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กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจการดูแลสุขภาพตนเองใน ผูสูงอายุ โรคขอเขาเสื่อม 
บานเตานอ ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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บทคัดยอ
 การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพการณ ที่เกี่ยวของ
กับการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่มีปญหาขอเขาเส่ือม บานเตานอ ตําบลศิลา อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 2) กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมและ 3) ผลลัพธ
ของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมบานเตานอ ตําบลศิลา อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน กลุมเปาหมาย ไดแก ผูสูงอายุโรคขอเขาเส่ือม ท่ีมีระดับความรุนแรงของขอเขาเส่ือม ตั้งแตเล็กนอย 
ถึงปานกลาง จํานวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชไดแกแบบสัมภาษณ และแบบประเมินระดับความรับรูพลังอํานาจ และ
กระบวนการการประชุม การวางแผนอยางมีสวนรวมประยุกตใชดวยเทคนิค AIC ตามแนวความคิดเสริมสรางพลัง
อาํนาจของกิบ๊สัน (1993) สถิติทีใ่ชวเิคราะหขอมูล คือ คาเฉลีย่ รอยละ และวเิคราะหขอมูลเชิงคณุภาพ โดยวิธพีรรณา
วิเคราะห
 ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการณที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่มี
ปญหาขอเขาเสือ่ม วถิชีวีติในชมุชนของผสููงอายุ สวนใหญขาดความรเูรือ่งโรคขอเขาเส่ือมและการดแูลตนเอง ขาดความ
ตระหนักในการออกกําลังกายที่ถูกตอง ขาดการรวมกันออกกําลังกายอยางตอเนื่อง เพราะไมมีสถานท่ีออกกําลังกาย 
และไมมสุีขศาลาประจาํหมบูาน เมือ่ไมสบายเจบ็ปวยเล็กๆนอยๆซ้ือยาท่ีรานคาในหมูบานรบัประทานเอง 2) การดาํเนนิ
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมพบวามี 2 องคประกอบ 5 ขั้นตอน 
ดงันี ้องคประกอบที ่1 : การวางแผน และการออกแบบกระบวนการเสรมิสรางพลงัอาํนาจการดูแลตนเอง ของผสูงูอายุ
โรคขอเขาเส่ือม องคประกอบท่ี 2 : การดําเนินงานตามแผนการเสริมสรางพลังอํานาจการดูแลตนเองในผูสูงอายุโรค
ขอเขาเสื่อมประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังน้ี 1. การคนหาตัวตนท่ีแทจริง 2. สะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 3. ตัดสินใจ
เพือ่เลอืกปฏบิตั ิ4. การคงไวซึง่การปฏบิติัมกีารตดิตามและประเมนิผล 3) ผลลพัธของการดาํเนนิการตามกระบวนการ

1 นักศึกษาปริญญาโทชั้นปที่ 2 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ 
2 รองประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อาจารยที่ปรึกษาหลัก
3 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อาจารยที่ปรึกษารวม 
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เสริมสรางพลังอํานาจ 1) มีรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุในโรคขอเขาเส่ือมคือ TN 
model 2) โดยมีตัวชี้วัด เชิงพฤติกรรม 3 ประเด็นดังน้ี 1. มีการรับรูพลังอํานาจมากข้ึนทุกข้ันตอน 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
 จากสถานการณโครงสรางประชากรท่ีกําลังมีการ
เปล่ียนแปลงอยางตอเน่ืองในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
คาดการณวาในป พ.ศ.2568 จะมปีระชากรผสูงูอายทุัว่โลก
มากกวา 800 ลานคน จากแนวโนมที่จํานวนประชากร
เพ่ิมสงูข้ึนนาํมาซ่ึงปญหาดานสุขภาพการเจ็บปวยดวยโรค
เรือ้รัง เน่ืองจากผสูงูอายเุปนวยัทีม่กีารเสือ่มตามธรรมชาติ
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และพฤติกรรมตางๆ ในสังคม 
(ธีระนันท อินตะเสนา, 2556) 
 สถานการณโรคขอเสื่อม องคการอนามัยโลก 
(WHO, 2003) ใน พ.ศ.2563 ประมาณการวามปีระชากรโลก
ที่มีอายุมากกวา 60 ป เปนโรคขอเสื่อมมากกวารอยละ 
10 ปจจุบันประเทศไทยมีประชากรท้ังหมด 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
ประสงคตํ่ากวาเปาหมายทําใหเกิดภาวะน้ําหนักเกินและ
อวนหนวยใหบริการปฐมภูมิไมผานเกณฑมาตรฐานแตมี
ประชาชนไปใชบริการมากขึ้น (กระทรวงสาธารณสุข, 
2559)
 จากปญหาดังกลาวกระทรวงสาธารณสุขได
ตระหนักถึงความสําคัญของผูสูงอายุจึงมีนโยบายจัดทํา
แผนพัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ในการดูแลผูสูงอายุ และใหตระหนักในการดูแลสุขภาพ 
และถือเปนหนาท่ีของตนเอง (ยทุธศาสตรกระทรวงประจําป, 
พ.ศ. 2559)
 จังหวัดขอนแกน มีจํานวนประชากรทั้งหมด 
1,797,710 คน มีผูสูงอายุ 247,443 คน (รอยละ 13.77)
ของประชากรทัง้หมด อาํเภอทีม่จํีานวนผสููงอายมุากทีส่ดุ
คือ อําเภอเมือง ซ่ึงมีจํานวนผูสูงอายุเทากับ 52,551 
(รอยละ 21.21) ของประชากรผูสงูอายุทัง้หมด (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน, 2558) จากขอมูลจํานวน

ผูปวยโรคกระดกูและขอทีม่ารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลขอนแกน
แผนกผูปวยนอกมีจํานวนมากเชนกันโรคหนึง่คอืขอเขาเสือ่ม 
พบวา ในป2555, 2556, 2557 และ 2558 เทากับ 2704, 
2384, 2065 และ 1964 ราย (กลุมงานเวชสถิติ
โรงพยาบาลขอนแกน, 2558) 
 ชมุชนบานเตานอ ตําบลศลิาอําเภอเมอืง จังหวดั
ขอนแกนหมูที่ 7 เปนชุมชนขนาดกลางประชากรท้ังหมด 
1,134 คน จํานวนผูสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไปมี
จํานวน 125 คน ประชากรสวนใหญนั่งรอยพวงมาลัย
ทาํใหมีอาการปวดตามกลามเน้ือและขอตอ เปนโรคท่ีพบ
ไดเปนอันดับ 3 ของผูที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสง
เสรมิสุขภาพตําบลศลิา (โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตาํบลศลิา, 
2558) เปนพื้นที่ที่มีผู สูงอายุที่ยังไม เคยได รับการ
ตรวจประเมนิคัดกรองขอเขาเสือ่มทาํใหทําใหไมทราบถึง
ความชุกของโรคจึงไมมีแนวทางในการดูแลผูปวยโรคขอ
เขาเส่ือมในชุมชน ปญหาของผูสูงอายุบานเตานอมีความ
สําคัญมาก จึงควรสรางแรงพลังใหผูสูงอายุไดรับรูถึง
พลังอาํนาจท่ีมีอยูในตัวสามารถดูแลตนเองไดเน่ืองจากชุมชน
บานเตานอมีความเปนอยูอบอุนเปนสังคมเครือญาติ 
สามารถเปนแรงผลักดนัใหผูสูงอายุปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการดแูลตนเอง โดยใชกระบวนการเสรมิสรางพลงัอํานาจ
รวมกับการมีสวนรวมของชุมชน เปนแรงผลักดันใหเขาสู
กระบวนการดังกลาว (นราทิพย ไชยยา, 2555)
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีงานวิจัย
หลายงานวจัิยทีส่นบัสนนุการเสรมิสรางพลงัอาํนาจในการ
ดูแลตนเองของผสูงูอายโุรคขอเขาเสือ่มดงัผลการวจิยัของ
วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยาและคณะ (2551) ศึกษาเร่ือง
การศึกษาการสอนแบบเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแล
ตนเองสําหรับผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน จาก
การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 วิทยาลัย
นครราชสีมาผลการศึกษาพบวาคะแนนความรูและ
พฤตกิรรมหลงัไดรับการเสรมิสรางพลงัอาํนาจสงูกวากอน
เขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และกงพัฒน แกมนิล (2556) ไดศึกษา การพัฒนาศกัยภาพ
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ในการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ : บานโคกสะอาด 
หมูท่ี 4 ตําบลหอคํา อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
ผลการศึกษาพบวาการวางแผนแบบมีสวนรวมรวมกับ
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจทําใหผูสูงอายุมีความ
รูมากข้ึนสงผลใหการดูแลตนเองดีขึ้นดวย
 จากหลักการและปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษากระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจการดูแลตนเอง
ในผูสงูอายุโรคขอเขาเส่ือมบานเตานอ เพ่ือใหผสููงอายุเกิด
ความตระหนักในการดูแลตนเองและอยูในสังคมอยางมี
ความสุข

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพการณที่เก่ียวของกับการ
เสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่มี
ปญหาขอเขาเสื่อม บานเตานอ ตําบลศิลา อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน
 2.  เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเส่ือม 
 3.  เพือ่ศึกษาผลลพัธของกระบวนการเสรมิสราง
พลงัอาํนาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสือ่ม

3.  ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ี เปนกระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจไนการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม 
บานเตานอ ตําบลสิลา อาํเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน โดย
กําหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้
 1.  เนือ้หาทีใ่ชในการศกึษา ศกึษาสถานการณท่ี
เกี่ยวของกับการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเอง
ของผสูงูอายทุีม่ปีญหาขอเขาเสือ่ม บานเตานอ ตําบลศลิา 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนกระบวนการเสริมสราง
พลงัอํานาจในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสือ่ม
และผลของการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเอง
ของผูสงูอายุโรคขอเขาเส่ือมใชกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติั
การอยางมีสวนรวมตามแนวคิดของ Kurt Lewin, 1946 
และ John M. Cohen and Norman (1977) 

 2.  กลุมเปาหมาย คือประชาชนท่ีมีอายุ 60 ป
ข้ึนไปที่ไดรับการวินิจฉัยโดยประยุกตใช แนวทางการ
วินิจฉัย American  College  of   Rheumatology 
(Alman, 1991) ไดกําหนดเกณฑในการวินิจฉัยขอเขา
เสื่อมดังนี้ มีอาการปวดเขารวมกับอาการ/การตรวจพบ
อยางนอย 3 ใน 6 ขอตอไปน้ี (กฤษฎากมล ชืน่อ่ิม, 2555) 
1. อายต้ัุงแต 60 ปข้ึนไป 2. มขีอเขาฝดตงึตอนเชาแตนอย
กวา 30 นาที 3. มเีสียงกรอบแกรบ (crepitation) ภายใน
ขอเขาขณะท่ีมกีารเคล่ือนไหว 4. มกีารกดเจ็บขอเขาหรือ
บริเวณกระดูกงอก (bony tender tenderness) 
5. มกีระดูกขยายใหญข้ึนทีบ่รเิวณขอเขา (bonyenlargement) 
และ 6. คลําไมพบอาการขออุนและมีระดับความรุนแรง
ขอเขาเสื่อมในระดับรุนแรงนอยถึงปานกลางโดยใชแบบ
ประเมินความรุนแรงของโรคขอเขาเส่ือม Oxford Knee 
score (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ, 2556) จํานวน 
30 คน ผรูวมวิจัย ไดแกผูทีม่สีวนไดสวนเสีย เปนผทูีม่สีวน
รวมในการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุโรค
ขอเขาเสื่อม บานเตานอ หมูท่ี 7 ตําบลศิลา อําเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแกน ประกอบดวย 1. ผูใหญบาน บานเตานอ 
จาํนวน 1 คน 2. สมาชกิองคการบรหิารสวนตําบล จาํนวน 
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.  นาํรูปแบบการเสริมสรางพลังอาํนาจในตนเอง
ของผู สูงอายุโรคขอเขาเสื่อมบานเตานอ ตําบลศิลา 
ขยายผลไปใชในตําบลอ่ืนๆ ของอําเภอเมืองขอนแกน
 2.  ผูสูงอายุ มีความตระหนักในการออกกําลัง
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กายดวยตนเอง อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความแข็งแรง 
ลดความเจ็บปวดของขอเขาและสามารถทํากจิวตัรประจํา
วันไดอยางมีความสุข

5.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 1.  เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู ไดแก 
แบบประเมินความรุนแรงของโรคขอเขาเส่ือม Oxford 
Knee score (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 
แบบบันทึกท่ีสังเกต แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางของ
ผูสูงอายุ แบบสัมภาษณเชิงลึกของสํานักการพยาบาล 
(อัจฉรา ยุวดี, 2551) แบบสัมภาษณการรับรูพลังอํานาจ
ในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเส่ือม (Pretest) 
โดยประยุกตใชตามแนวคิดของกิบสัน (1993) โดย
ประยุกตจากแบบสัมภาษณของอัจฉรา ยุวดี, 2551 
แบบบันทกึการสนทนากลมุและการสงัเกตอยางมสีวนรวม
ในการประชุมการวางแผนแบบมีสวนรวม AIC
 2. เครือ่งมือทีใ่ชในการดาํเนนิการไดแกแนวทาง
การประชมุประยุกตใชวางแผนแบบมสีวนรวม AIC ดาํเนินการ 
กระบวนการเสรมิสรางพลงัอาํนาจของก๊ิบสัน (1993) การ
คัดเลือกพ้ืนท่ีและตัวแทนประชากรกลุมเปาหมายที่ใชใน
การวิจัยโดยการคัดกรองประยุกตใช แนวทางการวินจิฉยั 
American College of Rheumatology (Alman,1991) 
ไดกําหนดเกณฑในการวินิจฉัยขอเขาเสื่อมดังน้ี มีอาการ
ปวดเขารวมกบัอาการ/การตรวจพบอยางนอย 3 ใน 6 ขอ
ตอไปนี ้(กฤษฎากมล ชืน่อิม่) และมีระดบัความรุนแรงขอ
เขาเสื่อมในระดับรุนแรงนอยถึงปานกลางโดยใชแบบ
ประเมินความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม Oxford Knee 
score สรางเครื่องมือและจัดหาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
สรางแบบคําถามในการสัมภาษณ
 ดาํเนินกิจกรรม กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
การดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม ตามขอมูลท่ี
ไดจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ดังนี้

6.  สรุปผลการวิจัย
 ระยะท่ี 1 สภาพการณทีเ่ก่ียวการเสริมสรางพลัง
อาํนาจในการดแูลผูสูงอายุโรคขอเขาเสือ่ม และสรางความ
ไววางใจ โดยทีผู่วจิยัไดใชความผนูาํของอานนัท ปนยารชนุ
ผูนําคือคนท่ีคิด คนท่ีทําอะไรแลวคนอื่นเช่ือถืออยาก
ทาํตามและอยากสนบัสนุน (กระแส ชนะวงศ, 2557) โดยใช
พลงัแหงความรัก ความเอาใจใสเหมือนเปนญาติ ใหเกยีรติ 
ใหโอกาส แลเปนกัลยาณมิตรกับชาว บานทุกๆ คน กลุม
เปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 86.67 มีอายุใน
ชวง 65-69 ปรอยละ 36.67 อาชีพสวนใหญเปนพอบาน
หรือแมบาน คิดเปนรอยละ 63.33 และนับถอืศาสนาพุทธ
ทัง้หมด รายไดเฉลีย่ตอเดอืน 500-1,000 บาท แหลงทีม่า
ของรายไดหลัก เบีย้ผสูงูอายุ ผดููแลใกลชดิสวนใหญเปนบตุร
(รอยละ 50) สมาชิกในบานในครอบครัว 3-4 คน รอยละ 
66.67 และกจิกรรมทีทํ่าเปนประจาํ สวนใหญจะเปนการ
เลี้ยงหลานและรอยพวงมาลัย รอยละ 23.33 เทากัน 
ขอมูลสุขภาพ พบวาเมื่อเวลาเจ็บปวยใชสิทธ์ิบัตรทอง
รอยละ 73.33 โรคประจําตวัคอืโรคเบาหวานรอยละ 36.67
เม่ือมีอาการปวดเขามักเปนขางเดียว รอยละ 63.33 
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และ ใชวิธกีารรกัษาโดยการบบีนวดจาํนวน รอยละ 50.00 ขอมลู
การรับรูพลังอํานาจ 5 ดาน พบวา ดานความรูสึกตอการ
เจ็บปวย รูสึกวาตองควบคุมตนเอง รอยละ 70 การรับรู
เกีย่วกับการเจบ็ปวย สวนใหญรบัร ูไมรบัรคูอื สาเหตขุอง
การเจ็บปวยรอยละ 60 ดานความสามารถในการจัดการ
กับการเจ็บปวยและการดูแลสุขภาพตนเอง ไมสามารถ
ปฏิบัติตามแผนการรักษา รอยละ 86.67 ไมสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม รอยละ 66.67 และไมสามารถ
แสวงหาขอมูล ความรู ทักษะ รอยละ 96.673. ดานการ
รบัรูทีม่ผีลตอตนเอง การเหน็คุณคาในตนเองและแรงจูงใจ 
สวนใหญรับรู และการรับรูบทบาทและสัมพันธภาพ
กับสิ่งแวดลอม ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ตอตนเอง
และครอบครัว ไมมกีารเปล่ียนแปลง รอยละ 60 พฤตกิรรม
การดูแลสุขภาพดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุ
พฤติกรรมในการออกกําลังกาย สวนใหญจะเปนการ
ออกกําลังทั่วๆ ไปเชนยกแขนยกขากอนจะลุกจากท่ีนอน 
หรือกอนจะไปนึ่งขาว ไมคอยไดทําจริงจังโดยภาพรวม
สวนใหญผูสูงอายุโรคเขาเส่ือมออกกําลงักายไดดวยตนเอง
แตเปนการออกกําลังกายและการปฏิบัติตัวที่ไมถูกตอง 
อีกท้ังอาการปวดเข าเรื้อรังและไมคอยได รับคู มือ
ในการออกกําลังกาย  สภาพการณการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุโรคเขาเสื่อมไดแก นโยบายสาธารณสุข ไมมีการ
คัดกรองขอเขาเสื่อม การจัดส่ิงแวดลอมเพ่ือการดูแล
ตนเองดานสุขภาพ ไมมีสุขศาลา ไมมีสถานที่ออกกําลัง
กาย การใชสวมนัง่ยอง ประเด็นปญหาการดําเนนิงานการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมมีดังนี้
คอืขาดความรูขาดสถานท่ีและอุปกรณการออกกําลังกายขาด
การรณรงคการใชสวมไมมสุีขศาลาประจําหมูบาน การจัด
บริการสุขภาพยังไมครอบคลุมไมมีการคัดกรองขอเขา
เส่ือม การใหความรูพรอมคูมือในดานความตองการของ
ผูสูงอายุไดแก อยากใหคัดกรองขอเขาเสื่อมทุกป อยากมี
ความรูในการดูแลตนเองและวิธีปฏิบัติตัวพรอมคูมือตัว
หนงัสอืโตๆ มรูีปภาพอยากมีสุขศาลาอยากใหทมีหมอและ
อสม เยี่ยมบาน

 ระยะที่ 2 กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจใน
การดูแลตนเอง ในผสููงอายุโรคขอเขาเสือ่มของชุมชนบาน
เตานอมีดังนี้
 1. การวางแผนและการออกแบบกระบวนการ
เสรมิสรางพลังอํานาจการดแูลตนเองในผสููงอายุโรคขอเขา
เสื่อม
 2.  ปฏิบัติการณไดแกการคนพบสภาพการณ
จริง กอนเขารวมกิจกรรมในภาพรวมพบวา การรับรู
พลงัอาํนาจอยูในระดับนอยทุกดานหลังทาํกจิกรรมพบวา
การรบัรพูลงัอาํนาจอยใูนระดบัมากทกุดาน คอืพบวา ผสูงูอายุ
มกีารเปล่ียนแปลงดข้ึีน อยากคนหาคาํตอบมากข้ึน มกีาํลงัใจ
มคีวามหวังวาจะหาย และเร่ิมเปล่ียนแนวคิดวาทําแลวมัน
นาจะดีขึน้การไดสอบถามขอมูลเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
เชนการออกกําลังกายจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขเชน จาก
โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนตน 
การไดสอบถามขอมูลเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ เชนการ
ออกกําลังกายจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข คิดเปน คาเฉล่ีย 
2.93 ดานการสะทอนคดิอยางมวีจิารณญาณกอนเขารวม
กิจกรรมในภาพรวมกอนทํากิจกรรมมีการรับรูอยใูนระดับ
นอยคาเฉล่ียเทากับ 1.23 คือ การไดเปรียบเทียบขอดี
ขอเสียของการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองแตละวิธีดวย
เหตุผลจากการสัมภาษณและการสังเกตพบวาผูสูงอายุ
มกีารควบคุมตนเองในการออกกําลังกายแตเปนการควบคุม
ที่ทําจากความเคยชินปฏิบัติเหมือนเดิมโดยไมมีแนวทาง
ปฏิบตัทิีถ่กูตองตอโรคท่ีตนเองเปนหลังทาํกิจกรรม คาเฉล่ีย
ในภาพรวม อยใูนระดับมาก เทากบั 2.78 ดานการตัดสนิใจ
เลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมในภาพรวม กอนทํา
กิจกรรม มีการรับรูอยูในระดับมากคาเฉล่ียเทากับ 2.30 
พบวา เลอืกวิธอีอกกาํลงักายทีเ่หมาะสมและถนดั คาเฉลีย่
เทากับ 2.40 หลังทํากิจกรรม พบวา เลือกวิธีออกกําลัง
กายที่เหมาะสมท่ีถนัด สามารถปฏิบัติไดโดยงายและ
สะดวกท่ีจะปฏิบัติ มีคาเฉล่ีย เทากัน เทากับ 2.93 การคงไว
ซึ่งการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพหลังทํากิจกรรม พบวามี
ความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตัวใหถูกตองอยาง
ตอเน่ืองต้ังเปาหมายในการดูแลสุขภาพตนเองและรูสึก
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มัน่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง มคีาเฉล่ียเทากัน เทากับ
3.00
 3.  การนเิทศตดิตามผล ผานไป 2 สปัดาห ผสููงอายุ
ทกุคนไดนําความรูเก่ียวกับการออกกําลงักายโดยใชหมอนขิด 
และบันทึกในแบบบันทึกหลังจากตื่นนอนทุก มีความ
กระตือรือรนในการออกกําลงักาย มคีวามม่ันใจในตนเอง
และมีความภูมิใจท่ีไดชวยเหลือคนอ่ืน ภูมิใจท่ีตนเอง
ก็ทําได และไมรูสึกเปนภาระแตรูสึกสนุกในการทํา
 4. ในสัปดาหพบวาผูสูงอายุยงัคงออกกําลังกาย 
และแลกเปล่ียนเก่ียวกบัผลของการออกกําลังกายวาหลงั
จากทําแลวตอนน้ีไมมีอาการปวด กําลังขาก็ดีขึ้น ไมตอง
รบัประทานยาแกปวดมีความดีใจท่ีบรรลุเปาหมาย และมี
ความมุงม่ันที่จะทําตอไปอยางตอเนื่อง
 4.  สะทอนผลกระบวนการเสริมสรางพลงัอํานาจ
ปจจัยแหงความสําเร็จ กลุมผูนําชุมชนและผูสูงอายุกลุม
อยาง มีภาวะความเปนผูนํา คือ 6 F ไดแก Focus Fast 
Friendly Flexible Fun and Faith บริบทที่เอื้อตอการ
เสริมสรางพลังอํานาจ เพราะเปนหมบูานขนาดกลางและ
มีความสัมพันธกันแบบเครือญาติผูสูงอายุที่เปนท่ีเคารพ
รักของลูกๆหลานๆทําใหผูสูงอายุอยางมีความสุขอยาง
มีศักดิ์ศรีไมรู สึกเปนภาระแกบุตรหลาน ความรู สึก
เปนเจาของ ในการคิดการวิเคราะห การออกแบบหาวิธกีาร
ดูแลตนเองตามตนเองตองการ ความรักความสามัคคี
ของคนในชุมชนและการสนับสนนุจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจการดูแลตนเองของ
ผสูงูอายโุรคขอเขาเส่ือม บานเตานอ ตาํบลศลิา อาํเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน
 ระยะท่ี 3 ผลลัพธของกระบวนการเสริมสราง
พลังอํานาจในการดูแลตนเองของผู สูงอายุโรคขอเขา
เปรยีบเทยีบ พฤตกิรรมการออกกาํลังกายของกลมุเปาหมาย
ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบ พฤติกรรมการออกกําลงักายของ
กลุมเปาหมาย

พฤติกรรมที่ทํา
กอน หลัง

ผลตาง ผลการ
เปลีย่นแปลง
พฤติกรรม

1. ทานสามารถออกกําลังกายได
ดวยตนเอง

3.70 4.83 +1.13 เพิ่มขึ้น

2. ทานสามารถออกกําลงักายอยาง
นอยคร้ังละ 10-30 นาที

3.47 4.63 +1.17 เพิ่มขึ้น

3. ทานมีการยดืกลามเนือ้กอนออก
กาํลงักาย 5-10 นาทีทาํเปนประจาํ

3.20 4.97 +1.77 เพิ่มขึ้น

4. ทานสามารถออกกําลังกายได
อยางนอย 10-15 คร้ังตอเซ็ต

3.87 4.67 +0.80 เพิ่มขึ้น

5. ทานสามารถทาํทาออกกาํลงักาย
ไดอยางถูกตอง

2.90 4.87 +1.97 เพิ่มขึ้น

6. ทานสามารถจาํทาออกกําลงักาย
ไดอยางถูกตอง

3.17 4.63 +1.47 เพิ่มขึ้น

7. ทานไดรบัคูมอืหรือเอกสารเก่ียว
โรคขอเขาเส่ือมและดูทาการ
ออกกําลังกายจากคูมือ

2.07 5.00 +2.93 เพิ่มขึ้น

 ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบ พฤติกรรมการออกกาํลงั
กายของกลมุเปาหมาย พบวา ประเด็นทีม่กีารเปลีย่นแปลง
มากที่สุดคือ ได รับคูมือหรือเอกสารเกี่ยวกับโรคขอ
เขาเส่ือมและดูทาการออกกําลังกายจากคูมอื มผีลตางของ
คาเฉลี่ยอยูที่ 2.93 รองลงมาคือ มีความสามารถทําทา
ออกกําลังกายไดอยางถูกตองและนอยที่สุดคือสามารถ
ออกกําลังกายไดอยางนอย 10-15 ครั้งตอเซ็ต      
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ตารางท่ี 2 จาํนวน รอยละ การประเมนิสมรรถนะทางกาย
แยกกอน-หลัง

แบบทดสอบ กอน หลัง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ทดสอบความยืดหยุนของ
รางกายสวนลาง
- ผาน
- ไมผาน

17
13

56.67
43.33

24
6

80.00
20.00

รวม 30 100.00 30 100.00

2. การลุกนั่ง 5 ครั้ง
- ผาน
- ไมผาน

12
18

40.00
60.00

18
12

60.00
40.00

รวม 30 100.00 30 100.00

 ตารางที ่2 จาํนวน รอยละ การประเมนิสมรรถนะ
ทางกายและระดับความเจ็บปวด แยกกอน-หลังเขารวม
กจิกรรม พบวา กอนเขารวมกจิกรรม มผูีทีผ่านเกณฑการ
ทดสอบความยืดหยุนของรางกาย จํานวน 17 คน (รอยละ
56.67) การทดสอบกําลงักลามเน้ือขาโดยการลุกนัง่ 5 ครัง้
สวนใหญไมผานเกณฑจํานวน 18 คน (รอยละ 60) หลัง
เขารวมกิจกรรม มีผูผานเกณฑการทดสอบความยืดหยุน
ของรางกาย เพ่ิมมากขึ้น จํานวน 24 คน (รอยละ 80) 
การทดสอบกําลงักลามเน้ือขาโดยการลุกน่ัง 5 คร้ังสวนใหญ
ผานเกณฑจํานวน18 คน (รอยละ 60)

ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย ระดับความเจ็บปวด แยกกอน-หลัง
ระดับความ
เจ็บปวด

กอน หลัง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7
1
0
4
1
10
0
2
2
0
3

23.33
3.33

0
13.34
3.33
33.33

0
6.67
6.67

0
10.00

8
0
5
7
3
3
0
1
3
0
0

26.67
0

16.67
23.33
10.00
10.00

0
3.33
10.00

0
0

รวม 30 100.00 30 100.00

คาเฉลี่ย 4.23 2.97

 จากตารางที่ 3 คาเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะ
ทางกายและระดับความเจ็บปวด แยกกอน-หลงัในภาพรวม
ระดับความเจ็บของผู สูงอายุ คาเฉลี่ย กอนเขารวม
กิจกรรม 4.23 อยูในเกณฑ ปานกลาง หลังเขารวม
กิจกรรม พบวาระดับความปวดลดลงอยูในเกณฑเลก็นอย 
คาเฉล่ีย 2.97 กอนเขารวมกิจกรรม พบวาสวนใหญระดับ
ความเจ็บปวดอยูที่ ระดับ 5 ปานกลาง มีจํานวน 10 คน 
(รอยละ 33.33) หลังเขารวมกิจกรรม พบวาสวนใหญ
ระดับความเจ็บปวด อยูที่ ระดับ 0 คือไมปวดเลย 
มีจํานวน 8 คน (รอยละ 26.67)

7.  อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยเรื่องการเสริมสรางพลังอํานาจ 
ในการดูแลตนเองของผูสงูอายุโรคขอเขาเส่ือม มปีระเด็น
ที่ควรอภิปรายดังนี้ 
 1. สภาพการณที่เกี่ยวกับการเสริมสรางพลัง
อํานาจ ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ โรคขอเขาเส่ือมจาก
การศึกษาสภาพการณ ของผูสูงอายุโรคขอเขาเส่ือม
บานเตานอ พบวา การรับรพูลงัอาํนาจ พบวา การรับรตูอการ
เจ็บปวยเรื่องตองควบคุมตัวเองมากท่ีสุดรอยละ 70 
การรบัรเูกีย่วกบัโรคโดยภาพรวม สวนใหญรบัรูมาก ยกเวน
การรับรูเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บปวย ที่สวนใหญไมรับรู 
(รอยละ 60) ดานความสามารถในการจดัการกบัการเจบ็ปวย 
และการดูแลสุขภาพตนเองสวนใหญ สามารถจัดการได 
รอยละ 93.33 ได ยกเวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
รอยละ 66.67และการแสวงหาขอมูลและความรูทักษะ 
รอยละ 96.67 อาจเปนเพราะการควบคมุตัวเอง ของผูสงูอายุ
จากการสัมภาษณ  สวนใหญจะทําหลังจากต่ืนนอน 
เปนประจาํแตเปนการทาํ ตามความเคยชนิไมไดมหีลกัการ
เนื่องจากขาดความรูเก่ียวกับโรคขอเขาเส่ือม จึงขาด
ความตระหนักท่ีจะปฏบัิติตวัใหถกูตอง สอดคลองกบัการ
ศกึษาของธนิสา อนุญาหงส (2554) ซึง่กระบวนการเสริม
สรางพลังอํานาจการดูแลสุขภาพตนเองในผูสูงอายุมีเหตุ
จูงใจท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
พบวา สวนใหญตองการมีเพื่อน มีความเสมอภาคและให
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เกยีรติกนัมคีวามสขุสนกุไดความรูแลกเปลีย่นประสบการณ
เพิ่มคุณคาใหตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ (กระแส 
ชนะวงศและคณะ, 2559) สวนในเรือ่งการพฒันาพฤตกิรรม
การดูแลสุขภาพตนเอง ของผูมีนํ้าหนักเกินมาตรฐาน 
โดยกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ บานพะเนา 
อาํเภอเมอืงจังหวดั พบวาสาเหตขุองการอวนเกดิจากการ
บริโภคอาหารและขาดการออกกําลังกาย หลังการเขารวม
กจิกรรมพฤตกิรรมการดแูลตนเองสงูข้ึนและคาเฉลีย่ดชันี
มวลกายและเสนรอบเอวลดลงความตองการของผูสูงอายุ
โรคขอเขาเส่ือมในการดูแลตนเองและคนในชุมชน 
ตองการใหมีเจาหนาที่ตรวจคัดกรอง ขอเขาเสื่อมทุกป
อยากมีความรูในการดูแลตนเองและวิธีปฏิบัติตนเอง 
ทีถ่กูตองพรอมคมูอืทีตั่วหนังสอือานไดงาย และมีรูปภาพ
ประกอบ อยากมสุีขศาลาในหมบูาน จะไดไมตองไปซือ้ยา
กนิเอง เมือ่เจบ็ปวยเลก็นอยๆสวนของ อสม. และ รพ.สต. 
ก็อยากมีความรูในเร่ืองโรค และวิธีปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง 
เพื่อท่ีจะไดนําแนะนํากับผูปวยได และอยากใหมีทีมหมอ 
และ อสม. ติดตามเย่ียมบานเพ่ือสรางความอบอุน 
สรางความม่ันใจและเปนกําลังใจใหกับผูสูงอายุไดมีพลัง
ในการดูแลตนเอง และนอกจากน้ีทีมผูนําชุมชน มีภาวะ
ความเปนผนูาํ จะเห็นไดจากการรวมแรงรวมใจ ของชาวบาน
เมื่อเวลามีการจัดงาน ชาวบานจะใหความรวมมือ 
ใหการสนับสนุน เปนอยางดี มีความมุงม่ันในการพัฒนา 
มีความเสียสละ สนุกในการทํางาน มีความใฝหาความรู
สนับสนุนใหทีมมีความรูความสามารถ และไมรอชาเมื่อ
โอกาสมาถึง ซ่ึ ง  สอดคล องกับการบรรยายของ
ศาสตราจารย ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ เร่ืองภาวะผูนํา
และนวัตกรรมเพ่ือจัดการสุขภาพ (2557) ผูนําท่ีจะ
ประสบความสําเร็จไดตองมีคุณสมบัติ 6F ไดแก Focus 
Flexibility Fast Fun Friendly และ Faith และภาวะ
ผูนําคือคนที่คิดอะไร คนท่ีพูดอะไร คนที่ทําอะไรแลวคน
อื่นเช่ือถือ อยากทําตาม อยากชวยใหเกิดความสําเร็จ
ซึ่งส่ิงที่กลาวมาขางตนเปนส่ิงที่ชวยดึงและสรางพลังท่ีมี
อยูในตัวผูสูงสูงอายุออกมาใชเพื่อประโยชนและความสุข
ของผูสูงอายุนั่นเองกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ 

และการมีสวนรวมในการดูแลตนเอง ของผูสูงอายุโรค
ขอเขาเสื่อมการมีสวนรวมของชุมชน ในการดูแลตนเอง
ของผสููงอายโุรคขอเขาเสือ่มพบวาจาก การวางแผนรวมกัน
แบบ AIC กลุมเปาหมาย และผูมีสวนเกี่ยวรวมกันระดม
สมอง เกิดนวัตกรรมการออกกําลังกายคือ “หมอนขิด
พชิติเขาเส่ือม” พรอมคูมอืในการออกกําลังกาย และการ
ลงเย่ียม โดยมอบหมายให อสม. ดูแลผูสูงอายุที่อยูใน
ความรับผิดชอบในโซนของตนเอง อสม 1 คน ดูแล 
ผูสูงอายุประมาณ 2-5 คน ทาออกกําลังกายมี ทั้งหมด 
5 ทาดวยกัน และมีการติดตามใหกาํลงัใจแนะนําในปญหา
ที่พบหลังจากนําไปปฏิบัติ สอดคลองกับการศึกษาของ 
มิ่งขวัญ คงเจริญ (2553) ศึกษาการพัฒนารูปแบบ 
การเสริมสรางพลังอํานาจของชุมชนเพื่อเสริมสราง 
ความยั่งยืนของชุมชนแหงการเรียนรู ในแผนภูมิชุมชน
บานสันมะฮกฟา จังหวัดเชียงใหม พบวา องคประกอบ
การเสริมสรางความย่ังยืน ของชุมชนแหงการเรียนรูคือ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน การนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง มาสูชุมชน ตลอดจนการสราง
หลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตรวมกัน รูปแบบ
การเสริมสรางความยั่งยืน ของชุมชนแหงการเรียนรู
ในชุมชนเมืองและชุมชน ประกอบดวย การกําหนด
เปาหมายวางแผน การวิเคราะหความตองการของชุมชน 
การทําประชาคม การจัดเวทีชาวบานและการบันทึกการ
พัฒนาการเปล่ียนแปลงของชุมชนในการสรางชุมชน
แหงการเรียนรู 
 กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแล
สุขภาพตนเอง ของผูสูงอายุขอเขาเส่ือมจากการท่ีผสูงูอายุ
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมทั้ง 4 ขั้นตอนคือ 1) การ
คนพบขอเท็จจริง2) การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 
3) การตดัสินใจเลือกวิธปีฏบิติัทีเ่หมาะสมและ 4) การคงไว
ซึ่งการปฏิบัติที่เหมาะสม ผลหลังการเขารวมกิจกรรมพบ
วาระดับการรับรูพลังอํานาจ อยูในระดับมากทุกข้ันตอน 
อาจเปนเพราะผูสูงอายุรูสึกตัวเองเปนเจาของกิจกรรม 
และเขารวม ทกุขัน้ตอน สามารถคนพบคนปญหาท่ีตนเอง
เปนเกิดความตระหนักในปญหา จนสอดคลองกับแนวคิด
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ของกิ๊บสัน (Gibson,1993) การที่บุคคลเกิดการรับรู 
เกิดความตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นก็จะเกิดความรูสึก
สบัสน วติกกังวล ตอตานไมยอมรับปญหา แตจะดีข้ึนเม่ือ
คดิทบทวนกบัสิง่ทีเ่กิดขึน้กบัตนเอง มกีารต้ังความหวงัวา
ตนเองจะปรับเปล่ียนใหดีขึ้นทําใหมีกําลังใจเกิดขึ้น และ
ยังเกิดการสะทอนคิดเก่ียวกับสุขภาพและการเจ็บปวย
ของตนดวยตัวเองรถูงึความตองการของตน เกีย่วกับขอมูล
ความรูในความเจ็บปวย คนพบปญหาของตัวเองตาม
สภาพการณจรงิ สงผลใหกลมุตวัอยาง กลับมามองปญหา
ของตนเองสอดคลอง กับแนวคิดของก๊ิบสันเม่ือบคุคลรูสกึ
ถงึความไมมัน่ใจในตนเอง จะแสวงหาความชวยเหลือจาก
สิง่รอบขางเพ่ือใหไดขอมูลมากท่ีสุด มทีัง้การอานหนังสอื 
ซกัถามผรูู สอบถามจากทมีสขุภาพหรอืจากผมูปีระสบการณ
ทีค่ลายคลึงกัน นาํมาประกอบการตัดสนิใจ (นราทพิย ไชยยา,
2555) ทาํใหมกีารประเมินและคิดวเิคราะหถึงสถานการณ 
หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในแงมุมตางๆ เกิดความเขาใจ
ชดัเจน นาํไปสูการตัดสินใจแกปญหาและทํากจิกรรม เพือ่
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับการ
ศกึษาของจีรนชุ ศวิตานนท (2558) เรือ่งผลของโปรแกรม
การเสริมสรางพลังอํานาจ ตอพฤติกรรมการควบคุม
อาการหอบกําเริบและอัตราเร็วสูงสุดของลมหายใจออก
ในผูปวยโรคหอบหืด พบวาผลของการเสริมสรางพลังอํานาจ 
ในผูปวยโรคหอบหืดโดยเฉพาะในขั้นตอน การคนพบ
สภาพการณจริงของโรคที่เปน ทําใหกลุมตัวอยางได
เขาใจพยาธสิภาพของโรคเขาใจเปาหมาย และวธิกีารเรยีน
รูเพื่อการดูแลตนเองที่ถูกตอง หลีกเลี่ยงส่ิงกระตุนที่จะ
ทําใหเกิดอาการ และเขาใจถึงปจจัยตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกตัวเอง ที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
มีผลทําใหลดอาการกําเริบซํ้าได และผูสูงอายุยังไดการ
วางแผน รวมกันลงสูการปฏิบัติ จนกระท่ังเกิดการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรม และแนวคิดการดูแลตนเองของโอเร็ม
(Orem, 1991) ผลการศึกษาวิจัย พบวา การเสริมสราง
พลังอํานาจเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมและเพิ่มความ
สามารถในการปรับพฤติกรรมดูแลตนเองของผูปวยเบา

หวานชนดิท่ี 2 และสามารถควบคมุระดับน้ําตาลในเลอืด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ผลลัพธของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเส่ือม ไดแก 
ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย หลังการทํากิจกรรม
เสรมิสรางพลงั พบวากลมุตัวอยางสวนใหญดีข้ึน อาจเปน
เพราะกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจทําใหผูสูงอายุ
โรคขอเขาเสื่อมไดคิดวิเคราะห อยางเปนเหตุเปนผล
เก่ียวกับโรคท่ีเปนจากฟงบรรยาย ดูตัวอยางจากตัวแบบ 
การไดลงมือฝกปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไป มีคูมือไวใหดู 
และแบบบันทึกพันธะสัญญาท่ีทํารวมกันเปนเคร่ือง
ยึดเหนี่ยวอีกท้ังมีแรงสนับสนุนจากทีม โรงพยาบาล และ
อสม. ลงเย่ียมเปนกําลังใจความคิดใหมเขามาแทนท่ี
เปนเปาหมายทีตั่วเองต้ังใจจะทาํ จนกระทัง่บรรลเุปาหมาย 
มคีวามมัน่ใจ ยิง่ทําแลวสาํเรจ็ยิง่เพิม่ความมัน่ใจและใสใจ
อยากจะทํา วธิาวินท อํา่กลาง (2553) ศกึษาผลของโปรแกรม
การเสริมสรางพลังอาํนาจ รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
ในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
ท่ีไดประยกุตแนวคิดการเสรมิสรางพลังอํานาจรวมกับแรง
สนบัสนุนของเฮาสโดยมีกลยุทธในการจัดคอื กระบวนการ
กลมุ การเรียนรูจากตวัแบบ การแลกเปล่ียนประสบการณ 
การฝกปฏิบติัและรบัแรงสนบัสนนุทางสงัคม จากผวูจิยัใน
การใหความรูเพ่ิมเติมและยังมีคูมือการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน เพือ่จะไดไมลมืและปฏิบัตตัิวไดอยางถูกตอง
การติดตามเย่ียมบาน การบันทึกพฤติกรรมการกิน 
การออกกําลังกาย และระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อจะได
ทราบความกาวหนา ของการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ดานสมรรถนะทางกาย แยกกอน-หลังเขารวมกิจกรรม พบวา
หลังเขารวมกิจกรรม มีผูผานเกณฑการทดสอบความ
ยดืหยนุของรางกาย เพิม่มากขึน้ จาํนวน 24 คน (รอยละ 80) 
การทดสอบกําลังกลามเนื้อขาโดยการลุกน่ัง 5 คร้ัง 
สวนใหญผานเกณฑ จาํนวน 18 คน (รอยละ 60) อาจเปน
เพราะพลังอํานาจที่มีอยูในตัวของผูสูงอายุถูกนําออกมา
ใชจึงทําใหประสบความสําเร็จแมวาชวงระยะเวลาส้ันๆ
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8. ขอเสนอแนะ
 จากการศึกษาวิจัยกระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจ การดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคขอเขาเส่ือมมีขอ
เสนอแนะดังนี ้1. ควรมีการคดักรองขอเขาเสือ่มเบือ้งตน
เพื่อการปองกันไมใหเสื่อมมากข้ึนและใหสุขศึกษา และ
อบรมใหความรูเร่ืองโรคเขาเสื่อม แกเด็กนักเรียนเพื่อจะ
ไดนาํไปดูแลผสููงอายุทีบ่าน และตนเองจะไดรูวธิปีฏิบติัจะ
ไดเคยชินทําใหไมเปนโรคขอเขาเสื่อม 2. การนํารูปแบบ
การเสรมิสรางพลงัอาํนาจ ในการดูแลตนเองของผสูงูอายุ
โรคขอเขาเสือ่ม ไปใชในการดาํเนนิงานการดแูลตนเองของ
โรคขอเขาเสื่อม ขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆโดยปรับเปลี่ยน
ไปตามบรบิทของชมุชนนัน้ๆ 3. การทํางานในชุมชน เปน
งานทีล่ะเอยีดออนและตองใชระยะเวลานานกวาจะสราง
ศรัทธาใหคนในชมุชนยอมรบั สนับสนนุและยนิดใีหความ
รวมมือ ตองใชทัง้ศาสตรและศิลปซึง่ตองหมัน่ฝกฝนบอยๆ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชภาวะเปนผูนําการเปนผูฟงที่ดี 
คอืการฟงเปน จบัประเดน็ใหได และ 6 F ของศาสตราจารย 
ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ เปนหลักปฏิบัติจนกระทั่งงาน
วิจัยสําเร็จ
 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการวิจยัเก่ียวกับการเสริมสรางพลังอํานาจ 
ในการดูแลตนเองของโรคขอเขาเสื่อมในประชาชน
วัยทํางานโดยการมีสวนรวม 2. ควรนํารูปแบบการวิจัยนี้
ขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ โยการทําวิจัยแบบ Research 
and Development (R&D) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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