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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริ มสร้างพลังอานาจต่อการพัฒนาสมรรถนะผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
โดยใช้กรอบแนวคิดของเฟลอร์รี่ซ่ ึงประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะประเมินความพร้อมโดยการระบุปัญหาในด้านการจัดการ ความรู ้สึก
และอารมณ์ของครอบครั วที่มีต่อปั ญหา 2) การเปลี่ ยนแปลงโดยการกาหนดเป้ าหมาย การแสวงหาทางเลื อกเพื่อที่แก้ไขปั ญหา 3) การ
ผสมผสานเข้าเป็ นแบบแผนการดาเนิ นชี วิตโดยการวางแผนปรับเปลี่ยนความคิ ด และการประเมินผล โดยใช้วิธีการศึกษาแบบกึ่งทดลอง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังจานวน 60 คนได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจงและสุ่ มเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จานวน
กลุ่มละ 30 คน ทาการทดลองเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมเสริ มสร้างพลังอานาจที่มาใช้บริ การที่โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี การคัดเลือกเข้ากลุ่มโดยวิธีการจับคู่ตามลักษณะของเพศ อายุและประสบการณ์ดูแลในเวลาที่แตกต่าง
กัน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบไคสแคร์ และสถิติทดสอบที ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มทดลองมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยพลังอานาจหลังการทดลองสู งกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคะแนนการรับรู ้การจัดการโรคของก
ลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.05 การค้นพบครั้งนี้ได้แสดงเห็นสถานการณ์จริ ง การรับรู ้ความสามารถใน
ตนเองเพื่อส่ งผลต่อการปฏิบตั ิที่เหมาะสมที่จะนาแนวทางการเสริ มสร้างพลังอานาจไปใช้กบั ผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในบริ บทอื่นต่อไป
คาสาคัญ : การเสริ มสร้างพลังอานาจ, ผูส้ ู งอายุ, โรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง

Abstract
The purpose of the study was to investigate the effectiveness of an empowerment program for caring elderly with noncommunicable disease. The empowerment program was adapted in accordance with Fleury’s concept included 3 steps 1) appraising
readiness for identification of problem areas for self-management; exploration of emotions associated with these problems; 2) changing for
development of a set of goals and strategies to overcome these problems to achieve these goals; 3) integrating change for creation and
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implementation of behavioral change plans; ideas modification and evaluation. This study was a quasi-experimental research which was
implemented for 4 weeks. The qualified 60 samples who attended to the sub-district health centers were purposively assigned into an
experimental group (n=30) and a control group (n=30). The subjects in each group were matched by sex, age, and caring experience in
difference time. All data were analyzed by mean, standard deviation, Chi-squire and t-test. The results were illustrated that mean scores of
an experimental group had a significantly greater improvement than the control group (p < 0.05). And the mean scores of disease
management perception of an experimental group had a significantly higher than the control group (p < 0.05). This exploration was revealed
that real situation, self-care ability perception and their ability to achieve proper practices in order to bring empowerment guidelines to
applied with the non-chronically disease elderly in other area.
Keywords : Empowerment, Elderly Person, Non-Communicable Disease

บทนา
ปั จจุบนั ประชากรโลกมีจานวน 7,349 ล้านคน มีผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 901 ล้านคนคิดเป็ นร้อยละ 12.0
ของประชากรทั้งหมด ซึ่ งถือว่าประชากรโลกได้เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุแล้ว [1] จากผลการสารวจของสานักงานสถิติแห่ งชาติ ในปี
พ.ศ. 2545, 2550, 2554 และ 2557 พบว่าประเทศไทยมีจานวนและสัดส่ วนของผูส้ ู งอายุเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่องทัว่ ประเทศ
โดยมีสัดส่ วนผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 9.4, 10.7, 12.2 และ 14.9 ตามลาดับ [2] และในปี พ.ศ. 2558 มีจานวนผูส้ ู งอายุถึง 11 ล้าน
คนหรื อร้ อยละ 16 ซึ่ งคาดการณ์ ว่า ในปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็ นสั งคมสู ง วัย อย่า งสมบู ร ณ์ (Complete Aged Society)
เมื่อประชากรสู งอายุมีถึงร้อยละ 20 [1] ทั้งนี้ เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข ทาให้อตั รา
การเกิดน้อยลงและประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังพบว่าผูส้ ู งอายุส่วนมากมีภาวะการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรัง เช่น
โรคความดันโลหิ ตสู งร้อยละ 31.7 โรคเบาหวานร้อยละ 13.3 โรคหัวใจร้อยละ 7 อัมพาต/อัมพฤกษ์ร้อยละ 2.5 โรคหลอดเลือด
สมองตีบร้อยละ 1.6 และโรคมะเร็ งร้อยละ 0.5 [3] และมีความจาเป็ นที่ตอ้ งได้รับการดูแลในระยะยาว ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิ จและสังคมทาให้ค่าใช้จ่ายทั้งภาครั ฐและภาคครั วเรื อนเพิ่มสู งขึ้ น รวมถึ งส่ งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุที่เจ็บป่ วยและญาติที่ตอ้ งรับภาระดูแล ทั้งนี้ ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทวีความรุ นแรงยิ่งขึ้นหากยังไม่
เตรี ยมระบบรองรับสังคมสู งวัย[4]
ในปี พ.ศ.2561 จังหวัดเพชรบุรีมีผูส้ ู งอายุจานวน 77,941 คนคิดเป็ นร้อยละ 17.78 แบ่งเป็ นกลุ่มติดสังคมที่ยงั สามารถ
พึ่งตนเองได้ดีและช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้ร้อยละ 93.09 กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้นอ้ ยหรื อกลุ่มติดบ้านร้อยละ 5.46 และกลุ่มที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้หรื อกลุ่มติดเตียงร้อยละ 0.80 จากผลการคัดกรองสุ ขภาพผูส้ ู งอายุของจังหวัด พบว่า มีผสู ้ ู งอายุที่ป่วยเป็ นโรคความดัน
โลหิ ตสู งร้อยละ 19.57 โรคเบาหวานร้อยละ 11.29 สุ ขภาพช่องปากร้อยละ 14.85 เข่าเสื่ อมร้อยละ 9.20 โรคซึ มเศร้าร้อยละ 3.35
สมองเสื่ อมร้อยละ 3.12 ภาวะทุพโภชนาการร้อยละ 22.27 [5] สาหรับอาเภอบ้านลาดเพชรบุรีมีผสู ้ ู งอายุจานวน 22,325 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.43 ซึ่ งเป็ นอาเภอที่มีร้อยละของประชากรผูส้ ู งอายุมากกว่าร้อยละของจังหวัดเพชรบุรีและของประเทศไทย จาก ผลการ
คัดกรองสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ พบว่ามีกลุ่มเสี่ ยง ได้แก่ ภาวะอ้วนร้อยละ 41.5 ภาวะเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 45.1 ข้อเข่า
เสื่ อมร้อยละ 30.3 สุ ขภาพช่องปากร้อยละ 20.6 สมองเสื่ อมร้อยละ 12.7 ภาวะหกล้มร้อยละ 9.9 เบาหวานร้อยละ 7.1 ความดันโลหิ ต
สู งร้อยละ 6.2 และซึ มเศร้าร้อยละ 2.6 โดยเป็ นผูส้ ู งอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงจานวน 1,073 คนหรื อร้อยละ 5.06 [6] และในเขตพื้นที่
ตาบลไร่ สะท้อนมี ผูส้ ู งอายุจานวน 800 คนหรื อร้ อยละ 17.8 นับว่าเป็ นตาบลหนึ่ งที่ มีผูส้ ู งอายุอยู่ในสังคมเป็ นจานวนมากและ
มีผสู ้ ู งอายุป่วยด้วยโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังสู งถึงเกือบร้อยละ 50 ในจานวนนี้ มีผสู ้ ู งอายุติดบ้านและติดเตียงจานวน 8 คนคิด
เป็ นร้อยละ 1.01 [7] อย่างไรก็ตามยังมีผสู ้ ู งอายุส่วนหนึ่ งเป็ นกลุ่มคลังสมองที่เป็ นผูท้ รงความรู ้ความชานาญที่มีคุณค่า เป็ นผูธ้ ารงไว้
ซึ่ งวัฒนธรรมประเพณี และเป็ นสายใยความรักแห่ งครอบครัวเชื่ อมต่อระหว่างบุคคลในช่วงวัยต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันผูส้ ู งอายุ
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เป็ นวัยแห่ งการเสื่ อมถอยทางสุ ขภาพ มีปัญหาสุ ขภาพ ปั ญหาด้านสังคมและปั ญหาด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นกว่าวัยอื่น ๆ จึงจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
การสร้างเสริ มสมรรถนะในการดูแลสุ ขภาพได้ดว้ ยตนเองในผูส้ ู งอายุน้ นั นับว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ ทั้งในเรื่ องการรักษา
ไว้ซ่ ึ งสุ ขภาพร่ างกายที่ แข็งแรงสามารถดารงชี วิตอยู่กบั โรคประจาตัวที่ มีอยู่ได้อย่างปกติสุข สามารถควบคุมความรุ นแรงหรื อ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากโรคประจาตัวที่มีอยูไ่ ด้ รวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดีตามมาด้วย โดยกระบวนการที่จะทาให้บุคคลมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ก่อนที่จะมีภาวะพึ่งพิงนั้น จะต้องได้รับประสบการณ์การเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบและมีข้ นั ตอน โดยเน้นการ
มี ส่วนร่ วมในการรั บรู ้ ปัญหา สาเหตุและกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาร่ วมกัน ดังที่ Kemmiss and Mc Taggart [8] กล่าวว่า
การร่ วมมื อกันต้องเป็ นหมู่ คณะ จะกระทาคนเดี ยวไม่ ได้ ต้องทาเป็ นกลุ่มเพื่อปรั บปรุ งและพัฒนาตนเองจนกว่าจะค้นพบวิธี
แก้ปัญหาที่ เหมาะสมกับบริ บทของบุคคลนั้น สอดคล้องกับการศึกษาของธนายุส ธนธิ ติ และกนิ ษฐา จารู ญสวัสดิ์ [9] ที่ พบว่า
แนวโน้มภาวะความเจ็บป่ วยหลังการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุลดลง และการศึกษาของคมกริ ช หุ ตะวัฒนะ [10]
เพ็ญจันทร์ สิ ทธิ ปรี ชาชาญ [11] ที่พบว่าการสร้างเสริ มสุ ขภาพในชมรมผูส้ ู งอายุดว้ ยการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเป็ น
กิจกรรมที่สาคัญในการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาพของสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ นอกจากนี้ ยงั ให้ขอ้ เสนอแนะไว้วา่ การจัดกิจกรรม
นั้น จะต้อ งเหมาะสมกับ ผูส้ ู ง อายุโ ดยเน้น การมี ส่ ว นร่ ว มและควรจัด กิ จ กรรมให้ค รบ 3 ด้า นคื อ ด้า นการออกก าลัง กาย การ
รับประทานอาหารและการคลายเครี ยดซึ่ งสอดคล้องกับการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู งของ
กระทรวงสาธารณสุ ข [12] ที่พบว่าเกิดจากพฤติกรรมเสี่ ยงเรื่ องการบริ โภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง การออกกาลังกายที่ไม่ถูกต้อง และ
ขาดทักษะการควบคุมอารมณ์ที่ถูกต้อง ทาให้ไม่สามารถควบคุมภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ จึงจาเป็ นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
ให้ผสู ้ ู งอายุมีความรู ้และทักษะในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผูส้ ู งอายุ [13]
แนวคิ ดการเสริ มสร้ างพลังอานาจได้รับการยอมรั บว่ามี ผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุ คคล เนื่ องจากแนวคิดของ
เฟรยเร่ ได้นิยามการสร้างพลังอานาจว่าเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ทางสังคม จากการทากิจกรรมร่ วมกันในการที่จะจัดการกับชีวิตของ
ตนเองผลลัพธ์ของกระบวนการนี้ ทาให้เกิดความรู ้สึกมัน่ ใจในตนเอง ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองที่จะจัดการกับปั ญหาหรื อ
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน เป็ นภาวะที่คนมีความรู ้สึกเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
และสามารถพึ่งตนเองได้ [16] ประกอบกับบุคลากรสุ ขภาพในเขตตาบลไร่ สะท้อนมีความต้องการที่จะเสริ มสร้างสมรรถนะของผู ้
อายุในการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังแบบมีส่วนร่ วม สอดคล้องกับคากล่าวของ สเตอร์ แมน [14] ที่กล่าวว่า
การสร้ างเสริ มพลังอานาจแบบมี ส่วนร่ วมสามารถสนองความต้องการ ความถนัดและความสามารถของผูเ้ รี ยนได้อย่างแท้จริ ง
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่ องการเสริ มสร้ างพลังอานาจ และการดู แ ลตนเองของผูป้ ่ วยสู งอายุโรคไม่ ติดต่ อเรื้ อรั ง พบว่า
ผลของการใช้การเสริ มสร้างพลังอานาจสามารถทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดการรับรู ้ถึงการมีพลังอานาจในตนเอง มีแรงสนับสนุนทางสังคม
มี พฤติ กรรมการดู แลตนเองเพิ่มสู งขึ้ น และการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมสุ ขภาพที่ ดีข้ ึ น และขั้นตอนที่ สาคัญในการทากระบวน
การเสริ มสร้างพลังอานาจ คือ การทาให้ผูป้ ่ วยหรื อกลุ่มตัวอย่างเกิดความตระหนักและยอมรับปั ญหาสุ ขภาพว่าเป็ นปั ญหาที่ตน
ต้องการการปรับปรุ งแก้ไข ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาผลของ คมกริ ช หุ ตวัฒนะ [10] คือ การเสริ มสร้างพลังอานาจส่ งผลให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงแก่กลุ่มตัวอย่าง พบว่าภายหลังการให้การเสริ มสร้างพลังอานาจ กลุ่มตัวอย่างระดับการรับรู ้พลังอานาจสู งขึ้น
ส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มสู งขึ้นเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ยงั่ ยืน
จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวข้างต้นการใช้โปรแกรมการเสริ มสร้างพลังอานาจ จะเป็ นกลวิธีหนึ่ งที่จะช่วยให้ผสู ้ ู งอายุ
ที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังสามารถลดปั ญหาภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังได้อย่างมีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งช่วย
เสริ มสร้างให้ผสู ้ ู งอายุมีคุณภาพชีวติ ที่ดีต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริ มสร้างพลังอานาจต่อการพัฒนาสมรรถนะผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในพื้นที่
ตาบลไร่ สะท้อนจังหวัดเพชรบุรี

สมมติฐานการวิจัย
ภายหลังสิ้ นสุ ดการทดลองกลุ่มทดลองที่ได้รับบริ การตามโปรแกรมการเสริ มสร้างพลังอานาจมีคะแนนการรับรู ้สูงกว่ากลุ่ม
กลุ่มตัวอย่างควบคุมที่ได้รับบริ การปกติ

วิธีดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (quasi – experiment research) แบบ pre-posttest control group design [15]
ประชากร เป็ นผู ส้ ู ง อายุโ รคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง ในเขตรั บ ผิ ด ชอบของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลไร่ ส ะท้อ น
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ปี 2561 จานวน 800 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ก าหนดให้ ข นาดตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย โดยการค านวณหาค่ า อ านาจจ าแนกในการทดสอบ
(Power Analysis) ตามแบบของโคเฮน เพื่อควบคุม Type 2 Error ได้กาหนดค่า Effect Size เพื่อใช้ในการหาค่าอานาจจาแนกใน
การทดสอบแบบมีจานวนมากและเท่ากันที่ระดับเท่ากับ .8 กาหนดค่าแอลฟาเท่ากับ .05 [15] และคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้
อย่างน้อย 20 คน ผูว้ จิ ยั จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจงได้เกณฑ์คดั เข้าและเกณฑ์คดั ออกดังนี้
เกณฑ์ คดั เข้ า (Inclusion Criteria)
1. เป็ นผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
2. อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
3. ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิ ตสุ ง ได้แก่ โรคหัวใจ สมอง และไต
4. การรับรู ้และสติสัมปชัญญะดีมีความ สามารถสื่ อสารได้ตามปกติ การได้ยนิ ปกติ
5. มีความสมัครใจและยินดีเข้าร่ วมในการ ศึกษาวิจยั ครั้งนี้และได้รับการพิทกั ษ์สิทธิ์
เกณฑ์ คดั ออก (Exclusion Criteria)
1. บอกเลิกการเข้าร่ วมในการวิจยั
2. เข้าร่ วมกระบวนการกลุ่มขณะทาวิจยั ไม่ ครบทุกครั้ง
เครื่ องมือการวิจัย แบ่งออกเป็ น 2 อย่าง ดังนี้
1) โปรแกรมการเสริมสร้ างพลังอานาจของผู้สูงอายุโรคไม่ ติดต่ อเรื้อรัง ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยประยุกต์แนวคิดการเสริ มสร้างพลังอานาจของ Fleury [16] แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนใช้เวลา 4 สัปดาห์ ๆ
ละ 1-2 ชัว่ โมงในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความพร้ อม โดยการการสร้างสัมพันธภาพและแรงจูงใจ (สัปดาห์ที่ 1) โดยการแนะนา
ตัวเอง การซักถามเกี่ยวกับเรื่ องปั ญหาของครอบครัว การเจ็บป่ วย ปฏิสัมพันธ์ของตนเองต่อบุคคลอื่นและในครอบครัวเพื่อช่วยให้
ผูป้ ่ วยทาความเข้าใจกับตนเองเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นเป็ นอย่างไร ขณะอยูบ่ า้ นได้พูดคุยกับใครบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ความเจ็บป่ วยที่เป็ นอยูโ่ ดยโน้มน้าวให้ทราบถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีอาจส่ งผลต่อปั ญหาสุ ขภาพจิต รวมถึงผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ทางด้านอารมณ์ จิตใจและการจัดการกับปั ญหาเหล่านั้น
ขั้นตอนที่ 2 การเปลีย่ นแปลง โดยวิธีการ
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1) ส่ งเสริ มการมี ปฏิ สัมพันธ์ดว้ ยการค้นหาสถานการณ์จริ งของผูป้ ่ วย (สัปดาห์ที่ 2) โดยค้นหาการ
ตอบสนองต่อความเจ็บป่ วยด้านอารมณ์ พฤติกรรม ความคิด ภาวการณ์สูญเสี ยพลังอานาจ ปั ญหาสัมพันธภาพในครอบครัว โดยการ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์จริ งเพื่อนาไปสู่ การแก้ปัญหา รวมทั้งประเมินแหล่งพลังอานาจรายบุคคล
2) การสร้ างพลังในการแก้ปัญหาการเจ็บป่ วยด้วยการสะท้อนความคิ ด และสร้ างความเข้าใจใน
สถานการณ์ โดยสร้างแรงจูงใจให้ผปู ้ ่ วยเชื่อมัน่ ว่าสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆได้ดว้ ยตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติสิ่งใหม่ เหมือนเป็ นเรื่ องปกติของชีวิต (สัปดาห์ที่ 3-4) โดยวิธีการดังนี้
1) เป็ นการให้ความรู ้ เรื่ องโรคเรื้ อรั ง การป้ องกันภาวะแทรกซ้อน ทักษะการสื่ อสารสาหรั บผูป้ ่ วย
การดูแลสุ ขภาพตนเองในชุมชน โดยประเมินความต้องการความรู ้จากกลุ่ม แล้วผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้น ๆ
2) การดาเนินการด้วยตนเองในการจัดการแก้ปัญหาการเจ็บป่ วยโดย สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนาทักษะการสื่ อสารการจัดการกับอาการข้างเคียงจากยารวมถึงการที่ผปู ้ ่ วยตัดสิ นใจด้วยตนเองในการหาแนวทางในการแก้ปัญหา
3) การเสริ มสร้างความมัน่ ใจและคงไว้ซ่ ึ งการกระทาเพื่อบรรลุเป้ าหมายในชี วิต เป็ นการสร้างเสริ ม
ความมัน่ ใจในการจัดการกับความเจ็บป่ วย ส่ งเสริ มพฤติกรรมการดูแลตนเอง การเห็ นคุณค่าในตนเอง มี ความสามารถในการ
จัดการแก้ปัญหาด้วยตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิต
2) แบบประเมินพลังอานาจของผู้สูงอายุโรคไม่ ติดต่ อเรื้ อรั ง ซึ่ งผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรของผูส้ ู งอายุโรคเรื้ อรัง ข้อคาถามเป็ นแบบเติมคาตอบและเลือกตอบ จานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบประเมินพลังอานาจของผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังซึ่ งมีองค์ประกอบย่อย 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการรับรู ้ของผูส้ ู งอายุโรคเรื้ อรังเกี่ยวกับความสามารถในการทาหน้าที่ดา้ นร่ างกาย ข้อคาถาม
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จานวน 4 ข้อ
2) ด้านการรับรู ้ของผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังเกี่ยวกับความสามารถในการทาหน้าที่ดา้ นจิตใจและ
จิตสังคม ข้อคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จานวน 5 ข้อ
3) ด้านการรั บรู ้ ของผูส้ ู งอายุโรคไม่ ติดต่อเรื้ อรั งเกี่ ยวกับโรค/ความเจ็บป่ วย เป็ นคาถามปลายเปิ ด
จานวน 4 ข้อการให้คะแนน ผูว้ จิ ยั จะพิจารณาคาตอบของกลุ่มตัวอย่างแล้วประเมินความถูกต้องเกี่ยวกับการรับรู ้เรื่ องโรค/ความเจ็บป่ วย
4) ด้านการรั บรู ้ ของผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรั งเกี่ ยวกับความสามารถในการจัดการกับโรค/ความ
เจ็บป่ วยข้อคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ
คุณภาพของเครื่ องมือ
1. การหาค่ า ความตรง (Validity) ผู ้วิ จัย น าแบบประเมิ น พลัง อ านาจของผู ้สู ง อายุ โ รคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง และคู่ มื อ
การเสริ มสร้ างพลังอานาจที่ ผูว้ ิจยั ทบทวนวรรณกรรม ตารา เอกสารงานวิจยั นาไปให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบ
โดยมีดชั นีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency: IOC ได้เท่ากับ 0.76)
2. การหาค่ าความเที่ยง (Reliability) ของแบบประเมินพลังอานาจของผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง เมื่อทดสอบค่าความ
เชื่อมัน่ ของเครื่ องมือได้ค่าสัมประสิ ทธ์แอลฟ่ าได้เท่ากับ 0.88
การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
1. ข้อมูลส่ วนบุคคล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และเปรี ยบเทียบข้อมูลส่ วนบุคคลโดยใช้ค่า Chi-square
2. เปรี ยบเทียบพลังอานาจของผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังวิเคราะห์โดยใช้ค่า paired t-test [15]
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การพิทกั ษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
การวิจัยนี้ ผ่านการรั บรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุ ษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี (COA No. 012/2562) ผูว้ ิจยั มี การแนะนาตัวและให้ขอ้ มูลแก่กลุ่มตัวอย่างชี้ แจงวัตถุประสงค์ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การวิจยั และขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมู ลพร้ อมทั้งขอความร่ วมมื อในการทาวิจยั และให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเข้าร่ วม
การวิจยั ด้วยตนเองโดยความสมัครใจและชี้ แจงให้ทราบว่าสามารถถอนตัวจากการวิจยั ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อกลุ่ม
ตัวอย่างในการบันทึกข้อมูลจะไม่มีการระบุชื่อของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างผูว้ ิจยั จะเก็บเป็ นความลับและนามาใช้
ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้นเมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีให้ความร่ วมมือในการทาวิจยั ให้ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่ วม
โครงการวิจยั จึงเริ่ มเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาจานวน 60 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 73.30 เป็ นผูส้ ู งอายุที่มี
อายุระหว่าง 60 – 69 ปี ร้ อยละ 60.0 (โดยกลุ่มทดลองมี อายุเฉลี่ ย 66.13 ± 10.68 ปี กลุ่มควบคุ มมี อายุเฉลี่ ย 65.77 ± 9.67 ปี )
สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 73.33 มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 66.67 มีแหล่งที่มาของรายได้หลักมาจากการทางาน
ร้อยละ 58.33 ส่ วนใหญ่พกั อาศัยอยูก่ บั คู่สมรสและบุตรหลาน ร้อยละ 61.67 มีโรคแทรกซ้อนอย่างน้อย 1 โรค ร้อยละ 85 ได้แก่
โรคเบาหวาน ร้อยละ 38.33 รองลงมาคือโรคไขมันในเลือดสู ง ร้อยละ 28.33 ไม่ดื่มสุ รา ร้อยละ 95 แต่ยงั คงดื่มเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีน
ร้ อยละ 61.67 ผลการเปรี ยบเที ยบข้อมูลส่ วนบุ คคลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการทดสอบด้วยสถิติ Chi-square
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบจานวน ร้อยละ ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มทดลอง (n=30)
กลุ่มควบคุม (n=30)
X2(df)
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
60-69
70-79
80-89
สถานภาพสมรส
คู่
โสด
หม้าย
หย่า

7
23
18
10
2
23
2
4
1

23.30
76.70
50.00
33.30
6.70
76.70
6.70
13.30
3.30

9
21
18
10
2
21
3
5
1
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p-value

0.341

0.559

0.690

0.952

0.402

0.940

30.00
70.00
50.00
33.30
6.70
70.00
10.00
16.70
3.30
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ตารางที่ 1 (ต่ อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
แหล่งที่มาของรายได้ หลัก
สวัสดิการรัฐบาล
การทางาน
บุตรหลาน/ครอบครัว
สภาพการอยู่อาศัย
อยูค่ นเดียว
อยูก่ บั คู่สมรส
อยูก่ บั คู่สมรสและบุตร
อยูก่ บั บุตรหลาน
โรคแทรกซ้ อน
ไม่มี
โรคเบาหวาน
ไขมันในเลือดสู ง
โรคหัวใจ
โรคไต
การดื่มสุ รา
ไม่ดื่ม
ดื่ม
การดื่มคาเฟอีน
ไม่ดื่ม
ดื่ม

กลุ่มทดลอง (n=30)
จานวน
ร้ อยละ
21
5
2
2
10
17
3
2
5
18
5
5
12
7
3
3
29
1
12
18

70.00
16.67
6.67
6.67
33.30
56.70
10.00
6.67
16.67
60.00
16.67
16.70
40.00
23.30
10.00
10.00
96.70
3.30
40.00
60.00

กลุ่มควบคุม (n=30)
จานวน
ร้ อยละ
19
7
2
2
9
18
3
2
5
19
4
4
11
10
3
2
28
2
11
19

X2(df)

p-value

0.433

0.933

0.081

0.960

0.138

0.987

0.884

0.927

0.351

0.554

0.071

0.791

63.33
23.33
6.67
6.67
30.00
60.00
10.00
6.67
16.67
63.33
13.33
13.30
36.70
33.30
10.00
6.70
93.30
6.70
36.70
63.30

ส่ วนที่ 2 เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนการรับรู ้ของผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังเกี่ยวกับความสามารถในด้านต่าง ๆ ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่าการรั บรู ้ ของผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรั งเกี่ ยวกับความสามารถในการทาหน้าที่ ดา้ นร่ างกาย
ด้านจิตใจและสังคม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลองและพบว่า ด้านการรับรู ้ของผูส้ ู งอายุโรค
เรื้ อรังเกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่ วย ด้านการจัดการเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าภายหลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีคะแนนสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนนการรับรู ้ของผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังเกี่ยวกับความสามารถในด้านต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง (n=30)
กลุ่มควบคุม (n=30)
รายการประเมิน
t
p-value
Mean
SD
Mean
SD
ด้ านร่ างกาย
18.92
3.55
18.57
3.63
.166
.857
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
19.13
3.43
18.97
3.77
.176
.861
ด้ านจิตใจและจิตสั งคม
20.98
3.35
21.12
4.26
.378
.702
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
22.78
3.30
22.92
4.41
-.072
.938
ด้ านรับรู้ ความเจ็บป่ วย
13.25
3.29
13.02
4.10
.195
.824
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
16.93
3.84
14.92
4.59
2.375
.028*
ด้ านการจัดการโรคและความเจ็บป่ วย
53.92
8.92
58.45
12.27
.029
.928
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
64.62
8.03
52.41
7.22
6.222
< .001*
*p-value < .05
ส่ วนที่ 3 เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนการรับรู ้ภายในกลุ่มเกี่ยวกับความสามารถด้านต่าง ๆ ของกลุ่มทดลอง พบว่า การรับรู ้
ด้านความสามารถด้านการทาหน้าที่ดา้ นร่ างกายของผูป้ ่ วยก่อนทดลองและหลังทดลองมีคะแนนไม่เปลี่ยนแปลง ส่ วนการรับรู ้
เกี่ยวกับความสามารถด้านการทาหน้าที่ดา้ นจิตใจและจิตสังคมของด้านการรับรู ้เกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย ด้านการ
รับรู ้ความสามารถในการจัดการกับโรคและความเจ็บป่ วยและพลังอานาจโดยรวม ภายหลังการทดลองมีคะแนนสู งกว่าก่อน
ทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 คะแนนการรับรู ้ของกลุ่มทดลอง เกี่ยวกับความสามารถด้านต่าง ๆ เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการทดลอง (ภายในกลุ่ม)
กลุ่มทดลอง (n=30)
กลุ่มควบคุม (n=30)
รายการประเมิน
t
p-value
(การรับรู้ เกีย่ วกับความสามารถ)
Mean
SD
Mean
SD
1. ด้านการทาหน้าที่ดา้ นร่ างกาย
18.97
3.77
18.97
3.77
2. ด้านการทาหน้าที่ดา้ นจิตใจและจิตสังคม
20.98
3.35
22.78
3.30
-3.943
.001*
3. ด้านโรคและความเจ็บป่ วย
13.25
3.29
16.93
3.84
-6.245
.006
4. ด้านการจัดการกับโรคและความเจ็บป่ วย
53.92
8.92
64.62
8.03
-4.560
.027
5. ด้านพลังอานาจโดยรวม
105.46
9.95
112.48
9.26
-5.767
.035
* p-value ≤ .001
ส่ วนที่ 4 เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนการรับรู ้ของกลุ่มควบคุมเกี่ยวกับความสามารถด้านต่าง ๆ พบว่า การรับรู ้ความสามารถ
ด้านการทาหน้าที่ดา้ นร่ างกาย ก่อนทดลองและหลังทดลองมีคะแนนคงเดิม ส่ วนการรับรู ้ความสามารถการทาหน้าที่ดา้ นจิตใจและ
จิตสังคมของผูส้ ู งอายุโรคเรื้ อรังหลังการทดลองมีคะแนนสู งกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ การรับรู ้
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เกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย ภายหลังการทดลองมีคะแนนสู งกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่ อมัน่ .01 ด้านการรั บรู ้ ความสามารถในการจัดการกับโรคและความเจ็บป่ วย พบว่าภายหลังการทดลองมี คะแนนต่ ากว่าก่อน
ทดลอง ส่ วนพลังอานาจโดยรวมก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 คะแนนการรั บ รู ้ ข องกลุ่ ม ควบคุ ม เกี่ ย วกับ ความสามารถด้า นต่ า ง ๆ การเปรี ย บเที ย บก่ อ นและหลัง การทดลอง
(ภายในกลุ่ม)
กลุ่มทดลอง (n=30)
กลุ่มควบคุม (n=30)
รายการประเมิน
t
p-value
(การรับรู้ ความสามารถ)
Mean
SD
Mean
SD
1. ด้านการทาหน้าที่ดา้ นร่ างกาย
18.57
3.63
18.57
3.63
2. การทาหน้าที่ดา้ นจิตใจและจิตสังคม
21.12
4.26
22.92
4.41
-4.220
.001*
3. ด้านโรคและความเจ็บป่ วย
13.02
4.10
14.92
4.59
-3.258
.009**
4. ด้านการจัดการกับโรคและความเจ็บป่ วย
58.45
12.27
52.41
7.22
2.122
.032***
5. ด้านพลังอานาจโดยรวม
110.42
22.45
109.24
4.42
.254
.864
* p-value ≤ .001 ** p-value ≤ .01 *** p-value ≤ .05

อภิปรายผล
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการเสริ มสร้ างพลังอานาจสามารถส่ งผลทาให้เพิ่ม
ระดับพลังอานาจของผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังที่บา้ นเนื่ องมาจากในแต่ละขั้นตอนของโปรแกรมการเสริ มสร้างพลังอานาจที่ทา
การทดลองประกอบไปด้วยกิ จกรรมหลัก ๆ คือ 1) การประเมิ นความพร้ อมโดยการการสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจ
2) การเปลี่ยนแปลงโดยการประเมินความต้องการผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังที่บา้ น และ 3) การผสมผสานเข้าเป็ นเรื่ องปกติของ
ชี วิตโดยกระบวนการเสริ มสร้างพลังอานาจของผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง โดยประยุกต์แนวคิดการเสริ มสร้างพลังอานาจของ
Fleury [16] โดยที่ ผูส้ ู งอายุโรคเรื้ อรั งและครอบครั วจะต้องเข้าร่ วมในทุ กขั้นตอนของโปรแกรม และบทบาทของพยาบาลจะ
ปรับเปลี่ยนจาก “ผูเ้ ชี่ยวชาญ” มาเป็ น “ผูส้ นับสนุน” การวิจยั ครั้งนี้ ได้มีการใช้การมีส่วนร่ วมของครอบครัวซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นญาติ
ผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในทุกขั้นตอนของการเสริ มสร้างพลังอานาจทาให้ญาติผูด้ ูแลรู ้สึกว่าได้รับการยอมรับในความ
คิดเห็น สามารถคุมหรื อจัดการกับปั ญหาได้ มีความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง และมีการรับรู ้พลังอานาจในตนเองที่ดีข้ ึน ส่ งผลให้
ผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังมีพฤติกรรมการดูแลดีข้ ึน ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาที่ใช้แนวคิดการเสริ มสร้างพลัง
อานาจในผูป้ ่ วยอื่น ๆ เช่นการศึกษาของปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน [17] ที่ พบว่า ผลของโปรแกรมการเสริ มสร้ างพลังอานาจต่อการ
พัฒนาศักยภาพการดู แลตนเองของผูส้ ู งอายุในชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ เอกภพ จันทร์
สุ คนธ์ [18] ที่ พบว่าการเสริ มสร้ างพลังอานาจมี ผลให้ผูส้ ู งอายุในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมเสริ มสร้ างพลังอานาจต่ อ
การดูแลตนเองมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองสู งกว่าก่อนทดลอง และสู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่าง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการเสริ มสร้างพลังอานาจของผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรั งที่บา้ นพบว่าผลที่เกิดขึ้นกับ
ผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง จานวน 30 ราย ภายหลังจากการทดลอง การรับรู ้พลังอานาจในการดูแลผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังสู ง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานในการวิจยั ครั้งนี้ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม
ที่ สร้ างตามแนวคิ ดของเฟลอร์ รี่ซ่ ึ งได้แบ่งกระบวนการทาโปรแกรมเป็ น 3 ระยะ กล่าวคื อ ระยะที่ 1 การประเมิ นความพร้ อม
เป็ นขั้นตอนการสารวจความพร้ อมในการปรั บความรู ้ สึกให้สามารถเผชิ ญปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นได้โดยการสร้ างสัมพันธภาพและให้
ผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรั งเกิ ดความไว้วางใจ แล้วจึ งให้ความช่ วยเหลื อ เปิ ดให้มีโอกาสเรี ยนรู ้ สิ่งที่ เกี่ ยวกับตนในสังคมไทย
ครอบครั ว มี บ ทบาทส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น ผู ้สู ง อายุ โ รคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง ด้า นก าลัง ใจและทางด้า นจิ ต ใจ [19] ระยะที่ 2
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การเปลี่ยนแปลง เปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังได้เรี ยนรู ้ขอ้ มูลที่เป็ นปั ญหาด้านร่ างกายและจิ ตใจที่เกิดขึ้นและเสนอ
วิธีการจัดการกับปั ญหาโดยใช้เทคนิคการเสริ มสร้างพลังอานาจเพื่อนาข้อมูลที่ได้รับนี้ไปวิเคราะห์ใช้แก้ไขปั ญหาของตน ระยะที่ 3
การผสมผสานเข้าเป็ นเรื่ องปกติ ของชี วิต การสร้ างความมัน่ ใจให้กบั ผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรั งเพื่อที่ จะนาไปปฏิ บตั ิได้อย่าง
ต่อเนื่ องที่จะพัฒนาความรู ้และเพิ่มพลังอานาจอีกทั้งมีการอภิปรายปั ญหากับญาติทาให้ผสู ้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังรู ้สึกผ่อนคลาย
อารมณ์และมีส่วนร่ วมในการค้นหาปั ญหา และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง ทาให้ผสู ้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังมีความรู ้สึกที่
สามารถควบคุมหรื อจัดการกับปั ญหาได้ รวมทั้งมีการให้แรงเสริ มทางบวกและหาวิธีการแก้ไข และตัดสิ นใจเลือกการแก้ไขปั ญหา
ได้อย่างเหมาะสม ผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของเนติยา แจ่มทิม [20] ที่ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการเสริ มสร้างพลัง
อานาจในการป้ องกันโรคความดันโลหิ ตสู ง พบว่า ภายหลังการใช้โปรแกรมการเสริ มสร้างพลังอานาจ กลุ่มตัวอย่างเกิดการค้นพบ
สภาพการณ์จริ งที่เกิด ขึ้นกับตนเอง มีการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสิ นใจเลือกแนวทางปฏิบตั ิในการดู แลตนเองที่
สอดคล้องกับความเป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจาวันของตนเอง
หลังการทดลองคะแนนด้านพลังอานาจของผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังสู งกว่าก่อนการทดลองเป็ นไปตามสมมุติฐานใน
กระบวนการเสริ มสร้ างพลังอานาจได้มีการให้ผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรั งร่ วมแสดงความคิ ดเห็ น ร่ วมกระทาปฏิ บตั ิการดูแล
ผู ส้ ู ง อายุโ รคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง จึ ง ท าให้ ต นเองมี ค วามรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนเองเพิ่ ม ขึ้ น เป็ นความรู ้ สึ ก ภายในต่ อ คุ ณ ค่ า ของตน
ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ อภิวรรณี แหวนทอง [21] ได้ศึกษาการประยุกต์แนวคิดการเสริ มสร้างพลังอานาจ กระบวนการใน
การเสริ มสร้างพลังอานาจ มีการดาเนิ นการสร้างสัมพันธภาพกับญาติผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง ทาให้ญาติผูด้ ูแลมีความ
ไว้วางใจ ยอมเปิ ดเผยข้อมูลและปั ญหาในการดูแลเพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการของญาติผดู ้ ูแล ได้มีการให้
ความรู ้ในส่ วนที่ญาติผูด้ ูแลขาด เพื่อให้ญาติผูด้ ูแลใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาเลือกตัดสิ นใจ ปฏิบตั ิการแก้ปัญหา ร่ วมกันหา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาตามสาเหตุ และให้ญาติ ผูด้ ู แลเลื อกวิธีปฏิ บตั ิ ทาให้ญาติ ผูด้ ู แลได้รู้สึกภาคภู มิใจที่ มีส่วนร่ วมและ
ได้พฒั นาตนเองในการแก้ปัญหา มีการแจกคู่มือการดูแลผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง หลังจากนั้นให้ญาติผดู ้ ูแลนาไปปฏิบตั ิ และ
ร่ วมกันประเมิ นผล และปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมที่ ยงั ปฏิ บตั ิ ไม่ ถูกต้อง และประเมิ นผลในทางบวกเพื่อให้ญาติ ผูด้ ู แลมี กาลังใจ
ทาให้ญาติผูด้ ูแลมี การรั บรู ้ พลังอานาจในการปฏิ บตั ิกิจกรรมการดูแลที่ดี หลังจากนั้นติดตามการคงไว้ ซึ่ งพฤติกรรมการดูแลที่
เหมาะสม และการดูแลอย่างต่อเนื่ องผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ น้ าทิพย์ ยิม้ แย้ม [22] ที่ศึกษา ผลของโปรแกรมการ
เสริ ม สร้ า งพลัง อ านาจผูด้ ู แ ลในการดู แ ลผูส้ ู ง อายุก ลุ่ ม เสี่ ย งโรคความดัน โลหิ ต สู ง พบว่า การสร้ า งเสริ ม พลัง อ านาจในผูด้ ู แ ล
ในขั้นตอนของการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตัดสิ นใจเลือกทางออกช่วยสร้าง สัมพันธภาพอันดีระหว่างผูด้ ูแลและ
ผูส้ ู งอายุที่ได้จากการร่ วมกันคิดร่ วมกันตัดสิ นใจหาทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมด้วยตนเอง

ข้ อจากัด
การศึกษาครั้งนี้มีขอ้ จากัดในการควบคุมปั จจัยรบกวนโดยเฉพาะปั จจัยด้านระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจซึ่ งอาจจะ
ทาให้มีผลต่อผลลัพธ์การทดลองได้

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) ควรติดตามการใช้โปรแกรมการเสริ มสร้ างพลังอานาแก่ผูส้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรั งที่ บา้ นอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะ
ทุก 3 เดือน เพื่อวัดระดับพลังอานาจ เนื่องจากการรับรู ้จากการจัดโปรแกรมจะหายไปในระยะเวลา 3-6 เดือน หากไม่มีการกระตุน้
หรื อติดตามให้ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
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2) ครอบครั วผูส้ ู งอายุโ รคไม่ ติดต่ อ เรื้ อรั งควรจะได้มี ส่ วนร่ วมในการดู แ ลตั้งแต่ ผูป้ ่ วยเริ่ ม ป่ วย และควรได้รับการ
เสริ มสร้างพลังอานาจตั้งแต่ตน้ จากการวิจยั ในครั้งนี้ และหลายๆ งานวิจยั ที่ศึกษาพบว่าการมีส่วนร่ วมของครอบครัวในการดูแล
ผูป้ ่ วยตั้งแต่ตน้ จะเกิดผลในด้านบวกกับผูป้ ่ วย
3) ควรมี ก ารแลกเปลี่ ย นและเผยแพร่ โ ปรแกรมการเสริ ม สร้ า งพลัง อ านาจแก่ ผู ส้ ู ง อายุโ รคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง ที่ บ ้า น
เพื่อเป็ นแนวทางนาไปสู่ มาตรฐานปฏิบตั ิการพยาบาลต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรมีการประเมินผลระหว่างการดาเนิ นงานตามโปรแกรมการเสริ มสร้างพลังอานาจแก่ผสู ้ ู งอายุโรคไม่เรื้ อรังที่บา้ น หลัง
การทดลอง 12 เดือนขึ้นไปและหาวิธีการควบคุมปั จจัยรบกวนเพื่อให้การดาเนินการวิจยั มีความเชื่อถือและขยายผลสู่ พ้นื ที่อื่น ๆ ได้
2) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเชิงประจักษ์เพื่อค้นหาประสบการณ์จริ งของผูส้ ู งอายุโรคไม่เรื้ อรังตามแต่ละบริ บทของแต่
ละชุมชน
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