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บทคััดย่่อ
ผู้้�สููงอายุุที่่�นอนติิดเตีียงเป็็นระยะเวลานานมัักเกิิดภาวะแทรกซ้้อนตามมาได้้หลายประการ การจััดท่่าที่่�ถููกต้้อง
เหมาะสมมีีความจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อนและส่่งเสริิมความสุุขสบาย การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััย
กึ่่�งทดลองแบบวััดซ้ำำ��กลุ่่�มเดีียว มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั กิ าร
จััดท่่าผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เลืือกมาแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้้วย
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านจำำ�นวน 19 ราย ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�มีผู้้�สู
ี ูงอายุุติิดเตีียงอยู่่�ในเขตรัับผิิดชอบในเขตอำำ�เภอ
กุุดบาก จัังหวััดสกลนคร กลุ่่�มตััวอย่่างได้้เข้้าร่่วมโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจที่่�ผู้้�วิจัิ ยั พััฒนาขึ้้�นจากการประยุุกต์์
แนวคิิดการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจของ Gibson ร่่วมกัับการทบทวนวรรณกรรม เก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยใช้้แบบสัังเกต
การปฏิิบััติิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงสำำ�หรัับอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านที่่�ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�น ใช้้ระยะเวลา
ในการศึึกษา 8 สััปดาห์์ วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติิพรรณนา เปรีียบเทีียบค่่าคะแนนเฉลี่่�ยการปฏิิบััติิการจััดท่่าของ
กลุ่่�มตััวอย่่างก่่อนและหลัังได้้รัับโปรแกรมด้้วยสถิิติิทีีคู่่�
ผลการศึึกษาพบว่่า
ค่่าคะแนนเฉลี่่�ยการปฏิิบััติิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านสููงกว่่าก่่อน
ได้้รัับโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ p<.001 การศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่่า
โปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจช่่วยให้้อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านเกิิดความมั่่�นใจ รัับรู้้�ความสามารถ
ในตนเอง และสามารถปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงได้้อย่่างถููกต้้อง สามารถนำำ�โปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ
ต่่อการปฏิิบััติิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงไปใช้้ได้้จริิงในการดููแลผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงในชุุมชน
คำำ�สำำ�คััญ: โปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ การปฏิิบััติิการจััดท่่า ผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง อาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน
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Effect of Empowerment Program on Positioning Practice for Bedridden Elders
Among Village Health Volunteers

Abstract
Older persons who are bedbound for prolonged periods can experience various complications.
Proper positioning is essential to prevent complications and enhance comfortable among these
persons. This quasi-experimental study aimed to investigate the effect of an empowerment program
on the positioning of bedbound older persons by village health volunteers. The one group
pretest-posttest design was used. The purposive sample composed of 19 village health volunteers
who responsible for bedbound older persons in Kut Bak district, Sakon Nakhon province. The
sample participated in the empowerment program developed by the researcher basing on Gibson's
empowerment framework as well as literature review. The observation from developed by the
research was used to collect data about bed positioning perform by the participants of the study.
The duration of the study was eight weeks. Data were analyzed by descriptive statistics and the
comparison of the mean scores, before and after receiving the empowerment program, using
a paired t-test.
The results revealed that:
The mean score for positioning was significantly higher after the program than before at p<.001
level. The study showed that the empowerment program helped the village health volunteers to
become confident, be aware of self-efficacy, and to position bedbound older persons correctly.
The study also demonstrated use of the empowerment program among actual cases in the
community.
Keywords: Empowerment Program, Positioning Practice, Bedridden Elders, Village Health Volunteers
ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
การเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างประชากรของโลกใน
ปััจจุุบััน ประชากรมีีอััตราการเกิิดน้้อยลงและอายุุยืืน
มากขึ้้�น คาดการณ์์ว่่าในอีีก 40 ปีีข้้างหน้้า จะเป็็นสัังคม
แห่่งผู้้�สููงอายุุโดยสมบููรณ์์ จำำ�นวนประชากรทั่่�วโลกที่่�มีี
อายุุมากกว่่า 65 ปีี จะมีีจำ�ำ นวน 2 พัันกว่่าล้้านคน คิิดเป็็น
สััดส่่วนได้้ 1 ใน 5 หรืือร้้อยละ 20 ของประชากรทั้้�งโลก
ซึ่่�งพบได้้ในประเทศแถบยุุโรป โดยเฉพาะประเทศอิิตาลีี
เยอรมััน อัังกฤษ และสแกนดิิเนเวีีย ในเอเชีีย ประเทศญี่่�ปุ่่�น
ที่่�เป็็นสัังคมผู้้�สููงอายุุโดยสมบููรณ์์ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 2010
(World Health Organization [WHO], 2015) และ
จากข้้อมููลขององค์์การสหประชาชาติิ พบว่่า ในปีี ค.ศ.
2047 จำำ�นวนประชากรอายุุ 60 ปีี ของโลก จะมีีมากกว่่า
จำำ�นวนประชากรเด็็ก โดยประเทศที่่�มีีผู้้�สููงอายุุมากที่่�สุุด

3 อัันดัับแรกคืือ ญี่่�ปุ่่�น, อิิตาลีี และเยอรมััน มีีผู้้�สููงอายุุ
ร้้อยละ 32.0, 26.9 และ 26.8 ตามลำำ�ดับั ส่่วนประเทศไทย
มีีผู้้�สููงอายุุ ร้้อยละ 14.3 มากเป็็นอัันดัับที่่� 63 ของโลก
จากการคาดการณ์์จำำ�นวนประชากรผู้้�สููงอายุุในปีี ค.ศ.
2050 ในกลุ่่�มประเทศเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ พบว่่า
ประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�จะมีีจำ�ำ นวนประชากรผู้้�สููงอายุุ
มากเป็็ น อัั น ดัั บ ที่่� 2 คืื อ รองจากประเทศสิิ ง คโปร์์
(National Statistical Office, Ministry of Information
and Communication Technology, 2014)
การเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้ างประชากรของไทย
สััดส่่วนประชากรผู้้�สููงอายุุ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2503 พบว่่า
ประชากรอายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้�นไปมีีเพีียง 1.5 ล้้านคน
หรืือประมาณร้้อยละ 5.4 ของประชากรทั้้�งหมดแต่่ใน
ปีี พ.ศ. 2552 ขนาดประชากรตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้�นไป เพิ่่�มเป็็น
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7 เท่่า หรืือประมาณ 7.6 ล้้านคน ทำำ�ให้้ประเทศไทย
ก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุอย่่างเป็็นทางการ (National
Statistical Office, Ministry of Information and
Communication Technology, 2014) การเพิ่่�มขนาด
และสััดส่่วนประชากรสููงอายุุในประเทศไทยยัังคงสููง
อย่่ า งต่่ อ เนื่่�อง จากการคาดการณ์์ ใ นปีี พ.ศ.2568
จำำ�นวนผู้้�สููงอายุุจะเพิ่่�มเป็็น 14.9 ล้้านคน และ ในปีี
พ.ศ. 2573 จะเพิ่่�มเป็็น 17.8 ล้้านคน หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ
25 ของประชากรของประเทศ (Choonharas, 2010)
การเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างประชากรดัังกล่่าวทำำ�ให้้
ความต้้องการด้้านการดููแลสุุขภาพของประชากรผู้้�สููงอายุุ
เพิ่่�มขึ้้�น โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุที่่�มีปัี ญ
ั หาด้้านสุุขภาพเกี่่�ยวกัับ
โรคเรื้้�อรัังควบคู่่�ไปกัับการเสื่่�อมโทรมทั้้�งร่่างกายและจิิตใจ
และด้้วยเหตุุที่่�ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีปััญหาด้้านการเคลื่่�อนไหว
เป็็นระยะเวลายาวนานมากกว่่า 6 เดืือน ส่่งผลทำำ�ให้้เกิิด
ภาวะทุุพพลภาพ ต้้องพึ่่�งพาความช่่วยเหลืือจากญาติิ
หรืื อ ผู้้�ดูู แ ลในการทำำ �กิิจ วัั ตรประจำำ �วััน (Chansri &
Tan, 2012) การเกิิดภาวะทุุพพลภาพซึ่่�งพบ 1 ใน 4
ของผู้้�สููงอายุุมีีปััญหาสุุขภาพที่่�เป็็นเหตุุให้้ไม่่สามารถทำำ�
กิิจกรรมที่่�เคยทำำ�ได้้ ร้้อยละ 18.9 ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นปััญหา
ทุุพพลภาพระยะยาว จึึงเป็็นสาเหตุุการสููญเสีียปีีสุขุ ภาวะ
เนื่่�องจากโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุสำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้
ผู้้�สููงอายุุเข้้าสู่่�ภาวะทุุพพลภาพเร็็วขึ้้�น (Institute for
Population and Social Research Mahidol Univversity, 2013) จำำ�เป็็นต้้องได้้รับั การช่่วยเหลืือจากบริิการ
ด้้านสุุขภาพและสัังคมมากขึ้้�น ทำำ�ให้้การสููญเสีียค่่าใช้้จ่า่ ย
ในการดููแล ส่่งผลกระทบต่่อฐานะความเป็็นอยู่่�ของ
ผู้้�สููงอายุุ ครอบครััว ชุุมชน และกระทบต่่อภาพรวมของ
ประเทศทั้้�งสถานะทางเศรษฐกิิจ สัังคมและระบบบริิการ
สุุขภาพ (Mamom, 2012)
ในปีี พ.ศ. 2558 อายุุเฉลี่่�ยของคนไทยเพิ่่�มเป็็น
75 ปีี สามารถดููแลตััวเองได้้ ร้้อยละ 87.4 พึ่่�งพาบ้้าง
ร้้อยละ 11.3 และพึ่่�งพาทั้้�งหมด ร้้อยละ 1.3 (Choonharras, 2010) ซึ่่�งจะมีีผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงที่่�มีีปััญหาด้้าน
การเคลื่่�อนไหวเป็็นระยะเวลานานกว่่า 6 เดืือน ทำำ�ให้้เกิิด
ความพิิการหรืือทุุพพลภาพ จากข้้อมููลการสำำ�รวจสุุขภาวะ
116

พยาบาลสาร ปีีที่่� 47 ฉบัับที่่� 4 ตุุลาคม-ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้้�สููงอายุุไทยปีี พ.ศ. 2556 พบว่่าปััญหาด้้านสุุขภาพของ
ผู้้�สููงอายุุที่่�สููงเป็็นอัันดัับแรกคืือ การเคลื่่�อนไหว ร้้อยละ
57.8 รองลงมา ได้้แก่่ ปััญหาการได้้ยินิ หรืือสื่่�อความหมาย
ร้้อยละ 23.8 การมองเห็็น ร้้อยละ 19.2 การเรีียนรู้้�
ร้้อยละ 3.7 ด้้านจิิตใจหรืือพฤติิกรรม ร้้อยละ 2.6 และ
สติิปััญญา ร้้อยละ 2.2 ปััญหาที่่�พบในผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
ในด้้านการเคลื่่�อนไหวเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความสามารถจำำ�กััด
ในการทำำ�กิิจวััตรพื้้�นฐานประจำำ�วัันทำำ�ให้้ต้้องการความ
ช่่วยเหลืือจากผู้้�อื่่�นทั้้�งในการเคลื่่�อนย้้ายและการปฏิิบััติิ
กิิจวััตรประจำำ�วันั ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มนี้้�ไม่่สามารถย้้ายตำำ�แหน่่ง
ตััวเองขณะนั่่�งหรืือแม้้แต่่ขยัับตััวในท่่านอนหรืือการพลิิก
ตะแคงตััว การขัับถ่่าย ต้้องขัับถ่่ายในท่่านอนหรืืออยู่่�บน
เตีียง ผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงนี้้� มีีโรคประจำำ�ตััวหลายโรคทั้้�งที่่�
ควบคุุ มได้้ แ ละควบคุุ มไม่่ ได้้ นอกจากนี้้�ยัั งเป็็ นกลุ่่�ม
ผู้้�สูู ง อายุุ ที่่�มีี ภ าวะหง่่ อ มเปราะบาง ที่่�มีี ผ ลต่่ อ
ความต้้ อ งการการช่่ ว ยเหลืื อ ในการดำำ � เนิิ น ชีี วิิ ต และ
การเข้้าสัังคม (Nunsuphawat, 2009)
ภาวะแทรกซ้้อนจากปััญหาด้้านการเคลื่่�อนไหว
ของผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบทางด้้านร่่างกาย
อย่่างเห็็นได้้ชัดั ได้้แก่่ การเกิิดแผลกดทัับ การติิดเชื้้�อที่่�ปอด
การติิดเชื้้�อที่่�ระบบทางเดิินปััสสาวะ ท้้องผููก กล้้ามเนื้้�อ
ลีีบเล็็ก และข้้อติิด สำำ�หรัับการเกิิดแผลกดทัับในผู้้�สููงอายุุ
เกิิดขึ้้�นได้้ง่า่ ยและพบบ่่อย หากเกิิดแผลกดทัับก็็จะส่่งผล
ให้้แผลหายช้้า เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเสีียชีีวิติ ถึึง 4 - 6 เท่่า
และมีีแนวโน้้มสููงมากขึ้้�นเมื่่�ออายุุมากขึ้้�นร่่วมกัับมีีโรค
เมื่่�อเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจะส่่งผลให้้การดููแลซัับซ้้อน
เพิ่่�มขึ้้�น ค่่าใช้้จ่่ายในการดููแลเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งเป้้าหมายในการ
จััดบริิการสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มติิดเตีียง คืือ ดำำ�รงไว้้ซึ่่�ง
ภาวะสุุขภาพที่่�เป็็นอยู่่� ป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อน ป้้องกััน
การเกิิดภาวะทุุพพลภาพเพื่่�อให้้สามารถใช้้ชีีวิิตอยู่่�ใน
ครอบครััวชุุมชนได้้ตามอััตภาพ การจััดท่่า และพลิิก
ตะแคงตััวจึึงเป็็นกิิจกรรมที่่�มีีความสำำ�คััญผู้้�ดููแลสามารถ
ทำำ�ได้้และต้้องได้้รัับการสอนและฝึึกปฏิิบััติิให้้สามารถ
ปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้องนุ่่�มนวล (Chompunut, 2015)
การจัั ด ท่่ า และการพลิิ ก ตะแคงตัั ว เป็็ น กิิ จ กรรมที่่�มีี
ความสำำ�คััญและมีีความจำำ�เป็็นในการป้้องกัันการเกิิด
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ภาวะแทรกซ้้อนจากการนอนนานๆ ในผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
ที่่�มีีปัญ
ั หาด้้านการเคลื่่�อนไหว มีีการศึึกษาพบว่่า การจััด
ท่่านอนที่่�จะช่่วยกระจายและลดแรงกดที่่�ผิิวสััมผััสให้้เกิิด
ขึ้้�นน้้อยที่่�สุุด (Mamom, 2012) การดููแลเรื่่�องการจััดท่่า
ถึึงแม้้ผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงจะได้้รัับการดููแลจากผู้้�ดููแลหลััก
คืือสมาชิิกในครอบครััว แต่่จากการเปลี่่�ยนแปลงโครง
สร้้างประชากรที่่�ประเทศไทยพบว่่าการเปลี่่�ยนแปลงรููป
แบบการอยู่่�อาศััยของคนไทยที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ลัักษณะ
ครอบครััวที่่�เป็็นครอบครััวเดี่่�ยวมากขึ้้�น ในปีี พ.ศ. 2523
มีีสมาชิิกจำำ�นวน 5 คนต่่อครััวเรืือน ปีี พ.ศ. 2543
ขนาดลดลงเหลืือ 4 คนต่่อครััวเรืือน และพบว่่าครััวเรืือ
นไทยมีีขนาดเฉลี่่�ยพีียง 3 คนต่่อครััวเรืือน ในปีี พ.ศ.
2557 สมาชิิกในครััวเรืือนต้้องออกไปทำำ�งานนอกบ้้าน
ทำำ�ให้้ผู้้�สูงู อายุุติดิ เตีียงอยู่่�บ้า้ นเพีียงลำำ�พังั ส่่งผลให้้ผู้้�สูงู อายุุ
ติิดเตีียงได้้รับั การดููแลที่่�ไม่่ต่อ่ เนื่่�อง (National Statistical
Office, Ministry of Information and Communication
Technology, 2014) ระบบการดููแลโดยชุุมชนจึึงถืือเป็็น
ความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�อยู่่�ในสถานการณ์์
ดัังกล่่าว
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.)
เป็็ น ทรัั พ ยากรบุุ ค คลที่่�สำำ �คัั ญ ด้้ า นสุุ ข ภาพในชุุ ม ชน
ส่่วนใหญ่่มัักได้้รัับความเชื่่�อถืือว่่าเป็็นผู้้�อุุทิิศตนให้้กัับ
การทำำ�งานเพื่่�อชุุมชน มีีความรู้้�และใส่่ใจในเรื่่�องสุุขภาพ
ซึ่่�งถืือว่่า อสม.เป็็นรููปแบบหนึ่่�งของการมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชนในลัักษณะที่่�เป็็นกลุ่่�มชุุมชนและระดัับบุุคคล
มีีความสำำ�คััญเพราะเป็็นผู้้�ลงมืือปฏิิบััติิงานสาธารณสุุข
มููลฐานและเป็็นตััวจัักรสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้งานสาธารณสุุข
มููลฐานในชุุมชน มีีบทบาทและอิิทธิิพลในการเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิ ก รรมทางด้้ า นสุุ ข ภาพของประชาชนในพื้้�นที่่�
บทบาทและลัักษณะงานของ อสม.ที่่�ผ่่านมาจะเป็็น
การดำำ�เนิินงานที่่�เสร็็จสิ้้�นในระยะเวลาสั้้�นๆ แต่่ยัังมีีข้้อ
จำำ�กััดในการทำำ�งานที่่�ต้้องใช้้เวลาต่่อเนื่่�อง เช่่น การดููแล
ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง จะเห็็นได้้ชััดว่่า อสม. อาจมีีข้้อจำำ�กััดใน
การให้้ บ ริิ ก ารดูู แ ลติิ ด ตามผู้้�ป่่ ว ยเหล่่ า นี้้� (Chuengssathiensap & Suksut, 2007) และเนื่่�องจากบริิบท
สัังคมที่่�เปลี่่�ยนไปในสัังคมไทยพบว่่าสถานการณ์์ด้้าน

สุุขภาพในปััจจุุบัันซึ่่�งมีีความซัับซ้้อนมากขึ้้�น ส่่งผลให้้
การทำำ�งานในชุุมชนของ อสม.ขาดความต่่อเนื่่�องเกิิด
ความไม่่มั่่�นใจในการปฏิิบััติิงานในชุุมชนเนื่่�องจากมีีข้้อ
จำำ�กัดั ด้้านความรู้้�และความสามารถในการดููแล โดยเฉพาะ
การดููแลผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียง และนอกจากสมาชิิกในครอบครััว
ที่่�เป็็นผู้้�ดููแลหลัักแล้้วบุุคคลที่่�มีีบทบาทในการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียงในชุุมชนคืือ อสม. ซึ่่�งเป็็นบุุคคลที่่�อยู่่�ใกล้้ชิดิ ชุุมชน
เป็็นจิิตอาสา เป็็นสื่่�อกลางระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข
กัับชุุมชน (Peng Sangiam, Chaiyasang, & Ya Kasem,
2015) อสม.ควรได้้รัับการส่่งเสริิมให้้มีีศัักยภาพและ
ความสามารถ ซึ่่�งแนวทางหนึ่่�งคืือการเสริิมสร้้างพลััง
อำำ � นาจเพื่่�อให้้ เ กิิ ด การเรีี ย นรู้้� เกิิ ด ความตระหนัั ก
เป็็นการสร้้างความเข้้มแข็็งให้้ อสม. และยัังเป็็นการมุ่่�งเน้้น
การแก้้ไขปััญหา โดยใช้้กระบวนการที่่�เน้้นให้้มีีส่่วนร่่วม
ใช้้วิธีิ กี ารสนทนาแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และแสดงความคิิดเห็็น
ซึ่่�งกัันและกััน ร่่วมกัันระบุุปััญหาของตนเอง วิิเคราะห์์
สาเหตุุและความเป็็นมาของปััญหาโดยใช้้วิิจารณญาณ
ในการมองภาพที่่�ต้้องการจะเป็็นการร่่วมพััฒนาที่่�ทำำ�ให้้
เกิิดความยั่่�งยืืน
การเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ (Empowerment)
ตามแนวความคิิดของ Gibson (1993) เป็็นการสร้้างพลััง
การให้้อำำ�นาจ การให้้ความสามารถ เน้้นการเรีียนรู้้�ที่่�
ก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง ทั้้�งในระดัับบุุคคลและส่่งเสริิม
การรวมกลุ่่�มเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลง ทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�สึึก
เชื่่�อมั่่�นในตนเอง เกิิดความมั่่�นใจ รัับรู้้�พลัังอำำ�นาจในตนเอง
การเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจจึึงเป็็นแนวคิิดที่่�สามารถใช้้เป็็น
ทางเลืือกใหม่่แทนแนวคิิดเดิิมที่่�เคยเน้้นให้้บุคุ คลมีีความรู้้�
แบบท่่องจำำ�ในเรื่่�องที่่�ไกลหรืือไม่่มีคี วามสำำ�คัญ
ั และเน้้นให้้
บุุคคลทำำ�ตามที่่�บอกโดยมิิได้้คำำ�นึึงถึึงสภาพปััญหาทาง
สัังคมและเงื่่�อนไขอื่่�นของบุุคคลนั้้�น กระบวนการเสริิมสร้้าง
พลัังอำำ�นาจตามแนวคิิดของ Gibson เป็็นกระบวนการ
ส่่วนบุุคคลในการพััฒนาตนเอง ประกอบด้้วย 4 ขั้้�นตอน
ได้้แก่่ 1) การค้้นพบสภาพการณ์์จริิง 2) การสะท้้อนคิิด
อย่่างมีีวิิจารณญาณ 3) การตััดสิินใจเลืือกวิิธีีปฏิิบััติิ
กิิจกรรมที่่�เหมาะสม และ 4) การคงไว้้ซึ่่�งการปฏิิบััติิที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ การประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดการเสริิมสร้้างพลััง
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ผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั ิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
ในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน

อำำ � นาจเนื่่�องจากแนวคิิ ด ดัั ง กล่่ า วน่่ า จะทำำ � ให้้ อสม.
มีีความมั่่�นใจในความสามารถของตนเองในการจััดการ
และควบคุุมสถานการณ์์ที่่�ส่่งผลต่่อภาวะสุุขภาพของ
ผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง รวมทั้้�งมีีส่่วนร่่วมกัับทีีมสุุขภาพในการ
ตัั ด สิิ น ใจเลืื อ กวิิ ธีี ก ารดูู แ ลที่่�ดีี ที่่�สุุ ด และเหมาะสมกัั บ
ผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงที่่�อยู่่�ในความดููแล การเสริิมสร้้างพลััง
มิิใช่่เป็็นเพีียงการสอนหรืือการฝึึกฝนเท่่านั้้�นแต่่เป็็นการ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการตััดสิินใจ เพื่่�อการดููแลภาวะ
สุุขภาพของผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงได้้จริิงสามารถปรึึกษาทีีม
สุุขภาพเมื่่�อผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงต้้องการการดููแลที่่�ซัับซ้้อน
ขึ้้�นและพิิจารณาส่่งต่่อเพื่่�อการดููแลที่่�เหมาะสม
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่่�ยวกัับการเสริิมสร้้าง
พลัังอำำ�นาจอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ นสามารถ
ยืืนยัันได้้ว่่าสาสมารถช่่วยส่่งเสริิมความสามารถของ
อสม. ในการดููแลผู้้�ป่่วยกลุ่่�มต่่างๆในชุุมชนได้้ ตััวอย่่างเช่่น
การศึึกษาผลของโปรแกรมพััฒนาศัักยภาพอาสาสมััคร
สาธารณสุุขหมู่่�บ้า้ นในการดููแลผู้้�ป่ว่ ยแบบประคัับประคอง
ที่่�บ้้าน โดยอาศััยกรอบแนวคิิดการเรีียนรู้้�แบบมีีส่ว่ นร่่วม
ด้้ ว ยกระบวนการเรีี ย นรู้้�เชิิ ง ประสบการณ์์ ใ นการจัั ด
กิิจกรรมพััฒนาศัักยภาพการช่่วยดููแลผู้้�ป่่วยของ อสม.
ที่่�ปฏิิบััติิงานช่่วยดููแลผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองพบว่่า
หลัังเข้้าร่่วมโปรแกรม อสม. มีีคะแนนพฤติิกรรมการช่่วย
ดููแลผู้้�ป่่วยแบบประคัับประคองที่่�บ้้านในสััปดาห์์ที่่� 12
สููงกว่่าคะแนนพฤติิกรรมการดููแลผู้้�ป่่วยแบบประคัับประคองที่่�บ้้านก่่อนได้้รัับโปรแกรม แสดงให้้เห็็นว่่า
กิิจกรรมตามโปรแกรมพััฒนาศัักยภาพ อสม. มีีผลช่่วยให้้
อสม. สามารถพััฒนาพฤติิกรรมการช่่วยดููแลผู้้�ป่่วย
โรคหลอดเลืื อดสมองแบบประคัั บ ประคองที่่�บ้้ านได้้
(Sangchan, 2015) หรืือการศึึกษาผลของโปรแกรมการ
เสริิมพลัังอำำ�นาจต่่อการรัับรู้้�พลัังอำำ�นาจและการปฏิิบััติิ
การดููแลผู้้�สููงอายุุในภาวะสมองเสื่่�อมของ อสม. โดยได้้นำ�ำ
กรอบแนวคิิดพื้้�นฐานโปรแกรมการสร้้างพลัังอำำ�นาจ
โดยการประยุุกต์์แนวคิิดการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจของ
Gibson (1993) ที่่�มีีการพััฒนาการรัับรู้้�ความสามารถ
แห่่งตน 5 ขั้้�นตอน ซึ่่�งมีีความสอดคล้้องเชื่่�อมโยงกัับ
พื้้�นฐานความสามารถของบุุคคลที่่�มีีความตั้้�งใจและสนใจ
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กระทำำ�พฤติิกรรมการดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม
พบว่่าภายหลัังการทดลองกลุ่่�มที่่�ใช้้โปรแกรมการเสริิม
สร้้างพลัังอำำ�นาจ มีีคะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�พลัังอำำ�นาจสููง
กว่่าก่่อนได้้รับั โปรแกรม (Peng Sangiam et al., 2015)
นอกจากการศึึกษาการส่่งเสริิมพลัังอำำ�นาจใน อสม.
ดัั ง กล่่ า วแล้้ ว ยัั ง มีี ก ารศึึ ก ษาผลของโปรแกรมการ
เสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อความสามารถในการดููแลตนเอง
ของผู้้�ดูู แ ลผู้้�ป่่ ว ยในครอบครัั ว โดยใช้้ แ นวคิิ ด การ
เสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจของ Gibson ในกลุ่่�มตััวอย่่าง
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยในครอบครััว พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยความ
สามารถในการดููแลตนเองของผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยในครอบครััว
รายด้้านโดยรวมหลัังการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจสููงกว่่า
ก่่อนเข้้าโปรแกรม (Niangbut, 2015) จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่่าถึึงแม้้ อสม.จะได้้รับั การพััฒนาศัักยภาพ
อย่่างต่่อเนื่่�องแต่่ในด้้านการดููแลผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงซึ่่�งมีี
แนวโน้้มสููงขึ้้�น พบว่่า อสม. ยัังไม่่มีีความมั่่�นใจในการให้้
การดููแลผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงได้้โดยเฉพาะการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียงขณะติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน หาก อสม.ได้้รัับการ
เสริิมสร้้าง
ผู้้�วิิจััยในฐานะพยาบาลเวชปฏิิบััติิชุุมชนมีีบทบาท
สำำ�คัญ
ั ในการดููแลสุุขภาพของบุุคคลในชุุมชนและบทบาท
ที่่�สำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งคืือ การเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ
ทางสุุขภาพ (Pumsanguang, 2014) อีีกทั้้�งอััตราการเกิิด
แผลกดทัับของผู้้�ป่ว่ ยติิดเตีียงที่่�บ้้านยัังเป็็นตััวชี้้�วัดั คุุณภาพ
งานการพยาบาลในชุุมชนเพื่่�อประเมิินประสิิทธิิภาพ
การดูู แ ลผู้้�ป่่ ว ยติิ ด เตีี ย งที่่�บ้้ า นของพยาบาลวิิ ช าชีี พ
(Likitlucha, 2016) จากการทบทวนวรรณกรรมผู้้�วิจัิ ยั
พบว่่า อสม. ถึึงแม้้จะมีีการพััฒนาศัักยภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง
แต่่ในด้้านการดููแลผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงซึ่่�งมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น
พบว่่า อสม. ยัังไม่่มีคี วามมั่่�นใจในการให้้การดููแลผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียงได้้โดยเฉพาะการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงขณะ
ติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาเป็็นการติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน
เพื่่�อติิ ด ตามอาการทั่่�วไปเท่่ า นั้้�น (Sawatphol,
Pengpinit, Senanikarn, & Srisuraphon, 2016)
และยัังไม่่มีีการศึึกษาการใช้้แนวคิิดการเสริิมสร้้างพลััง
อำำ�นาจในการปฏิิบััติิของ อสม. ในการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุ
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ติิดเตีียง ผู้้�วิิจััยจึึงเล็็งเห็็นความสำำ�คััญในการนำำ�แนวคิิด
การเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจของ อสม.เพื่่�อให้้ความสามารถ
ปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียง ส่่งผลให้้ อสม. มองเห็็น
คุุณค่่าของตนเอง มีีความเชื่่�อมั่่�นในการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียงในชุุมชนส่่งผลให้้ผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงได้้รัับการ
เข้้าถึึงระบบบริิการได้้รับั การดููแลต่่อเนื่่�อง และได้้รับั การ
บริิการแบบผสมผสาน ซึ่่�งเป็็นการจััดบริิการที่่�ตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียง ส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิติ
ให้้ดีีขึ้้�นสอดคล้้องกัับแผนผู้้�สููงอายุุแห่่งชาติิฉบัับที่่� 2
(2545-2564) ที่่�ระบุุว่่าบุุคลากรสุุขภาพควรมุ่่�งเน้้น
ครอบครััวและชุุมชนเป็็นสถาบัันหลัักที่่�เกื้้�อหนุุนผู้้�สููงอายุุ
และรองรัับนโยบายการดููแลต่่อเนื่่�องที่่�บ้้านอย่่างเป็็น
รููปธรรมต่่อไป
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
เพื่่�อศึึกษาผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลััง
อำำ � นาจต่่ อ การปฏิิ บัั ติิ ก ารจัั ด ท่่ า ผู้้�สูู ง อายุุ ติิ ด เตีี ย งใน
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
โปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ
1. การค้้นพบสภาพการณ์์จริิง
2. การสะท้้อนคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ
3. การตััดสิิในใจเลืือกวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เหมาะสม
4. การคงไว้้ซึ่่�งการปฏิิบััติิที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย
งานวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นงานวิิจััยกึ่่�งทดลองแบบวััดซ้ำำ��
กลุ่่�มเดีียวเพื่่�อศึึกษาผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลััง
อำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงในอาสา
สมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร คืือ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้าน จัังหวััดสกลนคร
กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้านในเขตอำำ�เภอกุุดบาก จัังหวััดสกลนคร ทำำ�การ

สมมติิฐานการวิิจััย
อาสาสมัั ค รสาธารสุุ ข ประจำำ � หมู่่�บ้้ า นมีี ค ะแนน
การปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงหลัังได้้รับั โปรแกรม
การเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจสููงกว่่าก่่อนได้้รัับโปรแกรม
กรอบแนวคิิดที่่�ใช้้ในการวิิจััย
การศึึ ก ษาครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิ จัั ย ได้้ นำำ � กรอบแนวคิิ ด การ
เสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจของ Gibson (1993) เป็็นการ
สร้้างพลััง การให้้อำำ�นาจ การส่่งเสริิมความสามารถ
เน้้ น การเรีี ย นรู้้�ที่่�ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การเปลี่่�ยนแปลงเป็็ น
กระบวนการส่่วนบุุคคลในการพััฒนาตััวเอง ประกอบด้้วย
4 ขั้้�นตอน ได้้ แ ก่่ 1) การค้้ น พบสภาพการณ์์ จ ริิ ง
2) การสะท้้อนคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ 3) การตััดสิินใจ
เลืือกวิิธีีปฏิิบััติิกิิจกรรมที่่�เหมาะสม 4) การคงไว้้ซึ่่�งการ
ปฏิิบััติิที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้ อสม. สามารถคงไว้้ซึ่่�ง
การปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่าผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มติิดเตีียงได้้อย่่างถููกต้้อง
ซึ่่�งสามารถกำำ�หนดกรอบแนวคิิดการวิิจััยได้้ดัังนี้้�

การปฏิิบััติิการจััดท่่า
ผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง

คััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) จำำ�นวน 19 ราย ดำำ�เนิินการศึึกษาในช่่วงเดืือน
เมษายน ถึึง มิิถุุนายน พ.ศ. 2561 สำำ�หรัับกลุ่่�มตััวอย่่าง
คััดเลืือกตามเกณฑ์์ ดัังนี้้� 1) เป็็น อสม.อย่่างน้้อย 1 ปีี
2) มีีผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงในเขตรัับผิิดชอบ 3) มีีสุุขภาพ
ร่่างกายแข็็งแรง ไม่่มีีปััญหาสุุขภาพด้้านโครงร่่างและ
กล้้ามเนื้้�อ 4) ยิินยอมเข้้าร่่วมการศึึกษาวิิจัยั และให้้ความ
ร่่วมมืือจนสิ้้�นสุุดโครงการ
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ผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั ิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
ในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
1) โปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั ิ
การจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงในอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน
2) คู่่�มืือการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงพััฒนามาจาก
การทบทวนวรรณกรรมและศึึกษาเอกสารวิิชาการ
3) แบบสัังเกตการปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียง
ซึ่่�งแบบสัังเกตการปฏิิบััติิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
นำำ�ไปให้้ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจำิ �ำ นวน 6 ท่่าน พิิจารณาความตรงเชิิง
เนื้้�อหา ความครอบคลุุม ความชััดเจนและความเหมาะสม
ของภาษาที่่�ใช้้ และนำำ�มาคำำ�นวณค่่าดััชนีีความตรงตาม
เนื้้�อหา (content validity index หรืือ CVI) มีีค่า่ เท่่ากัับ
0.96 ผู้้�วิิจััยนำำ�แบบสัังเกตการปฏิิบััติิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียง นำำ�ไปทดลองใช้้กับั อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้านที่่�มีีคุุณสมบััติิคลายคลึึงกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน
10 ราย แล้้วนำำ�คะแนนมาคำำ�นวณหาความเชื่่�อมั่่�นของ
เครื่่�องมืือ โดยใช้้สููตร Kuder-Richardson (KR-21)
มีีค่่าเท่่ากัับ 0.95
การพิิทัักษ์์สิิทธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง
ผู้้�วิิ จัั ย ดำำ � เนิิ น การพิิ ทัั ก ษ์์ สิิ ท ธิิ ข องกลุ่่�มตัั ว อย่่ า ง
โดยเสนอโครงร่่ า งวิิ จัั ย ต่่ อ คณะกรรมการจริิ ย ธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ตามเอกสาร
เลขที่่� 042/2018 เมื่่�อผ่่านการอนุุมัติั แิ ล้้ว ผู้้�วิจัิ ยั แนะนำำ�ตัวั
ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์และขั้้�นตอนการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
พร้้อมทั้้�งขอความร่่วมมืือในการทำำ�วิิจััยให้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
ทราบและให้้กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นผู้้�ตััดสิินใจเข้้าร่่วมการวิิจัยั
ด้้วยตนเองด้้วยความสมััครใจ และชี้้�แจงให้้ทราบว่่ากลุ่่�ม
ตััวอย่่างมีีสิิทธิ์์�ที่่�จะปฏิิเสธการเข้้าร่่วมวิิจััยในครั้้�งนี้้� และ
มีีสิิทธิ์์�ที่่�จะยกเลิิกได้้ตลอดเวลา โดยจะไม่่มีีผลเสีียใด ๆ
ต่่อกลุ่่�มตััวอย่่าง หากมีีข้้อสงสััยสามารถสอบถามผู้้�วิิจััย
ได้้ตลอดเวลา ข้้อมููลที่่�ได้้จากกลุ่่�มตััวอย่่างจะถููกเก็็บเป็็น
ความลัับและนำำ�มาใช้้เฉพาะในการวิิจััยครั้้�งนี้้�เท่่านั้้�น
การเสนอข้้อมููลกระทำำ�ในภาพรวมและนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
ในทางวิิชาการ ขั้้�นตอนและวิิธีีการศึึกษาครั้้�งนี้้�ไม่่ก่่อให้้
เกิิดอัันตรายต่่อกลุ่่�มตััวอย่่างและผู้้�วิิจััยคำำ�นึึงถึึงกลุ่่�ม
ตััวอย่่างโดยจะไม่่รบกวนเวลาพัักผ่่อนของกลุ่่�มตััวอย่่าง
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เมื่่�อกลุ่่�มตััวอย่่างยิินดีีเข้้าร่่วมการวิิจัยั ผู้้�วิจัิ ยั จึึงดำำ�เนิินการ
รวบรวมข้้อมููลต่่อไป
ขั้้�นดำำ�เนิินการศึึกษาวิิจััย โดยมีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
1. ขั้้�นเตรีียมการ
1.1 ประสานงานกลุ่่�มตััวอย่่างและนััดหมาย
วััน เวลา สถานที่่�ในการจััดกิิจกรรม
1.2 เตรีียมสถานที่่� อุุปกรณ์์ในการจััดกิิจกรรม
ได้้แก่่ โต๊๊ะ เก้้าอี้้� เครื่่�องเสีียง คอมพิิวเตอร์์ เครื่่�องฉาย
วีีดีทัี ัศน์์
1.3 เตรีียมเครื่่�องมืือวิิจััย ได้้แก่่ โปรแกรมการ
เสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบััติิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียงในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน และ
คู่่�มืือการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง สำำ�หรัับอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
2. ขั้้�นดำำ�เนิินการ
ผู้้�วิิจัยั ได้้จัดั โปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ
ต่่อการปฏิิบััติิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงในอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน ดำำ�เนิินกิิจกรรมการเสริิมสร้้าง
พลัังอำำ�นาจทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง ดัังนี้้�
2.1 กิิจกรรมเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ ครั้้�งที่่� 1
ดำำ�เนิินการในวัันแรกของสััปดาห์์ที่่� 1 ของ
การเข้้าโปรแกรม เป็็นกิิจกรรมในกระบวนการเสริิมสร้้าง
พลัังอำำ�นาจในขั้้�นตอนที่่� 1 การค้้นพบสภาพการณ์์จริิง
และขั้้�นตอนที่่� 2 การสะท้้อนคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ
โดยใช้้กลวิิธีีการยอมรัับความเป็็นบุุคคล การให้้ความรู้้�
และข้้ อ มูู ล ข่่ า วสาร โดยจัั ด กิิ จ กรรมเชื่่�อมสัั ม พัั น ธ์์
กิิจกรรม “เล่่าสู่่�กัันฟััง” ใช้้เวลา 3 ชั่่�วโมง มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อสร้้ า งความตระหนัั ก ถึึ ง ปัั ญ หาและทำำ � ให้้ เ กิิ ด
ความเข้้าใจในสถานการณ์์ปััญหาของตนเองและปััญหา
ในการจััดท่่าในผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง กิิจกรรมดำำ�เนิินการ
ประกอบด้้วย
1) เตรีียมสถานที่่�สำำ�หรัับทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�ม
จััดให้้กลุ่่�มตััวอย่่างนั่่�งเป็็นวงกลมเพื่่�อให้้เกิิดความใกล้้ชิดิ
ทำำ�ความรู้้�จัักคุ้้�นเคย ระหว่่างกลุ่่�มตััวอย่่างและผู้้�วิิจััย
2) ดำำ�เนิินกิิจกรรมสร้้างสััมพัันธภาพเพื่่�อ
ให้้เกิิดบรรยากาศที่่�เป็็นกัันเอง โดยผู้้�วิิจััยกล่่าวทัักทาย
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พููดคุุยเรื่่�องทั่่�วไปเพื่่�อให้้เกิิดความคุ้้�นเคย หลัังจากนั้้�นให้้
กลุ่่�มตััวอย่่างแนะนำำ�ตัวั ทีีละคนและทำำ�ความรู้้�จักั สมาชิิก
ในกลุ่่�ม ใช้้เวลา 15 นาทีี
3) ผู้้�วิิจััยชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์ รายละเอีียด
ของการดำำ�เนิินกิิจกรรมในแต่่ละขั้้�นตอน ทบทวนการ
ยิินยอมเข้้าร่่วมโปรแกรมเพื่่�อยืืนยัันความเต็็มใจในการ
เข้้าร่่วมกิิจกรรมอีีกครั้้�ง เปิิดโอกาสให้้กลุ่่�มตััวอย่่างซัักถาม
ในประเด็็นที่่�ไม่่เข้้าใจ ใช้้เวลา 15 นาทีี
4) ดำำ�เนิินกิิจกรรมกลุ่่�มโดยจััดกิิจกรรม
“เล่่าสู่่�กัันฟััง” แบ่่งกลุ่่�มเป็็น 3 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 8 คน จำำ�นวน
2 กลุ่่�ม จำำ�นวน 6 คน จำำ�นวน 1 กลุ่่�ม ผู้้�วิิจััยเปิิดโอกาส
ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างได้้แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์การดููแล
ผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงที่่�ผ่่านมา ปััญหาที่่�พบ และทบทวนสิ่่�งที่่�
เคยปฏิิบัติั ใิ นการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงในขณะเยี่่�ยมบ้้าน
เพื่่�อให้้กลุ่่�มตััวอย่่างได้้ค้้นพบปััญหา ทำำ�ความเข้้าใจและ
ยอมรัับสภาพปััญหา หลัังจากนั้้�นให้้ตัวั แทนกลุ่่�มตััวอย่่าง
นำำ�เสนอการประชุุมกลุ่่�มในกิิจกรรมดัังกล่่าวให้้กลุ่่�มอื่่�น
ได้้รัับรู้้�ปััญหาร่่วมกััน นำำ�เสนอกลุ่่�มละ 5 นาทีี ใช้้เวลา
45 นาทีี
5) ประชุุมกลุ่่�มย่่อยโดยให้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
แบ่่ ง กลุ่่�มเหมืื อ นเดิิ ม เพื่่�อร่่ ว มแลกเปลี่่�ยนเรีี ย นรู้้�
ร่่วมหาแนวทางการแก้้ไขปััญหา ซึ่่�งกิิจกรรมนี้้�เป็็นการ
ค้้นพบสภาพปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น โดยส่่งเสริิมให้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
มีีความเข้้าใจ รัับรู้้�ปัญ
ั หา วิิเคราะห์์ปัญ
ั หาและแสดงความ
คิิดเห็็น เสนอแนวทางการแก้้ไขปััญหาร่่วมกััน ใช้้เวลา
45 นาทีี
6) ผู้้�วิิจััยสรุุปกิิจกรรม “เล่่าสู่่�กัันฟััง” จาก
การแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ของกลุ่่�มตััวอย่่างและผู้้�วิจัิ ยั
นำำ�เสนอข้้อมููลสถานการณ์์ปััญหาของผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
และสะท้้อนข้้อมููลที่่�เป็็นจริิงเพื่่�อให้้กลุ่่�มตััวอย่่างได้้รัับ
ทราบข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ใช้้เวลา 20 นาทีี
7) ผู้้�วิจัิ ยั สรุุปกิิจกรรมในครั้้�งนี้้�และนััดหมาย
วััน เวลา ในการจััดกิิจกรรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ
ครั้้�งที่่� 2 อีีก 1 สััปดาห์์ ใช้้เวลา 10 นาทีี
2.2 กิิจกรรมเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจครั้้�งที่่� 2
(สััปดาห์์ที่่� 2) ห่่างจากครั้้�งแรก 1 สััปดาห์์ ใช้้ระยะเวลา

6 ชั่่�วโมง 30 นาทีี
เป็็นกิิจกรรมที่่�มีีการทบทวนการเสริิมสร้้าง
พลัังอำำ�นาจในขั้้�นตอนที่่� 1-2 และดำำ�เนิินกิิจกรรมใน
ขั้้�นตอนที่่� 3 การตััดสิินใจวิิธีีปฏิิบััติกิิ ิจกรรมที่่�เหมาะสม
ใช้้กลวิิธีีการให้้กลุ่่�มตััวอย่่างมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
เลืือกวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เหมาะสมกัับตนเอง กำำ�หนดเป้้าหมาย
การปฏิิบััติิให้้บรรลุุความสำำ�เร็็จ การสนัับสนุุน อำำ�นวย
ความสะดวกและใช้้แหล่่งประโยชน์์ที่่�จำำ�เป็็น การให้้
คำำ�ปรึึกษา คำำ�แนะนำำ� และให้้แนวทาง รวมทั้้�งการเสริิม
แรงทางบวก เพื่่�อให้้ เ กิิ ด ความมั่่�นใจในการปฏิิ บัั ติิ
โดยดำำ�เนิินกิิจกรรม “เราทำำ�ได้้” ใช้้เวลา 6 ชั่่�วโมง 30 นาทีี
กิิจกรรมมีีดัังนี้้�
1) ผู้้�วิจัิ ยั กล่่าวทัักทายและคงไว้้ซึ่่�งสััมพัันธภาพที่่�ดีี ชี้้�แจงกิิจกรรมและเป้้าหมายในกระบวนการ
เสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจในครั้้�งนี้้� ใช้้เวลา 10 นาทีี
2) ให้้ตััวแทนกลุ่่�มตััวอย่่างทบทวนสิ่่�งที่่�ได้้
จากการทำำ�กิิจกรรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจครั้้�งที่่� 1
ใช้้เวลา 10 นาทีี
3) ประเมิินการปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่า (Pre-test)
โดยใช้้แบบสัังเกตการปฏิิบััติิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างจัับคู่่�กัันและผลััดเปลี่่�ยนกัันสมมุุติิเป็็น
ผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง ใช้้เวลา 1 ชั่่�วโมง
4) ผู้้�วิิจััยบรรยายเรื่่�องการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียง 4 ท่่า ได้้แก่่ ท่่านอนหงาย ท่่านอนตะแคง
ท่่านอนหงายศีีรษะสููงและท่่านอนตะแคงกึ่่�งคว่ำำ�� มอบคู่่�มืือ
“การจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงสำำ�หรัับอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน” ประกอบการบรรยาย ใช้้เวลา 1 ชั่่�วโมง
5) ผู้้�วิิจััยสาธิิตการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
4 ท่่า ได้้แก่่ ท่่านอนหงาย ท่่านอนตะแคง ท่่านอนหงาย
ศีีรษะสููงและท่่านอนตะแคงกึ่่�งคว่ำำ�� และให้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
สาธิิตย้้อนกลัับการจััดท่่าทั้้�ง 4 ท่่า ใช้้เวลา 1 ชั่่�วโมง
15 นาทีี
6) กลุ่่�มตััวอย่่างฝึึกปฏิิบััติิการจััดท่่าทั้้�ง
4 ท่่า โดยการจัับคู่่�ฝึึกปฏิิบััติิ จนสามารถปฏิิบััติิการจััด
ท่่าได้้ถููกต้้อง ใช้้เวลา 2 ชั่่�วโมง 15 นาทีี
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ผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั ิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
ในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน

7) เปิิดโอกาสให้้กลุ่่�มตััวอย่่างซัักถามปััญหา
ในการปฏิิบััติิการจััดท่่าพร้้อมทั้้�งอธิิบายเพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้
เกิิดความเข้้าใจ และให้้กลุ่่�มตััวอย่่างเสนอความต้้องการ
การสนัับสนุุนเพิ่่�มเติิมในการติิดตามเยี่่�ยมบ้้านผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียง ใช้้เวลา 10 นาทีี
8) ดำำ�เนิินกิิจกรรม “เราทำำ�ได้้” ใช้้เวลา
20 นาทีี ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างแต่่ละคนเขีียนกำำ�หนดเป้้าหมาย
และวางแผนการติิ ด ตามเยี่่�ยมบ้้ า นผู้้�สูู ง อายุุ ติิ ด เตีี ย ง
1 รายที่่�อยู่่�ในเขตรัับผิิดชอบ โดยกำำ�หนดวัันที่่� เวลาที่่�จะออก
ติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน สััปดาห์์ละ 3 วััน ตั้้�งแต่่สััปดาห์์ที่่� 3-8
และผู้้�วิจัิ ยั วางแผนออกติิดตามเยี่่�ยมบ้้านผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียง
ร่่วมกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง กรณีีที่่�ไม่่สามารถออกติิดตามเยี่่�ยม
บ้้านได้้ในวััน เวลาที่่�กำำ�หนดให้้กลุ่่�มตััวอย่่างแจ้้งผู้้�วิิจััย
โดยตรงและวางแผนออกติิดตามเยี่่�ยมบ้้านในวัันถััดไป
9) ผู้้�วิจัิ ยั กล่่าวสรุุปกิิจกรรมในครั้้�งนี้้� ใช้้เวลา
10 นาทีี ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายการติิดตาม
เยี่่�ยมบ้้านผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงในกิิจกรรมการเสริิมสร้้างพลััง
อำำ�นาจครั้้�งที่่� 3 นััดหมายการติิดตามเยี่่�ยมบ้้านตามแผน
ที่่�วางไว้้ อีีก 1 สััปดาห์์
2.3 กิิจกรรมเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจครั้้�งที่่� 3
(ระหว่่างสััปดาห์์ที่่� 3-8)
เป็็นกิิจกรรมที่่�มีีการทบทวนการเสริิมสร้้าง
พลัังอำำ�นาจในขั้้�นตอนที่่� 1-3 และดำำ�เนิินการในขั้้�นตอนที่่� 4
การคงไว้้ซึ่่�งการปฏิิบััติิที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ดำำ�เนิินการ
ตั้้�งแต่่สััปดาห์์ที่่� 3-8 ใช้้เวลา 45 นาทีี - 1 ชั่่�วโมง/ครั้้�ง
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้กลุ่่�มตััวอย่่าง (อสม.) ออกติิดตาม
เยี่่�ยมบ้้านผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง สามารถปฏิิบััติิการจััดท่่า
ได้้อย่่างถููกต้้องและคงไว้้ซึ่่�งการปฏิิบััติิที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
กิิจกรรมมีีดัังนี้้�
1) กลุ่่�มตัั วอย่่ างออกติิ ดตามเยี่่�ยมบ้้ าน
ผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงตามแผนที่่�วางไว้้ โดยออกติิดตามเยี่่�ยม
บ้้านผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง 3 ครั้้�ง/สััปดาห์์ การติิดตามเยี่่�ยม
บ้้านแต่่ละครั้้�งใช้้เวลา 45 นาทีี - 1 ชั่่�วโมง โดยกิิจกรรม
ในการเยี่่�ยมบ้้านแต่่ละครั้้�งกลุ่่�มตััวอย่่าง (อสม.) ให้้การ
ปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียง และแนะนำำ�การจััดท่่า
ผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงแก่่ญาติิหรืือผู้้�ดููแลที่่�บ้้านในการจััดท่่า
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2) ผู้้�วิิ จัั ย ออกเยี่่�ยมบ้้ า นร่่ ว มกัั บ กลุ่่�ม
ตััวอย่่างทุุก 2 สััปดาห์์ ตามแผนที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างและผู้้�วิจัิ ยั
กำำ�หนดร่่วมกััน ขณะเยี่่�ยมบ้้านติิดตามการปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่า
ผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงที่่�บ้้าน ร่่วมแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์
ปััญหาอุุปสรรค ขณะติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน ชมเชยให้้กำ�ลั
ำ งั ใจ
เมื่่�อกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งสามารถปฏิิ บัั ติิ ก ารจัั ด ท่่ า ผู้้�สูู ง อายุุ
ติิดเตีียงได้้ถููกต้้อง
3) กรณีีที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างไม่่สามารถปฏิิบััติิ
ได้้ถููกต้้องหรืือเกิิดความไม่่มั่่�นใจ ผู้้�วิิจััยสร้้างความมั่่�นใจ
โดยการให้้กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�สามารถปฏิิบััติิการจััดท่่าได้้
ถููกต้้องร่่วมติิดตามเยี่่�ยมบ้้านด้้วย ช่่วยเหลืือในการจััดท่่า
ที่่�ถููกต้้องเพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจผู้้�วิิจััยให้้คำำ�ชมเชยและ
แรงเสริิมทางบวกเมื่่�อกลุ่่�มตััวอย่่างสามารถปฏิิบััติิได้้เอง
4) ผู้้�วิิจััยสรุุปผลการประเมิินการปฏิิบััติิ
ในการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุของกลุ่่�มตััวอย่่าง และให้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
นำำ�เสนอปััญหา อุุปสรรคในการปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่าผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียงที่่�บ้้าน
2.4 กิิจกรรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจครั้้�งที่่� 4
เป็็นการดำำ�เนิินการในขั้้�นติิดตาม (รายบุุคคล)
ผู้้�วิจัิ ยั ดำำ�เนิินการติิดตาม 3 ครั้้�ง เป็็นกิิจกรรม
การเสริิ มสร้้ างพลัั งอำำ �นาจครั้้�งที่่� 4 โดยดำำ �เนิิ นตาม
กิิจกรรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนที่่� 1-4
ขณะมีีการติิดตามเยี่่�ยมบ้้านร่่วมกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง (อสม.)
การติิดตามครั้้�งที่่� 1 ระหว่่างสััปดาห์์ที่่� 3-4
สัั ป ดาห์์ ที่่� 3 ติิ ด ตามเยี่่�ยมบ้้ า น
กลุ่่�มตััวอย่่าง คนที่่� 1-11
สัั ป ดาห์์ ที่่� 4 ติิ ด ตามเยี่่�ยมบ้้ า น
กลุ่่�มตััวอย่่าง คนที่่� 12-22
การติิดตามครั้้�งที่่� 2 ระหว่่างสััปดาห์์ที่่� 5-6
สัั ป ดาห์์ ที่่� 5 ติิ ด ตามเยี่่�ยมบ้้ า น
กลุ่่�มตััวอย่่าง คนที่่� 1-11
สัั ป ดาห์์ ที่่� 6 ติิ ด ตามเยี่่�ยมบ้้ า น
กลุ่่�มตััวอย่่าง คนที่่� 12-22
การติิดตามครั้้�งที่่� 3 ระหว่่างสััปดาห์์ที่่� 7-8
สัั ป ดาห์์ ที่่� 7 ติิ ด ตามเยี่่�ยมบ้้ า น
กลุ่่�มตััวอย่่าง คนที่่� 1-11
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สัั ป ดาห์์ ที่่� 8 ติิ ด ตามเยี่่�ยมบ้้ า น
กลุ่่�มตััวอย่่าง คนที่่� 12-22
โดยการติิดตามผู้้�วิิจััยออกเยี่่�ยมบ้้านพร้้อม
กัับกลุ่่�มตััวอย่่าง (อสม.) โดยติิดตามเยี่่�ยมบ้้านผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียง วัันละ 2 ราย ใช้้เวลาในการเยี่่�ยมบ้้าน 45 นาทีี
- 1 ชั่่�วโมง/ราย ขณะติิดตามเยี่่�ยมบ้้านในแต่่ละครั้้�ง ผู้้�วิจัิ ยั
ให้้คำำ�แนะนำำ� ข้้อเสนอแนะ เสริิมแรงทางบวกเมื่่�อกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง (อสม.) ปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่าได้้ถูกู ต้้อง ผู้้�วิจัิ ยั ประเมิิน
การปฏิิบััติิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงของกลุ่่�มตััวอย่่าง
(อสม.) หลัังได้้รัับโปรแกรมครบ 8 สััปดาห์์ โดยให้้กลุ่่�ม
ตััวอย่่างจัับคู่่�กัันและผลััดเปลี่่�ยนกัันสมมติิเป็็นผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียง (Post-test) ประเมิินโดยใช้้แบบสัังเกตการปฏิิบัติั ิ
การจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงสำำ�หรัับอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้า้ นและนำำ�ข้อ้ มููลที่่�ได้้มาตรวจสอบความสมบููรณ์์
และยุุติิการวิิจััยกัับกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เข้้าร่่วมวิิจััย
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
1. ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของกลุ่่�มตััวอย่่างวิิเคราะห์์
ข้้อมููลด้้วยสถิิติเิ ชิิงพรรณนา คืือ จำำ�นวน ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรีียบเทีียบผลต่่างของคะแนนการปฏิิบััติิใน
การจัั ด ท่่ า ของกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งก่่ อ นและหลัั ง การได้้ รัั บ
โปรแกรม เมื่่�อสิ้้�นสุุด 8 สััปดาห์์ ด้้วยสถิิติิ paired
sample t-test
ผลการวิิจััย
ผลการศึึกษาข้้อมููลทั่่�วไปของกลุ่่�มตััวอย่่าง พบว่่า
ส่่วนใหญ่่กลุ่่�มตััวอย่่างมีีอายุุอยู่่�ในช่่วง 40-59 ปีี ร้้อยละ
73.70 อายุุเฉลี่่�ย 48.32 (S.D. = 7.56) กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็น
เพศหญิิงทั้้�งหมด ร้้อยละ 100 มีีรายได้้ อยู่่�ระหว่่าง
0-5,000 บาท/เดืือน ร้้อยละ 94.70 รายได้้เฉลี่่�ย 2,663.16
(S.D. = 2874.64) กลุ่่�มตััวอย่่างมีีระดัับการศึึกษา อยู่่�ใน
ระดัับประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษาตอนปลายเท่่ากัันคืือ
ร้้อยละ 36.80 ส่่วนใหญ่่สถานภาพสมรสคู่่� ร้้อยละ 84.20
ประกอบอาชีีพเกษตรกรมากที่่�สุุดถึึง ร้้อยละ 94.70
ระยะเวลาการเป็็น อสม. อยู่่�ในช่่วง 16-20 ปีี ร้้อยละ 31.60
เฉลี่่�ยระยะเวลาการเป็็น อสม. 13.37 ปีี (S.D. = 6.71)

และ ประสบการณ์์การดููแลผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง อยู่่�ในช่่วง
2-3 ปีี ร้้อยละ 42.10 ประสบการณ์์ในการดููแลผู้้�สููงอายุุ
เฉลี่่�ย 3.21 ปีี (S.D. = 3.6)
ผลการเปรีียบเทีียบค่่าคะแนนเฉลี่่�ยการปฏิิบัติั กิ าร
จััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงก่่อนและหลัังได้้รัับโปรแกรมการ
เสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ พบว่่า ก่่อนได้้รัับโปรแกรมการ
เสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบััติิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียง กลุ่่�มตััวอย่่างมีีค่า่ คะแนนเฉลี่่�ยการปฏิิบัติั เิ ท่่ากัับ
18.84 คะแนน ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน 5.19 และหลััง
ได้้รัับโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบััติิ
การจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง กลุ่่�มตััวอย่่างมีีค่่าคะแนน
เฉลี่่�ยการปฏิิบััติิ เท่่ากัับ 29.98 ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
0.80 เมื่่�อทดสอบความแตกต่่างของค่่าคะแนนเฉลี่่�ย
พบว่่าค่่าคะแนนเฉลี่่�ยการปฏิิบััติิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิด
เตีียงในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน หลัังได้้รับั
โปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจสููงกว่่าก่่อนได้้รัับ
โปรแกรม อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติที่่�ิ ระดัับ p<.001
การอภิิปรายผล
ผลการวิิจััยครั้้�งนี้้� พบว่่า ภายหลัังการเข้้าร่่วม
โปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจแล้้ว กลุ่่�มตััวอย่่าง
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านมีีการปฏิิบััติิการ
จััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงสููงกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรม
ผลการศึึกษาสอคล้้องกัับการศึึกษาของ Peng Sangiam
et al. (2015) ที่่�พบว่่าหลัังการเข้้าร่่วมโปรแกรมเสริิม
สร้้างพลัังอำำ�นาจอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
มีีการปฏิิบัติั กิ ารดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีภี าวะสมองเสื่่�อมสููงกว่่า
ก่่อนได้้รัับโปรแกรมและสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุม โดยที่่�การ
ศึึกษาดัังกล่่าวได้้ค้้นพบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างยัังมีีการรัับรู้้�
พลัังอำำ�นาจในตนเองเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย
แม้้ว่่าการศึึกษาครั้้�งนี้้�จะไม่่ได้้วััดการรัับรู้้�ในพลััง
อำำ�นาจของตนเอง แต่่เมื่่�อพจารณาจากข้้อมููลลัักษณะ
กลุ่่�มตััวอย่่างของการศึึกษาครั้้�งนี้้�พบว่่า ร้้อยละ 42 ของ
กลุ่่�มตััวอย่่าง อสม. เป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์การดููแล
ผู้้�สููงอายุุอย่่างน้้อย 2-3 ปีี จึึงส่่งผลให้้มีีความมั่่�นใจ
และสามารถปฏิิบััติิการจััดท่่าได้้อย่่างถููกต้้อง และด้้วย
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ผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั ิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
ในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน

คุุณสมบััติิของ อสม. ซึ่่�งเป็็นบุุคคลที่่�ได้้รัับการคััดเลืือก
จากชุุมชน จะต้้องผ่่านการฝึึกอบรมหลัักสููตรการอบรม
มาตรฐานตามกำำ�หนดของกระทรวงสาธารณสุุข การอบรม
หลัักสููตร อสม.เชี่่�ยวชาญ ภายใต้้ประเด็็นยุุทธศาสตร์์สร้้าง
แรงจููงใจและพััฒนาขีีดความสามารถของ อสม. และการ
อบรม อสม. นัักจััดการสุุขภาพตามกลุ่่�มวััย ตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุุข (Ministry of Public Health,
Department of Health, Bureau of Elderly Health,
2014) การกำำ�หนดแนวทางพััฒนา อสม.จากทางภาครััฐ
อย่่างเป็็นระบบทำำ�ให้้เชื่่�อได้้ว่า่ อสม. ที่่�ผ่่านกระบวนการ
พััฒนาที่่�กำำ�หนดไว้้ จะต้้องมีีความรู้้� ความสามารถ ทัักษะ
และทััศนคติิในการปฏิิบัติั งิ าน (Suksod, 2013) จึึงอาจเป็็น
ปััจจััยส่่งเสริิมให้้การใช้้โปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ
ที่่�ผู้้�วิิจััยได้้พััฒนาขึ้้�นมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง ในขั้้�นตอนของการค้้นพบสภาพการณ์์จริิง และ
ขั้้�นตอนการสะท้้อนคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ ซึ่่�งมีีการ
จััดกิิจกรรม “เล่่าสู่่�กัันฟััง” โดยผู้้�วิิจััยได้้เปิิดโอกาสให้้
อสม. ได้้แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์การดููแลผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียงที่่�ผ่่านมา ปััญหาที่่�พบ และทบทวนสิ่่�งที่่�เคยปฏิิบัติั ิ
ในการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงในการเยี่่�ยมบ้้านที่่�ผ่่านมา
และร่่วมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� หาแนวทางแก้้ไขปััญหา
ร่่วมกััน ทำำ�ให้้ อสม. มองเห็็นปััญหาในการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียงในชุุมชน ได้้รัับข้้อมููลสถานการณ์์ที่่�เป็็นจริิง
รัับรู้้�ปััญหาร่่วมกััน ส่่งผลให้้ อสม. มีีการตอบสนองด้้าน
อารมณ์์ ด้้านสติิปััญญา การรัับรู้้� และตอบสนองด้้าน
พฤติิกรรม เมื่่�อ อสม.รัับรู้้� และตระหนัักว่่าตนมีีส่่วนร่่วม
ในการดููแลผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงซึ่่�งเป็็นหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบของ อสม. ที่่�จะร่่วมกัับทีีมสุุขภาพ ทำำ�ให้้ อสม.
เกิิดการมองปััญหาในแง่่ดีี พยายามทำำ�ความเข้้าใจกัับ
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของตนเอง
ใช้้ประสบการณ์์การแก้้ไขปััญหาที่่�ผ่่านมา มาประยุุกต์์ใช้้
กัับสถานการณ์์จริิง พยายามทำำ�ทุกุ วิิถีที างเพื่่�อทำำ�ให้้สาม
ารถแก้้ไขปััญหานั้้�น ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในขั้้�นตอนที่่� 3 การตััดสิินใจเลืือกวิิธีปี ฏิิบัติั กิิ จิ กรรม
ที่่�เหมาะสม ผู้้�วิิจัยั ได้้มีีพัฒ
ั นาศัักยภาพ อสม. โดยการจััด
อบรมให้้ความรู้้�เรื่่�องการจััดท่่า ซึ่่�งความรู้้�เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น
124

พยาบาลสาร ปีีที่่� 47 ฉบัับที่่� 4 ตุุลาคม-ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ในการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ (Ellis & Popkess, 1998)
มีีการสาธิิตการปฏิิบััติิการจััดท่่า การสาธิิตย้้อนกลัับ
และการให้้ อสม. จัับคู่่�ฝึึกปฏิิบััติกิ ารจััดท่่า ผู้้�วิิจัยั คอยให้้
คำำ � แนะนำำ � และช่่ ว ยเหลืื อ ขณะฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ เ พื่่�อให้้ ก ลุ่่�ม
ตััวอย่่างมีีความมั่่�นในใจในตนเอง มอบคู่่�มืือ “การปฏิิบัติั ิ
การจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงสำำ�หรัับอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน” เพื่่�อใช้้เป็็นสื่่�อประกอบในการจััดอบรม
ศึึกษาเพิ่่�มเติิมและใช้้ประกอบการติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน
ซึ่่�งคู่่�มืือการจััดท่่านั้้�นมีีการจััดทำำ�โดยการใช้้ภาพประกอบ
การจััดท่่าในแต่่ละขั้้�นตอน การจััดทำำ�สื่่�อที่่�มีีภาพประกอบ
นั้้�นจะทำำ � ให้้ ง่ ่ า ยต่่ อ การเรีี ย นรู้้� มองภาพได้้ ชัั ด เจน
กระตุ้้�นความสนใจ เป็็นการสื่่�อสารให้้เกิิดความเข้้าใจที่่�
ตรงกัันระหว่่างผู้้�เรีียนกัับผู้้�สอน (Srikrakhun, 2008)
กิิจกรรมในขั้้�นตอนนี้้�ผู้้�วิจัิ ยั ยัังเปิิดโอกาสให้้ อสม. ซัักถาม
ปััญหา เสนอความต้้องการการสนัับสนุุนเพิ่่�มเติิมในการ
ติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน เพื่่�อเป็็นการเตรีียมความพร้้อมในการ
ออกติิ ด ตามเยี่่�ยมบ้้ า น อีี ก ทั้้�งผู้้�วิิ จัั ย ได้้ จัั ด กิิ จ กรรม
“เราทำำ�ได้้” โดยให้้ อสม. แต่่ละคนเขีียนเป้้าหมายและ
วางแผนการติิดตามเยี่่�ยมบ้้านผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงในความ
ดููแล 1 ราย ซึ่่�งในการจััดอบรมให้้ความรู้้�และการฝึึก
ปฏิิบััติิการจััดท่่าที่่�ดำำ�เนิินการในขั้้�นตอนที่่� 3 นี้้� จะทำำ�ให้้
อสม. มีีความรู้้�เรื่่�องการจััดท่่า เกิิดความมั่่�นใจในความ
สามารถของตนเองซึ่่�งผ่่านกระบวนการฝึึกฝนในการ
ปฏิิบััติิการจััดท่่า สามารถตััดสิินใจเลืือกวิิธีีปฏิิบััติิได้้
อย่่างเหมาะสมและดีีที่่�สุุด ฝึึกปฏิิบััติิจนทำำ�ให้้เกิิดความ
มั่่�นใจในการปฏิิบััติิและมีีความพร้้อมที่่�จะออกติิดตาม
เยี่่�ยมบ้้านผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงเพื่่�อให้้การปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่าที่่�
บ้้านได้้ และขั้้�นตอนที่่� 4 การคงไว้้ซึ่่�งการปฏิิบััติิที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ เป็็นการออกติิดตามเยี่่�ยมบ้้านของกลุ่่�ม
ตััวอย่่างร่่วมกัับผู้้�วิิจััยซึ่่�งกำำ�หนดการติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน
ทุุก 2 สััปดาห์์
ขณะติิดตามเยี่่�ยมบ้้านผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียง ผู้้�วิจัิ ยั จะคอย
เป็็นพี่่�เลี้้�ยง แนะนำำ�ให้้คำ�ำ ปรึึกษาอย่่างใกล้้ชิดิ ร่่วมกัับการ
ใช้้คู่่�มืือการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงสำำ�หรัับ อสม. ในการ
ออกติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน ทำำ�ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างเกิิดความมั่่�นใจ
และสามารถปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่าได้้อย่่างถููกต้้อง ทำำ�ให้้ขณะ
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ติิ ด ตามเยี่่�ยมบ้้ า นกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งได้้ รัั บ คำำ � ชมเชยจาก
ผู้้�สููงอายุุและญาติิ เป็็นแรงเสริิมทางบวกที่่�ทำำ�ให้้ อสม.
มั่่�นใจในความสามารถของตนเองและเกิิดความภาคภููมิใิ จ
ในการดููแลผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง ซึ่่�งเป็็นผลจากกระบวนการ
เสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจที่่�กระตุ้้�นให้้กลุ่่�มตััวอย่่างได้้ค้น้ พบ
สภาพการณ์์จริิงจากสถานการณ์์จริิงทำำ�ให้้เกิิดทัักษะการ
แก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้าได้้ดีีขึ้้�น การสะท้้อนคิิดอย่่างมีี
วิิจารณญาณ เพื่่�อให้้เกิิดการตระหนัักถึึงคุุณค่่าในตััวเอง
และการคงไว้้ซึ่่�งการปฏิิบัติั อิ ย่่างมีีประสิิทธิิภาพอย่่างเป็็น
ขั้้�นตอน (Gibson, 1993) อีีกทั้้�งโปรแกรมการเสริิมสร้้าง
พลัังอำำ�นาจใช้้ระยะเวลา 8 สััปดาห์์ เป็็นการพััฒนา
ศัักยภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง (Intakat, 2011) ทำำ�ให้้ อสม.
เกิิดทัักษะ มีีความมั่่�นใจมากยิ่่�งขึ้้�น และการได้้ลงมืือปฏิิบัติั ิ
กัับผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงในชุุมชนจริิง ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�จาก
การปฏิิบัติั ิ ตระหนัักได้้ถึงึ ความสามารถของตนเอง ส่่งผล
ให้้สามารถปฏิิบััติิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงได้้ถููกต้้อง
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Sangchan (2015) ที่่�ศึึกษา
ผลของโปรแกรมพััฒนาศัักยภาพอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้านในการดููแลผู้้�ป่่วยแบบประคัับประคองที่่�
บ้้าน พบว่่า หลัังการเข้้าร่่วมโปรแกรมการพััฒนาศัักยภาพ
อสม. ในการช่่วยดููแลผู้้�ป่่วยแบบประคัับประคองที่่�บ้้าน
อสม. มีี ค ะแนนพฤติิ ก รรมการช่่ ว ยดูู แ ลผู้้�ป่่ ว ยแบบ
ประคัับประคองที่่�บ้้านในสััปดาห์์ที่่� 12 สููงกว่่าก่่อนได้้
รัับโปรแกรมอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ และยัังสอดคล้้อง
กัับการศึึกษาของ Cheviroj (2010) ศึึกษาผลของการ
เสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการรัับรู้้�พลัังอำำ�นาจและการ
ปฏิิ บัั ติิ ก ารดูู แ ลของผู้้�ดูู แ ลผู้้�สูู ง อายุุ ภ าวะสมองเสื่่�อม
ผลการศึึกษาพบว่่า ผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุภาวะสมองเสื่่�อม
กลุ่่�มทดลองมีีคะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�พลัังอำำ�นาจหลัังการ
ทดลองเสร็็จสิ้้�นทัันทีี และหลัังการทดลองเสร็็จสิ้้�น 1 เดืือน
สููงกว่่าผู้้�ดููแลภาวะสมองเสื่่�อมกลุ่่�มควบคุุมและสููงกว่่า
ก่่อนทดลองอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ แต่่คะแนนเฉลี่่�ย
การรัับรู้้�พลัังอำำ�นาจหลัังการทดลองเสร็็จเสร็็จทัันทีีและ
หลัั งการทดลองเสร็็ จสิ้้�น 1 เดืื อน ของกลุ่่�มทดลอง
ไม่่แตกต่่างกััน

สำำ�หรัับการติิดตามเยี่่�ยมบ้้านของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ยััง
ไม่่สามารถปฏิิบััติิการจััดท่่าได้้อย่่างถููกต้้อง ไม่่มั่่�นใจใน
การปฏิิบััติิ ผู้้�วิิจััยเป็็นพี่่�เลี้้�ยงให้้การช่่วยเหลืือ ให้้กำำ�ลัังใจ
ในการปฏิิบัติั อิ ย่่างใกล้้ชิดิ และให้้กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�สามารถ
ปฏิิบััติิการจััดท่่าได้้อย่่างถููกต้้องออกเยี่่�ยมบ้้านร่่วมกััน
กลุ่่�มตััวอย่่างแสดงความเข้้าใจ ให้้กำำ�ลัังใจซึ่่�งกัันและกััน
ชี้้�แนะแนวทางการปฏิิบััติิจากประสบการณ์์ของตนเอง
เป็็นการสร้้างความมั่่�นใจให้้กลุ่่�มตััวอย่่างด้้วยกัันเอง และ
เพื่่�อเสริิมสร้้างความมั่่�นใจให้้มีีมากขึ้้�น กลุ่่�มตััวอย่่างร่่วม
ปฏิิบััติิในส่่วนที่่�ยัังทำำ�เองไม่่ได้้ร่่วมกััน ผู้้�วิิจััยให้้แรงเสริิม
ทางบวก คำำ�ชมเชยเมื่่�อกลุ่่�มตััวอย่่างดัังกล่่าวสามารถ
ปฏิิ บัั ติิ ก ารจัั ด ท่่ า ได้้ การที่่�ผู้้�วิิ จัั ย คอยเป็็ น ที่่�ปรึึ ก ษา
ให้้คำำ�แนะนำำ� เป็็นพี่่�เลี้้�ยงและนิิเทศติิดตามขณะติิดตาม
เยี่่�ยมบ้้านร่่วมกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง ซึ่่�งการนิิเทศติิดตาม
ผลงานเป็็ น บทบาทที่่�สำำ �คัั ญ อย่่ า งหนึ่่�งของพยาบาล
ในการกำำ�กับั ติิดตาม เป็็นกลไกการสนัับสนุุนในการปฏิิบัติั ิ
เป็็ นการแลกเปลี่่�ยนความคิิ ดเห็็ นและประสบการณ์์
เกี่่�ยวกัั บ การปฏิิ บัั ติิ เพื่่�อพัั ฒ นาทัั ก ษะและความรู้้�
ชี้้�แจงแนวทางการปฏิิบััติิ เสนอแนะ สัังเกตการ กระตุ้้�น
แก้้ไขและส่่งเสริิมให้้กลุ่่�มตััวอย่่างสนใจในงานที่่�รัับผิิดชอบ
และเพิ่่�มขีีดความสามารถในการปฏิิบัติั งิ านภายในขอบเขต
ให้้ดีีขึ้้�น กระบวนการเหล่่านี้้�จะนำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มความ
ตระหนัักของความรัับผิิดชอบและการสะท้้อนคิิดในการ
ปฏิิบััติิงาน (Virakitikul, 2009) ทำำ�ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างเกิิด
ความมั่่�นใจและสามารถปฏิิบััติิการจััดท่่าได้้ถููกต้้อง
ดัังนั้้�นจะเห็็นได้้ว่่า โปรแกรมการเสริิมสร้้างพลััง
อำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงใน อสม.
ซึ่่�งประกอบด้้วยการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ 4 ขั้้�นตอน
ร่่วมกัับมีีการจััดกิิจกรรมทั้้�งรายกลุ่่�ม กลุ่่�มย่่อย และรายบุุคคล
การพััฒนาศัักยภาพ อสม.โดยการจััดอบรมให้้ความรู้้�
มีี การฝึึ กปฏิิ บัั ติิ การสาธิิ ต และการสาธิิ ตย้้ อนกลัั บ
เสริิมแรงทางบวก ให้้กำำ�ลัังใจเมื่่�อ อสม. สามารถปฏิิบััติิ
การจััดท่่าได้้อย่่างถููกต้้อง ให้้คำำ�ปรึึกษา คำำ�แนะนำำ�และ
เป็็นพี่่�เลี้้�ยงขณะติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน ทำำ�ให้้ อสม. มีีความมั่่�นใจ
ในความสามารถของตนเอง สามารถปฏิิบััติิการจััดท่่า
ได้้ถููกต้้อง และผลลััพธ์์ของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลััง
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ผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั ิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
ในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน

อำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงใน อสม.
คืือ อสม. มีีค่่าคะแนนการปฏิิบััติิการจััดท่่าที่่�สููงขึ้้�น
สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวกัับการพััฒนาหลัักสููตร
ฝึึกอบรม อสม. ในการเยี่่�ยมบ้้านแบบเสริิมพลัังอำำ�นาจ
เพื่่�อการดูู แ ลผู้้�สูู ง อายุุ ที่่�ป่ ่ ว ยด้้ ว ยโรคเรื้้�อรัั ง พบว่่ า
ระดัับความต้้องการการฝึึกอบรมการเยี่่�ยมบ้้านแบบเสริิม
พลัังอำำ�นาจเพื่่�อการดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�ป่่วยด้้วยโรคเรื้้�อรััง
โดยรวมในระดัับมาก ประสิิทธิิผลของหลัักสููตรภายหลััง
เสร็็จสิ้้�นการอบรมผู้้�ผ่า่ นการอบรมมีีระดัับความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การเยี่่�ยมบ้้ า นแบบเสริิ ม พลัั ง อำำ � นาจเพื่่�อการดูู แ ล
ผู้้�สููงอายุุที่่�ป่่วยด้้วยโรคเรื้้�อรัังสููงขึ้้�นกว่่าก่่อนการอบรม
อย่่ า งมีี นัั ย สำำ �คัั ญ ทางสถิิ ติิ ทั้้�งนี้้�การที่่� อสม.
ได้้มีีการฝึึกปฏิิบััติิจริิง เรีียนรู้้�จากประสบการณ์์จริิงและ
ปััญหาที่่�พบจากการติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน เป็็นกระบวนการ
เรีี ย น รู้้� จ า ก ก า ร ป ฏิิ บัั ติิ ซึ่่� ง จ ะ ช่ ่ ว ย ใ ห้ ้ อ ส ม .
เกิิดความรู้้� ความเข้้าใจที่่�ชััดเจนขึ้้�น เนื่่�องจากการเรีียนรู้้�
จากการปฏิิ บัั ติิ เ ป็็ น การเรีี ย นรู้้�ที่่�แต่่ ล ะบุุ ค คล
เรีียนรู้้�ร่่วมกัันในการวิิเคราะห์์ปััญหาผ่่านกระบวนการ
เรีียนรู้้�และการสะท้้อนกลัับอย่่างต่่อเนื่่�อง ใช้้การแก้้ไข
ปัั ญ หาจากสถานการณ์์ จ ริิ ง และสะท้้ อ นกลัั บ บน
ประสบการณ์์ของตนเอง เสนอแนวทางการแก้้ไขปััญหา
ผ่่านการพิิจารณาแล้้วไปปฏิิบัติั ิ (Wanichcharoenchai,
2010)
จากผลการวิิจััยในครั้้�งนี้้� ทำำ�ให้้เห็็นว่่าโปรแกรม
การเสริิ ม สร้้ า งพลัั ง อำำ � นาจต่่ อ การปฏิิ บัั ติิ ก ารจัั ด ท่่ า
ผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
ที่่�ประกอบไปด้้วยขั้้�นตอนการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ

4 ขั้้�นตอน ทำำ�ให้้ อสม.มีีความรู้้� มีีความมั่่�นใจในความ
สามารถของตนเอง สามารถปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่าผู้้�สููงอายุุได้้
ถููกต้้อง ส่่งผลให้้ผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงที่่�อาศััยอยู่่�ในชุุมชนได้้
รัับการดููแลที่่�บ้้านอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นการป้้องกัันการเกิิด
ภาวะแทรกซ้้อนจากการนอนนานทำำ�ให้้ผู้้�สูงู อายุุติดิ เตีียง
เกิิดความสุุขสบายและส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีต่่อไป
ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
ด้้านปฏิิบััติิการพยาบาล ส่่งเสริิมให้้พยาบาลและ
เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขนำำ�โปรแกรมการเสริิมสร้้างพลััง
อำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั กิ ารจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงในอาสา
สมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านมาใช้้เป็็นแนวทางการ
ดููแลผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงในชุุมชน เพื่่�อเป็็นการป้้องการเกิิด
ภาวะแทรกซ้้อนจากการนอนนานของผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
และเป็็นการดููแลผู้้�สููงอายุุติดิ เตีียงที่่�บ้้านอย่่างต่่อเนื่่�องใน
ชุุมชน
ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
1. ควรทำำ�การศึึกษาในระยะยาวเพื่่�อติิดตามประเมิิน
ผลการปฏิิบััติิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงในอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านในระยะยาว
2. การนำำ�โปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อ
การปฏิิบััติิการจััดท่่าผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงในอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน พยาบาลควรมีีทัักษะในการ
ตั้้�งคำำ�ถาม การสะท้้อนคิิด ทัักษะการส่่งเสริิมการตััดสิินใจ
ทัักษะการส่่งเสริิมการสรุุปบทเรีียนเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิ
ภาพเพิ่่�มขึ้้�น
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