด

ใหมบีรกิารทกุวนัพฤหสับด ีกาํหนดสปัดาหที ่1 และ

ที่ 2 เปนคลินิกความดันโลหิตสูง สัปดาหที่ 3 และ 4 

เปนคลนิกิโรคเบาหวาน โดยมแีพทย เภสชักรจากโรง

พยาบาลสีคิ้วออกมาใหบริการ สัปดาหเวนสัปดาห 

จากการใหบริการคลินิกโรคเบาหวานพบปญหาผู

ปวยขาดนัดรอยละ 40 ชุมชนบานหนองบัวหมู 1

มีผู ปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จํานวน 

29 ราย ผูปวยเบาหวานจํานวน 5 ราย รวมผูปวย

เบาหวาน จํานวน 34 ราย ขาดนัดถึงรอยละ 80 ของ

ประชาชนกลุมปวยท่ีขาดนัด และในบานหนองบัว 

มีผูปวยท่ีขาดนัด จํานวน 1 ราย ทําใหขาดยา สงผล

ใหระดับนํ้าตาลในกระแสโลหิตสูงถึง 495 mg/dl

ทําใหเกิดภาวะแทรกซอน เปนแผลเร้ือรังที่เทา 

จําเปนตองตัดนิ้วเทา 2 นิ้ว ซึ่งไมเคยมีการศึกษาถึง

เหตุผลท่ีแทจริงของการขาดนัดมากอน ทาํใหยงัไมมี
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แนวทางในการแกไขปญหาการขาดนดัทีช่ดัเจนเปน

รปูธรรม ทัง้นีส้งัเกตไดวา  ผูปวยท่ีขาดนัด สวนใหญ

เปนผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง ผูวิจัยมีหนาที่รับ

ผิดชอบงาน คลินิกโรคไมติดตอเรื้อรังจึงไดคัดเลือก 

บานหนองบวั หมู 1 เปนหมูบานศกึษานํารองในการ

สงเสริมการดูแลผูปวยเบาหวาน โดยเนนใหชุมชน

มีสวนรวม เนื่องจากการใหชุมชนเขามามีบทบาท

ในการดูแลสุขภาพของผูปวยในชุมชน นาจะเกิด

ผลดีกับผูปวยและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เนื่องจากกลวิธีการสรางการมีสวนรวม มีความ

สาํคญัในการแกไขปญหา การทีช่มุชนรวมวิเคราะห

ปญหา ตัดสินใจแกไขปญหา ใชทรัพยากรที่มีอยูใน

ชมุชน แกไขปญหาทีเ่หมาะสมกับบริบทของชุมชน

จะทําการเสริมสรางพลังอํานาจ เกิดความเขมแข็ง

และยั่งยืนพึ่งตนเองได (นิตย ทัศนิยม, 2546) 

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสรางพลัง

อํานาจของชุมชนบานหนองบัวในการดูแลสุขภาพ

ผูปวยเบาหวาน

คําถามการวิจัย
 การเสริมสรางพลังอํานาจของชุมชนบาน

หนองบวั ในการดแูลสขุภาพของผูปวยโรคเบาหวาน

ควรทําอยางไร

คําจํากัดความ
 ผูปวยเบาหวาน  หมายถึง ผูที่ไดรับการ

วินิจฉัยจากแพทยวาเปนผูปวยโรคเบาหวานท้ังเพศ

ชายและหญิง สามารถติดตอสื่อสารใหขอมูลได ไม

อยูในภาวะที่อันตรายหรือมีภาวะแทรกซอนจนไม

สามารถเขารวมกิจกรรมได และเปนผูทีร่บัการรกัษา

ที่โรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพตําบลใหมสําโรง

 กระบวนการเสรมิสรางพลงัอาํนาจ หมายถงึ

กระบวนการท่ีพัฒนาศักยภาพ เสริมสรางการรับ

รูความมีคุณคา ความสามารถของตนเองและการ

แสดงออกถึงความสามารถในการจัดการแกไข

ปญหาสุขภาพของตนเอง และชวยเหลือผูอื่นได

โดยใชแนวคิดการเสรมิสรางพลงัอาํนาจของกบิสนั 

1993 มี 4 ขั้นตอน 1) การคนพบสภาพการณจริง 2) 

การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 3) การตัดสินใจ

เลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม 4) การคงไวซึ่ง

การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

 ชมุชน หมายถึง กลุมผูนาํชมุชน อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมูบาน ครู พระสงฆ ผูดแูลผูปวย

 การดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน หมายถึง 

การปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อใหดํารงชีวิตไดอยางปกติ

สุขในสังคมและไมเกิดภาวะแทรกซอน อาการไม

รนุแรงขึน้ การรับประทานยา การไปตรวจรับยาตาม

นัด การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การ

จัดการกับความเครียดของผูปวยตามบริบท

วิธีการดําเนินการศึกษา
 ใชรูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 

Research) ตามแนวคิดของ Kemmis และ Mc 

Taggart (Kemmis & Mc Taggart, 1988) โดย

กระบวนการ PAOR ใชแนวคิดการเสริมสราง

พลังอํานาจของกิบสัน (Gibson, 1993) ประกอบ

ไปดวย 4 ขั้นตอน 1) การคนพบสภาพการณจริง 

2) การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 3) การตัดสิน

ใจเลอืกวธิปีฏบิตักิจิกรรมทีเ่หมาะสม 4) การคงไวซึง่

การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ แบงข้ันตอนการศึกษา

เปน 3 ขั้นตอน คือขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติ และข้ัน

ประเมินผล
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 กลุ มเปาหมาย อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน 24 คน ครู 12 คน ผูใหญบาน 1 คน  

ผูชวยผูใหญบาน 2 คน ผูดูแล 10 คน ผูปวย 34 คน 

พระสงฆ 5 รูป สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 2 

คน รวมจํานวน 90 คน 

 ผูใหขอมลูคนสําคัญ (Key informant) ไดแก 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู บาน จํานวน 

14 คน ผูดูแลผูปวยเบาหวานจํานวน 5 คน ผูปวย

เบาหวานจํานวน 5 คน  ผูใหญบาน 1 คน ผูชวยผูใหญ

บาน 2 คน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  2 คน  

ครู 1 คน พระสงฆ 1 รูป กลุมเปาหมายคัดเลือกแบบ

เจาะจง และสอบถามความสมัครใจการพิทักษสิทธิ์

กลุมเปาหมาย เขารวมการวิจัยดวยความสมัครใจ 

เซ็นใบยินยอม ไดรับการชี้แจงวัตถุประสงค และจะ

ถอนตัวออกจากการวิจัยไดทุกขั้นตอน

 การเก็บรวบรวมขอมลู ผูวจิยัดาํเนนิการเก็บ

ขอมูลดวยตัวเอง ดวยวิธี สังเกต สัมภาษณผูปวยท่ี

ขาดนัด  ถึงปญหาการขาดนัด สาเหตุการขาดนัด 

ความตองการความชวยเหลือ  สนทนากลุมผูปวย

ถึงความตองการความชวยเหลือ สัมภาษณผูดูแล 

ถึงปญหาการดูแล และความตองการชวยเหลือ

 เคร่ืองมือที่ใช มีจํานวน 6 ชิ้น ขั้นเตรียม

การมีเคร่ืองมือ 3 ชิ้น ไดแก 1) แบบสัมภาษณ

ผูปวยที่ขาดนัดถึงสาเหตุการขาดนัด ความตองการ

ความชวยเหลือ 2) แบบสัมภาษณผูดูแลผูปวยท่ี

ขาดนดัถงึความตองการความชวยเหลอื 3) แนวทาง

การสนทนากลุ มผู ป วยถึงความตองการความ

ชวยเหลือ ขั้นปฏิบัติการ มีเครื่องมือ 2 ชิ้น ไดแก 

1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 2) 

แบบสังเกตการณรวมกิจกรรมของกลุมตัวอยาง 

และข้ันการประเมินผล มเีครือ่งมอื 1 ชิน้ ไดแก แบบ

ประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง

 การตรวจสอบเคร่ืองมอื ความเท่ียงตรงตาม

เนื้อหา (content validity) โดยใชผูเชี่ยวชาญในดาน

เนื้อหา จํานวน 5 ทาน พิจารณาถึงความครอบคลุม

ของเนื้อหา และปรับแกไขเนื้อหาตามคําแนะนํา

 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีได

จากแนวทางการสนทนากลุมผูปวยถึงความตองการ

ความชวยเหลือขอมูลจากการสัมภาษณผู ดูแลท่ี

ขาดนัดถึงความตองการความชวยเหลือ  ขอมูลการ

สนทนากลุมผูปวยถึงความตองการความชวยเหลือ 

วเิคราะหเชิงเนือ้หา โดยแบงหมวดหมูสรางขอสรปุ 

ใชสถิติเชิงพรรณนา สวนขอมูลเชิงปริมาณไดจาก

การใชแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

ขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของกลุม

ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ความถ่ี รอยละ 

 ขอบเขตการศึกษา  เป นการศึกษาถึง

กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจชุมชนบาน

หนองบวัในการดแูลสขุภาพผูปวยเบาหวาน คดัเลอืก

พืน้ทีศ่กึษาแบบเจาะจง  บานหนองบวั หมู 1 เนือ่งจาก

มีปญหาผูปวยขาดนัดมากท่ีสุดถึงรอยละ 80 การ

คดัเลอืกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง ระยะเวลาในการ

ศกึษา ระหวางวันท่ี 1 สงิหาคม 2556 – 28 กมุภาพันธ  

2558 เปนระยะเวลา 1 ป 7 เดือน

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการเริ่มวันท่ี 1-10 สิงหาคม 

2556 ผูวิจัยเริ่มเก็บรวบรวมขอมูล

 1.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากทะเบียนการมา

รับยาผูปวย นําขอมูลมาวิเคราะหพบวาผูปวยขาด

นัดถึงรอยละ 40 พบวาบานหนองบัว หมู 1 มีผูปวย 

34 ราย ขาดนัด ถึง 10 คน

 1.2 สัมภาษณผูปวยท่ีขาดนัดถึงปญหาของ

การขาดนัด สาเหตุการขาดนัด ความตองการความ

ชวยเหลือ
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 1.3 สัมภาษณผู ดูแลผูปวยที่ขาดนัด ถึง

ปญหาของการขาดนัดความตองการความชวยเหลอื 

 1.4 สนทนากลุมผู ปวยถึงความตองการ

ความชวยเหลือ

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนปฏิบัติ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 

ใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน PAOR 

และแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจกิบสัน โดย

การกระบวนการกลุมจํานวน 9 ครั้ง ดังนี้

 2.1 ขัน้ตอนที ่1 การคนพบสภาพการณจรงิ

กระบวนการกลุมครั้งที่ 1 กลุมเปาหมายจํานวน 30 

คน ใชเวลา 90 นาที วัตถุประสงค เพื่อใหกลุมเปา

หมายรูสภาพปญหา คือบานหนองบัวมีผูปวยเบา

หวานขาดนัดมากที่สุด ดังกิจกรรมตอไปนี้

  1) จัดประชุมกลุมเปาหมาย ใหความ

รู  เรื่องโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซอนของโรค

เบาหวาน การปฏิบัติตัวดูแลสุขภาพของผูปวยเบา

หวาน การออกกําลังกายแกวงแขน การจัดการ

ความเครียดหัวเราะบําบัด

  2) นําเสนอขอมูลปญหาของผู ปวย

เบาหวานที่ขาดนัดถึงรอยละ 40 บานหนองบัว ขาด

นัดมากที่สุด

  3) ใหขอมูลถึงผลกระทบของการขาด

นัดสงผลใหผูปวยขาดยา ไมสามารถควบคุมระดับ

นํ้าตาลในกระแสเลือดใกลเคียงปกติได ผูปวยอาจ

ไดรับอันตรายถึงชีวิต หรือพิการได

  4) ผูวิจัยใหขอมูล ปญหาที่เกิดขึ้นใน

บานหนองบัว  ผูปวยเบาหวานขาดนัด

 หลังจากดําเนินกิจกรรม ประเมินผล จาก

การสังเกต และสอบถาม กลุมเปาหมายรับรูถึง

ปญหาของผูปวย และรับรูถงึผลกระทบของการขาด

นัดรับยาทําใหขาดยา

 2.2 ขั้นตอนที่ 2 การสะทอนคิดอยางมี

วิจารณญาณ กระบวนการกลุ ม คร้ังที่ 2 กลุ ม

เปาหมายเขารวม 30 คน วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ใช

เวลา 90 นาที

 วตัถุประสงค เพ่ือใหกลุมเปาหมาย รบัทราบ

ปญหาผูปวยเบาหวานบานหนองบัวขาดนัดมาก

ที่สุด จําเปนตองไดรับการแกไข

 ประชมุกลุมตวัอยาง ผูวจิยัใหขอมลูการขาด

นดัทําใหขาดยามผีลตอสขุภาพเปนอนัตราย แตถาผู

ปวยไดรับการดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตัวที่ไมถูกตองใน

เร่ืองการรับประทานยา การไปตรวจรับยาตามนัด

การรับประทานอาหาร การออกกําลงักาย การจัดการ

กับความเครียดอาจทําใหเปนอันตรายถึงชีวิต หรือ

พิการได ในทางตรงกันขาม ถาผูปวยดูแลสุขภาพ

ไดดี ก็สามารถมีชีวิตอยูไดอยางปกติสุข ไมเกิดโรค

แทรกซอน ลดความรุนแรงของโรคได ผูวิจัยให

ขอมลูความตองการความชวยเหลอืของผูปวย ของผู

ดแูล เปดโอกาสใหแสดงความคิดเหน็ นอกจากน้ี ได

มีการแลกเปล่ียนประสบการณ โดยผูปวยในชุมชน 

ทีข่าดนดั ไมไดรบัประทานยา ทาํใหเกิดแผลทีเ่ทาถกู

ตดันิว้เทา 2 นิว้ ผูวจิยัไดใชคาํถามทวนใหสะทอนคิด

วา ถาผูปวยรายนีไ้มขาดนดัขาดยาจะเกดิเหตกุารณที่

ถกูตดันิว้หรอืไม  และทานตองการใหเกดิเหตกุารณ

เชนนี้เกิดข้ึนกับผูปวยในชุมชนอีกหรือไม ทานจะ

ตองทําอยางไรจึงจะไมใหเกิดเหตุการณดังกลาว

 หลงัจากดาํเนนิกจิกรรม ประเมนิผลจากการ

สังเกต และสอบถาม ชุมชนตระหนักถึงปญหาการ

ขาดนดั สงผลตอสขุภาพของผูปวย จาํเปนตองไดรบั

การแกไข

 2.3 ขัน้ตอนที ่3 การตดัสนิใจเลอืกวธิปีฏบิตัิ

กจิกรรมทีเ่หมาะสมกระบวนการกลุม ครัง้ที ่3 วนัที่ 

27 สิงหาคม 2556 กลุมเปาหมายเขารวม 30 คน ใช

เวลา 90 นาที
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 การประชุมแสดงความคิดเห็น ผูวิจัยให

ขอมลูประเด็นปญหาของผูปวยขาดนัดเพือ่ใหชมุชน

มองเห็นปญหา การท่ีผูปวยขาดนัด ขาดยา ทําให

ผลกระทบตอสุขภาพ  ผูวิจัยนําเสนอขอมูล ถึง

ความตองการความชวยเหลือของผูปวย และผูดูแล

ตองการมีรถรับสง มีคนรับสงยาถึงบาน กลุมติด

บานติดเตียง ตองการมีคนดูแล ทําใหชุมชนตัดสิน

ใจเลือกที่จะแกไขปญหา และ รวมกําหนดเปาหมาย 

รวมวางแผน 

 ขั้นปฏิบัติการวงจรท่ี 1 ของวิจัยเชิงปฏิบัติ

การ

 กลุมเปาหมายรวมปฏิบตักิารจํานวน 30 คน

ประชุมวางแผน แสดงความคิดเห็น แบงบทบาท

หนาที่กัน ดังนี้

 1) วางแผนให อสม. ดูแลสุขภาพผูปวย

ผู ปวยเบาหวานในกลุมที่ติดบานติดเตียงโดยให

บรกิารเจาะเลือด มบีรกิารรับสงยาถึงบาน ตามเย่ียม 

ติดตามการรับประทานยา สอนการออกกําลังกาย

แกวงแขน และสอนการคลายเครียดหัวเราะบําบัด

 2) จัดทําแผนเสนอ ของบประมาณจาก

กองทุนประกันสุขภาพตําบลลาดบัวขาว โครงการ

พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูผูปวยโรคเร้ือรัง ใหมี

ความรูเรือ่งโรคเบาหวาน และ จดัซือ้อปุกรณ ในการ

ดูแลสุขภาพผูปวย

 3) เจาหนาที่สาธารณสุขแบงกลุมผูปวย

ตามปงปอง 7 สี สงขอมูลใหกับ อสม.

 4) ครใูหความรูเรือ่งโรคเบาหวาน การดูแล

ผูปวยเบาหวาน การปฏิบัติตัวของผูปวยเบาหวาน 

หนาเสาธงสัปดาหละ 1 ครั้ง นํานักเรียนออกกําลัง

กาย หัวเราะบําบัดเพ่ือใหนักเรียนไปแนะนําผูปวย

ออกกําลังกายที่บาน

 5) พระสงฆใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน 

การดูแลผูปวยเบาหวาน การปฏิบัติตัวของผูปวย

เบาหวาน ในวันสําคัญทางศาสนาและตามโอกาส

อันควร

 6) กลุมผูนาํชมุชน จดัหารถรบัสงผูปวยเมือ่

ถึงวันนัดรับยา

 7) ผูดูแลผูปวยดูวันนัด และ แจงให อสม. 

ประจําคุมรับทราบ

 การปฏิบัติ เริ่มปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไว

ตามบทบาทและหนาท่ี ระหวางนั้นผูวิจัย ไดมีการ

สงัเกตบันทึกผลท่ีเกดิจากการมีสวนรวมของชุมชน

ในการดูแลสุขภาพผูปวย ตามบทบาทหนาที่ ตามที่

วางแผนไวรวมถึงมีการสะทอนผลการปฏิบัติและ

ปรับปรุง

 ขั้นปฏิบัติการวงจรท่ี 2 ของวิจัยเชิงปฏิบัติ

การ

 กระบวนการกลุม ครัง้ที ่4  วนัท่ี 18 ธนัวาคม 

2556 กลุมเปาหมายเขารวม จํานวน 26 คนใชเวลา 

70 นาที ผูวิจัยใหขอมูล ผลการปฏิบัติเรื่อง ผูปวยได

รับยาครบตามท่ีนัด ผูปวยและผูดูแลช่ืนชมกลุมเปา

หมาย อสม.รวมถึงนําเสนอปญหาที่พบในประเด็น

ผูปวยกลุมติดบานติดเตียงไมไววางใจ ให อสม.เจาะ

เลือด และผูวิจัยใหกลุมเปาหมายรวมกันวางแผน

แกไขปญหา  เขียนแผนเสนอกองทุนประกัน

สุขภาพตําบลลาดบัวขาว โครงการพัฒนาศักยภาพ 

อสม. โครงการสรางเสริมสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรัง 

โครงการออกกําลังกายสองวัยใสใจสุขภาพ เพื่อ

รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน  ดําเนิน

งานตามแผน จัดอบรมใหความรู อสม.ในการดูแล

สุขภาพผูปวย จัดหาอุปกรณที่จําเปนในการดูแล

สุขภาพ ให อสม. วัดความดันโลหิต เจาะเลือด ชั่ง

นํ้าหนัก รับยาสงถึงบาน ติดตามเยี่ยมบาน พาออก

กําลังกาย แนะนําการออกกําลังกาย แกวงแขน การ

รับประทานอาหารครบ 5 หมู งดหวาน มัน เค็ม สง

เสรมิการจดัการความเครยีด หวัเราะบาํบดั ประเมนิ
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ผลการดาํเนนิงานจากการสงัเกต พบวาปญหาทีเ่กิด

ขึ้นเหมือนเดิม คือผูปวยและญาติเกิดความไมไว

วางใจ อสม.ไมยอมใหเจาะเลอืด จงึไดวางแผนแกไข 

โดย อสม.เสนอใหมีการจัดทําใบประกาศใหกับ 

อสม. และเพิม่การประชาสมัพนัธเสยีงตามสาย จาก

นัน้ลงมอืปฏบิตัใิหม พบวาผูปวยและญาตเิกดิความ

ไววางใจใน อสม. ในการดูแลสุขภาพ และชื่นชม 

อสม. ผูวิจัยกลาวชื่นชมกลุมเปาหมายที่ไดชวยกัน

ดแูลสขุภาพผูปวยเบาหวาน ทาํใหกลุมเปาหมายเกดิ

ความภาคภูมิใจ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติตอไป

 ขั้นปฏิบัติการวงจรท่ี 3 ของวิจัยเชิงปฏิบัติ

การ

 กระบวนการกลุมครั้งที่ 5 วันที่ 20 เมษายน 

พ.ศ. 2557 กลุมเปาหมายเขารวมประชุม 30 คน ใช

เวลา 90 นาที เปดโอกาสใหกลุมเปาหมายแสดง

ความคิดเห็น ผูดูแลผูปวยเสนอการหารายไดเสริม

ใหกับผูปวย โดยการนํางานดอกไมจันทนมาทําที่

บาน และการไปทําขาวแตนที่กลุมขาวแตน อสม. 

เสนอเปนผูนําออกกําลังกายแกวงแขน และคลาย

เครียดหัวเราะบําบัด ในตอนเย็นวันเวนวันท่ีลาน

อเนกประสงค

 ขั้นปฏิบัติการวงจรที่ 4  ของวิจัยเชิงปฏิบัติ

การ 

 กระบวนการกลุม ครัง้ที ่6 วนัที ่20 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2557 กลุมเปาหมายเขารวมประชุม 25 คน ใช

เวลา 90 นาที จากนั้นผูวิจัยใหขอมูลการปฏิบัติงาน

ที่ผานมา เกิดการกระทําที่เปนผลดีตอสุขภาพของ

ผูปวย ผูปวยไดรับการดูแลสุขภาพจากชุมชน มีการ

สรางรายไดใหกับผูปวยเบาหวาน โดยใหรับดอกไม

จันทนมาทําที่บาน หรือการไปทําขาวแตน ที่กลุม

ขาวแตนของหมูบาน ซึ่งเปนการสรางรายไดใหกับ

ผูปวยเบาหวาน ไดรบัการดูแลสขุภาพ ไดรบัการชวย

เหลอืจากชมุชน อสม. เสนอใหผูวจิยัออกเยีย่มผูปวย

กลุมติดบานติดเตียงรวมกับชุมชน

 การประเมินผล  จากการสังเกต  และ

สอบถาม ขั้นตอนน้ีกระบวนการเสริมสรางพลัง

อาํนาจ เกดิการมีสวนรวม ในการรวมวางแผนแกไข

ปญหา รวมปฏิบัติ รวมแสดงความคิดเห็น 

 2.4 ขั้นตอนที่ 4 การคงไวซึ่งการปฏิบัติที่มี

ประสิทธภิาพกระบวนการกลุมคร้ังท่ี 6 ผูวจิยัประชุม

แลกเปลีย่น กบักลุมเปาหมายถงึการดาํเนนิงานและ

ประเมินผลการดําเนินงาน วันท่ี 26 พฤศจิกายน 

2557 จํานวนกลุมเปาหมาย 30 คนเวลา 70 นาที 

กิจกรรมท่ีผานมา ทําใหกลุมเปาหมายเกิดความ

ตระหนักถึงการขาดยาของผูปวย  วามีผลกระทบ

ตอสุขภาพและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต หรือพิการ 

เกิดภาวะแทรกซอนได ชุมชนจึงรวมมือกันดําเนิน

กิจกรรมดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานในชุมชน เมื่อ

ปฏบิตัแิลวไดรบัความชืน่ชม ไดรบัการสนบัสนนุงบ

ประมาณ ทาํใหกลุมเปาหมายเกิดความม่ันใจในการ

ปฏิบัติการดูแลสุขภาพผูปวย และมองเห็นวาการ

ปฏิบัติที่ผานมาเปนผลดีตอสุขภาพผูปวย จึงควร

ที่จะปฏิบัติตอๆ ไปกอใหเกิดพลังอํานาจในชุมชน 

และเปนผลดีตอผูปวย กระบวนการกลุมครั้งท่ี 7-9 

เปนการประชุมแลกเปล่ียนระหวางผูวิจัยและกลุม

เปาหมาย สรุปติดตามผลการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการประเมินผล

 ในขณะท่ีกําลังดําเนินการกระบวนเสริม

สรางพลังอํานาจทุกขั้นตอน ไดมีการประเมินผล

การมีสวนรวมของกลุมตัวอยาง ในการรวมปฏิบัติ

กจิกรรมทุกข้ันตอน โดยการสังเกต ผูวจิยัพบวา เกดิ

การมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผูปวย

เบาหวาน ชุมชนตระหนักถึงปญหาและปญหาตอง
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ยาเมื่อถึงวันนัดรับยา

  สัมภาษณผูดูแลถึงปญหาของการขาดนัด 

ความตองการความชวยเหลือ พบวาลูกหลานตอง

ไปทํางาน ไมมีคนพาไปรับยาอยากใหมีคนดูแลพา

ผูปวยไปรับยา อยากใหมีรถรับสงไปรับยาเมื่อถึง

วันนัด

ขั้นดําเนินการ กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ

ชุมชนบานหนองบัวดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน 

ตามแนวคิดของกิบสัน 1993

 ขั้นตอนท่ี 1 คนพบสภาพการณจริงเสริม

สรางพลังอํานาจดวยกระบวนการกลุมการให

ความรูเรื่องโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซอนของโรค

เบาหวาน การปฏิบัติตัวดูแลสุขภาพของผูปวยเบา

หวาน การออกกําลังกายแกวงแขน การจัดการ

ความเครียดหัวเราะบําบัดใหขอมูลการขาดนัดของ

ผูปวยผลเสยีของการขาดนดั  ผลลพัธทีเ่กดิ กลุมเปา

หมายรบัรูขอมลูถงึปญหาของผูปวย  และผลกระทบ

ของการขาดนัดรับยา

 ขัน้ตอนท่ี 2 การสะทอนคิดอยางมีวจิารณญาณ 

เสริมสรางพลังอาํนาจโดยการแลกเปล่ียนประสบการณ 

โดยผูปวยในชุมชน ทีข่าดนดั ไมไดรบัประทานยา ทาํให

เกิดแผลที่เทาถูตัดนิ้วเทา 2 นิ้ว และการใชคําถามให

สะทอนคิด ผลลัพธทีเ่กดิ ชมุชนตระหนักถงึปญหาตอง

ไดรับการแกไข

 ขั้นตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติ

กิจกรรมที่เหมาะสม เสริมสรางพลังอํานาจ ดวยวิธี

กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร เปดโอกาสใหชมุชน 

รวมคิดวเิคราะห วางแผน ตดัสนิใจเลือกหาแนวทาง

ในการแกไขปญหารวมปฏิบัติกําหนดบทบาทของ

แตละคน และรวมติดตามประเมินผล ผลลัพธที่เกิด

การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพผูปวย

ไดรบัการแกไข กลุมเปาหมายสนใจเขารวมกจิกรรม 

รวมแสดงความคิดเห็น มีการแบงบทบาทหนาที่ใน

การดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน กองทุนหลัก

ประกันสุขภาพตําบลลาดบัวขาว สนับสนุนงบ

ประมาณจัดอบรมใหความรูกับ อสม. และจัดซื้อ

อุปกรณที่จําเปนในการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน 

 หลังจากดาํเนนิการกระบวนเสรมิสรางพลงั

อาํนาจ ประเมนิผลผูปวยไดรบัการดูแลสขุภาพ จาก

ชมุชน ใชวธิกีารสอบถามความพงึพอใจ และสงัเกต

สิง่ทีผู่ปวยไดรบั ในเร่ืองการรับประทานยา ผูปวยรับ

ประทานยาตอเนื่อง และถูกตองจากคําแนะนําของ 

อสม. การไปตรวจรับยาตามนัดมีการจัดหารถรับ

สงผูปวยจากกลุมผูนําชุมชน ผูปวยกลุมติดบาน ติด

เตียง มีกิจกรรมรับสงยาถึงบานจาก อสม.  การรับ

ประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการ

กับความเครียด ไดรับคําแนะนําจาก อสม. และบุตร

หลาน เกิดนวัตกรรมเครือขายดูแลผูปวยเบาหวาน

ในชุมชน 

ผลการวิจัย   

ขั้นเตรียมการ

 การสัมภาษณผูปวยที่ขาดนัดพบวาผูปวย

ขาดนัดเปนผูสูงอายุ ที่ติดบาน ติดเตียง ไมมีคนพา

ไปรับยา เพราะลูกหลานไปทํางานหรือลืมวันนัด

ความตองการความชวยเหลือ จึงอยากใหมีคนดูแล 

พาไปรับยา อยากใหมีคนเอายามาใหถึงบานโดยไป

วัดความดันโลหิต เจาะเลือด รับสงยาไปใหถึงบาน 

เหงาไมมีรายได ตองการมีกิจกรรมคลายเครียด การ

ออกกําลังกาย ตองการสรางรายไดเสริม ตองการมี

คนเยี่ยมใหขวัญและกําลังใจ

 สนทนากลุมผูปวยถึงความตองการความ

ชวยเหลือ พบวาผูปวยตองการใหมีรถ รับสงไปรับ
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 ขั้นตอนท่ี 4 การคงไวซึ่งการปฏิบัติที่มี

ประสิทธิภาพสามารถเสริมสรางพลังอํานาจชุมชน

ไดดวยการใหขอมูลผลการดําเนินงาน การไดรับ

แรงสนับสนุนทางสังคม การไดรับความชื่นชม

จากเจาหนาที่สาธารณสุข การไดรับคําชื่นชมจาก

ผูปวยและญาติ การไดรับการสนับสนนุงบประมาณ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลาดบัวขาว 

ผลลัพธที่เกิดเครือขายดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน

ในชุมชน

 ผลลัพธโดยรวมที่เกิดขึ้นเกิดหลังจากการ

สรางเสรมิพลงัอาํนาจชมุชน เกดินวตักรรมเครอืขาย 

ดแูลสขุภาพผูปวยเบาหวานในชมุชน แกปญหาการ

ขาดนดัจากเดิมรอยละ 40 เหลือเพียงรอยละ 0.68 เกดิ

การมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผูปวย

เบาหวาน บานหนองบัว เกิดการสรางรายไดใหกับ

ผูปวยเบาหวานกลุมผูสงูอายตุดิบาน ผูปวยไดรบัการ

เยีย่มจากชมุชนรอยละ 100 ผูปวยเกดิความพงึพอใจ 

รอยละ 100 กลุมเปาหมายเกดิพงึพอใจในการปฏบิตัิ

รอยละ 100

อภิปรายผล
 การศึกษาเร่ือง การสรางเสริมพลังอํานาจ

ชุมชนดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน บานหนองบัว

ตามแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจของกิบสัน 

1993 รวมกับกระบวนการวิจัยการเชิงปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 1 การคนพบสภาพการณจริง สรางเสริม

ไดดวยการใหขอมูลปญหาของผูปวย การตองการ

ความชวยเหลือของผูปวย การใหความรู เรื่องโรค

เบาหวาน สอดคลองกับ กิบสัน (Gibson, 1995) ที่

ไดทาํการวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่วกบักระบวนการเสรมิ

สรางพลังอํานาจในมารดาที่ดูแลเด็กปวยเร้ือรัง พบ

วาขั้นตอนที่ 1 การคนพบสภาพการณจริง เปนการ

รับรูและทําความเขาใจและยอมรับเหตุการณและ

สภาพการณที่เกิดขึ้น  ทําความเขาใจขอมูลขาวสาร

ที่ถูกตอง บุคคลจะรับรูและตระหนักมองปญหาท่ี

เกดิขึน้ทางบวกท่ีแกไขได สอคลองกับการศึกษาของ

ขนษิฎา สรุเดชาวธุ (2553) ทาํการศกึษาเรือ่งกระบวน

การเสริมสรางพลังอํานาจในผูปวยเบาหวานราย

บุคคลโรงพยาบาลหนองแซง จังหวัดสระบุรี พบวา

กระบวนสรางเสริมพลังอํานาจ ขั้นตอนการคนพบ

สภาพการณจริงทําไดโดย วิธีการใชหลักฐานเชิง

ประจักษ การใหขอมูลท่ีเหมาะสมกับผูปวยเฉพาะ

ราย และเปดโอกาสใหผูปวยไดเลาประสบการณ

ขั้นตอนท่ี 2 การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ผู วิจัยใหขอมูลการดูแลสุขภาพผู ปวยเบาหวาน 

การแลกเปลี่ยนประสบการณของผูปวยท่ีขาดนัด

ถูกตัดนิ้วเทา การใชคําถามใหสะทอนคิดผลดี 

ผลเสียของการขาดนัด สอดคลองกับการศึกษาของ

ปทมาภรณ พรหมวิเศษ  ปญญรัตน ลาภวงศวัฒนา 

ณัฐกมล ชาญสาธิตพร แอนน จิระพงษสุวรรณ 

และกลีบสไบ  สรรพกิจ (2556) ที่ไดทําการศึกษา 

ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจของ

ผูดแูลหลกัตอการดแูลผูปวยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว

วัยกอนเรียนท่ีบาน พบวาในข้ันตอนน้ีเสริมสราง

พลังอํานาจไดโดย การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

โดยผูดูแลพิจารณาไตรตรองทบทวนการดูแลของ

ตนเองที่ผานมาเกิดผลดีผลเสียอยางไร ขั้นตอนที่ 3

การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสม

ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายรวมวางแผน

ดูแลสุขภาพผูปวย กําหนดบทบาทของแตละคน

สอดคลองกับการศึกษาของ กติติยาภรณ โชคสวัสดิ์

ภญิโญ (2552)ไดทาํการศกึษาวจิยัเชิงปฏบิตักิารแบบ

มีสวนรวมเรื่อง การเสริมสรางพลังอํานาจผูดูแลใน

ครอบครัวตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดเช้ือเอช
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ไอวี/ผูปวยเอดส พบวารูปแบบการใหความรูในการ

ดูแลผูติดเช้ือเอดส การบรรยาย การอภิปรายแบบมี

สวนรวม การถามตอบ ทําใหผูดูแลมีความรูความ

เขาใจ และการมีสวนรวมวิเคราะหปญหา วางแผน

แกไขปญหารวมกัน เปนกระบวนการเสริมสราง

พลังอํานาจได ขั้นตอนที่ 4 การคงไวซึ่งการปฏิบัติที่

มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยนําเสนอผลการดําเนินงานได

รบัการสนับสนุนทางสังคม จากกองทุนหลักประกัน

สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  การ

ไดรับคําช่ืนชมจากผูปวย จากผู ดูแล จากผู วิจัย 

สามารถเสริมสรางพลังอํานาจชุมชนดูแลสุขภาพ

ผู ปวยเบาหวานได  เกิดเห็นคุณคาของตัวเองมี

ความมั่นใจในการดูแลสุขภาพผูปวย สอดคลองกับ 

นิตยา นาโสก (2552) ทําการศึกษาเรื่องการเสริม

สรางพลังอํานาจของครอบครัวในการปองกันการ

สูบบุหรี่ พบวากระบวนการสรางเสริมพลังอํานาจ

ทั้ง 4 ขั้นตอน เกิดขึ้นไดดวย การมีสวนรวม กําหนด

แนวทางปฏิบัติ จากครอบครัวสูชุมชน สอดคลอง

กบัการศกึษาของ เยาวภา พรเวยีง วภิาพรรณ หมืน่มา

พิสมัย ศรีสุวรรณนพกุล  วันทนา แกวยองผาง 

(2555) ผลของการสรางเสริมพลังอํานาจแบบกลุม

ตอพฤติกรรมการดูแลเทาและคุณภาพชีวติ ในผูปวย

เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแผลที่เทา พบวาในขั้นตอนที่ 

4 ของกระบวนการสรางเสริมพลังอํานาจ ทําไดโดย

การแลกเปลี่ยนประสบการณในผูปวยดวยกัน กลุม

ทดลอง มคีะแนนพฤติกรรมการดูแลเทาสูงกวากลุม

ควบคุม 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี การเสริมสราง

พลังอํานาจรวมกับวิจัยเชิงปฏิบัติ สามารถแกไข

ปญหาการขาดนัดรับยาของผูปวยบานหนองบัวได 

เนือ่งจากชมุชนไดมสีวนรวมในการวเิคราะหปญหา

ของตนเอง ทําใหพบสาเหตุที่แทจริงของปญหา 

นอกจากน้ันยังไดรวมวางแผนแกไขปญหา รวม

ประเมนิตดิตามผล  อกีทัง้ยงัไดรบัการสนบัสนนุทาง

สังคม ไดรับคําช่ืนชมของผูปวยดวยกัน จากผูดูแล

ผู ป วย  และจากผู วิจัย  และไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ

บริหารสวนตําบลลาดบัวขาว

ขอเสนอแนะ
 1. การแกไขปญหาสุขภาพเนนบริการเชิง

รุกในการคนหาปญหาท่ีแทจริง และความตองการ

ทีแ่ทจริงของผูรบับรกิารและใหชมุชนมสีวนรวมใน

การแกไขปญหาใหมากทีส่ดุ จะกอใหเกดิพลงัอาํนาจ

อยางยั่งยืน 

 2. รูปแบบการวิจัยคร้ังนี้ สามารถนําไปใช

ศกึษาปญหาของผูปวยโรคอื่นๆ ได  ควรมีการขยาย

ผลไปยังหมูบานอื่นๆ ที่มีบริบทใกลเคียงกัน

 3. ในการศึกษาครั้งต อไปควรศึกษาถึง

ปจจยัแหงความย่ังยืนของการเสริมสรางพลังอํานาจ

ชุมชนบานหนองบัว

กิตติกรรมประกาศ
 ในการวิจยัคร้ังนีส้าํเร็จลลุวงได ผูวจิยัตองขอ

ขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกทาน ชุมชนบานหนองบัว 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน

ตําบลลาดบัวขาวท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณ
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