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บทคัดย่อ
ประเทศไทยกาลังเข้าสู่สงั คมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่อตั ราส่วนของผูด้ แู ลต่อผูส้ งู อายุยงั อยู่ในภาวะที่ขาดแคลน
การพัฒนาโปรแกรมอบรมผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุในชุมชนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็ นกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการส่งเสริมดูแล
สุขภาพผูส้ ูงอายุท่ีอยู่ในครอบครัวและชุมชน การวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมอบรมผูช้ ่วยเหลือดูแล
ผูส้ งู อายุต่อความรู ้ เจตคติและความมั่นใจในการดูแลในชุมชน ซึ่งการวิจยั กึ่งทดลองเปรียบเทียบก่อน-หลัง กลุ่มตัวอย่างคือ
ผูส้ นใจเข้าร่วมโปรแกรมการอบรมจานวน 57 คน กลุ่มตัวอย่างได้รบั โปรแกรมอบรมรวม 70 ชั่วโมง เก็บรวบรวมข้อมูล 3 ครัง้
คือ ก่อน-หลังเข้าร่วมโปรแกรมและระยะติดตาม 3 เดือน โดยใช้แบบวัด 3 ชุด คือ ความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลผูส้ งู อายุ เจตคติต่อ
ผู้สูง อายุแ ละความมั่น ใจในการปฏิ บัติการดูแลผู้สูง อายุ วิ เ คราะห์ข้อ มูลโดยใช้ Friedman Test และ One-Way ANOVA
Repeated Measure Test ผลการวิจัยพบว่า ความรู ใ้ นการดูแลผูส้ ูงอายุของผูช้ ่วยเหลือดูแลหลังเข้ารับการอบรบโปรแกรม
ทันที และระยะติดตาม 3 เดือน มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทางสถิติ (p < 0.001) และคะแนนเฉลี่ยความ
มั่นใจในการปฏิบตั ิการดูแลผูส้ ูงอายุหลังการเข้ารับการอบรมโปรแกรมทันทีสงู ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05) แต่
ลดลงในระยะติดตาม 3 เดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนคะแนนเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับผูส้ งู อายุของผูช้ ่วยเหลือ
ดูแลผูส้ งู อายุไม่แตกต่างกันทัง้ ก่อน-หลังเข้ารับการอบรมโปรแกรมทันที และระยะติดตาม 3 เดือน ดังนัน้ การจัดโปรแกรมอบรม
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ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชนควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีเสริมสร้างเจตคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ รวมทั้งกิจกรรมเชิง
ปฏิบตั ิการที่เสริมสร้างความมั่นใจในการดูแลผูส้ งู อายุอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: ผูส้ งู อายุ, ผูด้ แู ล, ความรู,้ เจตคติ, ความมั่นใจ
Abstract
Currently, Thailand is entering the aging society completely while the caregiver: the older adults ratio is still
limited. The development of the effective assisted-caregivers training program for community-dwelling older adults
is a mechanism for driving the health promotion for older adults living in family and community. This study aimed to
determine the impact of the assisted-caregivers training program for community-dwelling older adults on the
knowledge, attitudes, and confidence in older adults care skills. This research is quasi-experimental study, compare
pre-test with post-test. A total of 57 participants interested in the training program were recruited into the study. The
participants were received a 70-hour training program. The data were collected 3 times: before participating in the
training program, after completing the program, and after 3-month follow-up. Three questionnaires were used for
assessing knowledge of caring for older adults, attitude toward older adults, and the confidence in older adults care
skills. Friedman Test and One-Way ANOVA Repeated Measure Test were employed for data analysis. The results
showed statistically significant increase in the knowledge of caring for older adults after completing the program,
and after 3-month follow-up ( p < 0.001). The confidence in older adults care skills after completing the program
were increased significantly (p < 0.05) but decreased significantly after 3-month follow-up (p < 0.05). No statistically
significant difference was found in the attitudes toward older adults for all three measures. Thus, the assistedcaregivers training program for community- dwelling older adults should include learning activities to enhance
positive attitude toward older adults and workshop to enhance the confidence in older adults care skills
continuously.
Keywords: Older adults, Caregivers, Knowledge, Attitude, Confidence
บทนา
สังคมไทยกาลังก้าวเข้าสู่การเป็ นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ เมื่อมีประชากรที่มีอายุตงั้ แต่ 60 ปี ขึน้ ไป เข้าใกล้รอ้ ยละ
201 จากการสารวจสุขภาพประชาชนไทย พบว่า ผูส้ งู อายุเป็ นโรคเรือ้ รังและมีภาวะถดถอยของสมรรถนะทางร่างกาย ส่งผลให้
มีความบกพร่องในการทากิจวัตรประจาวัน การรับรูค้ วามมีคณ
ุ ค่าในตัวเองลดลง เนื่องจากต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง ต้องได้รบั การ
2
ดูแลจากสมาชิกในครอบครัว ปั จจุบนั โครงสร้างของครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็ นครอบครัวเดี่ยว
มากขึน้ ส่งผลให้ผูส้ ูงอายุได้รบั การเกือ้ กูลดูแลจากครอบครัวลดลง จึงจาเป็ นต้ องพึ่งพาตนเองมากขึน้ ข้อมูลยังบ่งชีอ้ ีกว่า
ผูส้ ูงอายุอยู่ลาพังกับคู่สมรสร้อยละ 19 และอยู่ตามลาพังคนเดียวร้อยละ 93 ดังนั้นเครือข่ายทางสังคม เช่น ผูช้ ่วยเหลือดูแล
ผูส้ ูงอายุ จึงมีบทบาทสาคัญในการทาหน้าที่ทดแทนสมาชิกในครอบครัว จากรายงานสถานการณ์ผูส้ ูงอายุไทย พ.ศ . 2558
พบว่า ประเทศไทยมีอตั ราผูส้ งู อายุท่ีตอ้ งการการดูแล ในปี พ.ศ.2553 จานวน 499,873 คน และเพิ่มขึน้ ในปี พ.ศ. 2563 เป็ น
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741,766 คน โดยประเทศไทยมีความต้องการอัตรากาลังของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุในปี พ.ศ.2553 เป็ น 71,410 คน และเพิ่มขึน้ ในปี
พ.ศ.2563 เป็ น 105,967 คน4 และปั ญหานีอ้ าจเพิ่มมากขึน้ ในอนาคต อย่างไรก็ตามด้วยอัตราส่วนของผูด้ แู ลต่อผูส้ งู อายุยงั อยู่
ในภาวะที่ขาดแคลน การพัฒนาโปรแกรมอบรมผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุในชุมชนที่มีประสิทธิภาพจึงจะเป็ นกลไกหนึ่งที่ช่วย
ขับเคลื่อนการส่งเสริมดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุได้เพื่อให้ผูส้ งู อายุได้รบั การดูแลที่มีมาตรฐาน ชะลอไม่ให้เกิดภาวะพึ่งพิงทัง้ หมด ซึ่ง
จะเป็ นภาระต่อครอบครัว และชุมชน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมามีการจัดโปรแกรมอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ของ
กระทรวงศึกษาธิการ5 และกระทรวงสาธารณสุข6 ประกอบไปด้วยการอบรมทัง้ ในส่วนเนือ้ หาและการฝึ กปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นหลักสูตร
ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดโปรแกรมอบรม อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยได้ปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตร โดยใช้กรอบ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ เจตคติ และการปฏิบัติ (KAP)7 และเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ
active learning รวมทัง้ สอดแทรกเนือ้ หาความทันสมัยโดยเฉพาะความรูใ้ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผดู้ ูแลเรียนรู ้
และเท่าทันของการเปลี่ยนแปลงของโลก ร่วมกับการฝึ กทักษะในการค้นคว้าจากอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆ การตัดสินใจ
เลือกที่จะเชื่อในเนือ้ หาหรือสามารถใช้ความรู จ้ ากแหล่งที่เชื่อถือ นอกจากนีย้ งั เพิ่มความรู ด้ า้ นภาษาอังกฤษพืน้ ฐานที่ผดู้ ูแล
สามารถนาไปใช้ได้จริง เพื่อเตรียมตัวในการตอบรับสังคมแห่งโลกาวิวัฒน์ท่มี ีความหลากหลายในเชือ้ ชาติ เป็ นการเพิ่มโอกาส
ในการดูแลผูส้ งู อายุท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์มีอาจารย์ท่มี ีความเชี่ยวชาญหลายสาขา
โดยเฉพาะการดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ที่เป็ นภาวะที่อาจเกิดกับผูส้ งู อายุได้ตลอดเวลา ผูด้ ูแลผู้ สงู อายุตอ้ งมีความสามารถ
ในการจัดการแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้นก่อน ในหลักสูตรนีจ้ ึงเน้นความรูเ้ รื่องการให้การดูแลผูส้ งู อายุในภาวะฉุกเฉินพืน้ ฐานที่เป็ น
มาตรฐานสากลอีกด้วย
ดังนัน้ คณะผูว้ ิจยั จึงได้จดั โปรแกรมอบรมผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผูช้ ่วยเหลือ ดูแลผูส้ งู อายุให้มี
ความรู ้ เจตคติ และความมั่นใจในการปฏิบตั ิการดูแลผูส้ งู อายุอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีอตั รากาลังผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ ูงอายุ
เพิ่มขึน้ มากขึน้ ในชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมผูส้ งู อายุท่กี าลังขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมอบรมผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุต่อความรู ้ เจตคติและความมั่นใจในการดูแลในชุมชน

สมมติฐานวิจัย
คะแนนเฉลี่ยของความรู ้ เจตคติ และการมั่นใจในทักษะการดูแลหลังจากเสร็จสิน้ โปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม
อบรมผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั กึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวเปรียบเทียบผลก่อน-หลัง (quasi-experimental study one
group pre-posttest design) และระยะติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมโปรแกรมอบรมผูช้ ่วยเหลือดูแล ที่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลาง มีอายุ 18 ปี ขนึ ้ ไป
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กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนด ค่า effect size ขนาดปานกลาง มีค่าเท่ากับ 0.5 ค่าแอลฟ่ า =0.05 Power of
test= 0.95 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 45 คน การติดตามในระยะ 3 เดือนหลังเสร็จสิน้ โปรแกรมฯ กลุ่มตัวอย่างต้องตอบ
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์ ดังนัน้ จึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง 8 จะได้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวนทัง้ สิน้ 60 คน และได้รบั แบบสอบถามตอบกลับจานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 95
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้
1. โปรแกรมอบรมผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลาการอบรม 10 วัน
รวมทัง้ สิน้ 70 ชั่วโมง ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี 40 ชั่วโมง และภาคปฏิบตั ิ 30 ชั่วโมง มีเนือ้ หาดังต่อไปนี ้
1) ความรูใ้ นการดูแลผูส้ งู อายุ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงตามวัยสูงอายุ ปั ญหาที่พบบ่อยทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตสังคม
แนวคิดการดูแลผูส้ งู อายุ จริยธรรม และสิทธิผสู้ งู อายุ การส่งเสริมสุขภาพกาย จิต จิตสังคม จิตวิญญาณ การดูแลสุขอนามัย
ส่วนบุคคล อาหาร การออกกาลังกาย การฟื ้ นฟูสภาพ การสื่อสารกับผูส้ งู อายุและครอบครัว นันทนาการ การจัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม การใช้ยา ภาวะฉุกเฉินและการดูแลเบือ้ งต้นของผูส้ งู อายุ
2) ความรูใ้ นการดูแลตนเองของผูช้ ่วยเหลือดูแล
3) ความรู ้ท่ี ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการเรี ย นรู ้ต ลอดชี วิ ต ได้แ ก่ การใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การใช้ภ าษาอัง กฤษใน
ชีวิตประจาวัน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ประสบการณ์ในการดูแลผูส้ งู อายุ อาชีพ รายได้ โรคประจาตัว ความต้องการหรือความคาดหวังจากการเข้ารับการอบรม
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรูใ้ นการดูแลผูส้ งู อายุ เป็ นแบบวัดความรู ้ของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุท่ีได้จากการเข้ารับการอบรม
ในโครงการนี ้ คณะผูว้ ิจยั สร้างขึน้ จากการทบทวนเนือ้ หาที่ใช้ในหลักสูตรการดูแลผูส้ งู อายุท่จี ดั ในโครงการ มีขอ้ คาถามเกี่ยวกับ
ความรูใ้ นการดูแลผูส้ งู อายุ จานวน 20 ข้อ ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ ถูก หรือผิด กาหนดให้คะแนนผูต้ อบถูกได้ขอ้
ละ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน โดยคาตอบของแบบสอบถาม มีคาตอบถูก 15 ข้อ และคาตอบผิด 5 ข้อ โดยกาหนดการ
แปลระดับความรู ้ 0-20 คะแนน แบ่งคะแนนระดับความรูเ้ ป็ น 3 ระดับ9 ดังนี ้ ความรูร้ ะดับสูง คะแนนร้อยละ 80 ขึน้ ไป (16-20
คะแนน) ความรู ร้ ะดับปานกลาง คะแนนร้อยละ 50-79 (10-15 คะแนน) ความรู ร้ ะดับต่า คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 (0-14
คะแนน)
ส่วนที่ 3 แบบวัดเจตคติของผูด้ แู ลต่อผูส้ งู อายุ คณะผูว้ ิจยั ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจยั จากสิรริ ตั น์ ฉัตรชัยสุชา จาเรียง
กูรมะสุวรรณ และวัลยา คุโรปกรณ์พงษ์ (2529)10ดัดแปลงมาจากแบบวัดเจตคติต่อผูส้ งู อายุของโคแกน11 มีขอ้ คาถามเกี่ยวกับ
เจตคติจานวน 17 ข้อ แบ่งเป็ น 2 ด้านคือ เจตคติทางบวก 8 ข้อ และเจตคติทางลบ 9 ข้อ ลักษณะคาตอบเป็ นมาตราส่วนแบบ
ประมาณค่า (Likert scale) 5 ระดับ จาก 0-4 คะแนน ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่ แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ตามลาดับ แปลผลคะแนนโดยใช้หลักค่าพิสยั คือ ค่าคะแนนสูงสุด -ค่าคะแนนต่าสุดหารด้วยจานวนระดับที่ตอ้ งการ
แบ่ง เพื่อหาช่วงคะแนน เมื่อได้ค่าช่วงคะแนนจึงนามากาหนดเกณฑ์ และแปลผลคะแนน 10 ดังนี ้ ระดับเจตคติมากที่สดุ (3.21-
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4.00 คะแนน) เจตคติมาก (2.41-3.20 คะแนน) เจตคติปานกลาง (1.61-2.40 คะแนน) เจตคตินอ้ ย (0.81-1.60 คะแนน) และ
เจตคตินอ้ ยที่สดุ (0.00-0.80 คะแนน)
และส่วนที่ 4 แบบประเมินความมั่นใจในการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ คณะผู้วิจัยสร้างขึน้ จากทบทวนเนือ้ หาใน
หลัก สูต รผู้ดูแ ลผู้สูงอายุท่ี พัฒ นาขึ น้ เพื่ อใช้อบรมในโครงการนี ้ มี ข้อ ค าถามเกี่ ย วกับ การรับ รู ค้ วามสามารถในทักษะการ
ปฏิบตั ิการดูแลผูส้ งู อายุ จานวน 20 ลักษณะคาตอบเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จาก 1-5 คะแนน ได้แก่ มีความเชื่อมั่นน้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ให้คะแนน 1 2 3 4 และ 5 ตามลาดับ แปลผลคะแนน โดยใช้หลักค่าพิสัย คือ ค่า
คะแนนสูงสุด-ค่าคะแนนต่าสุดหารด้วยจานวนระดับที่ตอ้ งการแบ่ง เพื่อหาช่วงคะแนน เมื่อได้ค่าช่วงคะแนนจึงนามากาหนด
เกณฑ์ และแปลผลคะแนน 5 ระดับ9 ดังนี ้ ระดับความมั่นใจมากที่สุด (4.21 – 5.00 คะแนน) ความมั่นใจมาก (3.41 – 4.20
คะแนน) ความมั่นใจปานกลาง (2.61 – 3.40 คะแนน) ความมั่นใจน้อย (1.81 – 2.60 คะแนน) และความมั่นใจน้อยที่สดุ (1.00
– 1.80 คะแนน)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เมื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว คณะผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบความรูใ้ นการดูแลผูส้ งู อายุ แบบวัด
เจตคติของผูด้ ูแลต่อผูส้ งู อายุ และแบบประเมินความมั่นใจในการปฏิบตั ิการดูแลผูส้ งู อายุ ไปตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา
(Content Validity Index: CVI) โดยผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ท่ี มี ค วามเชี่ ย วชาญด้า นผู้สูง อายุ จ านวน 3 ท่ า น หลัง ปรับ ให้ต รงตาม
ความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว นามาหาค่าดัชนีความตรงตามเนือ้ หา ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.98 0.93 และ 1 ตามลาดับ จากนัน้
จึงนาไปทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ กับผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุท่ีมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย
และนาผลการทดสอบมาคานวณหาค่าความสอดคล้องภายใน (internal consistency) โดยแบบทดสอบความรู ใ้ นการดูแล
ผูส้ งู อายุได้ค่าความเชื่อมั่นของ Kuder-Richardson (KR20) เท่ากับ .65 และแบบวัดเจตคติของผูด้ ูแลต่อผูส้ งู อายุ และแบบ
ประเมินความมั่นใจในการปฏิบตั ิการดูแลผูส้ งู อายุ ได้ค่าความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .88 และ
.79 ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผูว้ ิจยั ดาเนินการและได้รบั หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล รหัส COA No. IRB-NS 2018 1427.1801 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เมื่อโครงการวิจยั ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนแล้ว คณะผูว้ ิจยั ประสานงานการเก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ฝ่ ายลงทะเบียนการเข้ารับการ
ฝึ กอบรมเพื่อชีแ้ จงรายละเอียดของโครงการวิจยั หากผูเ้ ข้าร่วมการอบรมมีความประสงค์เข้าร่วมการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงให้ลงนามใน
ใบยินยอม โดยก่อนเข้ารับโปรแกรมอบรม ผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ (pre-test) ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ตอบแบบสอบถาม จานวน 4 ชุด
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบทดสอบวัดความรูก้ ารเข้ารับการอบรมหลักสูตรผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ 3) แบบ
วัดเจตคติต่อผูส้ ูงอายุ 4) แบบประเมินความมั่นใจในการปฏิบัติการดูแลผูส้ ูงอายุ ใช้เวลา 20-30 นาที จากนั้นกลุ่มตัวอย่าง
ได้รบั โปรแกรมอบรมผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ เป็ นระยะเวลา 10 วัน หลังเสร็จสิน้ โปรแกรมอบรมทันทีและระยะติดตาม 3 เดือน
กลุ่มตัวอย่างจึงตอบแบบสอบถาม ชุดที่ 2-4 ดังกล่าวข้างต้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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2. วิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู ้ เจตคติ และความมั่นใจในการปฏิบตั ิการดูแล ในระยะก่อนได้รบั โปรแกรม
หลังเสร็จสิน้ โปรแกรม โดยใช้สถิติ Friedman Test สาหรับค่าคะแนนความรู ้ เนื่องจากมีการแจกแจงแบบไม่ปกติทาให้ไม่ผ่าน
ข้อตกลงเบือ้ งต้น จึงเลือกใช้สถิติ non-parametric ในการทดลองสมมติฐาน และ One-Way ANOVA Repeated Measure
Test สาหรับค่าคะแนนเจตคติและความมั่นใจในการปฏิบตั ิการดูแลผูส้ งู อายุ
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลพืน้ ฐานทั่วไปของผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ
ข้อมูลพืน้ ฐานทั่วไป พบว่า ผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุท่ีเข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 90 มีอายุเฉลี่ย
50.12 (S.D.=12.17) ปี นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 88.3 ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อย
ละ 55 สถานภาพโสด ร้อยละ 38.3 ประกอบอาชีพค้าขาย/ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 65 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,000
บาท ร้อยละ 44.6 ไม่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 64.4 ไม่เคยมีประสบการณ์การดูแลผูส้ งู อายุ ร้อยละ 53.3 ส่วนผูช้ ่วยเหลือดูแล
ผูส้ งู อายุท่มี ีประสบการณ์การดูแลผูส้ งู อายุมาก่อน มีประสบการณ์เฉลี่ย 6.17 (S.D.=6.23) ปี ซึ่งส่วนใหญ่มีจานวนผูส้ งู อายุใน
การดูแล 1 ราย ร้อยละ 48.1 เป็ นบุคคลในครอบครัวร้อยละ 85.2 และไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในการดูแลผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 88.9
Table 1 Characteristics of the assisted-caregivers (n = 57)
Total (n)
Sex
57
- Male
- Female
Age
56
Religion
57
- Buddhist
- Christ
Education
57
- Junior high school
- High school
- Diploma
- Bachelor's degree and above
Marital status
57
- Single
- Married and living together
- Widowed, divorced, separated
Occupation
57

Mean (SD)

n

%

3
54

5.3
94.7

53
4

93.0
7.0

8
11
6
32

14.0
19.3
10.5
56.1

25
19
13

43.9
33.3
22.8

50.5 (10.6)
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Total (n)
- Unemployed/ housewife
- Trading / General Contracting
- Civil servants/pensioners
- Personal business
- Other
Income
- Less than 5,000 baht
- 5,000 – 10,000 baht
- 10,001 – 15,000 baht
- More than 15,000 baht
Number of the assisted-caregivers's disease
- No underlying disease
- Have 1 disease
- Have more than 1 disease
Care experience
- no experience
- Experienced
Number of experience (years)
Number of older adult caring
- 1 person
- 2 persons
- 3 or more
Relationship with the older adult
- Be a family member
- No blood/ mercenary relationship
- Come from the Foundation / Elderly Club
Compensation received from care
- Not paid
- 8,000 baht

Mean (SD)

n
24
14
1
10
8

%
42.1
24.6
1.8
17.5
14.1

24
18
1
5

44.4
33.3
7.4
14.8

34
18
5

59.6
31.6
8.8

25
32

43.9
56.1

12
10
7

41.4
34.5
30.1

25
0
5

83.3
0
16.7

0
2

84.6
15.4

54

57

57

27
29

5.4 (5.5)

27
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2. ความรู ้ เจตคติ และความมั่นใจในการปฏิบตั ิการดูแลของผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ
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ก่อนเข้ารับการอบรมโปรแกรมผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ มีความรูใ้ นการดูแลผูส้ งู อายุภาพรวมอยู่ในระดับสูง คะแนน
เฉลี่ย 17.86 (SD =1.38) เจตคติเกี่ยวกับผูส้ งู อายุของผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.51 (SD
= 0.35) และความมั่นใจในการปฏิบตั ิการดูแลผูส้ งู อายุภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.87 (SD = 0.67)
โดยหลังเข้ารับโปรแกรมการอบรมทันที และติดตามผลหลังเข้ารับโปรแกรมการอบรม 3 เดือน พบว่าผูช้ ่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุมีความรู ใ้ นการดูแลผู้สูงอายุภาพรวมอยู่ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 18.86 (SD =1.08) และ 18.65 (SD = 0.90)
ตามลาดับ เจตคติเกี่ยวกับผูส้ งู อายุของผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.45 (SD =0.39) และ
2.46 (SD = 0.35) ตามลาดับ และความมั่นใจในการปฏิบัติการดูแลภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเฉลี่ย 4.16 (SD = 0.46)
และระดับมาก 3.94 (SD = 0.49) ดังตารางที่ 2
Table 2 Level of knowledge of caring for older adults, attitude toward older adults and the confidence in older adults
care skills of the assisted-caregivers. (n = 57)
Variables

Knowledge
Attitude
Confidence in older
adults care skills

Pretest
Mean (SD)
interpret
results
17.86 (1.38)
High
2.51 (0.35)
Good
3.87 (0.67)
Good

Posttest
Mean (SD)
interpret
results
18.86 (1.08)
High
2.45 (0.39)
Good
4.16 (0.46)
Very Good

Posttest 2
Mean (SD)
interpret
results
18.65 (0.90)
High
2.46 (0.35)
Good
3.94 (0.49)
Good

3. ความรู ้ เจตคติ และความมั่นใจในการดูแลของผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความรู ้ เจตคติ และความมั่นใจในการ
ปฏิบตั ิการดูแลผูส้ งู อายุของผูช้ ่วยเหลือดูแลก่อนเข้ารับการอบรมโปรแกรม หลังการเข้ารับการอบรมโปรแกรมทันที และระยะ
ติดตาม 3 เดือน โดยใช้ Friedman Test สาหรับค่าคะแนนความรู ้ และ One-Way ANOVA Repeated Measure Test สาหรับ
ค่าคะแนนเจตคติและความมั่นใจในการปฏิบตั ิการดูแลผูส้ งู อายุ ผลการวิเคราะห์พบว่า ความรูข้ องผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ
หลังเข้ารับการอบรบโปรแกรมทันที และระยะติดตาม 3 เดือน มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทางสถิติ (p
< 0.001) และคะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในการปฏิบัติการดูแลผูส้ ูงอายุหลังการเข้ารับการอบรมโปรแกรมทันทีสูงขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) แต่ลดลงในระยะติดตาม 3 เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน (p < 0.05) ส่วนค่า
คะแนนเจตคติเกี่ยวกับผูส้ งู อายุของผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุไม่แตกต่างกันทัง้ ก่อน-หลังเข้ารับการอบรมโปรแกรมทันที และ
ระยะติดตาม 3 เดือน ดังตารางที่ 3
Table 3 Comparing Mean (SD) of knowledge, attitude and the confidence in older adults care skills of the assistedcaregivers with Friedman Test and One-Way ANOVA Repeated Measure Test. (n = 57)
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Variables
Knowledge
Attitude
Confidence in older
adults care skills
f
Friedman Test

1. Pretest
Mean (SD)
17.86 (1.38)
2.51 (0.35)
3.87 (0.67)

2. Posttest
Mean (SD)
18.86 (1.08)
2.45 (0.39)
4.16 (0.46)

3. Posttest 2
Mean (SD)
18.65 (0.90)
2.46 (0.35)
3.94 (0.49)

P Value

Post Hoc.

<0.001 f
0.364
0.006

1. < 2., 3.
NS
1. < 2.
3. < 2.

บทวิจารณ์
ผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุท่ีเข้าร่วมโปรแกรมอบรบมีความรู ใ้ นการดูแลผูส้ งู อายุภาพรวมอยู่ในระดับสูง และมีระดับ
ความรู ส้ ูงขึน้ หลังเสร็จสิน้ โปรแกรมอบรมทันที และระยะติดตาม 3 เดือน อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า จึงมีพืน้ ฐานความรูแ้ ละทักษะการเรียนรูท้ ่ีดีร่วมกับลักษณะการจัดโปรแกรมอบรมที่เน้นการ
จัดการเรียนรู แ้ บบ active learning ที่มีการตั้งคาถาม กระตุน้ ให้เกิดการค้นคว้าด้วยตนเอง จัดกลุ่มอภิปราย นาเสนอเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และสรุปความเข้าใจให้สมบูรณ์ จึงเป็ นการส่งเสริมและกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมากขึน้ 12 และ
ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรูส้ งู ขึน้ หลังเสร็จโปรแกรมการอบรม อย่างไรก็ตามในระยะติดตาม 3 เดือน ระดับความรูม้ ี
แนวโน้มที่จะลดลง อาจเนื่องมาจากส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้นาความรูใ้ นการดูแลผูส้ งู อายุไปใช้ในการปฏิบตั ิจริง
ความมั่นใจในการปฏิบัติการดูแลผูส้ ูงอายุก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอบรมภาพรวมอยู่ในระดับมาก และหลังเข้าร่วม
โปรแกรมอบรมทันทีอยู่ในระดับมากที่สุด แต่กลับลดลงอยู่ในระดับมากเมื่อติดตามในระยะ 3 เดือนหลังการอบรม บ่งชีว้ ่า
โปรแกรมอบรมมีประสิทธิผลในการสร้างความมั่นใจในการดูแลผูส้ งู อายุให้กบั ผูช้ ่วยเหลือดูแลได้เป็ นอย่างดี อาจเนื่องมาจาก
ลักษณะของโปรแกรมการอบรบที่มีการเรียนทฤษฎีก่อนการฝึ กปฏิบัติ ทั้งยังมีการให้สาธิตกลับตามแนวทางการฝึ กปฏิบตั ิ
นอกจากนีก้ ลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลผูส้ งู อายุดว้ ย จึงทาให้ระดับความมั่นใจในการปฏิบตั ิดแู ลผูส้ งู อายุ
หลังเสร็จสิน้ โปรแกรมทันทีเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุติดเตียง จานวน 30 คน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่พบว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอานาจผูด้ ูแล มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู ใ้ นการดูแล
ผูส้ งู อายุติดเตียง การรับรูพ้ ลังอานาจในตนเองในการดูแลผูส้ งู อายุติดเตียง และความสามารถในการดูแลผูส้ งู อายุติดเตียง สูง
กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)14อย่างไรก็ตามหลังเสร็จสิน้ โปรแกรมอบรมผูช้ ่วยดูแลบางราย
อาจพบกับประสบการณ์ท่ไี ม่ได้อยู่ในการอบรมภาคทฤษฎี จึงอาจก่อให้เกิดความไม่ม่นั ใจบางประการ ในการจะคงประสิทธิผล
นั้นไว้ควรมีกิจกรรมและการติดตามที่ช่วยรักษาระดับความมั่นใจของผูช้ ่วยเหลือ ดูแลด้วย เช่น การจัดกิจกรรมที่มีการดูแล
ผูส้ งู อายุจริง การติดตามเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปั ญหาในการดูแลผูส้ งู อายุเป็ นระยะ โดยอาจเพิ่มการติดตามเป็ น
ระยะ 6 และ 12 เดือน15
เจตคติของผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุท่เี ข้าร่วมโปรแกรมอบรมในภาพรวมมีเจตคติต่อผูส้ งู อายุ อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมอบรมไปจนถึงระยะติดตาม 3 เดือน แต่มีแนวโน้มที่เจตคติจะลดลง สะท้อนให้เห็นว่า
ลักษณะกิจกรรมในโปรแกรมอบรมไม่ได้มีผลต่อเจตคติของผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ อาจเนื่องมาจากเป็ นโปรแกรมอบรมระยะ
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สัน้ ถึงแม้จะมีการสอดแทรกเนือ้ หาเกี่ยวกับเจตคติในการดูแลผูส้ งู อายุ แต่ก็ยงั อยู่ภายใต้เวลาที่จากัด และมีช่ วั โมงในการฝึ ก
ปฎิบตั ินอ้ ย เมื่อกลับไปปฏิบตั ิการดูแลในสถานการณ์จริง อาจพบสถานการณ์ท่ีทาให้เกิดความยากลาบากในการดูแล ซึ่งใน
ระหว่างนีจ้ ะไม่ได้คาปรึกษาจากโปรแกรม จึงอาจทาให้เจตคติของผูช้ ่วยเหลือดูแลลดลงได้ ในขณะที่บางการศึกษาซึ่งพัฒนา
โปรแกรมอบรมผูด้ แู ลโดยมีเจตคติเป็ นองค์ประกอบกลับพบว่า หลังเข้าโปรแกรมอบรมกลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนเฉลี่ยเจตคติ
สูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ได้เข้ารับโปรแกรมนี ้ เป็ นผูด้ ูแลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีผสู้ งู อายุอาศั ย
อยู่ดว้ ยทัง้ หมด ทาให้มีประสบการณ์ในการดูแลผูส้ งู อายุดว้ ยตนเองมาก่อนแล้ว การได้เข้าร่วมโปรแกรมที่มีการให้ความรู ้ และ
มีช่วงเวลาให้แสดงออกถึงข้อสงสัย ความเครียด ความกลัว ความกังวลที่เกิดจากการดูแลที่มากเกินไป จึงอาจส่งผลให้ผดู้ แู ลมี
เจตคติในการดูแลผูส้ งู อายุท่ีดีขึน้ ได้13 ดังนัน้ ในการจะจัดโปรแกรมอบรมผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุให้เกิดประสิทธิผลมากขึน้ จึง
ควรพิจารณาถึงกิจกรรมและระยะเวลาที่เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อส่งเสริมการมีเจตคติท่ีดีในการดูแล
ผูส้ งู อายุ ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สาคัญ
บทสรุ ป
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของโปรแกรมอบรมครัง้ นีว้ ่าอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากเพิ่มระดับความรูแ้ ละ
ความมั่นใจในการปฏิบตั ิการดูแลของผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ หลังเสร็จสิน้ โปรแกรมอบรม และเมื่อติดตามต่อในระยะ 3 เดือน
ระดับความรูก้ ็ยงั คงสูงอยู่ แต่ความมั่นใจในการปฏิบตั ิการดูแลผูส้ งู อายุกลับลดลง จึงควรมีการจัดกิจกรรมและการติดตามที่ทา
ให้ผชู้ ่วยเหลือเกิดความมั่นใจในการดูแลผูส้ งู อายุเพิ่มเติม ส่วนเจตคติเกี่ยวกับผูส้ งู อายุของผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุไม่แตกต่า ง
กันทัง้ ก่อน-หลังเข้ารับการอบรมโปรแกรมทันที และระยะติดตาม 3 เดือน อาจเพราะโปรแกรมอบรมเป็ นเพียงโปรแกรมระยะสัน้
จึงอาจไม่ส่งผลต่อเจตคติเกี่ยวผูส้ งู อายุของผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมอบรม
ยังเป็ นประโยชน์ในการนาไปพัฒนาโปรแกรมอบรมผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ ที่ควรจะต้องมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเจตคติท่ีดี
ต่อผูส้ งู อายุ เพื่อให้โปรแกรมประสิทธิภาพมากขึน้ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดูแลผูส้ งู อายุและส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุท่ีตอ้ งการ
การดูแลมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึน้
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