บทบรรณาธิการ
ผานมา 16 ปกับการพัฒนาวารสารชื่อ Rajabhat Journal of Sciences, Humanities &
Social Sciences ซึ่งปจจุบันวารสารนี้ไดรับการรับรองมาตรฐานจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index: TCI) รอบที่ 3 ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ที่ผาน
มา โดยไดรับจัดอันดับอยูในกลุมที่ 1 ของสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีคา Thai Journal
Impact Factors ประจําป 2558 เทากับ 0.290
สาระสํ าคั ญ ในวารสารป ที่ 16 ฉบั บ ที่ 2 (กรกฎาคม-ธั นวาคม) นี้ ประกอบด วยบทความ
วิชาการและบทความวิจัยทีไ่ ดรับการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิตามกระบวนการ 2 วิธี
คือ การคัด เลื อกดวยเกณฑ ปกติ (regular selection) และการคัดเลือกดวยเกณฑพิเ ศษ (special
selection) ซึ่ งการคัดเลือกบทความดวยเกณฑปกตินั้น นักวิจัยจะสงบทความผ านกองบรรณาธิการ
วารสารโดยตรง สวนการคัดเลือกบทความดวยเกณฑพิเศษ บทความวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ในชุ ด โครงการวิ จัย ความหลากหลายทางชี วภาพ ประจํ า ป
งบประมาณ 2557 ไดผานการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิของชุดโครงการวิจัยฯ ดังกลาว ตาม
กระบวนการ หลังจากนั้นนักวิจัยจึงสงบทความผานกองบรรณาธิการเพื่อรับการพิจารณาตามขั้นตอนอีก
ครั้งหนึ่ง
วารสารฉบับที่ 2 นี้ มีบทความจํานวนทั้งสิ้น 19 เรื่อง จากการคัดเลือกดวยเกณฑปกติ จํานวน
11 เรื่อง และจากการคัดเลือกดวยเกณฑพิเศษจํานวน 8 เรื่อง แตละบทความลวนมีคุณภาพและคุณคา
ทางวิชาการที่สามารถนําไปใชอางอิงในการผลิตผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ไดเปนอยางดี
ในโอกาสนี้ วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิและผูมเี กียรติทุกทานที่กรุณาชวยกันสนับสนุนและใหความไววางใจผลงาน
ของวารสารฉบับนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากนักวิจัยที่ไดสงผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพในวารสาร
นี้ ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานในโอกาสตอไป
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รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพของผูป วยเบาหวาน
ในเขตชุมชนโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กมลภู ถนอมสัตย1* สุภวรรณ สายสุด1 ณิชกุล พิชาชาญ1 วิไล ตาปะสี1
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงคเ พื่อศึกษาความเชื่ อด านสุขภาพและพฤติกรรมการสรางเสริ ม
สุขภาพ เพื่อนําเสนอรูปแบบการมีสวนร วมของชุม ชนในการสรางเสริ มสุขภาพผู ปวยเบาหวานในเขต
ชุมชนโพรงมะเดื่อ อํ าเภอเมื อง จั งหวัดนครปฐม การดํ าเนินการวิ จัย มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้ นตอนที่ 1
การศึกษาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพและความเชื่อดานสุขภาพของผูปวยเบาหวาน กลุมตัวอยาง
เปนผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตตําบลโพรงมะเดื่อ จํานวน 224 คน รวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 เปนการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวาน
กลุมตัวอยางจํานวน 10 คน ประกอบดวย ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) จํานวน 2 คน ตัวแทนผูนําชุมชนจํานวน 1 คน ตัวแทนจากเทศบาลตําบลจํานวน 1 คน
ตัวแทนครูจากโรงเรียนในพื้นที่จํานวน 1 คน ตัวแทนพระจากวัดในพื้นที่จํานวน 1 รูป และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน 4 คน ไดรวมกันพัฒนาแผนโดยใชขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1
ผลการศึ กษาพบว า พฤติ กรรมการสร างเสริ ม สุ ข ภาพและความเชื่ อด านสุ ข ภาพของกลุ ม
ตัวอยาง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สําหรับรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการสร างเสริม
สุขภาพผูปวยเบาหวาน ประกอบดวยกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชน การเรียนรูแบบมีสวน
รวมของผูปวยเบาหวานในชุมชน การพัฒนาความรูของผูปวยเบาหวานเรื่องอาหารการออกกําลังกาย
การใชย า การป องกั นภาวะแทรกซอนการจัดการความเครี ยด และการดูแลเทา กิจกรรมดัง กลาวใช
ระยะเวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาห งานวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวม
ของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวานในเขตชุมชนโพรงมะเดื่อ โดยเนนการสรางการรับรู
ประโยชน ของพฤติ กรรมการสรางเสริ ม สุข ภาพด านการควบคุม อาหาร การใช ย าและการพบแพทย
รวมถึง การดูแ ลเท า การรับ รูค วามรุนแรงของโรคเบาหวาน และลดการรับ รูอุปสรรคของการปฏิบั ติ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของชุมชน การสรางเสริมสุขภาพ ผูปวยเบาหวาน
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Abstract

This research aimed to study health beliefs and health behaviors of diabetes
mellitus (DM) patients. The results of this study led to development and present
community participation model for health promotion among DM patients in
Prongmadua Community, Mueang District, Nakhon Pathom Province. The study
consisted of 2 steps. First step was to investigate health belief model and health
behaviors of diabetes mellitus (DM) patients. The sample comprised of 224 patients
with type II DM in Prongmaduea Community. The questionnaires were used for
research instrument. Second step was a development stage which was a Participatory
Action Research (PAR). Ten participants consisted of 2 health care professionals, 1
village leader, 1 representative from local authority, 1 teacher, 1 monk, and 4 health
volunteers. The participants worked together to develop a health promotion plan using
database from the first step.
The findings of this study illustrated that the overall level of health-promoting
behaviors and health belief of participants were moderate. The participatory learning of
health-promoting behavior for DM patients consisted of various activities; namely,
capacity building for community leaders, participatory learning action of DM patients in
knowledge development regarding diabetes, diabetic diet, exercise, drug use, diabetes
complications prevention, stress management, and foot care with total activities
duration of 12 weeks. The results of this study could be useful to develop a
participatory model of health-promoting behaviors for DM patients in Prongmadua
Community with focusing on establishing the perceived benefits of health-promoting
behaviors, especially diet control, drug use and follow-up, and foot care, perceived
severities of diabetes, and to reduce the perceived barriers of health-promoting
behaviors.
Keywords: community participation, health promotion, diabetes mellitus patients
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ในยุ ค โลกาภิ วั ต น เ ช น ป จ จุ บั น มี อั ต ราการเกิ ด โรคเรื้ อ รั ง มากขึ้ น กว า อดี ต โดยเฉพาะ
โรคเบาหวาน สําหรั บประเทศไทยพบวาในป พ.ศ. 2555 มีผูปวยโรคเบาหวานมากถึง 2,800.80 ต อ
ประชากรแสนคนและมีแนวโนมสูงขึ้น (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข, 2556)
ซึ่งผูปวยเบาหวานสวนมากมีภาวะแทรกซอนทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง สาเหตุสวนใหญมาจากผูปวยไม
สามารถรักษาระดับน้ําตาลใหอยูในระดับปกติ และสะสมเปนเวลานาน จึงสงผลใหเสนเลือดแดงที่ไ ป
เลี้ ย งอวั ย วะที่ สํ าคั ญ เสื่ อ ม โดยเฉพาะเส นเลื อ ดที่ ไ ปเลี้ ย งตา ไต หั วใจ และระบบประสาททํ าให
เกิ ด ภาวะแทรกซ อนที่ รุ นแรง จากการศึ กษาของประอรทิ พ ย (2550) พบว าส วนมากผู ป วยมั ก มี
ภาวะแทรกซ อนทางหลอดเลื อดแดง รองลงมาเปนภาวะแทรกซ อนทางไต ตา และระบบประสาท
(รอยละ 37.31, 13.08, 9.32, 6.18 ตามลําดั บ) จะเห็นไดวาโรคเบาหวานมีผ ลกระทบตออวัยวะ
ทุกระบบในร างกาย ทํ าให สุ ข ภาพทั้ ง ทางกายและจิ ต ใจเสื่ อมโทรม นอกจากนั้ นยั ง มี ผ ลกระทบต อ
ครอบครัวและเศรษฐกิจ ทําใหตองสูญเสียคาใชจายเปนจํานวนมากทั้งการรักษาพยาบาลและการฟนฟู
สภาพ นอกจากมีผลกระทบตอตัวผู ปวยเองแลว ยังมีผ ลทําใหญาติ รวมทั้ งสมาชิกครอบครัวคนอื่นมี
ภาวะเครี ยดหรื อขาดรายได เมื่อผูปวยมีอาการเจ็บป วยหรือต องรับ การรักษาในโรงพยาบาล สาเหตุ
สําคัญที่ทําใหผูปวยเบาหวานมีภาวะแทรกซอนมากขึ้นคือ การมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่ไ ม
เหมาะสม
สาเหตุการมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่ไมเหมาะสม และการควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดไมไดคือ ผูปวยเบาหวานยังมีความรูในการสรางเสริมสุขภาพไมเพียงพอ (American Diabetes
Association, 2007) และขาดการดู แ ลจากบุ ค คลรอบข างที่ มี ทั้ ง ครอบครั วและชุ ม ชน โดยเฉพาะ
การดูแลจากครอบครัวและญาติ ถาไดรับการดูแลอยางเหมาะสม จะสงผลใหผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรม
การควบคุมระดับน้ําตาลไดดีขึ้น (พรนภา, 2550; เกรียงไกร, 2551; รุงอรุณ, 2554) นอกจากนั้นยังควร
ใชภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพในชุมชนเขามาดูแล เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
เฝ า ระวั ง โรคเรื้ อ รั ง สํ า หรั บ ชุ ม ชนโพรงมะเดื่ อ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครปฐม มี อั ต ราป ว ยด ว ย
โรคเบาหวานถึง 1,491.95 ตอแสนประชากร และยังพบวาผูปวยเบาหวานมีระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมใน
เม็ ดเลือดแดงชนิ ดฮี โมโกลบิ นเอวันซี (HbA1c) เกิ นเกณฑ มาตรฐาน (มากกว า 7%) ถึ งร อยละ 10
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพรงมะเดื่อ, 2556) จากการศึกษานํารองดานพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวานในกลุมผูปวยเบาหวาน ผูดูแลผูปวยเบาหวาน และแกนนําชุมชนของ
กมลภู และคณะ (2556) พบวาทั้งความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติ และพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพไมเหมาะสมถึง รอยละ 43, 46 และ 54 ตามลําดับ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความเชื่อดานสุขภาพ และพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวานในเขตชุมชนโพรงมะเดื่อ
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และนําเสนอรูป แบบการมีสวนรวมของชุ มชนในการสรางเสริม สุขภาพ
ผูปวยเบาหวาน โดยประยุกตแนวคิดนวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรัง (World Health Organization,
2002) เป นกรอบในการพั ฒ นารู ปแบบการดู แลผู ปวยเบาหวาน เพื่ อให ชุม ชนเห็ นความสําคั ญและ
ตระหนักถึงปญหาของผูปวยเบาหวานในชุมชนเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ผลของการศึกษาในครั้งนี้เปน
การสรางความเชื่อมั่นแกชุมชน ครอบครัวและบุคคล ในการไดรับการบริการโดยการมีสวนรวมทุกภาค
สวนในชุมชนที่มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการจัดกระบวนการกลุมชวยเหลือ ใหสามารถพึ่งตนเองไดใน
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ด า นสุ ข ภาพ และเป นการพั ฒ นาคุ ณภาพการพยาบาล ในการดู แ ลผู ป วยเบาหวานในชุ ม ชนให มี
ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยเบาหวานตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (research and development) ที่มุงเนนการพัฒนา
รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการสนับสนุนการสร างเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวานเขตชุมชน
โพรงมะเดื่ อ อํ าเภอเมือง จั งหวั ด นครปฐม โดยใช ท ฤษฎี แ บบแผนความเชื่ อดานสุ ข ภาพ (Janz &
Becker, 1984) การสงเสริมใหผูปวยเบาหวานมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของ
โรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูประโยชนของพฤติกรรม การสรางเสริม
สุขภาพและการรับรูอุปสรรคของปฏิบัติพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ โดยมีระเบียบการวิจัยแบบ
ผสม (mixed method) มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึ ก ษาวิ จั ย (research stage) เป น การศึ ก ษาเชิ ง สํ า รวจ เพื่ อศึ ก ษา
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ และความเชื่อดานสุขภาพของผูปวยเบาหวาน
ประชากร คือ ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จํานวน 265 คน
กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตตําบลโพรงมะเดื่อ ยินดีและอาสาสมัครเปน
ผูใหขอมูลเจ็บปวยดวยโรคเบาหวานตั้งแต 6 เดือนถึง 20 ป มีอายุระหวาง 30 – 65 ป ไมจํากัดเพศ
รายได และระดับการศึกษา เปนผูที่มีการรับรูที่ดีสามารถสื่อความหมายไดเขาใจตรงกันและใชภาษาไทย
ไดดี สามารถชวยเหลือตนเองได หรือสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง ทั้งนี้ ถาเปนเพศหญิง
ตองไม อยูในระหวางการตั้ง ครรภ หรือมีร ะดับความดันโลหิต หรือระดั บน้ําตาลในกระแสเลื อดอยูใ น
ภาวะวิกฤต เลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติที่กําหนดจากทะเบียนรายชื่อทุกคน จํานวน 224 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมื อที่ใ ช ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ ได แก แบบสอบถามพฤติ กรรมการสร างเสริ มสุ ข ภาพและ
ความเชื่อดานสุ ขภาพของผูป วยเบาหวานในเขตชุมชนโพรงมะเดื่อ อํ าเภอเมือง จัง หวั ดนครปฐมซึ่ ง
ปรับปรุงมาจากงานวิจัยของอิ่มใจ (2547) โดยแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวนคือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา
อาชีพ ประวัติการเจ็บปวย และระยะเวลาที่ปวยเปนโรคเบาหวาน
สวนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน แบงออกเปน
6 ดานประกอบดวย การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การใชยา การปองกันภาวะแทรกซอน
การดู แ ลเทา และการจั ด การกั บความเครีย ด จํ านวนทั้ ง หมด 45 ข อ ลั กษณะเป นมาตราส วนแบบ
ประมาณคา (rating scale) มี 3 ระดับคือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบางครั้ง และไมเคยปฏิบัติคะแนน
รวม 135 คะแนน เปนขอความทางบวก 31 ขอและขอความทางลบ 14 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามความเชื่อดานสุขภาพ แบงออกเปน 4 ดานประกอบดวย การรับรู
โอกาสเสี่ ย งต อการเกิ ด ภาวะแทรกซ อนของโรคเบาหวาน การรั บ รู ค วามรุ นแรงของโรคเบาหวาน
การรับรูประโยชนของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพ จํานวนทั้งหมด 26 ขอ ลักษณะการวัดเปนมาตรสวนประมาณคา (rating scale)
มี 3 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง ไมแนใจ และไมเห็นดวย คะแนนรวม 78 คะแนน เปนขอความทางบวก
18 ขอและขอความทางลบ 8 ขอ
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การหาความตรงตามเนื้อหา (content validity) ผู้วิจัยนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ จานวน 4 ท่าน และ
พยาบาลที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนจานวน 1 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องด้าน
เนื้ อหาและภาษา เมื่ อตรวจสอบจากผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ แล้ ว นาข้อ คิ ดเห็น มาปรับ ปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
หลังจากนั้นผู้วิจัยนาแบบสอบถามสอบถามมาหาค่าความตรงตามเนื้อหา พบว่าแบบสอบถามมีดัชนี
ความตรงตามเนื้อหา (content validity index; CVI) เท่ากับ 0.83
2. การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ควบคุมโรคเบาหวาน ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยเบาหวาน 30 รายในเขตตาบลโพรงมะเดื่อที่ไม่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง หลังจากนั้นนาแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยยื่นเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์และสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นาหนังสือขออนุญาตดาเนินการวิจัย ถึ ง
นายกเทศมนตรี และผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ขออนุญาต
ดาเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน 2557
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ อายุ เพศ
ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ ประวัติการเจ็บป่วย และระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน วิเคราะห์
ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามระดับการวัดของ
ข้อมูล
2. ข้อมูลส่วนที่ 2 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน และข้อมูลส่วนที่ 3
ความเชื่อด้านสุขภาพวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบ (development stage)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ตัวแทนทีมสุขภาพ ตัวแทนองค์กรชุมชน และแกนนาสุขภาพ โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (participatory action research: PAR)
อาสาสมัครวิจัย จานวนทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน 2 คน ตัวแทนผู้นาชุมชนจานวน 1 คน ตัวแทนจาก
เทศบาลตาบลจานวน 1 คน ตัวแทนครูจากโรงเรียนในพื้นที่จานวน 1 คน ตัวแทนพระจากวัดในพื้นที่
จานวน 1 รูป และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จานวน 4 คน โดยเป็นบุคคลที่เคย
ท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ ดู แ ล หรื อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยเบาหวาน และยิ น ดี เ ป็ น
อาสาสมัครเป็นผู้ให้ข้อมูล
วิธีการดาเนินการวิจัย ประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 2.1 สร้างแนวทางพัฒนา ทีมผู้วิจัยนาเสนอสถานการณ์พฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานและความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอน
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ที่ 1 รวมกันระดมสมองเพื่ อวิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอรูปแบบการมี สวนรวมของชุมชนในการ
สรางเสริ มสุข ภาพของผู ปวยเบาหวานที่ คาดหวั งและตองการ และสรุ ปความเป นไปไดของแตล ะคน
จัดกลุมเปนประเด็นหลัก กอนสรุปเลือกวิสัยทัศนที่เปนไปไดมากที่สุดเปนวิสัยทัศนของกลุม
ขั้นตอนที่ 2.2 สังเคราะห แ ละร างรู ป แบบการมี ส ว นรว มของชุม ชนในการสรางเสริ ม
สุขภาพของผูปวยเบาหวาน คณะผูวิจัยนําเสนอวิสัยทัศนของรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการ
สรางเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวานที่กําหนดจากขั้นตอนที่ 1 นําเสนอในที่ประชุม เพื่อใหทบทวนอีก
ครั้ง รวมกั นระดมสมองเขีย นหั วข อโครงการ/กิจกรรมตามวิสัย ทัศ นที่ กําหนด คณะผูวิจัยนํ าเสนอชื่ อ
โครงการ/กิจกรรม ให สมาชิกทุกคนรวมกันวิพ ากษ สรุ ปความเปนไปไดของแตละโครงการ/กิจกรรม
และรวบรวมชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดําเนินการตอไปได และจั ดลําดับ ความสําคั ญของแตล ะ
โครงการโดยคํานึงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 2.3 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน และนําเสนอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวาง
คณะผูวิจัย ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการดูแลผูปวยเบาหวาน ตัวแทนทีมสุขภาพ ตัวแทนองคกรชุมชน
และแกนนําสุขภาพ รวมกันจัดกลุมผูดําเนินงานและรับผิดชอบของแตละโครงการหรือกิจกรรมกําหนด
หั วข อรายละเอี ย ดในการดํ าเนิ นงานของแต ล ะโครงการหรื อกิ จกรรม แบ ง หน าที่ รั บ ผิ ด ชอบแต ล ะ
โครงการหรือกิจกรรม วิธีการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอในที่ประชุมครั้งตอไป กําหนดหัวขอรายละเอียด
คูมือดําเนินงานตามรูปแบบที่กําหนด จัดทํารางคูมือการสรางเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวานรวมทั้งการ
ติดตามประเมินผล รวมกันวิพากษความเหมาะสม และความเปนไปไดโดยทีมสุขภาพ ตัวแทนองคกร
ชุมชน ผูดูแลผูปวยเบาหวาน ผูปวยเบาหวานและผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หลังจากนั้นนํ าไปปรับปรุ ง
แกไขอีกครั้ง และเขียนรายงานรูปแบบเชิงนโยบาย เพื่อนําไปปฏิบัติจริงตอไปเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 มีผลการศึกษาดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป พบวาผูปวยเบาหวานกลุมตัวอยางในตําบลโพรงมะเดื่อสวนมากเปนเพศชาย
(รอยละ 67.86) และมีอายุอยู ในชวงระหวาง 60 ปขึ้ นไป (รอยละ 60.71) โดยเกื อบทั้งหมดนับถื อ
ศาสนาพุทธ (รอยละ 99.11)
2. ข อ มู ล ภาวะสุ ข ภาพ พบว า ผู ป ว ยเบาหวานกลุ ม ตั ว อย า งในตํ า บลโพรงมะเดื่ อ มี
ภาวะแทรกซอน (รอยละ 48.21) มีโรคประจําตัวอยางอื่นรวมดวย (รอยละ 68.75) มีการรับรูวามีภาวะ
สุขภาพเพียงระดับปานกลาง (รอยละ 77.23)
สําหรั บแหล งข อมู ลคํ าแนะนํ าเกี่ย วกั บการดู แลตนเองที่ ผูป วยได รั บ มากที่ สุ ดคื อ พยาบาล
รองลงมาเป นการแลกเปลี่ยนขอมู ลระหวางกลุ มผูป วยเบาหวานกันเอง (รอยละ 42.41 และ 35.71
ตามลํ าดั บ ) โดยเกื อบครึ่ ง หนึ่ ง ได รั บ คํ าแนะนํ าเกี่ ย วกั บ การดู แ ลตนเองในเรื่ อง การออกกํ าลั ง กาย
รองลงมาเปนเรื่องการใชยาและการพบแพทย (รอยละ 44.20 และ 25.89 ตามลําดับ)
3. ขอมูลพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ พบวาผูปวยเบาหวานกลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.10, SD = 0.23) เมื่อพิจารณารายดาน
เรียงลําดับจากนอยไปมาก 3 ลําดับ ไดแก การควบคุมอาหาร การใชยาและการพบแพทย และการดูแล
เทา ตามลําดับ ( X = 1.89, 1.90 และ 1.95, SD = 0.31, 0.33, 0.28 ตามลําดับ) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูปวย
เบาหวานในตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (n=224)
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
การควบคุมอาหาร
การใชยาและการพบแพทย
การดูแลเทา
การออกกําลังกาย
การจัดการความเครียด
พฤติกรรมปองกันภาวะแทรกซอน
ภาพรวม

SD
0.31
0.33
0.28
0.27
0.15
0.53
0.23

X

1.89
1.90
1.95
1.97
2.40
2.40
2.10

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง

4. ขอมูลความเชื่อดานสุขภาพ พบวาผูปวยเบาหวานกลุมตัวอยางมีความเชื่อดานสุขภาพ
ในภาพรวมอยู ในระดับ ปานกลาง ( X = 1.87, SD=0.21) และทุ กด านในระดับ ปานกลาง โดยเมื่ อ
พิจารณารายดานเรียงลําดับจากนอยไปมาก 3 ลําดับ ไดแก การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมการสราง
เสริ มสุข ภาพ การรั บรูป ระโยชน ของพฤติกรรมการสรางเสริมสุ ขภาพ และการรับรู ความรุนแรงของ
โรคเบาหวาน ตามลําดับ ( X = 1.61, 1.94 และ 1.96, SD=0.21, 0.27, 0.35 ตามลําดับ) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเชื่อดานสุขภาพของผูปวยเบาหวานใน
ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (n=224)
ความเชื่อดานสุขภาพ
การรับรูประโยชนของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน
การรับรูตอโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน
การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ภาพรวม

X

1.94
1.96
1.97
1.61
1.87

SD
0.27
0.35
0.38
0.21
0.21

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 2
จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหวางคณะผูวิจัย และผูที่เกี่ยวของ
ผลจากการประชุมสามารถสรุปตามขั้นตอนไดดังนี้
1. การสรางแนวทางพัฒ นา คณะผู วิจัยและผู เขารวมประชุมรวมกั นกําหนดวิ สัยทัศนของ
รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวานในชุมชนโพรงมะเดื่อวา “มุงมั่นใหผูปวยเบาหวานไดรับ
การดูแ ลแบบองคร วม โดยเฉพาะการพั ฒนาพฤติ กรรมการสรางเสริม สุข ภาพ เพื่ อควบคุม โรค และ
ปองกันภาวะแทรกซอน โดยการมีสวนรวมครอบครัว ชุมชน และหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งภาคเครือขาย
ที่เกี่ยวของ จนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดดวยตนเอง”
2. สังเคราะหและรางรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพของผูปวย
เบาหวาน คณะผูวิจัยและผูเขารวมประชุมรวมกันสังเคราะหและรางรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนใน
การสรางเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน โดยเนนการสรางการรับรูประโยชนของพฤติกรรมการสราง
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เสริ มสุ ข ภาพ การรั บ รูต อโอกาสเสี่ ย งต อการเกิ ดภาวะแทรกซ อนของโรคเบาหวานและลดการรั บ รู
อุปสรรคของพฤติ กรรมการสรางเสริ มสุ ขภาพ สรุปความเป นไปไดข องแตละโครงการ/กิจกรรมหลั ง
จากนั้นรวบรวมชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดําเนินการตอไปได และจัดลําดับความสําคัญของแตละ
โครงการ โดยคํานึงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติ รวมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ไดผลดังนี้
2.1 รูปแบบการมีสวนรว มของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน
ในเขตชุมชนโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีคูมือแนวทางในการดําเนินการรูปแบบโดย
ละเอียดซึ่งใชระยะเวลาทั้งหมด 12 สัปดาหดังนี้
สัปดาหที่ 1 กิจกรรมการพั ฒนาศักยภาพแกนนํ าชุ ม ชน ซึ่ งประกอบดวย อสม.
ผูนําชุม ชน และผูดู แลผูสู งอายุ ประจํ าหมูบ าน กิ จกรรมนี้ใช กระบวนการเรีย นรูแบบมีสวนรวม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนใหมีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน เกิดทัศนคติที่ดีตอผูปวย
เบาหวานและสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการดูแลผูปวยเบาหวานไดถูกตอง
สัปดาหที่ 2 – 5 กิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูปวยเบาหวานในชุมชน
โดยมีแกนนําชุมชนที่ผานการอบรมเปนผูดําเนินกิจกรรม ผูวิจัยเปนพี่เลี้ยง มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูปวย
เบาหวานและผูดูแล มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานและสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใช
ในการดูแลตนเองไดถูกตอง โดยเนนการสรางการรับรูประโยชนของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
การรั บ รู ต อโอกาสเสี่ ย งต อการเกิ ด ภาวะแทรกซ อนของโรคเบาหวานและลดการรั บ รู อุป สรรคของ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ และเนนการพัฒนาพฤติกรรมที่ควรไดรับการปรับปรุง 3 ลําดับแรก
ไดแก การควบคุมอาหาร การใชยาและการพบแพทย และการดูแลเทา การจัดกิจกรรมมีทั้งหมด 4 ครั้ง
หางกันสัปดาหละ 1 ครั้ง ดังตอไปนี้
กิจกรรมครั้งที่ 1 (สัปดาหที่ 2) กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสรางสัมพันธภาพที่
ดีตอกัน และกิจกรรมพัฒนาความรูผูปวยเบาหวาน
กิจกรรมครั้งที่ 2 (สัปดาหที่ 3) กิ จ กรรมการสร า งเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
ผูปวยเบาหวานในเรื่อง อาหาร การออกกําลังกาย การใชยาและการปองกันภาวะแทรกซอน
กิจกรรมครั้งที่ 3 (สัปดาหที่ 4) กิ จ กรรมการสร า งเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
ผูปวยเบาหวานในเรื่อง การจัดการกับความเครียด การดูแลเทา
กิจกรรมครั้งที่ 4 (สัปดาหที่ 5) กิ จ กรรมทบทวนการปฏิ บั ติ แ ละการฝ ก ปฏิ บั ติ
ทักษะการออกกําลังกายสําหรับผูปวยเบาหวาน
สัปดาหที่ 6 – 11 ติดตามเยี่ยมผูปวยเบาหวานที่บานโดยทีมแกนนําที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพแลว
สัปดาหที่ 12 กิจกรรมการติดตามและประเมินผล คณะผูวิจัยรวมกับแกนนําชุมชน
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวานโดยการเยี่ย ม
บาน ปจจัยแหงความสําเร็จ พรอมทั้งสอบถามปญหาอุปสรรคที่พบ รวมทั้งความตองการการดูแล เพื่อ
นํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวานในชุมชนตอไป
2.2 คู มื อ การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพของผู ป ว ยเบาหวาน ในเขตชุ ม ชนโพรงมะเดื่ อ
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในประเด็นเรื่อง การรับประทานอาหาร การออก
กํ า ลั ง กาย การใช ย า การป อ งกั น ภาวะแทรกซ อน การดู แ ลเท า และการจั ด การกั บ ความเครี ย ด
นอกจากนั้ น ยั ง มี รู ป ภาพตั วอย า งยาที่ ใ ช ใ นการรั ก ษาโรคเบาหวานในโรงพยาบาลนครปฐม และ
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหาของคูมือ โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน
3 ท าน ประกอบด วย อายุ ร แพทย อาจารยพ ยาบาล และผู ป ฏิ บั ติ การพยาบาลขั้ นสู ง (advanced
practice nursing: APN) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอยางละ 1 ทาน หลังจากนั้นปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาพบว า พฤติ ก รรมการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพภาพรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง
( X = 2.10, SD = 0.23) เมื่อพิจารณารายดานพฤติกรรมควรไดรับการปรับปรุง 3 ลําดับแรก ไดแก
การควบคุ ม อาหาร การใช ย าและการพบแพทย และการดูแ ลเทา ซึ่ งเป นพฤติ กรรมการสร างเสริ ม
สุขภาพที่มีความจําเพาะเจาะจงตอการควบคุมระดับน้ําตาล และการปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวย
เบาหวาน เมื่อพิจารณาประกอบกับแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับสุขภาพสามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยาง
ไดรับการดูแลเอาใจใสจากสมาชิกในครอบครัวคอนขางดี จึงสงผลใหพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพอยู
ในระดับปานกลาง นอกจากนั้นกลุมตัวอยาง (รอยละ 42.57) ไดรับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพโดย
ทีมสุขภาพในพื้นที่โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งสะทอนถึงการเขาถึงระบบบริการสุขภาพและสามารถ
ปฏิบัติพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ประกอบกับสถานบริการสุขภาพในพื้นที่มี
การจัดกิจกรรมการเยี่ยมบานผูปวยเรื้อรังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และการใชเครือขายภาคประชาชนใน
การดูแลสุขภาพคนในชุมชนเปนการสงเสริมศักยภาพของผูปวย และผูดูแลใหมีพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของบุบผาชาติ และคณะ (2554) การศึกษาของอุมาพร
และคณะ (2554) และการศึกษาของรัศมี (2554)
สําหรับความเชื่ อดานสุ ขภาพในภาพรวมอยูใ นระดับ ปานกลาง ( X = 2.10, SD = 0.23)
เมื่อพิจารณารายดาน ความเชื่อดานสุขภาพที่ควรไดรับการปรับปรุง 3 ลําดับแรกไดแกการรับรูอุปสรรค
ของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพการรับรูประโยชนของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ และการ
รับ รู ค วามรุ นแรงของโรคเบาหวานตามลํ าดับ ซึ่ ง สอดคล องกับ การศึ กษาของปรี ย าภรณ และคณะ
(2552) และการศึกษาของอมรรัตน และคณะ (2554)
สําหรับรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวานในเขตชุมชน
โพรงมะเดื่ อ อํ าเภอเมื อง จั ง หวั ด นครปฐม ที่ ไ ดใ นการศึ กษาครั้ง นี้ มี แ นวทางการดําเนินการโดยใช
ระยะเวลาทั้งหมด 12 สัป ดาห ซึ่งประกอบดวย (1) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนํ าชุมชนให มี
ความรูเ กี่ ย วกับ โรคเบาหวาน (2) กิ จกรรมการเรีย นรู แ บบมี ส วนร วมของผู ป วยเบาหวานในชุ ม ชน
(3) กิจกรรมการติดตามเยี่ยมผูปวยเบาหวานที่บาน และ (4) กิจกรรมการติดตามและประเมินผลรูปแบบ
ดังกลาวมีจุดเนนในเรื่องการดูแลผูปวยเบาหวาน ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และภาคสวนตาง ๆ
ที่มีความเกี่ยวของสนับ สนุนใหผู ปวยเบาหวานมีความเชื่อด านสุ ขภาพ และพฤติกรรมการสรางเสริ ม
สุขภาพดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีการรวมกันดูแลผูปวยเบาหวานในทุกขั้นตอน ตั้งแตรวมรับรูสถานการณ
ปญหารวมวางแผนแกไขปญหา และรวมประเมินผล ซึ่งเปนการดูแลสุขภาพของผูปวยแบบองครวม ตาม
แนวทางการพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาระบบการดู แ ลภาวะเรื้ อ รั ง ขององค การอนามั ย โลก (World
Health Organization, 2002) สามารถอธิบายไดวาไมเพียงแตตัวผูปวยเบาหวานเองที่มีผลตอความเชื่อ
ดานสุขภาพ และพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ คนอื่นที่อยูแวดลอมก็มีสวนในการสนับสนุนใหผูปวย
เบาหวานมีความเชื่อดานสุขภาพ และพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีการรวมกัน
ดูแลผูปวยเบาหวานในทุกขั้นตอน ตั้งแตรวมรับรูสถานการณปญหา รวมวางแผนแกไขปญหา และรวม
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ประเมินผล ซึ่งเปนการดูแลสุขภาพของผูปวยแบบองครวม (Papathanasiou et al., 2013) ทําใหมี
ระบบการดูแลผูปวยอยางยั่งยืนในอนาคตตอไป ผลการศึกษาครั้งนี้แตกตางจากการศึกษาที่ผานมา เชน
การศึกษาของจินตนา (2556) ซึ่งเนนการกํากับตนเองในการควบคุมพฤติกรรมสุขภาพ และการศึกษา
ของนันนภัส และคณะ (2555) ที่เนนการฝกทักษะสวนบุคคลเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการดูแลตนเอง
ของผู ป ว ยเบาหวาน เป น ต น สาเหตุ ที่ ผ ลการศึ กษาครั้ ง นี้ มี ค วามแตกต างจากการศึ ก ษาที่ ผ า นมา
เนื่องจากการศึกษาที่ผานมาสวนมาก เนนเพียงการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง แตการศึกษา
ครั้งนี้เนนทุกระดับที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพของผูปวย ทั้งการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพระดับ
บุคคลใหมี การสรางเสริ มสุข ภาพตนเองอย างเหมาะสมโดยการสร างความรู ที่ถู กต อง อี กทั้ งยั งมี การ
สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวมีความรูความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงของผูปวยเบาหวานและพัฒนา
ความสามารถในการดู แลผูปวยอยางเหมาะสม นอกจากนั้ นยั งมีการพัฒนาระบบบริ การสุข ภาพโดย
สถานบริ การสุ ขภาพในชุ มชนมี การวางแผนรวมกั บ อสม. และผู ดูแ ลผู ปวยเบาหวาน รวมถึ งองค กร
ปกครองส วนท องถิ่ น ซึ่ ง มี บทบาทในการจั ดสรรงบประมาณสํ าหรับ การดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชน
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติ เพื่อใหมีการจัดรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพของ
ผูปวยเบาหวานอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการของทุกฝายและสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูใน
ชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน ในการ
สร างเสริ ม สุ ข ภาพผูป วยเบาหวานในเขตชุ ม ชนโพรงมะเดื่ อ อํ าเภอเมื อง จั ง หวั ด นครปฐม สํ าหรั บ
ผูบริ หารองค การปกครองสวนท องถิ่นและผู บริ หารสถานพยาบาลในการวางแผนสําหรั บการดําเนิ น
กิ จกรรม งบประมาณ กํ าลั ง คน และผู ป ฏิ บั ติ การพยาบาลใช สํ า หรั บ การดํ า เนิ น การตามแผนการ
สรางเสริ มสุข ภาพผูปวยเบาหวาน โดยเนนการสรางการรับรู ประโยชนของพฤติกรรมการสรางเสริ ม
สุขภาพ การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน และลดการรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพ และเนนการพัฒนาพฤติกรรมที่ควรไดรับการปรับปรุง 3 ลําดับแรก ไดแก การควบคุมอาหาร
การใชยาและการพบแพทย และการดูแลเทา
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
สําหรับการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาป จจัยที่เกี่ยวข องกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่
ไมไดศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เชน การรับรูความสามารถแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพของผู ปวยเบาหวาน และการสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสรางเสริมสุ ขภาพในกลุ ม
เสี่ ยงตอโรคเบาหวาน เพื่ อนําขอมูล ที่ไ ดใ นเชิ งลึ กมาพั ฒ นารูป แบบการสร างเสริ มสุ ข ภาพของผูป วย
เบาหวานในชุมชนใหเหมาะสมตอไป
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