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บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้พลังอำ�นาจ
ของตนเอง ความรู้สึกที่มีคุณค่าของตนเองและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวานของ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโดยนำ�แนวคิดของกิบสันมาดำ�เนินการ กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบา
หวาน จำ�นวน 66 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 33 คน และกลุ่มควบคุม 33 คน โดยกลุ่มทดลอง
เป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำ�นาจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ วัดผลก่อน
และหลังการทดลองโดยใช้แบบสอบถาม การรับรู้พลังอำ�นาจของตนเองในการป้องกันโรคเบา
หวาน แบบประเมินความรู้สึกมีคุณค่าของตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Independent Sample t-test ผลการวิจัยโปรแกรมเสริมสร้าง
พลังอำ�นาจมีผลทำ�ให้กลุ่มทดลองมีการรับรู้พลังอำ�นาจของตนเองในการป้องกันโรคเบาหวาน
ความรู้สึกมีคุณค่าของตนเองและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยโปรแกรมนี้สามารถนำ�
ไปใช้ในการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงได้

คาสาคั
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Abstract :
The purpose of the study was aimed to compareperceived empowerment, selfefficacy, and self-protection behaviors in people at risk of diabetes. The researcher
developed an empowering program based on Gibson’s concept. The study subjects
included 66 people at risk of diabetes, in which 33 subjects were in the experimental
group and the rest was assigned as the control group. The experimental group participated
in a four-weeks empowering program. Pre and post tests were administered to the
participants. Data collected included perceived empowerment, self-efficacy and selfprotection behavior. Data were analyzed using mean, standard deviation and Independent
Sample t-test. The results of the study showed that perceived empowerment, self-efficacy
and self-protection behavior of the experimental group were better than the control group
(p<0.05). This program can be used to prevent diabetes in population at risk.
Keywords: Empowering program, People at risk of diabetes

บทนำ�
สถานการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เกือบทุกประเทศทัว่ โลกในปี พ.ศ.2543 ประเทศไทย
มีผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 1.5 ล้านคนและ
คาดว่าในปี พ.ศ.2573 จะมีผปู้ ว่ ยเบาหวานเพิม่ ขึน้
เป็น 2.7 ล้านคน โรคเบาหวานมากกว่าร้อยละ 90
ในประเทศไทยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรค
เบาหวานชนิดที่ 2 เดิมเรียกว่าโรคเบาหวานชนิด
ไม่ พึ่ ง อิ น ซู ลิ น เป็ นโรคเบาหวานชนิ ด ที่ เ กิ ด จาก
ร่างกายมีภาวะดื้ออินซูลินและมีการหลั่งอินซูลิน
จากตั บ อ่ อ นลดลงไม่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ
ของร่างกาย (World Health Organization,
1998)1 ทำ�ให้ระดับน้�ำ ตาลในเลือดสูง และพบใน

วัยกลางคน และพบว่ามีความชุกมากขึ้นเมื่ออายุ
มากขึ้น2
สถานการณ์ในจังหวัดชลบุรีช่วงปี พ.ศ.
2550-2552 พบว่าอัตราผูป้ ว่ ยในด้วยโรคเบาหวาน
510.98, 587.96 และ 897.00 ต่อประชากร
100,000 คน ตามลำ�ดับ3 และจากการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวานในประชาชนทีม่ อี ายุ 35 ปีขน้ึ ไป
ในอำ�เภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ.
2551-2553 พบว่าอัตราผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน
875, 960 และ 1,085 ต่อประชากร 100,000 คน
ตามลำ�ดับและอัตราความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
425, 660 และ 750 ต่อประชากร 100,000 คน
ตามลำ�ดับ ซึ่งอัตราเสี่ยงต่อโรคเบาหวานมีอตั รา
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เพิม่ ขึน้ ทุกปี4 โรคเบาหวานจะทำ�ให้เกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจมากกว่าคนปกติ 2-4 เท่า อัมพาต 5
เท่า และมีผปู้ ว่ ยเบาหวานที่สูงอายุมากกว่า 50%
เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ทำ�ให้
เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
อย่างมหาศาล ปีละไม่ต�ำ่ กว่า 13,000 ล้านบาท5
เบาหวานเป็ นโรคที่ ส ามารถป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อนได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การออกกำ�ลังกาย
และในกลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวานจำ�เป็นต้องปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
มีหลากหลายวิธกี ารแต่การเสริมสร้างพลังอำ�นาจขอ
งกิบสัน6 มีกระบวนการซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการมี
ปฏิสมั พันธ์ซง่ึ กันและกัน มีการทำ�งานร่วมกัน ซึง่
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ การค้นพบสถานการณ์
จริง การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสิน
เลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม และการคงไว้ซึ่งการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจใน
การดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานเพื่อป้องกันกลุ่ม
เสี่ยงไม่ให้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน โดยดำ�เนินการ
โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำ�นาจต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานซึ่งจะนำ�
ผลไปสู่การมีสุขภาพที่ดี

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เปรียบเทียบการรับรูพ้ ลังอำ�นาจของ
ตนเองในการป้องกันโรคเบาหวาน ระยะก่อนทดลอง
หลังทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกที่มีคุณค่า
ของตนเองในการป้องกันโรคเบาหวาน ระยะ
ก่อนทดลอง หลังทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากโรคเบาหวาน ระยะก่อนทดลอง หลัง
ทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi-Experimental Research) กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโดยมีอายุ 40
ปีขึ้นไป มี FPG (Fasting Venous Plasma
Glucose) อยู่ระหว่าง 110-125 มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตร เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่
กำ�หนด 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง ได้แก่ กลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน อำ�เภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี ที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำ�นาจ
จำ�นวน 33 คน และกลุ่มควบคุม ได้แก่กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน อำ�เภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำ�นาจ
จำ�นวน 33 คน ซึ่งมีรูปแบบการวิจยั แบบศึกษา
สองกลุม่ วัด 2 ครัง้ คือ ก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง โดยศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2554 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2555
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
เครือ่ งมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรม
เสริมสร้างพลังอำ�นาจต่อพฤติกรรมการป้องกัน
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ตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ ข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถามการรับรู้พลังอำ�นาจของตนเองใน
การป้องกันโรคเบาหวาน แบบประเมินความรู้สึก
มี คุ ณ ค่ า ของตนเองของกลุ่ ม เสี่ ย งโรคเบาหวาน
และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากโรคเบาหวาน ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมและผ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิ
จำ�นวน 3 คน แล้วนำ�ไปทดลองใช้ (Try out) กับ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ท�ำ การศึกษามากที่สุด จำ�นวน 30
คน แล้วนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเที่ยงด้วย
วิธหี าค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเทีย่ ง
ของแบบสอบถามการรับรูพ้ ลังอำ�นาจของตนเองใน
การป้องกันโรคเบาหวาน เท่ากับ 0.79 ได้คา่ ความ
เทีย่ งของแบบประเมินความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าของตนเอง
ของกลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวานเท่ากับ 0.76 และได้คา่
ความเทีย่ งของแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากโรคเบาหวาน เท่ากับ 0.83
การดำ�เนินการวิจัย ผู้วิจัยต่อประสานงาน
กั บ สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอหนองใหญ่ และ
ผู้อ�ำ นวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่ เพือ่ ขออนุญาต
และอำ�นวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และ
เก็บรวบรวมข้ อ มู ลในกลุ่ ม ควบคุ ม ผู้ วิ จั ย ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นตอนการดำ�เนินการ
วิจัยและนัดหมายเวลาเพื่อพบครั้งที่ 2 หลัง
เสร็จสิน้ การทดลอง 8 สัปดาห์ สำ�หรับกลุม่ ทดลอง

ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ขัน้ ตอนการ
ดำ � เนิ น การวิ จั ย ตามโปรแกรมเสริ ม สร้ า งพลั ง
อำ � นาจต่ อ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ตนเองของ
กลุ่ ม เสี่ยงโรคเบาหวานซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
4 ครัง้ กิจกรรมครัง้ ที่ 1 เป็นกิจกรรมการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มเสี่ยงโรค
เบาหวาน ใช้เวลา 20 นาที กิจกรรมครัง้ ที่ 2
เป็นกิจกรรมการค้นพบสถานการณ์จริงและการ
สะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้เวลา 1.30
ชั่วโมง กิจกรรมครั้งที่ 3 เป็นกิจกรรมการตัดสิน
ใจเลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม ใช้เวลา
1.30 ชัว่ โมง กิจกรรมครัง้ ที่ 4 เป็นกิจกรรมการ
คงไว้ซง่ึ การปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ ใช้เวลา 1.30
ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนโปรแกรมเสริมสร้าง
พลังอำ�นาจต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 4 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้นำ�
แบบสอบถามชุดเดิมเก็บข้อมูลอีกครั้งทั้งในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม และผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติแบบ Independent Sample ttest
การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรม
การวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2554

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 50-59 ปี
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ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕

สถานภาพสมรสคู่และระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา
ด้านการรับรู้พลังอำ�นาจของตนเองในการ
ป้องกันโรคเบาหวานระหว่างกลุม่ ทดลอง และกลุม่

ควบคุม หลังการทดลองพบว่ากลุม่ ทดลองมีการรับรู้
พลังอำ�นาจของตนเองในการป้องกันโรคเบาหวาน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.001)
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรับรูพ้ ลังอำ�นาจของตนเองในการป้องกันโรคเบาหวาน		
		

ของกลุม่ ตัวอย่าง ก่อนการทดลองและหลังการมดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม

การรับรู้พลังอำ�นาจ
ของตนเอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ก่อนการทดลอง
X
SD
31.55
2.48
30.73
1.97

หลังการทดลอง
df
t
X
SD
41.33
2.86
64 17.89
30.36
2.06			

p
0.000

ด้ า นความรู้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ของตนเองในการ มี ค วามรู้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ของตนเองในการป้ อ งกั น
ป้องกันโรคเบาหวาน ระหว่างกลุ่มทดลองและ โรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
กลุ่มควบคุม หลังการทดลองพบว่ากลุ่มทดลอง (p<0.001) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อน		
		

การทดลอง และหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม

ความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ก่อนการทดลอง
X
SD
32.36
3.21
31.67
3.07

หลังการทดลอง
df
t
p
X
SD
42.48
2.71
64 17.12 0.000
32.00
2.25			

ด้ า นพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ตนเองจาก พฤติ กรรมการป้ องกั น ตนเองจากโรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.001)
ควบคุม หลังการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมี (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของกลุม่ ตัวอย่าง
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม

พฤติกรรมการป้องกัน ก่อนการทดลอง
โรคเบาหวาน
X
SD
กลุ่มทดลอง
22.27
1.64
กลุ่มควบคุม
22.69
1.86

หลังการทดลอง
df
t
p
X
SD
27.18 1.35
64
12.91 0.000
22.21 1.74			

อภิปรายผล
การเสริมสร้างพลังอำ�นาจ ภายหลังการ
ทดลองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน กลุ่มทดลองที่
เข้ า ร่ ว มโปรแกรมการเสริ ม สร้ า งพลั ง อำ � นาจมี
การรั บ รู้ พ ลั ง อำ � นาจของตนเองในการป้ อ งกั น
โรคเบาหวานเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม สามารถ
อธิ บ ายได้ ว่ าโปรแกรมเสริ ม สร้ า งพลั ง อำ � นาจ
ได้นำ�แนวคิดของกิบสันซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ
การค้นพบสถานการณ์จริง การสะท้อนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การตัดสินใจเลือกวิธปี ฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
และการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพโดย
ใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้ ความคิดเห็นและแก้ปญ
ั หาร่วมกัน ทำ�ให้เกิด
การรับรูพ้ ลังอำ�นาจของตนเองเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของนิภาพรรณ อธิคมานนท์7 ที่ศึกษา
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ สำ�หรับ
ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ อำ�เภอบางปะหัน
ตามแนวคิดของกิบสัน มีผลทำ�ให้การรับรู้พลัง
อำ�นาจสูงขึ้น
ความรู้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ของตนเองในการ

ป้องกันโรคเบาหวาน ภายหลังการทดลองกลุม่ เสีย่ ง
โรคเบาหวาน กลุม่ ทดลองทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรมเสริม
สร้างพลังอำ�นาจ มีความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าของตนเอง ใน
การป้องกันโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมที่
ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม เสริมสร้างพลังอำ�นาจ
สามารถอธิบายได้ว่า การสะท้อนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การให้โอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น
จนสามารถรู้ ข้ อ ด้ อ ยหรื อ จุ ด บกพร่ อ งของ
ตนเอง พยายามปรับปรุงแก้ไข เลือกวิธีปฏิบัติ
ที่ เ หมาะสมจนทำ �ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ นในตนเอง
เกิ ด กำ � ลั ง ใจและเกิ ด ความรู้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ของ
ตนเองเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ศศิริญจ์ ไพรเขียว8 ที่ศึกษา
ผลของโปรแกรมการเสริ ม สร้ า งพลั ง อำ � นาจที่
บ้านต่อการรับรู้ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ
ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์การ
เจ็บป่วยของผู้สูงอายุ โรคเบาหวานชนิดที่ 2
และครอบครัว พบว่า การรับรู้ความรู้สึกที่
มีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ โรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้น
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน
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ภายหลังการทดลองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน กลุ่ม
ทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำ�นาจ
มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน
เพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างพลังอำ�นาจ สามารถอธิบายได้วา่ การจัด
กิจกรรมให้กลุม่ ทดลองได้เรียนรู้ สร้างทักษะการ
เลือกรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกาย และการ
จัดการอารมณ์ และมีการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติ
ทำ�ให้กลุ่มเสี่ยงมีส่วนร่วมในการประเมินผลและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง รวม
ทั้งมีการให้แรงเสริมทางบวก โดยกล่าวชมเชย
ทำ �ให้ ก ลุ่ ม เสี่ ย งโรคเบาหวานมี พ ฤติ ก รรมการ
ป้องกันตนเองจากโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น ผลการ
วิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ อรพิน เทิด
อุดมธรรม9 ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริม
พลังอำ�นาจต่อพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ในผู้ สู ง อายุ ที่ มี โ รคความดั นโลหิ ต สู ง ที่ ไ ม่ ท ราบ
สาเหตุ พบว่าพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อน
เพิ่มขึ้น
จากการศึกษาครั้งนี้ กิจกรรมการค้นพบ
สถานการณ์ จ ริ ง และการสะท้ อ นคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ เป็นกิจกรรมทีท่ �ำ ให้กลุม่ ตัวอย่างมอง
ตนเองได้ เ ป็ น อย่ า งดี แ ละร่ ว มหาแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหาของตนเอง และกิจกรรมการตัดสินใจ
เลือกวิธกี ารปฎิบตั ทิ เ่ี หมาะสม ทำ�ให้กลุม่ ตัวอย่าง
มีกำ�ลังใจในการปฎิบัติตน ซึ่งมีผลทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านของการรับรู้พลังอำ�นาจของ
ตนเอง ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าของตนเองและพฤติกรรม

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕

การป้องกันตนเองจากโรคเบาหวานซึ่งสามารถนำ�
แนวคิดของกิบสันไปดำ�เนินการในกลุ่มเสี่ยงโรค
เรื้อรังอื่นๆ ได้

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับ
การสนั บ สนุ น จากสำ � นั ก งานสาธารณสุ ข อำ � เภอ
หนองใหญ่ ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่และ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน
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