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บทคัดย่อ

ปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นการออกก�ำลังกาย แบบมีแรงต้านโดยใช้ยาง
ยืดเป็นรูปแบบที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาในผู้สูงอายุ ท�ำให้สามารถชะลออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมได้
การวิจัยแบบกึ่งทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยยางยืดร่วมกับการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพต่อการชะลอโรคข้อเข่าเสือ่ มของผูส้ งู อายุตำ� บลกุดแห่ อ�ำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรโดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่าง
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 47 คน กลุ่มทดลองได้รับกิจกรรมที่จัดขึ้น ระยะเวลา 12 สัปดาห์ ประกอบด้วย
1) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับการใช้ตัวแบบ 3) การสาธิต ฝึกปฏิบัติ
ออกก�ำลังกายด้วยยางยืด 4) การติดตามเยี่ยมบ้าน กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลปกติของสถานบริการสุขภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นและร่วมกับเครื่องวัดแรงเหยียดขา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมาน one-way repeated measure ANOVA และ one-way repeated measure ANCOVA
ผลการวิจัย พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความรู้ การรับรู้
และพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ไม่แตกต่างกัน หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 พบว่า กลุ่มทดลองมีความ
แข็งแรงกล้ามเนือ้ ขา ความรู้ การรับรูแ้ ละพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ มดีขนึ้ มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p-value<0.001) และมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value<0.001) สรุปได้ว่า โปรแกรมการ
ออกก�ำลังกายด้วยยางยืดร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการเรียนรู้จากสื่อบุคคลที่เป็นตัวแบบและการเยี่ยมบ้าน
ส่งผลให้สามารถชะลออาการโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุได้
ค�ำส�ำคัญ : ยางยืด โรคข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ
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Abstract

Osteoarthritis of knee (OA knee) is a common problem in the elderly. Resistance exercise using elastic chain
can increase the strength of the thigh muscle in the elderly that can delay onset of OA knee. The purpose of this
study was to investigate the effects of an exercise with elastic chain and health behavior promotion on delaying
osteoarthritis of knee in the elderly at Kudhae Subdistrict, Loengnoktha District, Yasothon Province. A
quasi-experimental research on two groups of population - a control group (n=47) and an experimental group
(n=47) was employed. Meanwhile, the experimental group was provided with a program for 12 weeks. The program
included 1) providing knowledge about osteoarthritis of knee, 2) exchanging knowledge process with the role
model, 3) demonstrating elastic chain exercises, and 4) following-up by home visits. The control group received
normal care from health facilities. The data collection was administered by interviews and a Leg Dynamometer.
The data were analyzed by inferential statistics of one - way repeated measure ANOVA and one - way repeated
measure ANCOVA.
The results showed that at the baseline, strength of knee muscles, knowledge, awareness and osteoarthritis
prevention behaviors of both control and experimental groups were not different. However, after 4th, 8th and 12th
week of the experiment, strength of knee muscles, and scores on knowledge, awareness, and osteoarthritis
prevention behaviors of the experimental group were higher than those of before the experiment (p-value <0.001),
and they were higher than the those of the control group (p-value <0.001). In summary, the exercise program with
the elastic and health promotion with the use of lessons learned from the role model, and home visits. This program
can delay the onset of knee osteoarthritis in the elderly.  
Keywords: elastic chain, osteoarthritis of knee, elderly
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บทน�ำ

ประเทศไทย ได้ก้าวสู่สังคมสูงอายุ (ageing society)
โดยในปีพ.ศ. 2558 มีจ�ำนวนผู้สูงอายุเกิน 60 ปีราว 10 ล้านคน
จ�ำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่า
จ�ำนวนผู้สูงอายุไทยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 21 และ 24 ของ
ประชากรรวมในอีกสิบและสิบสีป่ ขี า้ งหน้าตามล�ำดับ โดยจะ
เพิม่ เป็น 20.5 ล้านคนในปีพ.ศ.25831 จังหวัดยโสธรเป็นหนึง่
ในจังหวัดทีเ่ ข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ โดยปีพ.ศ.2556 -2558 พบ
ร้อยละ 13.0, 14.6 และ 15.0 ตามล�ำดับ มีแนวโน้มสัดส่วน
ประชากรผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในระดับพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ ต�ำบล ซึง่
ในต�ำบลกุดแห่ อ�ำเภอเลิงนกทามีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ
12.1,13.2 และ 14.1 ตามล�ำดับ2 นอกจากแนวโน้มสัดส่วน
ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีปัญหาการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพที่
เพิม่ ขึน้ ตามมาด้วยเนือ่ งจากเป็นวัยทีร่ า่ งกายถดถอยและมี
ความเสื่อมตามอายุที่เพิ่มขึ้น
จากการส�ำรวจสภาวะสุขภาพผูส้ งู อายุปี พ.ศ. 2556 พบ
ว่าร้อยละ 80 ของผูส้ งู อายุ 65 ปีขนึ้ ไปจะมีโรคประจ�ำตัวอย่าง
น้อย 1 โรค และพบว่า 1 ใน 4 ของโรคส่วนใหญ่เกิดจากความ
เสื่ อ มของร่ า งกายที่ เ ป็ น ไปตามอายุ เ ป็ น โรคกระดู ก และ
ข้อ3โรคกระดูกและข้อเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญเนื่องจาก
อุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติผู้ป่วยโรค
กระดูกและข้อในคนไทยปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้
มากกว่า 6 ล้านคน โดยข้อที่เสื่อมมากที่สุดคือข้อเข่า4
เนือ่ งจากข้อเข่าเป็นข้อทีม่ ขี นาดใหญ่และต้องรับน�ำ้ หนักของ
ร่างกายโดยตรงทั้งยังต้องท�ำหน้าที่เคลื่อนไหวเกือบตลอด
เวลาท�ำให้ข้อเสื่อมได้ง่ายโรคข้อเสื่อมพบอัตราอุบัติการณ์
โรคเรือ้ รังของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ เพิม่ ขึน้ เป็นประเด็น
ส�ำคัญระดับโลกรวมทั้งประเทศไทยเนื่องจากน�ำไปสู่ความ
พิการและการเป็นภาระพึ่งพิง คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย รวม
ทั้งภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล5 จังหวัดยโสธรเป็น
จังหวัดหนึง่ ทีม่ สี ถานการณ์โรคข้อเข่าเสือ่ มมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
เรื่อยๆ โดยปี พ.ศ. 2556-2558 พบร้อยละ 30.12, 32.40
และ 43.12 ตามล�ำดับ และต�ำบลกุดแห่พบโรคข้อเข่าเสื่อม
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยพบร้อยละ 30.1, 38.8 และ 46.1 ตาม
ล�ำดับ2 ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดโรคข้อเข่าเสือ่ ม ประกอบด้วย 1) อายุ
โดยเฉพาะในผู้สูงอายุพบได้มากกว่าร้อยละ 80-90 2) เพศ
โดยเฉพาะเพศหญิ ง มี แ นวโน้ ม การเกิ ด โรคข้ อ เข่ า เสื่ อ ม
มากกว่าเพศชาย พบมากในหญิงวัยหมดประจ�ำเดือนท�ำให้
มีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง เกิดกระบวนการเสื่อม
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สภาพของร่างกายเร็ว6 3) แรงกดที่กระท�ำต่อข้อโดยตรง7
4) น�ำ้ หนัก ยิง่ น�ำ้ หนักตัวมากข้อเข่าจะเสือ่ มเร็ว เนือ่ งจากข้อ
เข่าต้องรองรับน�ำ้ หนักตัวตลอดเวลา ความอ้วนถือเป็นปัจจัย
เสีย่ งทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของโรคข้อเข่าเสือ่ ม ความอ้วนจะเพิม่ อัตรา
ความเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อมถึง 4 เท่า และการลดน�้ำหนัก
จะลดอั ต ราการเสี่ ย งของโรคข้ อ เข่ า เสื่ อ มในคนปกติ ไ ด้ 5
5) พฤติกรรมการใช้เข่าทีเ่ ป็นอันตราย เช่น การนัง่ ยองๆ การ
นั่งคุกเข่า นั่งขัดสมาธิ หรือนั่งพับเพียบนานๆ การยกของ
หนัก6 6) ความแข็งแรงกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า การออกก�ำลัง
กายสม�่ำเสมอจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่าแข็งแรง
ท�ำให้ช่วยลดแรงกระแทรกภายในข้อเข่า และยังกระตุ้นการ
เสริมกระดูกให้แข็งแรง จากปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดโรคข้อเข่าเสือ่ ม
ดั ง กล่ า ว จะเห็ น ได้ ว ่ า มี ทั้ ง ปั จ จั ย ภายในตั ว บุ ค คลที่
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้สามารถป้องกันได้ จากการส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้น
ต�ำบลกุดแห่ในผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคข้อเข่าเสือ่ ม พบว่าผูส้ งู อายุ
เหล่านี้ร้อยละ 34.1 ไม่ออกก�ำลังกายร้อยละ 32.1 ไม่มีความรู้
ด้านการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 15.1 อ้วนหรือ
น�้ำหนักเกิน ร้อยละ 10.2 ไม่เคยรู้จักโรคข้อเข่าเสื่อม และ
ร้อยละ 8.5 มีพฤติกรรมการใช้เข่าที่เป็นอันตราย8
แนวคิดในการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมหรือชะลอการ
เกิดปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลายวิธี แต่วิธีที่ส�ำคัญได้รับ
การยอมรั บ ประกอบด้ ว ย 4 วิ ธี คื อ 1) การหลี ก เลี่ ย ง
พฤติกรรมในชีวิตประจ�ำวันที่เป็นอันตรายต่อข้อเข่า ได้แก่
ไม่ควรนั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ นั่งคุกเข่า นั่งยองๆ เพราะ
ท่าดังกล่าวจะท�ำให้ขอ้ เข่าเสียดสีกนั และเสือ่ มเร็วขึน้ 2) การ
ลดน�้ำหนัก เพราะจะท�ำให้เข่าแบกรับน�้ำหนักน้อยลง การ
เสื่อมของเข่าก็จะช้าลงด้วย 3) การเสริมสร้างความแข็งแรง
ของกระดูก โดยปัญหาหนึ่งที่พบได้เสมอในผู้สูงอายุ คือ
ภาวะกระดู ก พรุ น ดั ง นั้ น จึ ง ควรรั บ ประทานอาหารที่ มี
แคลเซียมที่เพียงพอ เช่น ปลาตัวเล็กที่สามารถรับประทาน
ได้ ทั้ ง ตั ว หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม จ� ำ พวกแคลเซี ย ม
4) การออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ7 โดยเฉพาะการฝึกการ
บริหารข้อและกล้ามเนื้อรอบข้อจะช่วยลดภาวะข้อเสื่อม9
และมีผนู้ ำ� แนวคิดในการป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ มไปประยุกต์
ใช้หลายวิธี ได้แก่ การออกก�ำลังกาย เช่น ถุงทราย ยางยืด
การเดิน กายบริหาร และการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เช่น
การให้ความรูโ้ ดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชือ่
ด้านสุขภาพ10,11 และการส่งเสริมการรับรู้โดยการประยุกต์
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ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคม12 จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ รูปแบบทีไ่ ด้รบั ความนิยม
และมีประสิทธิผลในการป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ มมี 2 รูปแบบ
คือ การออกก�ำลังกาย และการส่งเสริมพฤติกรรม ซึ่งการ
ออกก�ำลังกายมีหลายวิธี ได้แก่ ถุงทราย ยางยืด เดิน และ
กายบริหาร แต่วิธีที่ประหยัด ท�ำได้ง่าย เหมาะสมกับบริบท
พืน้ ทีค่ อื ยางยืด ร่วมกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพได้แก่
การให้ความรู้ ส่งเสริมการรับรู้ และการสนับสนุนทางสังคม
ทั้งนี้โดยการน�ำทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและ
แรงสนับสนุนทางสังคมมาประยุกต์ใช้ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ติ วั
เพื่อป้องกันหรือชะลอโรคข้อเข่าเสื่อมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยยาง
ยืดร่วมกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อการชะลอโรค
ข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุต�ำบลกุดแห่ อ�ำเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร

ระเบียบวิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasiexperimental research) แบบ 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม
ประชากร ประชาชนอายุ 60 ปี ขึน้ ไป ทีอ่ าศัยอยูต่ ำ� บล
กุดแห่ อ�ำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
จ�ำนวน 936 คน
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรประมาณค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่
เป็นอิสระต่อกัน13 โดยแทนค่า σ2 เท่ากับ 4.50 และค่าเฉลีย่
ความแข็งแรงกล้ามเนือ้ ขาของกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
เท่ากับ 14.69 และ 11.81 ตามล�ำดับ11
n/กลุ่ม = 2 [Zα + Zβ] 2σ2
(μ1 – μ2)2
= 2[1.645 + 1.282]2(4.50)2 = 41.77 ~ 42
(14.69-11.81)2
ปรับเพิม่ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีว่ า่ จะสูญหายร้อยละ
5 ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 47 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
วิธีสุ่มอย่างง่าย

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1) เกณฑ์การคัดเข้า ประชาชน 60 ปี ขึ้นไปไม่พบ
อาการผิดปกติของโรคข้อเข่าเสือ่ มหรือเริม่ มีอาการของโรค
ข้อเข่าเสื่อมระยะแรก คัดกรองโดยเครื่องมือคัดกรองการ
ประเมินข้อเข่าเสือ่ มของ Oxford Knee Score14ใช้คะแนนรวม
30-48 คะแนน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2) เกณฑ์การคัดออก ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคหัวใจ
มะเร็ง เจ็บป่วยเกี่ยวกับสะโพก เข่า ข้อ กระดูกสันหลัง โรค
อัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคอืน่ ทีม่ ขี อ้ ห้ามการออกก�ำลังกาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
		 1.1 โปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยยางยืดร่วม
กับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อการชะลอโรคข้อเข่า
เสื่อม โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้าน
สุ ข ภาพร่ ว มกั บ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ระหว่ า งเดื อ น
มิถุนายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2559 จ�ำนวน 12 สัปดาห์
รายละเอียดดังต่อไปนี้
			 สัปดาห์ที่ 1 จัดกิจกรรมโดยใช้เวลา 5 ชั่วโมง
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
			 1) วิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม
เกีย่ วกับสาเหตุของการเกิดโรคอาการปัจจัยเสีย่ ง การรักษา
และการป้องกันโรคเข่าเสื่อมโดยการบรรยาย ภาพนิ่ง และ
ชมวีดีทัศน์
			 2) สาธิตและฝึกการออกก�ำลังกายด้วยยางยืด
จ�ำนวน 6 ท่าใช้เวลาประมาณ 45 นาที ต่อวัน สัปดาห์ละ 3 วัน
			 สัปดาห์ที่ 2 จัดกิจกรรมโดยใช้เวลา 3 ชั่วโมง
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
			 เสริมสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความ
รุนแรงการรับรูป้ ระโยชน์และอุปสรรคและการปฏิบตั ติ วั โดย
น�ำเสนอตัวแบบบอกเล่าประสบการณ์การเจ็บป่วยคุณภาพ
ชีวติ และแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมทัง้ สนับสนุนอุปกรณ์ยาง
ยืดส�ำหรับน�ำไปใช้ออกก�ำลังกายเองที่บ้าน แผ่นพับความรู้
และการติดตามเยี่ยมบ้านให้ก�ำลังใจอย่างต่อเนื่อง
			 สัปดาห์ที่ 3-4 จัดกิจกรรมโดยใช้เ วลา 3
ชั่วโมง/สัปดาห์ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
			 1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ
“พฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม”
			 2) ประกวดการออกก�ำลังกายด้วยยางยืดที่
ถูกต้อง
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

			 สัปดาห์ที่ 5-12 จัดกิจกรรมโดยใช้เวลา 1 ครัง้ /
สัปดาห์ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
			 1) เสริมสร้างความต่อเนื่อง ด้วยการติดตาม
เยีย่ มบ้านให้กำ� ลังใจและกระตุน้ เตือนการออกก�ำลังกายด้วย
แบบบันทึกการออกก�ำลังกาย
			 2) สรุปผลการวิจัย
		 1.2 วัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วยวีดีทัศน์ ยางยืด
แผ่นพับ โปสเตอร์ แบบบันทึกติดตามการออกก�ำลังกาย
และเครื่ อ งวั ด ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ ต้ น ขา (Leg
Dynamometer) ยี่ห้อ Tkk 5402 back – d made in Japan
ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .7015 และน�ำไป Calibrate ก่อน
น�ำไปใช้ในการทดสอบ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
		 2.1 แบบสัมภาษณ์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ประกอบด้วย
เนื้อหา 4 ส่วนดังนี้
			 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จากการสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ น�้ำหนัก ส่วนสูง ระดับการ
ศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้หลักเฉลีย่ ต่อเดือนและ
การมีผู้ดูแลขณะออกก�ำลังกายที่บ้านตอบเป็นมี ไม่มี ข้อ
ค�ำถามเป็นลักษณะเลือกตอบและเติมข้อความ จ�ำนวน 9 ข้อ
			 ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมใช้
ลักษณะค�ำถามเป็นแบบ 2 ตัวเลือกจ�ำนวน 20 ข้อข้อทีต่ อบ
ถูกได้ 1 คะแนนและข้อที่ตอบผิดได้ 0 คะแนน
			 ส่วนที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม
จ�ำนวน 20 ข้อซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยไม่
แน่ใจไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ โดยให้ผตู้ อบเลือก
ตอบเพียง 1 ตัวเลือกลักษณะค�ำถามมีทงั้ ด้านบวกและด้านลบ
		 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม
จ�ำนวน 16 ข้อลักษณะค�ำถามเป็นแบบลักษณะการวัดการ
ปฏิบัติใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ ปฏิบัติประจ�ำ ปฏิบัติบ่อยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ โดยให้
ผู้ตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก
		 2.2 แบบวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา
			 บันทึกผลการวัดแรงเหยียดขาของผู้สูงอายุ
จากเครื่ อ งวั ด ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ ต้ น ขา (Leg
Dynamometer) หน่วยเป็นกิโลกรัมการแปลผล ใช้เกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกายประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป16
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2561

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงด้ า นเนื้ อ หาโดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จ�ำนวน 3 ท่าน ได้คา่ IOC ต�ำ่ สุดเท่ากับ 0.67 ค่าสูงสุดเท่ากับ
1.00 และน�ำแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน จ�ำนวน
30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นด้านความรู้เท่ากับ 0.83 ด้านการ
รับรูเ้ ท่ากับ 0.92 ด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ ม
เท่ากับ 0.97และค่าความเชื่อมั่นโดยรวมเท่ากับ 0.87
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบวัดซ�้ำ (One - way repeated measure ANOVA)
ผลของโปรแกรมต่อค่าเฉลี่ยความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา
ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม
ก่อนและหลังด�ำเนินการสัปดาห์ที่ 4, 8, 12 ภายในกลุ่ม
ทดลองและวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบวัดซ�้ำ (One
- way repeated measure, ANCOVA) ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4, 8,
12 โดยใช้คะแนนก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วม (covariate)
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะ
อนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยได้ถือปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ผูว้ จิ ยั ได้ชแี้ จงวัตถุประสงค์
การวิจยั ชีแ้ จงเกีย่ วกับรูปแบบโปรแกรม ตลอดจนวิธปี ฏิบตั ิ
และขอความร่วมมือในการวิจัย

ผลการวิจัย

1. คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 80.9 อายุ
ระหว่าง 60-64 ปี ร้อยละ 48.9 ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์อ้วน
ร้อยละ 66.0 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 83.0
สถานภาพสมรส ร้อยละ 66.0 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
72.3 รายได้หลักเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 1,000-5,000 บาท
ร้อยละ 63.8 ระหว่างที่ออกก�ำลังกายมีผู้ดูแล ร้อยละ 83.0
ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.2 อายุ ระหว่าง
60-64 ปี ร้อยละ 54.0 ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์อ้วนร้อยละ53.2
จบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษา ร้อยละ 78.7 สถานภาพสมรส
ร้อยละ 66.0 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 63.0 รายได้หลัก
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เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 1,000-5,000 บาท ร้อยละ 59.6
ระหว่างที่ออกก�ำลังกายมีผู้ดูแล ร้อยละ 95.7
2. ผลของโปแกรมภายในกลุ่มทดลอง
ภายหลังได้รบั โปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยยางยืด
ร่วมกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้กลุ่มทดลอง
มีความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมทั้งในสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 และมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (F =15.281, p-value
=<0.001) เช่นเดียวกับความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม

กลุ ่ ม ทดลอง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ก่ อ นเข้ า ร่ ว มโปรแกรม
และมากกว่ า กลุ ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(F= 484.030, p-value <0.001) พร้อมทั้ง การรับรู้เกี่ยวกับ
โรคข้อเข่าเสื่อมกลุ่มทดลอง ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม และมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (F =617.266, p-value <0.001) และพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม และมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (F =829.056, p-value <0.001) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลของโปแกรมการออกก�ำลังกายด้วยยางยืดร่วมกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อการชะลอโรคข้อเข่าเสือ่ ม
ของผู้สูงอายุ
ตัวแปร
ความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา

พิสัยของค่า ระยะเวลาในการติดตาม (Mean, SD.)
คะแนนที่ได้ 4 wks
8 wks
12 wks

Unadjusted*

Adjusted**

F (n,df)

p value F (n,df) p value

117.5

58.71
(20.28)

61.07
(19.07)

63.36
(22.47)

31.492
(47,3)

<0.001

ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม

13

17.81
(1.42)

17.94
(1.42)

19.45
(0.72)

310.070
(47,3)

<0.001 484.030 <0.001
(47,1)

การรับรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม

59

86.04
(9.09)

86.32
(9.21)

88.79
(6.71)

329.851
(47,3)

<0.001 617.266 <0.001
(47,1)

42

67.38
(6.76)

68.94
(5.99)

68.68
(4.71)

322.094 <0.001 829.056 <0.001
(47,2.214)
(47,1)

พฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่า
เสื่อม
* สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ANOVA
** สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ANCOVA

สรุปและการอภิปรายผล

ผลของโปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยยางยืดร่วมกับ
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อการชะลอโรคข้อเข่าเสื่อม
ของผู้สูงอายุต�ำบลกุดแห่ อ�ำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา หลังการทดลอง
พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาเพิ่ม
ขึน้ มากกว่าก่อนทดลองและมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ (p <0.001) ซึ่งกล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่า
ประกอบด้ ว ยกล้ า มเนื้ อ ต้ น ขาส่ ว นหน้ า (Quadriceps
muscle) และกล้ามเนือ้ ต้นขาส่วนหลัง (Hamstring muscle)
โดยกล้ามเนือ้ บริเวณนีช้ ว่ ยยึดข้อเข่าให้แข็งแรง การบริหาร
กล้ามเนื้อข้อเข่าสม�่ำเสมอจะท�ำให้ข้อเข่าแข็งแรง สามารถ
ชะลอโรคข้อเข่าเสือ่ มได้9 และการออกก�ำลังกายด้วยยางยืด
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อ

15.281
(47,1)

<0.001

บริเวณข้อเข่า จึงน�ำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้การด�ำเนินงานครอบคลุมทุกมิติ
สอดคล้องกับการศึกษา17 ทีพ่ บว่าความแข็งแรงกล้ามเนือ้ ขา
ของผู้สูงอายุก ลุ่ม ที่ฝึก ด้วยยางยืดก่อนและหลังการฝึก
สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับการศึกษา18 ที่พบว่า
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมออกก�ำลังกายด้วยยางยืดเป็นประจ�ำมี
สมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาดีขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 3.952, p < .001) สอดคล้อง
การศึกษา19 ทีพ่ บว่าโปรแกรมการบริหารกล้ามเนือ้ ต้นขาด้วย
ตนเองทีบ่ า้ นท�ำให้ความแข็งแรงกล้ามเนือ้ ต้นขาคะแนนเฉลีย่
เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมการวิจัย 8 และ 12 สัปดาห์ (F2,152 =
34.07, p < .01) การออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้านด้วยยาง
ยืดเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ท�ำให้การท�ำงานของข้อเข่าดีขึ้นอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตใิ นกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ มระยะเริม่ แรก
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ถึงระยะปานกลาง20 และการออกก�ำลังกายด้วยยางยืด 6 ท่า
ทีเ่ น้นความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา ส่งผลให้ระบบการท�ำงาน
ของกล้ามเนื้อ Quadriceps แข็งแรงส่งผลต่อความสัมพันธ์
ของอาการปวดเข่าในผูห้ ญิงลดลง (RR = 1.28, p = 0.0052)21
ขณะที่การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการกระตุ้นให้กลุ่ม
ตัวอย่าง ท�ำมีการออกก�ำลังกายอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม หลังการ
ทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรค
ข้อเข่าเสื่อมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p <0.001) แสดงให้เห็น
โปรแกรมให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ โรคข้ อ เข่ า เสื่ อ ม โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับ
แรงสนับสนุนทางสังคม ด้วยการเรียนรู้จากสื่อเอกสาร
วีดที ศั น์ และสือ่ บุคคลทีเ่ ป็นตัวแบบ พร้อมกับการเยีย่ มบ้าน
ท�ำเกิดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงตระหนักเกี่ยวกับผล
กระทบที่ตามมาสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา12
3. ด้านการรับรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม หลังการ
ทดลอง พบว่ากลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ การรับรูเ้ กีย่ วกับโรคข้อ
เข่าเสื่อมโดยรวมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนทดลองและมากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p <0.001) โดยการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสเสี่ยงต่อโรค การรับรู้ถึงความ
รุนแรงของโรค การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและการ
ป้องกันโรค และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันโรค ร่วมกับการใช้ตัวแบบในชุมชนในการป้องกัน
โรคข้อเข่าเสือ่ มสอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา12 ทัง้ นี้ การ
สร้างการรับรู้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ชะลอข้อเข่าเสื่อมตามมา
4. ด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม หลัง
การทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนทดลองและ
มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p <0.001)
แสดงให้เห็นว่าผลโปรแกรมโดยการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ มทุกมิติ
ได้แก่ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อเข่า การควบคุมน�้ำ
หนัก การเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก การออกก�ำลัง
กายเพิม่ ความแข็งแรงกล้ามเนือ้ ขา โดยกลุม่ ทดลองสามารถ
น�ำไปปฏิบตั ติ วั ทีบ่ า้ นได้ทำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับ
พฤติกรรมดีขนึ้ สอดคล้องการศึกษาทีผ่ า่ นมา22 ทีพ่ บว่าหลัง
ได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บ
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2561

ปวดระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมแตกต่างอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ (p-value < .05)

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1. สถานบริการสุขภาพควรน�ำโปรแกรมการออก
ก�ำลังกายด้วยยางยืดร่วมกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ไปใช้ในคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อชะลอการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม
โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และ ควรเน้นการ
สอนที่มีการอธิบายเน้นย�้ำเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถน�ำไปใช้
ต่อที่บ้านหรือในชุมชนได้
2. ควรน�ำรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ในการ
ปรั บ รู ป แบบของโปรแกรมเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ในมิ ติ ท าง
กายภาพและการดูแลโดยชุมชน

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ช่วยตรวจสอบ
เครือ่ งมือ ให้คำ� แนะน�ำและกลุม่ ตัวอย่างทุกคนทีเ่ ข้าร่วมการ
วิจัย ซึ่งท�ำให้การวิจัยครั้งนี้ส�ำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
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