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กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจการดูแลสุขภาพตนเองใน ผูสูงอายุ โรคขอเขาเสื่อม
บานเตานอ ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
The Process of Self - Care Empowerment of the Elderly with Knee
Osteoartritis at Taonor Village, Sila Subdistrict, Mueang District,
Khon Kaen Province
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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพการณ ที่เกี่ยวของ
กับการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่มีปญหาขอเขาเสื่อม บานเตานอ ตําบลศิลา อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 2) กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมและ 3) ผลลัพธ
ของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมบานเตานอ ตําบลศิลา อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน กลุมเปาหมาย ไดแก ผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม ที่มีระดับความรุนแรงของขอเขาเสื่อม ตั้งแตเล็กนอย
ถึงปานกลาง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชไดแกแบบสัมภาษณ และแบบประเมินระดับความรับรูพลังอํานาจ และ
กระบวนการการประชุม การวางแผนอยางมีสวนรวมประยุกตใชดวยเทคนิค AIC ตามแนวความคิดเสริมสรางพลัง
อํานาจของกิบ๊ สัน (1993) สถิตทิ ใี่ ชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลีย่ รอยละ และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธพี รรณา
วิเคราะห
ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการณที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่มี
ปญหาขอเขาเสือ่ ม วิถชี วี ติ ในชุมชนของผูสูงอายุ สวนใหญขาดความรูเรือ่ งโรคขอเขาเสือ่ มและการดูแลตนเอง ขาดความ
ตระหนักในการออกกําลังกายที่ถูกตอง ขาดการรวมกันออกกําลังกายอยางตอเนื่อง เพราะไมมีสถานที่ออกกําลังกาย
และไมมีสขุ ศาลาประจําหมูบาน เมือ่ ไมสบายเจ็บปวยเล็กๆนอยๆซือ้ ยาทีร่ านคาในหมูบานรับประทานเอง 2) การดําเนิน
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมพบวามี 2 องคประกอบ 5 ขั้นตอน
ดังนี้ องคประกอบที่ 1 : การวางแผน และการออกแบบกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจการดูแลตนเอง ของผูสูงอายุ
โรคขอเขาเสื่อม องคประกอบที่ 2 : การดําเนินงานตามแผนการเสริมสรางพลังอํานาจการดูแลตนเองในผูสูงอายุโรค
ขอเขาเสื่อมประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังนี้ 1. การคนหาตัวตนที่แทจริง 2. สะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 3. ตัดสินใจ
เพือ่ เลือกปฏิบตั ิ 4. การคงไวซึง่ การปฏิบตั มิ กี ารติดตามและประเมินผล 3) ผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการ
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นักศึกษาปริญญาโทชั้นปที่ 2 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ
รองประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อาจารยที่ปรึกษาหลัก
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อาจารยที่ปรึกษารวม
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เสริมสรางพลังอํานาจ 1) มีรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุในโรคขอเขาเสื่อมคือ TN
model 2) โดยมีตัวชี้วัด เชิงพฤติกรรม 3 ประเด็นดังนี้ 1. มีการรับรูพลังอํานาจมากขึ้นทุกขั้นตอน 2. พฤติกรรมการ
ออกกําลังกายมากขึ้น 3. ระดับความเจ็บปวด พบวา ในภาพรวมคาเฉลี่ยความเจ็บปวดลดลงจาก 4.23 ลดลงเหลือ
2.97
คําสําคัญ: เสริมสรางพลังอํานาจ ผูสูงอายุ ขอเขาเสื่อม
Abstract
This study is a participatory action research. The objectives of this research were to 1) study
the situation related to self-care empowerment of the elderly who have osteoarthritis problems in
Taonor Village, Sila Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province , 2) study the process of the
self-care empowerment of the elderly with osteoarthritis , 3) study the results of the self-care
process empowerment of the elderly with osteoarthritis at Taonor Village, Sila Subdistrict, Mueang
District, Khon Kaen Province. The samples included 30 elderly people with osteoarthritis with pain,
degree form from minor to moderate. The research tools were an interview and an evaluation form
assessing the level of power and meeting process , participatory planning, application techniques,
the AIC as the concept of empowerment base on Gibson’s idea (1993). Statistics for data analyzing
were mean, standard deviation and qualitative data analyzed by descriptive analysis.
The results of this research showed that 1) the situation related to the self-care of the
elderly with osteoarthritis problems was the lifestyle of the community. The majority of them had
to sit ,gradually caused abrasion and corrosion, resulting in deterioration over time, Most of the
elderly lacked knowledge about osteoarthritis and self-care, they also lacked awareness on the
correct exercise. The lack of doing proper exercise wasongoing, they lacked doing exercise
continuously together because there was no place for the people in the community to do it. There
was no health center in the village. So, when they were sick, they bought some medicine from the
shops there. 2) The results of the process of self-care empowerment of the elderly with
osteoarthritis were found that there were two factors in ﬁve steps : planning and designing of the
empowerment process and self-care of the elderly with osteoarthritis, the implementation of the
plan to strengthen the power of self-care of the elderly osteoarthritis which consists of four steps
including 1) discovering reality 2) critical reﬂection 3) taking charge and 4) maintaining practically.
There was a follow - up and evaluation. 3) The results of the procedure revealed that 1) there was
a form of self-care empowerment of the elderly with osteoarthritis the TN model, 2) there were
three behavioral indicators : 1) having more power perception of every step, 2) doing more exercise,
and 3) the average pain level 0 decreased 0 from 04.230 to 02.97.
Keywords : Empowerment, Elderly Osteoarthritis of knee
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1. บทนํา
จากสถานการณโครงสรางประชากรทีก่ าํ ลังมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในการเขาสู สังคมผู สูงอายุ
คาดการณวาในป พ.ศ.2568 จะมีประชากรผูสูงอายุทวั่ โลก
มากกวา 800 ลานคน จากแนวโนมที่จํานวนประชากร
เพิม่ สูงขึน้ นํามาซึง่ ปญหาดานสุขภาพการเจ็บปวยดวยโรค
เรือ้ รัง เนือ่ งจากผูสูงอายุเปนวัยทีม่ กี ารเสือ่ มตามธรรมชาติ
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และพฤติกรรมตางๆ ในสังคม
(ธีระนันท อินตะเสนา, 2556)
สถานการณโรคขอเสื่อม องคการอนามัยโลก
(WHO, 2003) ใน พ.ศ.2563 ประมาณการวามีประชากรโลก
ที่มีอายุมากกวา 60 ป เปนโรคขอเสื่อมมากกวารอยละ
10 ปจจุบนั ประเทศไทยมีประชากรทัง้ หมด 64.5 ลานคน
ในจํานวนนี้ มีผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 9.4 ลานคน
หรือคิดเปนรอยละ ปญหาสุขภาวะในผูสูงอายุ ที่พบมาก
ที่สุด 5 อันดับตนไดแก โรคความดันโลหิตสูง รอยละ
41.41 ปญหาสุขภาพชองปากและฟนรอยละ 37.4 โรค
เบาหวานรอยละ 18.2 ซึมเศรารอยละ 13.4 และโรคขอ
เขาเสื่อมรอยละ 8.6 และพบวาผูสูงอายุมีพฤติกรรมพึง
ประสงคตํ่ากวาเปาหมายทําใหเกิดภาวะนํ้าหนักเกินและ
อวนหนวยใหบริการปฐมภูมิไมผานเกณฑมาตรฐานแตมี
ประชาชนไปใชบริการมากขึ้น (กระทรวงสาธารณสุข,
2559)
จากปญหาดั ง กลาวกระทรวงสาธารณสุ ข ได
ตระหนักถึงความสําคัญของผูสูงอายุจึงมีนโยบายจัดทํา
แผนพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ในการดูแลผูสูงอายุ และใหตระหนักในการดูแลสุขภาพ
และถือเปนหนาทีข่ องตนเอง (ยุทธศาสตรกระทรวงประจําป,
พ.ศ. 2559)
จั ง หวั ด ขอนแกน มี จํ า นวนประชากรทั้ ง หมด
1,797,710 คน มีผูสูงอายุ 247,443 คน (รอยละ 13.77)
ของประชากรทัง้ หมด อําเภอทีม่ จี าํ นวนผูสูงอายุมากทีส่ ดุ
คือ อําเภอเมือง ซึ่งมีจํานวนผู สูงอายุเทากับ 52,551
(รอยละ 21.21) ของประชากรผูสูงอายุทงั้ หมด (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน, 2558) จากขอมูลจํานวน
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ผูปวยโรคกระดูกและขอทีม่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลขอนแกน
แผนกผูปวยนอกมีจาํ นวนมากเชนกันโรคหนึง่ คือขอเขาเสือ่ ม
พบวา ในป2555, 2556, 2557 และ 2558 เทากับ 2704,
2384, 2065 และ 1964 ราย (กลุ มงานเวชสถิ ติ
โรงพยาบาลขอนแกน, 2558)
ชุมชนบานเตานอ ตําบลศิลาอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกนหมูที่ 7 เปนชุมชนขนาดกลางประชากรทั้งหมด
1,134 คน จํานวนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปมี
จํานวน 125 คน ประชากรสวนใหญนั่งรอยพวงมาลัย
ทําใหมีอาการปวดตามกลามเนือ้ และขอตอ เปนโรคทีพ่ บ
ไดเปนอันดับ 3 ของผู ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลศิลา (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศิลา,
2558) เป นพื้ น ที่ ที่ มี ผู สู ง อายุ ที่ ยั ง ไม เคยได รั บ การ
ตรวจประเมินคัดกรองขอเขาเสือ่ มทําใหทําใหไมทราบถึง
ความชุกของโรคจึงไมมีแนวทางในการดูแลผูปวยโรคขอ
เขาเสื่อมในชุมชน ปญหาของผูสูงอายุบานเตานอมีความ
สําคัญมาก จึงควรสรางแรงพลังใหผู สูงอายุไดรับรู ถึง
พลังอํานาจทีม่ อี ยูในตัวสามารถดูแลตนเองไดเนือ่ งจากชุมชน
บานเตานอมีความเปนอยู อบอุ นเปนสังคมเครือญาติ
สามารถเปนแรงผลักดันใหผูสูงอายุปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ในการดูแลตนเอง โดยใชกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
รวมกับการมีสวนรวมของชุมชน เปนแรงผลักดันใหเขาสู
กระบวนการดังกลาว (นราทิพย ไชยยา, 2555)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามี ง านวิ จั ย
หลายงานวิจยั ทีส่ นับสนุนการเสริมสรางพลังอํานาจในการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสือ่ มดังผลการวิจยั ของ
วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยาและคณะ (2551) ศึกษาเรื่อง
การศึกษาการสอนแบบเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแล
ตนเองสําหรับผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน จาก
การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 วิทยาลัย
นครราชสี ม าผลการศึ ก ษาพบวาคะแนนความรู และ
พฤติกรรมหลังไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจสูงกวากอน
เขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และกงพัฒน แกมนิล (2556) ไดศึกษา การพัฒนาศักยภาพ

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู สูงอายุ : บานโคกสะอาด
หมูที่ 4 ตําบลหอคํา อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ผลการศึกษาพบวาการวางแผนแบบมีส วนรวมรวมกับ
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจทําใหผูสูงอายุมีความ
รูมากขึ้นสงผลใหการดูแลตนเองดีขึ้นดวย
จากหลักการและปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษากระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจการดูแลตนเอง
ในผูสูงอายุโรคขอเขาเสือ่ มบานเตานอ เพือ่ ใหผูสูงอายุเกิด
ความตระหนักในการดูแลตนเองและอยูในสังคมอยางมี
ความสุข
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการณที่เกี่ยวของกับการ
เสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่มี
ปญหาขอเขาเสื่อม บานเตานอ ตําบลศิลา อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน
2. เพือ่ ศึกษากระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม
3. เพือ่ ศึกษาผลลัพธของกระบวนการเสริมสราง
พลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสือ่ ม
3. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนกระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจไนการดูแลตนเองของผู สูงอายุโรคขอเขาเสื่อม
บานเตานอ ตําบลสิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดย
กําหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้
1. เนือ้ หาทีใ่ ชในการศึกษา ศึกษาสถานการณที่
เกี่ยวของกับการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุทมี่ ปี ญหาขอเขาเสือ่ ม บานเตานอ ตําบลศิลา
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนกระบวนการเสริมสราง
พลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสือ่ ม
และผลของการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุโรคขอเขาเสือ่ มใชกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การอยางมีสวนรวมตามแนวคิดของ Kurt Lewin, 1946
และ John M. Cohen and Norman (1977)

2. กลุมเปาหมาย คือประชาชนที่มีอายุ 60 ป
ขึ้นไปที่ไดรับการวินิจฉัยโดยประยุกตใช แนวทางการ
วินิจฉัย American College of Rheumatology
(Alman, 1991) ไดกําหนดเกณฑในการวินิจฉัยขอเขา
เสื่อมดังนี้ มีอาการปวดเขารวมกับอาการ/การตรวจพบ
อยางนอย 3 ใน 6 ขอตอไปนี้ (กฤษฎากมล ชืน่ อิม่ , 2555)
1. อายุตงั้ แต 60 ปขึน้ ไป 2. มีขอเขาฝดตึงตอนเชาแตนอย
กวา 30 นาที 3. มีเสียงกรอบแกรบ (crepitation) ภายใน
ขอเขาขณะทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว 4. มีการกดเจ็บขอเขาหรือ
บริ เวณกระดู ก งอก (bony tender tenderness)
5. มีกระดูกขยายใหญขึน้ ทีบ่ ริเวณขอเขา (bonyenlargement)
และ 6. คลําไมพบอาการขออุนและมีระดับความรุนแรง
ขอเขาเสื่อมในระดับรุนแรงนอยถึงปานกลางโดยใชแบบ
ประเมินความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม Oxford Knee
score (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556) จํานวน
30 คน ผูรวมวิจยั ไดแกผูทีม่ สี วนไดสวนเสีย เปนผูทีม่ สี วน
รวมในการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุโรค
ขอเขาเสื่อม บานเตานอ หมูที่ 7 ตําบลศิลา อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย 1. ผูใหญบาน บานเตานอ
จํานวน 1 คน 2. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน
2 คน 3. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
จํานวน 1 คน 4. ประธานชมรมผูสูงอายุจํานวน 1 คน
5. ผูสูงอายุ 5 คน 6. กรรมการหมูบาน จํานวน 5 คน
7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเตานอ จํานวน
15 คน ระดมความคิดโดยการวางแผนแบบมีสวนรวม AIC
และสรางแนวคิดเสริมสรางพลังอํานาจ และยินดีเขารวม
โครงการ
3. ระยะเวลาในการวิจัย ระหวาง มิถุนายน
พ.ศ.2559– สิงหาคม พ.ศ.2559
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นํารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจในตนเอง
ของผู สู ง อายุ โรคขอเขาเสื่ อ มบานเตานอ ตํ า บลศิ ล า
ขยายผลไปใชในตําบลอื่นๆ ของอําเภอเมืองขอนแกน
2. ผูสูงอายุ มีความตระหนักในการออกกําลัง
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กายดวยตนเอง อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความแข็งแรง
ลดความเจ็บปวดของขอเขาและสามารถทํากิจวัตรประจํา
วันไดอยางมีความสุข
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
แบบประเมินความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม Oxford
Knee score (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556)
แบบบันทึกที่สังเกต แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางของ
ผู สูงอายุ แบบสัมภาษณเชิงลึกของสํานักการพยาบาล
(อัจฉรา ยุวดี, 2551) แบบสัมภาษณการรับรูพลังอํานาจ
ในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม (Pretest)
โดยประยุ ก ตใชตามแนวคิ ด ของกิ บ สั น (1993) โดย
ประยุกตจากแบบสัมภาษณของอัจฉรา ยุวดี, 2551
แบบบันทึกการสนทนากลุมและการสังเกตอยางมีสวนรวม
ในการประชุมการวางแผนแบบมีสวนรวม AIC
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการดําเนินการไดแกแนวทาง
การประชุมประยุกตใชวางแผนแบบมีสวนรวม AIC ดําเนินการ
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจของกิบ๊ สัน (1993) การ
คัดเลือกพื้นที่และตัวแทนประชากรกลุมเปาหมายที่ใชใน
การวิจยั โดยการคัดกรองประยุกตใช แนวทางการวินจิ ฉัย
American College of Rheumatology (Alman,1991)
ไดกําหนดเกณฑในการวินิจฉัยขอเขาเสื่อมดังนี้ มีอาการ
ปวดเขารวมกับอาการ/การตรวจพบอยางนอย 3 ใน 6 ขอ
ตอไปนี้ (กฤษฎากมล ชืน่ อิม่ ) และมีระดับความรุนแรงขอ
เขาเสื่อมในระดับรุนแรงนอยถึงปานกลางโดยใชแบบ
ประเมินความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม Oxford Knee
score สรางเครื่องมือและจัดหาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สรางแบบคําถามในการสัมภาษณ
ดําเนินกิจกรรม กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
การดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม ตามขอมูลที่
ไดจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ดังนี้
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6. สรุปผลการวิจัย
ระยะที่ 1 สภาพการณทีเ่ กีย่ วการเสริมสรางพลัง
อํานาจในการดูแลผูสูงอายุโรคขอเขาเสือ่ ม และสรางความ
ไววางใจ โดยทีผ่ วิู จยั ไดใชความผูนําของอานันท ปนยารชุน
ผู นําคือคนที่คิด คนที่ทําอะไรแลวคนอื่นเชื่อถืออยาก
ทําตามและอยากสนับสนุน (กระแส ชนะวงศ, 2557) โดยใช
พลังแหงความรัก ความเอาใจใสเหมือนเปนญาติ ใหเกียรติ
ใหโอกาส แลเปนกัลยาณมิตรกับชาว บานทุกๆ คน กลุม
เปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 86.67 มีอายุใน
ชวง 65-69 ปรอยละ 36.67 อาชีพสวนใหญเปนพอบาน
หรือแมบาน คิดเปนรอยละ 63.33 และนับถือศาสนาพุทธ
ทัง้ หมด รายไดเฉลีย่ ตอเดือน 500-1,000 บาท แหลงทีม่ า
ของรายไดหลัก เบีย้ ผูสูงอายุ ผูดูแลใกลชิดสวนใหญเปนบุตร
(รอยละ 50) สมาชิกในบานในครอบครัว 3-4 คน รอยละ
66.67 และกิจกรรมทีท่ าํ เปนประจํา สวนใหญจะเปนการ
เลี้ยงหลานและรอยพวงมาลัย รอยละ 23.33 เทากัน
ขอมูลสุขภาพ พบวาเมื่อเวลาเจ็บปวยใชสิทธิ์บัตรทอง
รอยละ 73.33 โรคประจําตัวคือโรคเบาหวานรอยละ 36.67
เมื่อมีอาการปวดเขามักเปนขางเดียว รอยละ 63.33
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และ ใชวิธกี ารรักษาโดยการบีบนวดจํานวน รอยละ 50.00 ขอมูล
การรับรูพลังอํานาจ 5 ดาน พบวา ดานความรูสึกตอการ
เจ็บปวย รูสึกวาตองควบคุมตนเอง รอยละ 70 การรับรู
เกีย่ วกับการเจ็บปวย สวนใหญรับรู ไมรับรูคือ สาเหตุของ
การเจ็บปวยรอยละ 60 ดานความสามารถในการจัดการ
กับการเจ็บปวยและการดูแลสุขภาพตนเอง ไมสามารถ
ปฏิบัติตามแผนการรักษา รอยละ 86.67 ไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รอยละ 66.67 และไมสามารถ
แสวงหาขอมูล ความรู ทักษะ รอยละ 96.673. ดานการ
รับรูทีม่ ผี ลตอตนเอง การเห็นคุณคาในตนเองและแรงจูงใจ
สวนใหญรับรู และการรับรู บทบาทและสัมพันธภาพ
กับสิ่งแวดลอม ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ตอตนเอง
และครอบครัว ไมมีการเปลีย่ นแปลง รอยละ 60 พฤติกรรม
การดู แ ลสุ ข ภาพดานการออกกํ า ลั ง กายของผู สู ง อายุ
พฤติกรรมในการออกกําลังกาย สวนใหญจะเปนการ
ออกกําลังทั่วๆ ไปเชนยกแขนยกขากอนจะลุกจากที่นอน
หรือกอนจะไปนึ่งขาว ไมคอยไดทําจริงจังโดยภาพรวม
สวนใหญผูสูงอายุโรคเขาเสือ่ มออกกําลังกายไดดวยตนเอง
แตเปนการออกกําลังกายและการปฏิบัติตัวที่ไมถูกตอง
อี ก ทั้ ง อาการปวดเข าเรื้ อ รั ง และไม ค อยได รั บ คู มื อ
ในการออกกําลังกาย สภาพการณการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุโรคเขาเสื่อมไดแก นโยบายสาธารณสุข ไมมีการ
คัดกรองขอเขาเสื่อม การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการดูแล
ตนเองดานสุขภาพ ไมมีสุขศาลา ไมมีสถานที่ออกกําลัง
กาย การใชสวมนัง่ ยอง ประเด็นปญหาการดําเนินงานการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู สูงอายุโรคขอเขาเสื่อมมีดังนี้
คือขาดความรูขาดสถานทีแ่ ละอุปกรณการออกกําลังกายขาด
การรณรงคการใชสวมไมมีสขุ ศาลาประจําหมูบาน การจัด
บริการสุขภาพยังไมครอบคลุมไมมีการคัดกรองขอเขา
เสื่อม การใหความรูพรอมคูมือในดานความตองการของ
ผูสูงอายุไดแก อยากใหคัดกรองขอเขาเสื่อมทุกป อยากมี
ความรูในการดูแลตนเองและวิธีปฏิบัติตัวพรอมคูมือตัว
หนังสือโตๆ มีรปู ภาพอยากมีสขุ ศาลาอยากใหทีมหมอและ
อสม เยี่ยมบาน

ระยะที่ 2 กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจใน
การดูแลตนเอง ในผูสูงอายุโรคขอเขาเสือ่ มของชุมชนบาน
เตานอมีดังนี้
1. การวางแผนและการออกแบบกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจการดูแลตนเองในผูสูงอายุโรคขอเขา
เสื่อม
2. ปฏิบัติการณไดแกการคนพบสภาพการณ
จริง กอนเขารวมกิจกรรมในภาพรวมพบวา การรับรู
พลังอํานาจอยูในระดับนอยทุกดานหลังทํากิจกรรมพบวา
การรับรูพลังอํานาจอยูในระดับมากทุกดาน คือพบวา ผูสูงอายุ
มีการเปลีย่ นแปลงดีขนึ้ อยากคนหาคําตอบมากขึน้ มีกาํ ลังใจ
มีความหวังวาจะหาย และเริม่ เปลีย่ นแนวคิดวาทําแลวมัน
นาจะดีขนึ้ การไดสอบถามขอมูลเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ
เชนการออกกําลังกายจากเจาหนาที่สาธารณสุขเชน จาก
โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนตน
การไดสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เชนการ
ออกกําลังกายจากเจาหนาที่สาธารณสุข คิดเปน คาเฉลี่ย
2.93 ดานการสะทอนคิดอยางมีวจิ ารณญาณกอนเขารวม
กิจกรรมในภาพรวมกอนทํากิจกรรมมีการรับรูอยูในระดับ
นอยคาเฉลี่ยเทากับ 1.23 คือ การไดเปรียบเทียบขอดี
ขอเสียของการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองแตละวิธีดวย
เหตุผลจากการสัมภาษณและการสังเกตพบวาผูสูงอายุ
มีการควบคุมตนเองในการออกกําลังกายแตเปนการควบคุม
ที่ทําจากความเคยชินปฏิบัติเหมือนเดิมโดยไมมีแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองตอโรคทีต่ นเองเปนหลังทํากิจกรรม คาเฉลีย่
ในภาพรวม อยูในระดับมาก เทากับ 2.78 ดานการตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมในภาพรวม กอนทํา
กิจกรรม มีการรับรูอยูในระดับมากคาเฉลี่ยเทากับ 2.30
พบวา เลือกวิธอี อกกําลังกายทีเ่ หมาะสมและถนัด คาเฉลีย่
เทากับ 2.40 หลังทํากิจกรรม พบวา เลือกวิธีออกกําลัง
กายที่เหมาะสมที่ถนัด สามารถปฏิบัติไดโดยงายและ
สะดวกที่จะปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย เทากัน เทากับ 2.93 การคงไว
ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพหลังทํากิจกรรม พบวามี
ความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตัวใหถูกตองอยาง
ตอเนื่องตั้งเปาหมายในการดูแลสุขภาพตนเองและรูสึก
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มัน่ ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีคาเฉลีย่ เทากัน เทากับ
3.00
3. การนิเทศติดตามผล ผานไป 2 สัปดาห ผูสูงอายุ
ทุกคนไดนําความรูเกีย่ วกับการออกกําลังกายโดยใชหมอนขิด
และบันทึกในแบบบันทึกหลังจากตื่นนอนทุก มีความ
กระตือรือรนในการออกกําลังกาย มีความมัน่ ใจในตนเอง
และมีความภูมิใจที่ไดชวยเหลือคนอื่น ภูมิใจที่ตนเอง
ก็ทําได และไมรูสึกเปนภาระแตรูสึกสนุกในการทํา
4. ในสัปดาหพบวาผูสูงอายุยงั คงออกกําลังกาย
และแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับผลของการออกกําลังกายวาหลัง
จากทําแลวตอนนี้ไมมีอาการปวด กําลังขาก็ดีขึ้น ไมตอง
รับประทานยาแกปวดมีความดีใจทีบ่ รรลุเปาหมาย และมี
ความมุงมั่นที่จะทําตอไปอยางตอเนื่อง
4. สะทอนผลกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
ปจจัยแหงความสําเร็จ กลุมผูนําชุมชนและผูสูงอายุกลุม
อยาง มีภาวะความเปนผูนํา คือ 6 F ไดแก Focus Fast
Friendly Flexible Fun and Faith บริบทที่เอื้อตอการ
เสริมสรางพลังอํานาจ เพราะเปนหมูบานขนาดกลางและ
มีความสัมพันธกันแบบเครือญาติผูสูงอายุที่เปนที่เคารพ
รักของลูกๆหลานๆทําใหผูสูงอายุอยางมีความสุขอยาง
มี ศั ก ดิ์ ศ รี ไ มรู สึ ก เปนภาระแกบุ ต รหลาน ความรู สึ ก
เปนเจาของ ในการคิดการวิเคราะห การออกแบบหาวิธกี าร
ดูแลตนเองตามตนเองตองการ ความรักความสามัคคี
ของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุโรคขอเขาเสือ่ ม บานเตานอ ตําบลศิลา อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน
ระยะที่ 3 ผลลัพธของกระบวนการเสริมสราง
พลังอํานาจในการดูแลตนเองของผู สูงอายุโรคขอเขา
เปรียบเทียบ พฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมเปาหมาย
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบ พฤติกรรมการออกกําลังกายของ
กลุมเปาหมาย
พฤติกรรมที่ทํา

ผลตาง

ผลการ
กอน หลัง
เปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม
1. ทานสามารถออกกําลังกายได 3.70 4.83 +1.13 เพิ่มขึ้น
ดวยตนเอง
2. ทานสามารถออกกําลังกายอยาง 3.47 4.63 +1.17 เพิ่มขึ้น
นอยครั้งละ 10-30 นาที
3. ทานมีการยืดกลามเนือ้ กอนออก 3.20 4.97 +1.77 เพิ่มขึ้น
กําลังกาย 5-10 นาทีทาํ เปนประจํา
4. ทานสามารถออกกําลังกายได 3.87 4.67 +0.80 เพิ่มขึ้น
อยางนอย 10-15 ครั้งตอเซ็ต
5. ทานสามารถทําทาออกกําลังกาย 2.90 4.87 +1.97 เพิ่มขึ้น
ไดอยางถูกตอง
6. ทานสามารถจําทาออกกําลังกาย 3.17 4.63 +1.47 เพิ่มขึ้น
ไดอยางถูกตอง
7. ทานไดรับคูมือหรือเอกสารเกีย่ ว 2.07 5.00 +2.93 เพิ่มขึ้น
โรคขอเขาเสื่ อ มและดู ท าการ
ออกกําลังกายจากคูมือ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบ พฤติกรรมการออกกําลัง
กายของกลุมเปาหมาย พบวา ประเด็นทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
มากที่ สุ ด คื อ ไดรั บ คู มื อ หรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ โรคขอ
เขาเสือ่ มและดูทาการออกกําลังกายจากคูมือ มีผลตางของ
คาเฉลี่ยอยูที่ 2.93 รองลงมาคือ มีความสามารถทําทา
ออกกําลังกายไดอยางถูกตองและนอยที่สุดคือสามารถ
ออกกําลังกายไดอยางนอย 10-15 ครั้งตอเซ็ต
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ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ การประเมินสมรรถนะทางกาย
แยกกอน-หลัง
แบบทดสอบ

กอน
หลัง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ทดสอบความยืดหยุนของ
รางกายสวนลาง
- ผาน
- ไมผาน
รวม
2. การลุกนั่ง 5 ครั้ง
- ผาน
- ไมผาน
รวม

17
13
30

56.67
43.33
100.00

24
6
30

80.00
20.00
100.00

12
18
30

40.00
60.00
100.00

18
12
30

60.00
40.00
100.00

ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ การประเมินสมรรถนะ
ทางกายและระดับความเจ็บปวด แยกกอน-หลังเขารวม
กิจกรรม พบวา กอนเขารวมกิจกรรม มีผทีู ผ่ านเกณฑการ
ทดสอบความยืดหยุนของรางกาย จํานวน 17 คน (รอยละ
56.67) การทดสอบกําลังกลามเนือ้ ขาโดยการลุกนัง่ 5 ครัง้
สวนใหญไมผานเกณฑจํานวน 18 คน (รอยละ 60) หลัง
เขารวมกิจกรรม มีผูผานเกณฑการทดสอบความยืดหยุน
ของรางกาย เพิ่มมากขึ้น จํานวน 24 คน (รอยละ 80)
การทดสอบกําลังกลามเนือ้ ขาโดยการลุกนัง่ 5 ครัง้ สวนใหญ
ผานเกณฑจํานวน18 คน (รอยละ 60)
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย ระดับความเจ็บปวด แยกกอน-หลัง
ระดับความ
เจ็บปวด
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
คาเฉลี่ย

กอน
จํานวน
7
1
0
4
1
10
0
2
2
0
3
30

หลัง
รอยละ
23.33
3.33
0
13.34
3.33
33.33
0
6.67
6.67
0
10.00
100.00

4.23

จํานวน
8
0
5
7
3
3
0
1
3
0
0
30

รอยละ
26.67
0
16.67
23.33
10.00
10.00
0
3.33
10.00
0
0
100.00
2.97

จากตารางที่ 3 คาเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะ
ทางกายและระดับความเจ็บปวด แยกกอน-หลังในภาพรวม
ระดั บ ความเจ็ บ ของผู สู ง อายุ คาเฉลี่ ย กอนเขารวม
กิจกรรม 4.23 อยู ในเกณฑ ปานกลาง หลังเขารวม
กิจกรรม พบวาระดับความปวดลดลงอยูในเกณฑเล็กนอย
คาเฉลีย่ 2.97 กอนเขารวมกิจกรรม พบวาสวนใหญระดับ
ความเจ็บปวดอยูที่ ระดับ 5 ปานกลาง มีจํานวน 10 คน
(รอยละ 33.33) หลังเขารวมกิจกรรม พบวาสวนใหญ
ระดั บ ความเจ็ บ ปวด อยู ที่ ระดั บ 0 คื อ ไมปวดเลย
มีจํานวน 8 คน (รอยละ 26.67)
7. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสือ่ ม มีประเด็น
ที่ควรอภิปรายดังนี้
1. สภาพการณที่เกี่ยวกับการเสริมสรางพลัง
อํานาจ ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ โรคขอเขาเสื่อมจาก
การศึ ก ษาสภาพการณ ของผู สู ง อายุ โรคขอเขาเสื่ อ ม
บานเตานอ พบวา การรับรูพลังอํานาจ พบวา การรับรูตอการ
เจ็ บ ปวยเรื่ อ งตองควบคุ ม ตั ว เองมากที่ สุ ด รอยละ 70
การรับรูเกีย่ วกับโรคโดยภาพรวม สวนใหญรับรูมาก ยกเวน
การรับรูเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บปวย ที่สวนใหญไมรับรู
(รอยละ 60) ดานความสามารถในการจัดการกับการเจ็บปวย
และการดูแลสุขภาพตนเองสวนใหญ สามารถจัดการได
รอยละ 93.33 ได ยกเวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รอยละ 66.67และการแสวงหาขอมูลและความรูทักษะ
รอยละ 96.67 อาจเปนเพราะการควบคุมตัวเอง ของผูสูงอายุ
จากการสั ม ภาษณ สวนใหญจะทํ า หลั ง จากตื่ น นอน
เปนประจําแตเปนการทํา ตามความเคยชินไมไดมีหลักการ
เนื่องจากขาดความรู เกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม จึงขาด
ความตระหนักทีจ่ ะปฏิบตั ติ วั ใหถูกตอง สอดคลองกับการ
ศึกษาของธนิสา อนุญาหงส (2554) ซึง่ กระบวนการเสริม
สรางพลังอํานาจการดูแลสุขภาพตนเองในผูสูงอายุมีเหตุ
จูงใจที่มีต อการเขารวมกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
พบวา สวนใหญตองการมีเพื่อน มีความเสมอภาคและให
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เกียรติกนั มีความสุขสนุกไดความรูแลกเปลีย่ นประสบการณ
เพิ่ ม คุ ณ คาใหตั ว เองไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (กระแส
ชนะวงศและคณะ, 2559) สวนในเรือ่ งการพัฒนาพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเอง ของผู มีนํ้าหนักเกินมาตรฐาน
โดยกระบวนการเสริ ม สรางพลั ง อํ า นาจ บานพะเนา
อําเภอเมืองจังหวัด พบวาสาเหตุของการอวนเกิดจากการ
บริโภคอาหารและขาดการออกกําลังกาย หลังการเขารวม
กิจกรรมพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงขึน้ และคาเฉลีย่ ดัชนี
มวลกายและเสนรอบเอวลดลงความตองการของผูสูงอายุ
โรคขอเขาเสื่ อ มในการดู แ ลตนเองและคนในชุ ม ชน
ตองการใหมีเจาหนาที่ตรวจคัดกรอง ขอเขาเสื่อมทุกป
อยากมีความรู ในการดูแลตนเองและวิธีปฏิบัติตนเอง
ทีถ่ กู ตองพรอมคูมือทีต่ วั หนังสืออานไดงาย และมีรปู ภาพ
ประกอบ อยากมีสขุ ศาลาในหมูบาน จะไดไมตองไปซือ้ ยา
กินเอง เมือ่ เจ็บปวยเล็กนอยๆสวนของ อสม. และ รพ.สต.
ก็อยากมีความรู ในเรื่องโรค และวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกตอง
เพื่อที่จะไดนําแนะนํากับผูปวยได และอยากใหมีทีมหมอ
และ อสม. ติ ด ตามเยี่ ย มบานเพื่ อ สรางความอบอุ น
สรางความมั่นใจและเปนกําลังใจใหกับผูสูงอายุไดมีพลัง
ในการดูแลตนเอง และนอกจากนี้ทีมผูนําชุมชน มีภาวะ
ความเปนผูนํา จะเห็นไดจากการรวมแรงรวมใจ ของชาวบาน
เมื่ อ เวลามี ก ารจั ด งาน ชาวบานจะใหความรวมมื อ
ใหการสนับสนุน เปนอยางดี มีความมุงมั่นในการพัฒนา
มีความเสียสละ สนุกในการทํางาน มีความใฝหาความรู
สนับสนุนใหทีมมีความรูความสามารถ และไมรอชาเมื่อ
โอกาสมาถึ ง ซึ่ ง สอดคล องกั บ การบรรยายของ
ศาสตราจารย ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ เรื่องภาวะผูนํา
และนวั ต กรรมเพื่ อ จั ด การสุ ข ภาพ (2557) ผู นํ า ที่ จ ะ
ประสบความสําเร็จไดตองมีคุณสมบัติ 6F ไดแก Focus
Flexibility Fast Fun Friendly และ Faith และภาวะ
ผูนําคือคนที่คิดอะไร คนที่พูดอะไร คนที่ทําอะไรแลวคน
อื่นเชื่อถือ อยากทําตาม อยากชวยใหเกิดความสําเร็จ
ซึ่งสิ่งที่กลาวมาขางตนเปนสิ่งที่ชวยดึงและสรางพลังที่มี
อยูในตัวผูสูงสูงอายุออกมาใชเพื่อประโยชนและความสุข
ของผู สูงอายุนั่นเองกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
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และการมีส วนรวมในการดูแลตนเอง ของผู สูงอายุโรค
ขอเขาเสื่อมการมีสวนรวมของชุมชน ในการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุโรคขอเขาเสือ่ มพบวาจาก การวางแผนรวมกัน
แบบ AIC กลุมเปาหมาย และผูมีสวนเกี่ยวรวมกันระดม
สมอง เกิดนวัตกรรมการออกกําลังกายคือ “หมอนขิด
พิชติ เขาเสือ่ ม” พรอมคูมือในการออกกําลังกาย และการ
ลงเยี่ยม โดยมอบหมายให อสม. ดูแลผูสูงอายุที่อยูใน
ความรับผิดชอบในโซนของตนเอง อสม 1 คน ดูแล
ผูสูงอายุประมาณ 2-5 คน ทาออกกําลังกายมี ทั้งหมด
5 ทาดวยกัน และมีการติดตามใหกําลังใจแนะนําในปญหา
ที่พบหลังจากนําไปปฏิบัติ สอดคลองกับการศึกษาของ
มิ่ ง ขวั ญ คงเจริ ญ (2553) ศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบ
การเสริ ม สรางพลั ง อํ า นาจของชุ ม ชนเพื่ อ เสริ ม สราง
ความยั่งยืนของชุมชนแหงการเรียนรู ในแผนภูมิชุมชน
บานสันมะฮกฟา จังหวัดเชียงใหม พบวา องคประกอบ
การเสริมสรางความยั่งยืน ของชุมชนแหงการเรียนรูคือ
การมี ส วนรวมในกิ จ กรรมของชุ ม ชน การนํ า แนวคิ ด
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มาสู ชุ ม ชน ตลอดจนการสราง
หลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตรวมกัน รูปแบบ
การเสริมสรางความยั่งยืน ของชุมชนแหงการเรียนรู
ในชุ ม ชนเมื อ งและชุ ม ชน ประกอบดวย การกํ า หนด
เปาหมายวางแผน การวิเคราะหความตองการของชุมชน
การทําประชาคม การจัดเวทีชาวบานและการบันทึกการ
พั ฒ นาการเปลี่ ย นแปลงของชุ ม ชนในการสรางชุ ม ชน
แหงการเรียนรู
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแล
สุขภาพตนเอง ของผูสูงอายุขอเขาเสือ่ มจากการทีผ่ สูู งอายุ
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมทั้ง 4 ขั้นตอนคือ 1) การ
คนพบขอเท็จจริง2) การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ
3) การตัดสินใจเลือกวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมและ 4) การคงไว
ซึ่งการปฏิบัติที่เหมาะสม ผลหลังการเขารวมกิจกรรมพบ
วาระดับการรับรูพลังอํานาจ อยูในระดับมากทุกขั้นตอน
อาจเปนเพราะผูสูงอายุรูสึกตัวเองเปนเจาของกิจกรรม
และเขารวม ทุกขัน้ ตอน สามารถคนพบคนปญหาทีต่ นเอง
เปนเกิดความตระหนักในปญหา จนสอดคลองกับแนวคิด
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ของกิ๊บสัน (Gibson,1993) การที่บุคคลเกิดการรับรู
เกิดความตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นก็จะเกิดความรูสึก
สับสน วิตกกังวล ตอตานไมยอมรับปญหา แตจะดีขนึ้ เมือ่
คิดทบทวนกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง มีการตัง้ ความหวังวา
ตนเองจะปรับเปลี่ยนใหดีขึ้นทําใหมีกําลังใจเกิดขึ้น และ
ยังเกิดการสะทอนคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บปวย
ของตนดวยตัวเองรูถึงความตองการของตน เกีย่ วกับขอมูล
ความรู ในความเจ็บปวย คนพบปญหาของตัวเองตาม
สภาพการณจริง สงผลใหกลุมตัวอยาง กลับมามองปญหา
ของตนเองสอดคลอง กับแนวคิดของกิบ๊ สันเมือ่ บุคคลรูสึก
ถึงความไมมัน่ ใจในตนเอง จะแสวงหาความชวยเหลือจาก
สิง่ รอบขางเพือ่ ใหไดขอมูลมากทีส่ ดุ มีทงั้ การอานหนังสือ
ซักถามผูรู สอบถามจากทีมสุขภาพหรือจากผูมีประสบการณ
ทีค่ ลายคลึงกัน นํามาประกอบการตัดสินใจ (นราทิพย ไชยยา,
2555) ทําใหมีการประเมินและคิดวิเคราะหถึงสถานการณ
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแงมุมตางๆ เกิดความเขาใจ
ชัดเจน นําไปสูการตัดสินใจแกปญหาและทํากิจกรรม เพือ่
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาของจีรนุช ศิวตานนท (2558) เรือ่ งผลของโปรแกรม
การเสริมสรางพลังอํานาจ ตอพฤติกรรมการควบคุม
อาการหอบกําเริบและอัตราเร็วสูงสุดของลมหายใจออก
ในผูปวยโรคหอบหืด พบวาผลของการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในผู ปวยโรคหอบหืดโดยเฉพาะในขั้นตอน การคนพบ
สภาพการณจริงของโรคที่เปน ทําใหกลุ มตัวอยางได
เขาใจพยาธิสภาพของโรคเขาใจเปาหมาย และวิธกี ารเรียน
รูเพื่อการดูแลตนเองที่ถูกตอง หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุนที่จะ
ทําใหเกิดอาการ และเขาใจถึงปจจัยตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกตัวเอง ที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง
มีผลทําใหลดอาการกําเริบซํ้าได และผูสูงอายุยังไดการ
วางแผน รวมกั น ลงสู การปฏิ บั ติ จนกระทั่ ง เกิ ด การ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม และแนวคิดการดูแลตนเองของโอเร็ม
(Orem, 1991) ผลการศึกษาวิจัย พบวา การเสริมสราง
พลังอํานาจเปนกิจกรรมที่ช วยสงเสริมและเพิ่มความ
สามารถในการปรับพฤติกรรมดูแลตนเองของผูปวยเบา

หวานชนิดที่ 2 และสามารถควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในการดูแลตนเองของผู สูงอายุโรคขอเขาเสื่อม ไดแก
ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย หลังการทํากิจกรรม
เสริมสรางพลัง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญดีขนึ้ อาจเปน
เพราะกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจทําใหผูสูงอายุ
โรคขอเขาเสื่อมไดคิดวิเคราะห อยางเปนเหตุเปนผล
เกี่ยวกับโรคที่เปนจากฟงบรรยาย ดูตัวอยางจากตัวแบบ
การไดลงมือฝกปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไป มีคูมือไวใหดู
และแบบบั น ทึ ก พั น ธะสั ญ ญาที่ ทํ า รวมกั น เปนเครื่ อ ง
ยึดเหนี่ยวอีกทั้งมีแรงสนับสนุนจากทีม โรงพยาบาล และ
อสม. ลงเยี่ยมเปนกําลังใจความคิดใหมเขามาแทนที่
เปนเปาหมายทีต่ วั เองตัง้ ใจจะทํา จนกระทัง่ บรรลุเปาหมาย
มีความมัน่ ใจ ยิง่ ทําแลวสําเร็จยิง่ เพิม่ ความมัน่ ใจและใสใจ
อยากจะทํา วิธาวินท อํา่ กลาง (2553) ศึกษาผลของโปรแกรม
การเสริมสรางพลังอํานาจ รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
ในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
ทีไ่ ดประยุกตแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจรวมกับแรง
สนับสนุนของเฮาสโดยมีกลยุทธในการจัดคือ กระบวนการ
กลุม การเรียนรูจากตัวแบบ การแลกเปลีย่ นประสบการณ
การฝกปฏิบตั แิ ละรับแรงสนับสนุนทางสังคม จากผูวิจยั ใน
การใหความรูเพิ่มเติมและยังมีคูมือการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน เพือ่ จะไดไมลืมและปฏิบตั ติ วั ไดอยางถูกตอง
การติ ด ตามเยี่ ย มบาน การบั น ทึ ก พฤติ ก รรมการกิ น
การออกกําลังกาย และระดับนํ้าตาลในเลือดเพื่อจะได
ทราบความกาวหนา ของการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ดานสมรรถนะทางกาย แยกกอน-หลังเขารวมกิจกรรม พบวา
หลังเขารวมกิจกรรม มีผู ผานเกณฑการทดสอบความ
ยืดหยุนของรางกาย เพิม่ มากขึน้ จํานวน 24 คน (รอยละ 80)
การทดสอบกํ า ลั ง กลามเนื้ อ ขาโดยการลุ ก นั่ ง 5 ครั้ ง
สวนใหญผานเกณฑ จํานวน 18 คน (รอยละ 60) อาจเปน
เพราะพลังอํานาจที่มีอยูในตัวของผูสูงอายุถูกนําออกมา
ใชจึงทําใหประสบความสําเร็จแมวาชวงระยะเวลาสั้นๆ
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8. ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยกระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจ การดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมมีขอ
เสนอแนะดังนี้ 1. ควรมีการคัดกรองขอเขาเสือ่ มเบือ้ งตน
เพื่อการปองกันไมใหเสื่อมมากขึ้นและใหสุขศึกษา และ
อบรมใหความรูเรื่องโรคเขาเสื่อม แกเด็กนักเรียนเพื่อจะ
ไดนําไปดูแลผูสูงอายุทบี่ าน และตนเองจะไดรูวิธปี ฏิบตั จิ ะ
ไดเคยชินทําใหไมเปนโรคขอเขาเสื่อม 2. การนํารูปแบบ
การเสริมสรางพลังอํานาจ ในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ
โรคขอเขาเสือ่ ม ไปใชในการดําเนินงานการดูแลตนเองของ
โรคขอเขาเสื่อม ขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆโดยปรับเปลี่ยน
ไปตามบริบทของชุมชนนัน้ ๆ 3. การทํางานในชุมชน เปน
งานทีล่ ะเอียดออนและตองใชระยะเวลานานกวาจะสราง
ศรัทธาใหคนในชุมชนยอมรับ สนับสนุนและยินดีใหความ
รวมมือ ตองใชทัง้ ศาสตรและศิลปซึง่ ตองหมัน่ ฝกฝนบอยๆ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชภาวะเปนผูนําการเปนผูฟงที่ดี
คือการฟงเปน จับประเด็นใหได และ 6 F ของศาสตราจารย
ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ เปนหลักปฏิบัติจนกระทั่งงาน
วิจัยสําเร็จ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจยั เกีย่ วกับการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในการดู แ ลตนเองของโรคขอเขาเสื่ อ มในประชาชน
วัยทํางานโดยการมีสวนรวม 2. ควรนํารูปแบบการวิจัยนี้
ขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ โยการทําวิจัยแบบ Research
and Development (R&D) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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