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บทคััดย่่อ
ผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวมัักประสบกัับปััญหาสุุขภาพที่่�เป็็นภาวะแทรกซ้้อน เช่่น กล้้ามเนื้้�อลีีบ ไม่่มีีแรง
ข้้อติิดแข็็ง การช่่วยบริิหารกล้้ามเนื้้�อจึึงมีีความสำำ�คััญและจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งในการป้้องกัันภาวะดัังกล่่าว อาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านถืือเป็็นผู้้�ช่่วยเหลืือและเป็็นบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�มีีความใกล้้ชิิดกัับ ผู้้�พิิการทาง
การเคลื่่�อนไหวและครอบครััวในชุุนชน ดัังนั้้�นอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านจึึงควรได้้รับั การพััฒนาความสามารถ
ในการปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวให้้ถููกต้้องเหมาะสม
การวิิจัยั กึ่่�งทดลองนี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์ เพื่่�อศึึกษาผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั กิ ารบริิหาร
กล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน กลุ่่�มตััวอย่่างคััดเลืือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จำำ�นวน 23 ราย จากอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านที่่�ผ่่านการอบรมหลัักสููตรผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุ
70 ชั่่�วโมง ของกระทรวงสาธารณสุุข ปฏิิบััติิงานอยู่่�ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอสารภีี จัังหวััดเชีียงใหม่่ เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
ประกอบด้้วย 1) โปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ 2) คู่่�มืือการปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อ และ 3) แบบประเมิิน
การปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อ ซึ่่�งพััฒนาขึ้้�นโดยผู้้�วิิจััยและได้้ผ่่านการตรวจสอบความตรงของเนื้้�อหาเท่่ากัับ 0.83
นำำ�มาคำำ�นวณหาความเชื่่�อมั่่�นของเครื่่�องมืือ โดยใช้้สููตรของ Kuder Richardson 21 (KR-21) มีีค่่าเท่่ากัับ 0.93
สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่ การแจกแจงความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย และคะแนนเฉลี่่�ยการปฏิิบััติิบริิหาร
กล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวด้้วยสถิิติิ Wilcoxon Signed-Rank test
ผลการศึึกษาพบว่่า
คะแนนเฉลี่่�ยการปฏิิบััติิบริิหารกล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวเพิ่่�มขึ้้�นหลัังเข้้าร่่วมโปรแกรมอย่่าง
มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p < 0.001) โดยมีีคะแนนเฉลี่่�ยการปฏิิบัติั กิ ารบริิหารกล้้ามเนื้้�อก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรม (= 23.36,
S.D.= 3.22) และหลัังเข้้าร่่วมโปรแกรม (= 44.47, S.D.= 4.66) ผลการวิิจััยสามารถใช้้เป็็นแนวทางในการส่่งเสริิม
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Effect of the Empowerment Program on Muscle Exercise Practicing
for Physical Disability Person Among the Village Health Volunteers

ให้้พยาบาลเวชปฏิิบััติิชุุมชนและทีีมสุุขภาพนำำ�ไปใช้้ในการสร้้างเสริิมพลัังอำำ�นาจของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้านต่่อการปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว
ในชุุมชนที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไปควรศึึกษาถึึงผลลััพธ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว เช่่น องศาของข้้อต่่อในการเคลื่่�อนไหว ความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อ เพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้มีีบริิการดููแลสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในชุุมชนที่่�มีีคุุณภาพต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ: การเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ การปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อ ผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว อาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
Abstract
Physical disability person had health problems from complications such as muscle atrophy
and join stiffness. It is very important and necessary to prevent these complications. Village health
volunteers is a helper and health personal whom is near physical disability person and family in
community. Therefore, village health volunteers should be developed ability in properly muscle
exercise practicing for physical disability person.
This quasi-experimental research aimed to study the effect of the empowerment program
on muscle exercise practicing for physical disability person implemented by village health
volunteers. Twenty-three participants were selected through purposive sampling technique from
village health volunteers who were trained in a 70-hour course on providing care for older people
organized by the Ministry of Public Health, works and provides services for physical disability
person in Saraphi district, Chiang Mai province. The research instruments were consisted of
1) Empowerment program 2) Guide book on muscle exercise practicing and 3) Evaluation form on
muscle exercise practicing which developed by researcher and tested for content validity indexes
0.83. The reliability of the instrument is based on the feasibility test of Richardson 21(KR-21) were
0.93. The statistical analysis of the frequency distribution, percentage, mean and the Wilcoxon
signed-rank were used for data analysis.
The results revealed that:
The mean score of muscle exercise practicing for physical disability person was significantly
higher after program participation (p < 0.001). There was a rise in the mean score on muscle
exercise practicing before the program (=23.26, S.D.=3.22) and after the program (=44.47,
S.D.=4.66). The results showed that research findings can be used as a guideline to promote
community nurses and health care teams to reinforce the empowerment among village health
volunteers to promote muscle exercise practice with effectiveness and efficiency for physical
disability person. Suggestions for further research should be study on the outcomes for physical
disability person such as degree of joint in motion, muscle strength, in order to promote the
provision of quality health care services for physical disabilty person in community.
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ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
ในปััจจุุบัันสถานการณ์์ผู้้�พิิการทั่่�วโลกมีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�น ในประเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก าพบประชากรที่่�มีี
ความพิิการ ร้้อยละ 12.6 (Kraus, Lauer, Coleman,
& Houtenville, 2018) และมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
1.0 ทุุกปีี ขณะที่่�ประเทศไทยพบว่่า มีีผู้้�พิกิ ารร้้อยละ 2.9
(Department of Empowerment of Persons with
Disabilities, 2018) และมีีอััตราการเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี
พ.ศ. 2553 ร้้อยละ 3.0 และมีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�นทุุกปีี
โดยผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว หมายถึึง บุุคคลที่่�ไม่่
สามารถเคลื่่�อนไหวอวััยวะต่่าง ๆ ของร่่างกาย ทำำ�ให้้
เคลื่่�อนไหวลํําบาก และยากแก่่ ก ารปฏิิ บัั ติิ กิิ จ วัั ต ร
ประจํําวัันด้้วยตนเอง ต้้องการความช่่วยเหลืือในการ
เคลื่่�อนย้้ายหรืือการทำำ�กิจิ วััตรพื้้�นฐานประจำำ�วันั ซึ่่�งพบว่่า
ผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวเป็็นกลุ่่�มผู้้�พิิการที่่�มีีมากที่่�สุุด
เมื่่�อเทีียบกัับความพิิการประเภทอื่่�นๆ
ปัั ญ หาและผลกระทบของความพิิ ก ารทางการ
เคลื่่�อนไหวสามารถจำำ�แนกได้้ 3 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ด้้านร่่างกาย
พบว่่า ร้้อยละ 98.0 ของผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวมีีปัญั หา
สุุขภาพและมีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดปััญหาสุุขภาพอื่่�น ๆ
สููงกว่่าคนปกติิถึึง 10 เท่่า เช่่น กล้้ามเนื้้�อลีีบ ข้้อติิดแข็็ง
(Mukpradab, Songwathana, & Seasia, 2014)
2) ด้้านจิิตใจ พบว่่า ผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวจะมีี
อารมณ์์แปรปรวน มีีความรู้้�สึึกสัับสน หดหู่่� เบื่่�อหน่่าย
ท้้อแท้้ใจ และซึึมเศร้้า (Noh, Kwon, Park, Oh, & Kim,
2016) ผู้้�พิิ ก ารรู้้�สึึ ก อัั บ อายในการปรากฏตัั ว ต่่ อ
สาธารณชน ทำำ�ให้้ขาดแรงจููงใจในการดููแล (Sawaidee,
Toonsiri, & Homsin, 2016) มีีการแสดงออก เช่่น
ก้้าวร้้าว ปฏิิเสธในการรัับการรัักษาพยาบาล หรืือนิ่่�งเฉย
ต่่อการรัักษาทางการแพทย์์ (Halar & Bell, 1998) และ
3) ด้้านสัังคม ผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวมีีความต้้องการ
อุุปกรณ์์หรืือเครื่่�องช่่วยในการเคลื่่�อนไหวทำำ�ให้้เกิิดข้้อ
จำำ�กัดั ในการปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมและการเข้้าร่่วมกิิจกรรมทาง
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สัังคม (NongThong, 2017) ดัังนั้้�นผู้้�พิิการทางการ
เคลื่่�อนไหวจึึงมีีข้้อจำำ�กััดและมีีความต้้องการการดููแลที่่�
ซัับซ้้อน จึึงต้้องได้้รัับการดููแลอย่่างต่่อเนื่่�องในระยะยาว
(long term care)
จากสถานการณ์์ปััจจุุบัันพบว่่า ผู้้�พิิการทางการ
เคลื่่�อนไหวร้้อยละ 52.6 ไม่่เคยไปใช้้บริิการสุุขภาพระดัับ
ปฐมภููมิเิ กี่่�ยวกัับการฟื้้น� ฟููสมรรถภาพร่่างกาย โดยสาเหตุุ
มาจากความไม่่ทราบว่่าต้้องได้้รับั การฟื้้น� ฟูู การดููแลเชิิงรุุก
จากทีีมสหวิิชาชีีพและการมีีส่ว่ นร่่วมของคนในชุุมชนถืือ
ว่่ามีีความสำำ�คััญ โดยเฉพาะอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) ซึ่่�งได้้รัับการยอมรัับว่่ามีีบทบาท
สำำ�คััญในการดููแลผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว แต่่จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่่า อาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้านยัังขาดความมั่่�นใจในการดููแลผู้้�พิิการทาง
การเคลื่่�อนไหว (Jampasri, Rattanagreethakul, &
Lawang, 2017) สอดคล้้ อ งกัั บ การศึึ ก ษาของ
Chungsathiansap, Phonphakhakun, & Katha
(2015) พบว่่า ความรู้้�ของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้านไม่่เพีียงพอ อีีกทั้้�งคนพิิการและครอบครััวยัังขาด
ความเชื่่�อมั่่�นในการฟื้้�นฟููสมรรถภาพของอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน ซึ่่�งแสดงเห็็นได้้ว่า่ อาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านบางส่่วนยัังขาดความตระหนััก
ขาดความรู้้� ความเข้้าใจ และทัักษะในการจััดการดููแล
ผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในชุุมชน ดัังนั้้�น หากอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านได้้รัับการพััฒนาศัักยภาพ
ในการดููแลผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในชุุมชน โดยเฉพาะ
การปฏิิบัติั กิ ารบริิหารกล้้ามเนื้้�อได้้อย่่างถููกต้้องและสามารถ
ให้้การดููแลอย่่างต่่อเนื่่�องได้้ จะแสดงให้้เห็็นถึึงศัักยภาพ
ของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านในบทบาท
การดููแลผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในชุุมชน
การเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ (Empowerment) เป็็น
แนวคิิดที่่�ได้้นำำ�มาใช้้ในการพััฒนาศัักยภาพ เพื่่�อให้้เกิิด
การเรีียนรู้้� เกิิดความมั่่�นใจ รู้้�สึึกเชื่่�อมั่่�นในตนเอง รัับรู้้�
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พลัังอำำ�นาจในตนเองในการกระทำำ�สิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งการเสริิม
สร้้างพลัังอำำ�นาจจึึงเป็็นแนวคิิดที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนา
ตนเอง (Poomsanguan, 2014) จากการทบทวน
วรรณกรรม ได้้มีกี ารนำำ�แนวคิิดการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ
ของ Gibson (1993) มาพััฒนาเป็็นโปรแกรมเสริิมสร้้าง
พลัังอำำ�นาจของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
ในการดููแลผู้้�สููงอายุุในภาวะสมองเสื่่�อม ผลการศึึกษา
พบว่่า ทำำ�ให้้การรัับรู้้�พลัังอำำ�นาจเพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลทำำ�ให้้มีี
การปฏิิบัติั งิ านดีีขึ้้�น และมีีการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมเป็็น
ไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น (Tachapun, 2018) สอดคล้้องกัับ
การศึึกษาของ Pengsa-ium, Chaiyasung, & Yakasem
(2015) ที่่�ศึึกษาผลของโปรแกรมการเสริิมพลัังอำำ�นาจ
ต่่อการรัับรู้้�พลัังอำำ�นาจและการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ในภาวะสมองเสื่่�อมของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้าน พบว่่า ภายหลัังการทดลองกลุ่่�มที่่�ได้้รับั โปรแกรม
การเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ มีีคะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�พลััง
อำำ�นาจสููงกว่่าก่่อนได้้รัับโปรแกรมฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ (p < 0.05)
การนำำ � แนวคิิ ด การเสริิ ม สร้้ า งพลัั ง อำำ � นาจของ
Gibson (1993) มาใช้้ในการพััฒนาศัักยภาพอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านในการดููแลผู้้�พิิการทางการ
เคลื่่�อนไหวในชุุมชน โดยการสร้้างแรงจููงใจในการปฏิิบัติั ิ
ให้้มีคี วามมั่่�นใจในการดููแล มองเห็็นคุุณค่่าและศัักยภาพ
ของตนเอง เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการบริิหารกล้้ามเนื้้�อ
ในผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว ปรัับเปลี่่�ยนความรู้้�สึึกไปสู่่�
การยอมรัับว่่าตนเองมีีความสามารถในการดููแลและ
ปฏิิบัติั กิ ารบริิหารกล้้ามเนื้้�อผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวได้้
อย่่างต่่อเนื่่�อง (Continuity of Care) เป็็นการจััดบริิการ
ที่่�ตอบสนองความต้้องการของผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว
ช่่วยลดการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และส่่งเสริิม
คุุณภาพชีีวิติ ให้้กับั ผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวตามศัักยภาพ
โดยเฉพาะอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านที่่�มีี
ประสบการณ์์ในการดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีคี วามซัับซ้้อน ที่่�ผ่่าน
การอบรมหลัักสููตรผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุจากกระทรวงสาธารณสุุข
ให้้มีีความรู้้� มีีทัักษะ และมีีความมั่่�นใจดููแลผู้้�พิิการทาง
การเคลื่่�อนไหว จึึงเป็็นแนวทางที่่�สำำ�คััญในการสร้้าง

มาตรฐานและคุุณภาพการดููแลผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว
ในชุุมชน สอดคล้้องกัับปััญหาและความต้้องการของผู้้�พิิการ
ทางการเคลื่่�อนไหวและครอบครััว ตลอดจนสอดคล้้อง
กัับนโยบายการดููแลต่่อเนื่่�องที่่�บ้า้ นและแผนพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตผู้้�พิิการแห่่งชาติิอย่่างเป็็นรููปธรรม
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
เพื่่�อศึึกษาผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลััง
อำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั กิ ารบริิหารกล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการ
ทางการเคลื่่�อนไหวในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้าน
สมมุุติิฐานการวิิจััย
อาสาสมัั ค รสาธารณสุุ ข ประจำำ � หมู่่�บ้้ า นที่่�ได้้ รัับ
โปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจมีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ย
การปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการ
เคลื่่�อนไหวหลัังได้้รับั โปรแกรมสููงกว่่าก่่อนได้้รับั โปรแกรม
กรอบแนวคิิดที่่�ใช้้ในการวิิจััย
การศึึกษาครั้้�งนี้้� เป็็นการศึึกษาผลของโปรแกรม
การเสริิ มสร้้ างพลัั งอำำ �นาจต่่ อการปฏิิ บัั ติิการบริิ ห าร
กล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน โดยประยุุกต์์จากแนวคิิดของ
Gibson (1993) ประกอบด้้วย 4 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ การค้้นพบ
สถานการณ์์จริิง การสะท้้อนคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ
การจััดการกัับสถานการณ์์ และการคงไว้้ซึ่่�งพลัังอำำ�นาจ
มาพัั ฒ นาเป็็ น โปรแกรมการเสริิ ม สร้้ า งพลัั ง อำำ � นาจ
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านต่่อการปฏิิบัติั กิ าร
บริิหารกล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวใน
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน ที่่�สอดคล้้องกัับ
แนวคิิดของ Gibson (1993) แบ่่งเป็็น 4 ระยะ คืือ
1) การค้้นพบสถานการณ์์จริิงโดยการวิิเคราะห์์สถานการณ์์
ใช้้กลวิิธีีการยอมรัับความเป็็นบุุคคล การให้้ความรู้้�และ
ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง 2) การสะท้้อนคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ
โดยจััดกิิจกรรมกลุ่่�มย่่อย เพื่่�อให้้ทบทวนปััญหาและ
การปฏิิบััติิในการช่่วยดููแลผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว
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ผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั ิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อ
สำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน

ในชุุมชนที่่�ผ่่านมา ว่่ามีีการปฏิิบัติั กิ ารช่่วยเหลืือย่่างไรบ้้าง
เกิิดปััญหา หรืือประสบความสำำ�เร็็จอย่่างไรบ้้าง ต้้องการ
การสนัับสนุุนเพื่่�อให้้การดููแลผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว
ในชุุมชนอย่่างไรบ้้าง 3) การจััดการกัับสถานการณ์์
โดยการทบทวนการปฏิิบััติิ ใช้้กลวิิธีีการจััดอบรมให้้
ความรู้้�และการฝึึกปฏิิบัติั กิ ารบริิหารกล้้ามเนื้้�อจนสามารถ
ปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้อง เกิิดความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิให้้
บุุ ค คลมีี ส่ ่ ว นร่่ ว มในการตัั ด สิิ น ใจเลืื อ กวิิ ธีี ป ฏิิ บัั ติิ ที่่�
เหมาะสมกัับตนเอง กำำ�หนดเป้้าหมายในการปฏิิบััติิใน
การติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิการบริิหาร
กล้้ามเนื้้�อประสบผลสำำ�เร็็จ และกลุ่่�มตััวอย่่างสามารถ
สอนการการปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อแก่่ผู้้�ดููแลหรืือ
ญาติิให้้สามารถปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้อง โดยได้้รัับการ
สนัับสนุุน การให้้คำ�ำ ปรึึกษา คำำ�แนะนำำ� และการให้้แรงเสริิม
ทางบวกเพื่่�อให้้เกิิดแรงจููงในการปฏิิบััติิ โดยการออก
ติิดตามเยี่่�ยมบ้้านผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวร่่วมกัับผู้้�วิจัิ ยั
และในกรณีีที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างเกิิดความไม่่มั่่�นใจหรืือไม่่กล้้า
ปฏิิบััติิให้้กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�สามารถปฏิิบััติิได้้ถููกต้้องร่่วม
เยี่่�ยมบ้้านและเสริิมแรงทางบวกเมื่่�อสามารถปฏิิบัติั ไิ ด้้และ
4) การคงไว้้ซึ่่�งพลัังอำำ�นาจ โดยการวางแผนการออกติิดตาม
เยี่่�ยมบ้้านผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวของกลุ่่�มตััวอย่่าง
สััปดาห์์ละ 1 วััน โดยการติิดตามเยี่่�ยมบ้้านมีีการปฏิิบัติั ิ
การบริิหารกล้้ามเนื้้�อผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง การสอนผู้้�ดููแล
และญาติิในการปฏิิบััติิการจััดท่่าให้้ถููกต้้องและสามารถ
ปฏิิบััติิได้้ ผู้้�วิิจััยร่่วมติิดตามเยี่่�ยมพร้้อมกลุ่่�มตััวอย่่าง
ทุุกสััปดาห์์ และประเมิินผลการปฏิิบััติิโดยการใช้้แบบ
ประเมิิน เมื่่�อเสร็็จสิ้้�นกระบวนการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจนี้้�
จะทำำ�ให้้ให้้อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านได้้
พััฒนาความสามารถในการคิิด ตััดสิินใจแก้้ไขปััญหา
ด้้วยตนเอง เชื่่�อมั่่�นในความสามารถของตนเองในการ
ปฏิิบัติั กิ ารบริิหารกล้้ามเนื้้�อในผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว
ในชุุมชน
วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยกึ่่�งทดลอง (Quasiexperimental Research) เป็็นวิิจัยั แบบวััดซ้ำำ��กลุ่่�มเดีียว
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(One Group Pretest-Posttest Design) เพื่่�อศึึกษา
ผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั ิ
การบริิหารกล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว
ในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน โดยมีีระยะเวลา
ในการดำำ�เนิินการ 7 สััปดาห์์
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร คืือ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�
บ้้านที่่�ผ่่านการอบรมหลัักสููตรผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุ (elderly
caregiver) หลัักสููตร 70 ชั่่�วโมง ทั้้�งเพศหญิิงและชาย
ของโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพ เขตอำำ�เภอสารภีี จัังหวััด
เชีียงใหม่่
กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้ า นที่่�ผ่่ า นการอบรมหลัั ก สูู ต รผู้้�ดูู แ ลผู้้�สูู ง อายุุ
(elderly caregiver) หลัักสููตร 70 ชั่่�วโมง ของกระทรวง
สาธารณสุุข และปฏิิบััติิงานอยู่่�ในพื้้�นที่่� อำำ�เภอสารภีี
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ที่่�มีีผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในความ
รัับผิิดชอบอย่่างน้้อย 1 ราย โดยกำำ�หนดขนาดของกลุ่่�ม
ตััวอย่่างจากงานวิิจััยของ Pengsa-ium et al. (2015)
ที่่�ศึึกษาผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อ
การรัับรู้้�พลัังอำำ�นาจและการปฏิิบัติั กิ ารดููแลผู้้�สููงอายุุภาวะ
สมองเสื่่�อมของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
พบว่่า ภายหลัังการใช้้โปรแกรมอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้านกลุ่่�มทดลองมีีคะแนนเฉลี่่�ยการปฏิิบัติั กิ าร
ดููแลผู้้�สููงอายุุภาวะสมองเสื่่�อมเท่่ากัับ 53.23 ค่่าส่่วน
เบี่่�ยงเบนของกลุ่่�มทดลองเท่่ากัับ 3.60 และคะแนนเฉลี่่�ย
การปฏิิบัติั ขิ องกลุ่่�มควบคุุมเท่่ากัับ 41.23 ค่่าส่่วนเบี่่�ยงเบน
ของกลุ่่�มควบคุุมเท่่ากัับ 4.30 นำำ�มาคำำ�นวณได้้ค่า่ อิิทธิิพล
(Effect Size) เท่่ากัับ 2.79 จึึงใช้้ค่า่ ขนาดอิิทธิิพลเท่่ากัับ
0.80 กำำ�หนดระดัับความเชื่่�อมั่่�น (Type II Error) เท่่ากัับ
0.05 อำำ�นาจการทดสอบ (Power Analysis) เท่่ากัับ 0.80
และนำำ�ค่า่ ที่่�ได้้เปิิดตาราง Power Analysis ได้้ขนาดกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง จำำ�นวน 18 ราย และเพิ่่�มขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง
จำำ�นวน ร้้อยละ 20 เพื่่�อป้้องกัันการไม่่สามารถเข้้าร่่วม
งานวิิจัยั ของกลุ่่�มตััวอย่่างตามเกณฑ์์ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ สำำ�หรัับ
การวิิจััยครั้้�งนี้้� กำำ�หนดขนาดตััวอย่่าง จำำ�นวน 23 ราย
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คัั ด เลืื อ กกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยกำำ�หนดเกณฑ์์ดัังนี้้�
1. เป็็นอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านที่่�
ผ่่ า นการอบรมหลัั ก สูู ต รผู้้�ดูู แ ลผู้้�สูู ง อายุุ (Elderly
Caregiver) หลัักสููตร 70 ชั่่�วโมง และยัังไม่่เคยผ่่าน
การอบรม หรืือการฝึึกปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อใน
ผู้้�พิิการมาก่่อน
2. เป็็นอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านที่่�
มีีผู้้�พิกิ ารทางการเคลื่่�อนไหวในความดููแลอย่่างน้้อย 1 ราย
โดยทั้้�งนี้้�ผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวที่่�รัับผิิดชอบต้้องมีี
คุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
2.1 เป็็นผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวอายุุ
ตั้้�งแต่่ 18 ปีีขึ้้�นไป ทั้้�งนี้้�ต้้องไม่่ใช่่ความพิิการทางการ
เคลื่่�อนไหวแต่่กำ�ำ เนิิด และขึ้้�นทะเบีียนคนพิิการกัับสำำ�นักั
งานพัั ฒ นาสัั ง คมและความมั่่�นคงของมนุุ ษ ย์์ มีี บัั ต ร
ประจำำ�ตััวคนพิิการ ประเภทผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว
ระดัับ 3 ถึึงระดัับ 5
2.2 เป็็นผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวระยะ
เวลาไม่่น้้อยกว่่า 6 เดืือน
2.3 เป็็นผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวที่่�ไม่่ได้้
เข้้ารัับการบริิการฟื้้�นฟููสมรรถภาพทางร่่างกายในสถาน
บริิการใด ๆ ในระหว่่างที่่�ดำำ�เนิินโครงการวิิจััย
3. มีีสุขุ ภาพร่่างกายแข็็งแรง ไม่่มีปัี ญ
ั หาสุุขภาพ
ด้้านโครงร่่างและกล้้ามเนื้้�อ
4. สามารถเขีียน อ่่าน และเข้้าใจภาษาไทยได้้
5. สมััครใจเข้้าร่่วมโครงการวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
1. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ประกอบ
ด้้วย
1.1 แบบสอบถามข้้อมููลทั่่�วไป ได้้แก่่ เพศ อายุุ
ระดัับการศึึกษาขั้้�นสููงสุุด ระยะเวลาในการเป็็นอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน ระยะเวลาการเป็็นอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านที่่�เข้้ารัับการอบรมผู้้�ดููแล
ผู้้�สูู ง อายุุ ประสบการณ์์ ใ นการดูู แ ลผู้้�พิิ ก ารทางการ
เคลื่่�อนไหว และข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�พิิการทางการ
เคลื่่�อนไหว ประกอบด้้วย เพศ อายุุ ระดัับความพิิการทาง

การเคลื่่�อนไหว ระยะเวลาที่่�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว
และประวััติิการรัักษาปััจจุุบััน
1.2 แบบประเมิินการปฏิิบััติิการบริิหารกล้้าม
เนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น พััฒนาขึ้้�นโดยผู้้�วิจัิ ยั ได้้นำ�ำ ไปให้้
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจำำ�นวน 6 ท่่าน ตรวจสอบความถููกต้้อง
ความครอบคลุุมของเนื้้�อหา ได้้เท่่ากัับ 0.83 จากนั้้�น
นำำ�มาปรัับปรุุงตามข้้อเสนอแนะก่่อนนำำ�ไปทดลองใช้้และ
นำำ�ไปทดลองใช้้กัับ อสม. ที่่�มีีคุุณสมบััติิคล้้ายคลึึงกัับ
กลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 10 ราย นำำ�มาคำำ�นวณหาความเชื่่�อมั่่�น
ของเครื่่�องมืือ โดยใช้้สููตรของ Kuder Richardson 21
(KR-21) มีีค่า่ เท่่ากัับ 0.93 แบบประเมิินมีีลักั ษณะคำำ�ตอบ
เป็็นแบบมาตรส่่วนประมาณค่่า (Rating Scale) 2 ระดัับ
คืือ การปฏิิบัติั ถูิ กู ต้้อง และการปฏิิบัติั ไิ ม่่ถูกู ต้้อง ประกอบ
ด้้วยข้้อคำำ�ถามทั้้�งหมด 52 ข้้อ (คะแนนเต็็ม 52 คะแนน)
จำำ � แนกเป็็ น 3 ระดัั บ ได้้ แ ก่่ การปฏิิ บัั ติิ ร ะดัั บ มาก
การปฏิิบััติิระดัับปานกลาง และการปฏิิบััติิระดัับน้้อย
(Bloom, Hastings, & Madaus, 1971)
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการทดลอง ได้้แก่่ โปรแกรม
การเสริิ มสร้้ างพลัั งอำำ �นาจต่่ อการปฏิิ บััติิการบริิ ห าร
กล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน ที่่�ผู้้�วิจัิ ยั สร้้างขึ้้�นจากการศึึกษา
ตำำ�รา เอกสารวิิชาการ และการทบทวนวรรณกรรมที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ได้้ผ่่านการตรวจสอบตรงของเนื้้�อหาและ
ความเหมาะสมของภาษา โดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จำำ�นวน 6 ท่่าน
โดยนำำ�ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิมา
ปรัับปรุุงแก้้ไขให้้สมบููรณ์์ ดำำ�เนิินกิิจกรรมทั้้�งรายกลุ่่�ม
และรายบุุคคลทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง สอดคล้้องกัับกระบวนการ
เสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ 4 ขั้้�นตอนตามกรอบแนวคิิดการ
เสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจของ Gibson (1993)
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผู้้�วิิจััยเก็็บรวบรวมข้้อมููลตามขั้้�นตอนดัังนี้้�
1. ผู้้�วิิ จัั ย ได้้ นำำ � เสนอโครงการวิิ จัั ย ต่่ อ คณะ
กรรมการพิิจารณาจริิยธรรมวิิจััยคณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เพื่่�อขออนุุมัติั ิ เมื่่�อได้้รับั การอนุุมัติั ิ
แล้้วผู้้�วิิจัยั จึึงได้้ดำ�ำ เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลในการวิิจัยั
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ผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั ิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อ
สำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน

ตามขั้้�นตอนที่่�กำำ�หนด
2. ผู้้�วิิจััยขออนุุญาตสาธารณสุุข อำำ�เภอสารภีี
เพื่่�อดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ณ โรงพยาบาลส่่งเสริิม
สุุขภาพในเขตอำำ�เภอสารภีี จัังหวััดเชีียงใหม่่
3. เลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
โดยระหว่่างที่่�อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
ประชุุมประจำำ�เดืือนผู้้�วิิจััยแนะนำำ�ตััวแจ้้งวััตถุุประสงค์์
การวิิจััยและวิิธีีการทั้้�งหมดให้้อาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้านทราบ และสอบถามความสมััครใจใน
การเป็็นผู้้�ถููกวิิจััยและอธิิบายการพิิทัักษ์์สิิทธิ์์�ในการเข้้า
ร่่วมวิิจััย
4. อธิิบายการพิิทัักษ์์สิิทธิ์์�ในการเข้้าร่่วมวิิจััย
เมื่่�ออาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านเข้้าใจและ
ยิินดีีเข้้าร่่วมโครงการและลงลายมืือชื่่�อแล้้ว ผู้้�วิิจััยจึึง
เริ่่�มเก็็บข้้อมููลส่่วนตััวก่่อนทดลองตามแบบสอบถามตาม
วิิธีีการที่่�กำำ�หนดไว้้
5. ผู้้�วิิจััยนััดวัันเพื่่�อเชิิญอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้านเข้้าร่่วมโปรแกรม
6. ผู้้�วิจัิ ยั ดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้วยตนเอง
ใช้้เวลาในการรวบรวมข้้อมููล 7 สััปดาห์์ กลุ่่�มตััวอย่่าง
ได้้รับั โปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ จำำ�นวน 4 ครั้้�ง
และเมื่่�อสิ้้�นสุุดโปรแกรมมีีการทดสอบก่่อนและหลัังการ
ได้้รัับโปรแกรม
7. ผู้้�วิิจััยได้้พััฒนาและออกแบบโดยมีีการวิิจััย
ในกิิจกรรมเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ 4 ครั้้�ง โดยมีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�
กิิจกรรมครั้้�งที่่� 1 (สััปดาห์์ที่่� 1) ขั้้�นตอนการ
ค้้นพบสถานการณ์์จริิง โดยใช้้กลวิิธีกี ารยอมรัับความเป็็น
บุุคคล โดยการจััดกิิจกรรมกลุ่่�มสร้้างสััมพัันธภาพ และ
ร่่วมแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น การให้้ข้้อมููลสถานการณ์์
จริิงที่่�ถููกต้้อง มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อทบทวนปััญหาสุุขภาพ
ทางด้้านร่่างกายของผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว โดยเฉพาะ
สถานการณ์์การบริิหารกล้้ามเนื้้�อในผู้้�พิิการทางการ
เคลื่่�อนไหวที่่�ผ่่านมา และสร้้างความตระหนัักถึึงปััญหา
ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจในสถานการณ์์ว่่า มีีการปฏิิบััติิการ
ช่่วยเหลืือย่่างไรบ้้าง เกิิดปััญหา หรืือประสบความสำำ�เร็็จ
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อย่่างไรบ้้าง ต้้องการการสนัับสนุุนเพื่่�อให้้การดููแลผู้้�พิิการ
ทางการเคลื่่�อนไหวในชุุมชนเป็็นอย่่างไร
กิิจกรรมครั้้�งที่่� 2 (สััปดาห์์ที่่� 2) ขั้้�นตอน
การสะท้้อนคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ โดยการจััดกิิจกรรม
กลุ่่�ม ใช้้คำำ�ถามปลายเปิิดเพื่่�อส่่งเสริิมให้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
ใช้้วิจิ ารณญาณ วิิเคราะห์์สาเหตุุของปััญหา มีีวัตั ถุุประสงค์์
เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ รัับรู้้�ปััญหาของผู้้�พิิการทางการ
เคลื่่�อนไหว
กิิจกรรมครั้้�งที่่� 3 (สััปดาห์์ที่่� 3 ถึึง สััปดาห์์
ที่่� 6) ขั้้�นตอนการตััดสิินใจลงมืือปฏิิบัติั ิ โดยการจััดกิิจกรรม
เยี่่�ยมบ้้านจำำ�นวน 2 ครั้้�ง มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้เกิิด
แรงจููงใจในการปฏิิบััติิ กลุ่่�มตััวอย่่างจะมีีส่่วนร่่วมใน
การตััดสิินใจเลืือกวิิธีปี ฏิิบัติั ที่่�ิ เหมาะสมกัับตนเอง กำำ�หนด
เป้้าหมายการปฏิิบััติิให้้บรรลุุความสำำ�เร็็จ การสนัับสนุุน
อำำ�นวยความสะดวกและใช้้แหล่่งประโยชน์์ที่่�จำำ�เป็็น
การให้้คำำ�ปรึึกษา คำำ�แนะนำำ�แนวทางการปฏิิบััติิการ
บริิหารกล้้ามเนื้้�อ รวมทั้้�งการเสริิมแรงทางบวก
กิิจกรรมครั้้�งที่่� 4 (สััปดาห์์ที่่� 7) ทบทวน
การเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจในขั้้�นตอนที่่� 1-4 และดำำ�เนิิน
การขั้้�นตอนการคงไว้้ซึ่่�งประสิิทธิิภาพ โดยมีีประเมิินผล
รายบุุคคล (post-test) และยุุติิการวิิจััยกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง
ที่่�เข้้าร่่วมการวิิจััย และมอบคู่่�มืือการปฏิิบััติิการบริิหาร
กล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านเพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินการต่่อไป
8. ผู้้�วิิจััยประเมิินผลการใช้้โปรแกรมโดยแบบ
ประเมิินการปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการ
ทางการเคลื่่�อนไหวในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้านด้้วยแบบประเมิินชุุดเดีียวกัันกัับที่่�ใช้้ก่อ่ นการวิิจัยั
และนำำ�ผลที่่�ได้้ไปวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การพิิทัักษ์์สิิทธิ์์�กลุ่่�มตััวอย่่าง
โครงการวิิจััยนี้้�ได้้รัับการรัับรองจริิยธรรมการวิิจััย
จากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจัยั คณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ตามเอกสารเลขที่่� 060/2019
ผู้้�วิิจััยพิิทัักษ์์สิิทธิ์์�กลุ่่�มตััวอย่่างโดยผู้้�วิิจััยแนะนำำ�ตนเอง
ชี้้�แจงและอธิิบายให้้กลุ่่�มตััวอย่่างทราบวััตถุุประสงค์์และ
ขั้้�นตอนการวิิจัยั สิิทธิิในการยิินยอมเข้้าร่่วมโครงการวิิจัยั
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และสิิทธิิในการตอบรัับหรืือปฏิิเสธการเข้้าร่่วมการวิิจััย
ครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยให้้กลุ่่�มตััวอย่่างตััดสิินใจและลงลายมืือชื่่�อ
เข้้าร่่วมโครงการด้้วยตนเอง ข้้อมููลที่่�ได้้จากการศึึกษาจะ
ถููกปกปิิดเป็็นความลัับ ไม่่เชื่่�อมโยงถึึงผู้้�ให้้ข้้อมููลและ
นำำ�เสนอข้้อมููลในภาพรวมเพื่่�อประโยชน์์ทางวิิชาการเท่่านั้้�น
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ผู้้�วิิจััยวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนา ได้้แก่่
การแจกแจงความถี่่� ร้้อยละ และเปรีียบเทีียบความแตกต่่าง
ของค่่าคะแนนเฉลี่่�ยก่่อนและหลัังทดลอง โดยใช้้สถิิติิ
Wilcoxon Signed-Rank test โดยกำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คัญ
ั
ที่่� 0.05
ผลการวิิจััย
1. ข้้อมููลทั่่�วไปของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ลัักษณะข้้อมููลส่่วนบุุคคลของกลุ่่�มตััวอย่่างส่่วน
ใหญ่่เป็็นเพศหญิิง (ร้้อยละ 95.60) มีีอายุุมากกว่่า 50 ปีี
(ร้้อยละ 87.00) ส่่วนใหญ่่มีีระดัับการศึึกษามััธยมศึึกษา

ตอนปลาย (ร้้อยละ 43.00) มีีระยะเวลาในการเป็็น
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน ระหว่่าง 6-10 ปีี
(ร้้ อ ยละ 39.00) และทุุ ก คนมีี ร ะยะเวลาการเป็็ น
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านที่่�อบรมผู้้�ดููแล
ผู้้�สููงอายุุ 70 ชั่่�วโมง ไม่่เกิิน 3 ปีี (ร้้อยละ 100) และมีี
ประสบการณ์์ในการดููแลผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว
ระหว่่าง 1-3 ปีี (ร้้อยละ 60.00) (ตารางที่่� 1)
นอกจากนี้้� ผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวที่่�ได้้รัับ
การดููแลจากกลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง (ร้้อยละ
52.00) รองลงมา คืือ เพศชาย (ร้้อยละ 47.00) ผู้้�พิิการ
ทางการเคลื่่�อนไหวส่่วนใหญ่่อายุุมากกว่่า 50 ปีี (ร้้อยละ
95.00) มีีระดัับความพิิการทางการเคลื่่�อนไหวส่่วนใหญ่่
อยู่่�ในระดัับ 4 (ร้้อยละ 95.70) ส่่วนใหญ่่มีีระยะเวลาที่่�มีี
ความพิิการทางการเคลื่่�อนไหวไม่่เกิิน 3 ปีี (ร้้อยละ
26.00) และไม่่ได้้รับั การรัักษาใดๆ ในระยะเวลา 6 เดืือน
ที่่�ผ่่านมา (ร้้อยละ 78.00) (ตารางที่่� 2)

ตารางที่่� 1 จำำ�นวน และร้้อยละ ของกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�แนกตามข้้อมููลทั่่�วไป (n=23)
ข้้อมููลทั่่�วไป
เพศ
อายุุ (ปีี)

หญิิง
ชาย

40-50
> 50
ระดัับการศึึกษาขั้้�นสููงสุุด
ประถมศึึกษา
	มััธยมศึึกษาตอนต้้น
	มััธยมศึึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุุปริิญญา/ปวส.
ปริิญญาตรีี
ระยะเวลาการเป็็นอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน (ปีี)
0-5
6-10

จำำ�นวน (คน)

ร้้อยละ

22
1

95.60
4.40

3
20

13.00
87.00

3
3
10
1
6

13.00
13.00
43.60
4.30
26.10

4
9

17.40
39.10
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ผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั ิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อ
สำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน

ข้้อมููลทั่่�วไป
11-15
16-20
> 20 ปีี
ระยะเวลาการเป็็น อสม. ประจำำ�หมู่่�บ้้านที่่�ผ่่านการอบรมผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุ (ปีี)
1-3 ปีี
ประสบการณ์์ในการดููแลผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว (ปีี)
1-3
4-6
7-9
(=1.6, S.D.=0.83)

จำำ�นวน (คน)
4
5
1

ร้้อยละ
17.40
21.70
4.40

23

100.00

14
4
5

60.90
17.40
21.70

ตารางที่่� 2 จำำ�นวน และร้้อยละ ของผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบของกลุ่่�มตััวอย่่าง (n=23)
ข้้อมููลทั่่�วไป
เพศ
อายุุ (ปีี)

หญิิง
ชาย

30-40
40-50
> 50
ระดัับความพิิการทางการเคลื่่�อนไหว
ระดัับ 3
ระดัับ 4
ระดัับ 5
ระยะเวลาที่่�มีีความพิิการทางการเคลื่่�อนไหว (ปีี)
1-3
4-6
7-9
> 10
ประวััติิการรัักษาในปััจจุุบััน
ได้้รัับการรัักษาระยะเวลา 6 เดืือนที่่�ผ่่านมา
ไม่่ได้้รัับการรัักษาใด ๆ ในระยะเวลา 6 เดืือนที่่�ผ่่านมา
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จำำ�นวน (คน)

ร้้อยละ

12
11

52.00
47.00

1
0
22

4.30
0.00
95.70

6
13
4

26.10
56.50
17.40

13
6
3
1

56.60
26.10
13.00
4.30

5
18

21.70
78.30
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2. เปรีียบเทีียบค่่าคะแนนเฉลี่่�ยการปฏิิบััติิการ
บริิหารกล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวใน

อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านก่่อนและหลัังได้้
รัับโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ

ตารางที่่� 3 เปรีียบเทีียบระดัับการปฏิิบัติั กิ ารบริิหารกล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในกลุ่่�มตััวอย่่าง ก่่อน
และหลัังได้้รัับโปรแกรมเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ (n=23)
ระดัับการปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อ

จำำ�นวน (คน)

ร้้อยละ

23

100.00

20
2
1

87.00
8.70
4.30

ก่่อนการทดลอง
ระดัับน้้อย
หลัังการทดลอง
ระดัับมาก
ระดัับปานกลาง
ระดัับน้้อย
จากตารางที่่� 3 กลุ่่�มตััวอย่่างทุุกคนมีีระดัับการ
ปฏิิ บัั ติิ ก ารบริิ ห ารกล้้ า มเนื้้�อสำำ � หรัั บ ผู้้�พิิ ก ารทางการ
เคลื่่�อนไหวก่่อนได้้รัับโปรแกรมในระดัับน้้อย (ร้้อยละ

100.00) และหลัังจากได้้รัับโปรแกรมส่่วนใหญ่่มีีระดัับ
การปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการ
เคลื่่�อนไหวอยู่่�ในระดัับมาก (ร้้อยละ 87.00)

ตารางที่่� 4 เปรีียบเทีียบค่่าคะแนนเฉลี่่�ยการปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในกลุ่่�ม
ตััวอย่่างก่่อนและหลัังได้้รัับโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ (n=23)
คะแนนการปฏิิบััติิ
การบริิหารกล้้ามเนื้้�อ
กลุ่่�มตััวอย่่าง

ก่่อน
ได้้รัับโปรแกรมฯ

S.D.
23.20
3.20

จากตารางที่่� 4 พบว่่า ก่่อนได้้รัับโปรแกรม กลุ่่�ม
ตััวอย่่างมีีค่่าคะแนนการปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อ
สำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 23.2 คะแนน
(S.D.= 3.2) และหลัังได้้รัับโปรแกรมมีีค่่าคะแนนการ
ปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อ เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 44.4 คะแนน
(S.D.= 4.6) เมื่่�อเปรีียบเทีียบความแตกต่่างของค่่าคะแนน
เฉลี่่�ยการปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อของกลุ่่�มตััวอย่่าง
พบว่่า หลัังได้้รัับโปรแกรมมีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยการปฏิิบััติิ
การบริิหารกล้้ามเนื้้�อสููงกว่่าก่่อนได้้รัับโปรแกรม อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p < 0.001)

หลััง
ได้้รัับโปรแกรมฯ

S.D.
44.40
4.60

z

p-value

4.20

0.000***

การอภิิปรายผล
จากการศึึกษาครั้้�งนี้้�พบว่่า หลัังได้้รับั โปรแกรมการ
เสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ กลุ่่�มตััวอย่่างมีีค่า่ คะแนนเฉลี่่�ยการ
ปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อสููงกว่่าก่่อนได้้รัับโปรแกรม
ซึ่่�งเป็็นไปตามสมมุุติฐิ านการวิิจัยั และสอดคล้้องกัับแนว
คิิ ด การเสริิ ม สร้้ า งพลัั ง อำำ � นาจ (Gibson, 1993)
ซึ่่�งกระบวนการประกอบด้้วย 4 ขั้้�นตอน คืือ 1) การค้้นพบ
สภาพการณ์์จริิง 2) การสะท้้อนคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ
3) การตััดสิินใจเลืือกวิิธีปี ฏิิบัติั ที่่�ิ เหมาะสมกัับตััวเอง และ
4) การคงไว้้ซึ่่�งการปฏิิบััติิที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เมื่่�อยุุติิการ
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ผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั ิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อ
สำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน

เสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจพบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความสามารถ
ในการปฏิิบัติั กิ ารบริิหารกล้้ามเนื้้�อ ซึ่่�งเป็็นผลที่่�เกิิดจากผล
ของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจที่่�ผู้้�วิจัิ ยั ได้้พัฒ
ั นา
ขึ้้�น ซึ่่�งในแต่่ละขั้้�นตอนสามารถอธิิบายได้้ดัังนี้้�
ขั้้�นตอนที่่� 1 การค้้นพบสภาพการณ์์จริิง โดยการป
ระเมิินการรัับรู้้�และทำำ�ความเข้้าใจ และยอมรัับเหตุุการณ์์
และสภาพการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� พบว่่า
กลุ่่�มตััวอย่่างได้้มีีการประเมิินตนเองมีีความสามารถใน
การดำำ�เนิินสถานการณ์์ปัญ
ั หาผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว
ในชุุมชน กลุ่่�มตััวอย่่างยัังได้้รับั รู้้�ว่า่ ตนเองเป็็นอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านที่่�มีีบทบาทในการส่่งเสริิมและ
ดููแลผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในชุุมชนให้้มีีการบริิหาร
กล้้ามเนื้้�อ ให้้กำ�ลั
ำ งั ใจ และป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อนที่่�อาจ
จะเกิิดขึ้้�น แต่่ยัังขาดความมั่่�นใจในการดููแลโดยเฉพาะ
การปฏิิ บัั ติิ ก ารบริิ ห ารกล้้ า มเนื้้�อในผู้้�พิิ ก ารทางการ
เคลื่่�อนไหว
ขั้้�นตอนที่่� 2 การสะท้้อนคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ
โดยการเปิิ ด โอกาสให้้ ก ลุ่่�มตัั ว อย่่ า งได้้ แ ลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์การดููแลผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวที่่�ผ่า่ นมา
สภาพปัั ญ หาที่่�พบในผู้้�พิิ ก ารทางการเคลื่่�อนไหว
ผลกระทบด้้านลบที่่�เกิิดจากการดููแล และทบทวนสิ่่�งที่่�เคย
ปฏิิบัติั ใิ นการบริิหารกล้้ามเนื้้�อผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว
ในขณะเยี่่�ยมบ้้าน ส่่งผลให้้กลุ่่�มตััวอย่่างได้้ค้้นพบปััญหา
ทำำ�ความเข้้าใจและยอมรัับสภาพปััญหา และกลุ่่�มตััวอย่่าง
รัับรู้้�ปััญหาร่่วมกััน เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนความรู้้�สึึกไปสู่่�การ
ยอมรัับว่่าตนเองมีีความสามารถอย่่างแท้้จริิงในการ
ทำำ�งาน (Tawatwattananun, 2010) ซึ่่�งเป็็นบทบาท
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้านที่่�จะร่่วมกัับทีีมสุุขภาพ (Srisompat,
2014) ทำำ�ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างเกิิดการมองปััญหาในแง่่ดีี และ
พยายามทำำ�ความเข้้าใจกัับปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น นำำ�ไปสู่่�การ
ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของตนเอง พยายามทำำ�ทุกุ วิิถีที าง
เพื่่�อทำำ�ให้้สามารถแก้้ไขปััญหานั้้�นๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ขั้้�นตอนที่่� 3 การตััดสิินใจเลืือกวิิธีีปฏิิบัติั ิกิิจกรรม
ที่่�เหมาะสม กลวิิธีีนี้้�เป็็นการให้้บุุคคลมีีส่่วนร่่วมในการ
ตััดสิินใจเลืือกวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เหมาะสมกัับตนเอง กำำ�หนด
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เป้้าหมายที่่�จะปฏิิบััติิให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จ ร่่วมกัับการจััด
อบรมให้้ความรู้้�เรื่่�องการปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อใน
ผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนการ
ปฏิิ บัั ติิ ก ารบริิ ห ารกล้้ า มเนื้้�อสำำ � หรัั บ ผู้้�พิิ ก ารทางการ
เคลื่่�อนไหว ซึ่่�งความรู้้�เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นในการเสริิมสร้้าง
พลัังอำำ�นาจ (Ellis-Stoll & Popkess-Vawter, 1998)
มีีการสาธิิตการปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อ การสาธิิต
ย้้อนกลัับ และการให้้จับั คู่่�ฝึึกปฏิิบัติั กิ ารบริิหารกล้้ามเนื้้�อ
การให้้คำำ�แนะนำำ�และช่่วยเหลืือขณะฝึึกปฏิิบััติิ และการ
ให้้ข้้อมููลเสริิมแรงทางบวกเพื่่�อให้้เกิิดแรงจููงใจในการ
ปฏิิบััติิ (Kaihin, Kasatpiba, & Chitreechue, 2012)
ทำำ�ให้้อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านมีีความพร้้อม
ที่่�จะออกติิดตามเยี่่�ยมบ้้านผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว
เกิิดความมั่่�นใจ และเห็็นคุุณค่่าในตนเอง (Buapum,
Maneerod, & Rodporm, 2014)
ขั้้�นตอนที่่� 4 การคงไว้้ซึ่่�งการปฏิิบัติั ที่่�มี
ิ ปี ระสิิทธิิภาพ
เป็็นการออกติิดตามเยี่่�ยมบ้้านของกลุ่่�มตััวอย่่างร่่วมกัับ
ผู้้�วิจัิ ยั ซึ่่�งกำำ�หนดการติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน 2 ครั้้�ง ขณะติิดตาม
เยี่่�ยมบ้้านผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว ผู้้�วิิจััยจะคอยเป็็น
พี่่�เลี้้�ยง และให้้คำ�ำ แนะนำำ�รวมทั้้�งให้้คำ�ำ ปรึึกษาอย่่างใกล้้ชิดิ
ร่่วมกัับการใช้้คู่่�มือื การปฏิิบัติั กิ ารบริิหารกล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับ
ผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้า้ นในการออกติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน สามารถศึึกษา
เพิ่่�มเติิมและใช้้ประกอบการติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน ซึ่่�งคู่่�มืือ
การปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อสำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการ
เคลื่่�อนไหวในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านนั้้�น
มีีการสาธิิตและภาพประกอบในแต่่ละขั้้�นตอนอย่่าง
ละเอีียดการจััดทำำ�สื่่�อที่่�มีีภาพประกอบจะทำำ�ให้้ง่่ายต่่อ
การเรีียนรู้้� มองภาพได้้ชัดั เจน กระตุ้้�นความสนใจ เป็็นการ
สื่่�อสารให้้เกิิดความเข้้าใจที่่�ตรงกัันระหว่่างผู้้�เรีียนกัับผู้้�สอน
(Srikramkran, 2009) และการได้้ลงมืือปฏิิบัติั กัิ บั ผู้้�พิิการ
ทางการเคลื่่�อนไหวในชุุมชนจริิง ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�
จากการปฏิิบััติิ เกิิดความมั่่�นใจ และสามารถปฏิิบััติิการ
บริิหารกล้้ามเนื้้�อได้้อย่่างถููกต้้อง และตระหนัักได้้ถึงึ ความ
สามารถของตนเองและทำำ�งานในบทบาทที่่�อิิสระมากยิ่่�ง
ขึ้้�น (Jaemtim, Yuenyong, & Srisodsaluk, 2016)
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จากผลการวิิจัยั ในครั้้�งนี้้�จะเห็็นได้้ว่า่ โปรแกรมการ
เสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั กิ ารบริิหารกล้้ามเนื้้�อ
สำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน ที่่�ประกอบไปด้้วย กระบวนการเสริิมสร้้าง
พลัังอำำ�นาจทั้้�ง 4 ขั้้�นตอน ทำำ�ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างได้้ค้้นพบ
สภาพการณ์์จริิงจากสถานการณ์์จริิง เกิิดทัักษะการแก้้ไข
ปััญหาเฉพาะหน้้าได้้ดีขึ้้�ี น สะท้้อนคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณ
เพื่่�อให้้เกิิดการตระหนัักถึึงคุุณค่่าในตััวเองและการคงไว้้
ซึ่่�งการปฏิิบััติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพอย่่างเป็็นขั้้�นตอน
ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดแบบพลวััตมีีการให้้ การรัับ การแลกเปลี่่�ยน
การมีีปฏิิสััมพัันธ์์ วางเป้้าหมายในการทำำ�งานร่่วมกััน
ส่่งผลให้้กลุ่่�มตััวอย่่างเกิิดการเรีียนรู้้� เกิิดความตระหนััก
เกิิดความมั่่�นใจ สามารถปฏิิบััติิได้้ เป็็นการสร้้างความ
เข้้มแข็็งและยัังเป็็นการมุ่่�งเน้้นการแก้้ไขปััญหาและมีีความ
ยั่่�งยืืนที่่�จะปฏิิบัติั ใิ นการดููแลให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ สอดคล้้อง
กัับการศึึกษาผลของโปรแกรมการเสริิมพลัังอำำ�นาจต่่อ
การรัับรู้้�พลัังอำำ�นาจและการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุใน
ภาวะสมองเสื่่�อมของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้าน (Pengsa-ium et al., 2015) พบว่่า ภายหลััง
การทดลองกลุ่่�มที่่�ได้้รัับโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลััง
อำำ�นาจ มีีคะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�พลัังอำำ�นาจสููงกว่่าก่่อน
ได้้รัับโปรแกรมฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.05)
ดัังนั้้�นอาจกล่่าวสรุุปได้้ว่า่ โปรแกรมเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจ
ที่่�ได้้พัฒ
ั นาขึ้้�นสามารถส่่งเสริิมให้้อาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้านมีีความรู้้� มีีความมั่่�นใจในความสามารถ
ของตนเอง สามารถปฏิิบัติั กิ ารบริิหารกล้้ามเนื้้�อในผู้้�พิิการ
ทางการเคลื่่�อนไหวได้้ถููกต้้อง ส่่งผลให้้ผู้้�พิิการทางการ
เคลื่่�อนไหวที่่�อาศััยอยู่่�ในชุุมชนได้้รับั การดููแลที่่�บ้้านอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เป็็นการป้้องกัันการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจาก
โรคทางระบบกระดููกและกล้้ามเนื้้�อลดลง ไม่่เกิิดภาวะ
ข้้อติิด กล้้ามเนื้้�อลีีบ ส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�พิิการ
ทางการเคลื่่�อนไหวดีีขึ้้�นต่่อไป

งานในชุุมชน โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพ นำำ�โปรแกรม
การเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจไปใช้้เป็็นแนวทางในการสร้้าง
เสริิ มพลัั งอำำ �นาจของอาสาสมัั ครสาธารณสุุ ขประจำำ �
หมู่่�บ้้ า นต่่ อ การปฏิิ บัั ติิ ก ารบริิ ห ารกล้้ า มเนื้้�อสำำ � หรัั บ
ผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในชุุมชน เป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพ
การดููแลผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในชุุมชน เพื่่�อเป็็นการ
ป้้องการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจากการนอนนานของผู้้�พิิการ
ทางการเคลื่่�อนไหวเช่่นข้้อติิดและกล้้ามเนื้้�อลีีบ
2. ด้้านการศึึกษาทางการพยาบาล สามารถนำำ�ไป
ใช้้ในการจััดการศึึกษาพยาบาลโดยสอดแทรกแนวคิิด
เกี่่�ยวกัับการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจในการดููแลผู้้�ป่่วยหรืือ
ผู้้�พิิการ ในเรื่่�องบทหน้้าหน้้าที่่�และความสามารถในการ
ดููแล เพื่่�อส่่งเสริิมการดููแลแบบองค์์รวมทั้้�งบุุคคลและ
ครอบครััวของผู้้�พิิการประเภทต่่าง ๆ
ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
1. ควรทำำ�การศึึกษาผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�พิิการ
ทางการเคลื่่�อนไหว เช่่น องศาการเคลื่่�อนไหว ความแข็็งแรง
ของกล้้ามเนื้้�อ และอุุบััติิการณ์์การเกิิดภาวะกล้้ามเนื้้�อ
อ่่อนแรงหรืือข้้อติิดแข็็งร่่วมด้้วย
2. ควรมีีการศึึกษาการใช้้โปรแกรมการเสริิมสร้้าง
พลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบััติิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อในกลุ่่�ม
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน โดยเปรีียบเทีียบ
เป็็นกลุ่่�มทดลองและควบคุุม
3. ควรศึึกษาวิิจััยการสร้้างเสริิมพลัังอำำ�นาจอาสา
สมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านด้้านความรู้้�และทัักษะ
ส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�สอดคล้้องกัับปััญหาและความต้้องการ
ของผู้้�พิิการประเภทอื่่�น ๆ ต่่อไป

ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
1. ด้้านปฏิิบัติั กิ ารพยาบาล สามารถนำำ�ไปใช้้ในการ
ส่่งเสริิมให้้พยาบาลและเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขที่่�ปฏิิบััติิ
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ผลของโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจต่่อการปฏิิบัติั ิการบริิหารกล้้ามเนื้้�อ
สำำ�หรัับผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหวในอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
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