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บทคัดย่อ

โรคข้อเสื่อมเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของความพิการในผู้ใหญ่ พบในวัยกลางคนอายุเริ่มตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม และคุณภาพชีวิตของผู้หญิงวัยกลางคน จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง
แบ่งเป็นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยการสุม่ อย่างง่ายกลุม่ ละ 56 คน กลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการ
ตนเอง ระยะเวลา 6 เดือน ประกอบด้วย 1) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม 2) การสาธิตอาหารเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงของกระดูกและข้อ 3) การสาธิต ฝึกปฏิบตั อิ อกก�ำลังกายเพือ่ ป้องกันข้อเข่าเสือ่ ม 4) การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันและ
จัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม กลุ่มควบคุมมีกิจกรรมการดูแลตามปกติ การเก็บรวมรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม และแบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับย่อภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI)
มีความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.84 และ 0.86 วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิติ ไคลสแควร์ ทดสอบสมมุตฐิ าน
โดยใช้สถิติทดสอบค่าที ชนิดสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกัน
โรคข้อเข่าเสือ่ ม และคุณภาพชีวติ โดยรวม สูงกว่ากลุม่ ควบคุม และก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p value <0.05)
สรุปได้วา่ โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองท�ำให้หญิงวัยกลางคนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ มและคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น ข้อเสนอแนะการน�ำโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองไปใช้ควรสอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน
ค�ำส�ำคัญ : การสนับสนุนจัดการตนเอง โรคข้อเข่าเสื่อม ผู้หญิงวัยกลางคน
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Effects of Self-management Support Programs on Knee
Osteoarthritis Protection Behaviors and The Quality of Life
among Middle-aged Women in Ubon Ratchathani Province
Botsaporn Wirunphan M.S*
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Abstract

Osteoarthritis is the most common cause of disability in adults. The prevalence of osteoarthritis is found in
middle age people aged 40 years and increases with age. This quasi-experimental research aimed to study effects
of self-management support programs on knee osteoarthritis protection behaviors and the quality of life among
middle-aged women in Ubon Ratchathani province. The sample was divided by simple random sampling into
experimental and control groups of 56 people each. The experimental group received 6-month self-management
support program consist with 1) Training on knowledge of osteoarthritis. 2) Demonstration of food for
strengthening of bone and joints. 3) Demonstration of exercise training to prevent knee osteoarthritis. 4) Home
environment to prevent osteoarthritis. Control groups have regular care activities. Data were collected by using
behavioral interview for prevention of knee osteoarthritis and the quality of life questionnaires with a reliability of
0.84 and 0.86 respectively. The personal data was analyzed by descriptive statistics and Chi-Square test, and
hypotheses were test using Independent t- test and paired t- test.
The research found that experimental groups participating in self-management support programs. The mean
score of knee osteoarthritis protection behaviors and overall quality of life higher than the control group and before
the experiment was statistically significant. (p value <0.05)
Conclusions that self-management support programs have made middle-aged women to Knee osteoarthritis
protection behaviors and better quality of life. Recommendations the implementation of self-management support
programs should be consistent with the context and lifestyle of the community.
Keywords: self-management support, knee osteoarthritis, middle-aged women
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โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเรื้อรังของระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อที่มีความส�ำคัญทางสาธารณสุข และมีผลกระทบ
ต่อประชากรทัว่ โลกเนือ่ งจากอุบตั กิ ารณ์ของโรคเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง พบในวัยกลางคนอายุเริ่มตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และใน
ผู้สูงอายุ 65 ปีพบโรคข้อเข่าเสื่อมถึงร้อยละ 50 โดยพบมาก
ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 2-3 เท่า1 ในประชากรประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2013 พบว่าอายุผู้ที่เป็นโรคข้อเข่า
เสื่อมคือ 55 ปี และความเสี่ยงของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม
ร้อยละ 13.83 โดยมากในผูห้ ญิงทีอ่ ว้ นหรือมีนำ�้ หนักตัวมาก2
ส�ำหรับประเทศไทยความชุกของโรคข้อเข่าเสือ่ มในผูส้ งู อายุ
ร้อยละ 35.4 พบมากในเพศหญิงถึง ร้อยละ 39.8 และยังพบ
ว่าความชุกมีคา่ เพิม่ ขึน้ ตามอายุ3 และความเสีย่ งนีจ้ ะเพิม่ ใน
กลุม่ คนทีม่ นี ำ�้ หนักตัวมากเกินหรือคนอ้วน4 ปัจจุบนั คนไทย
มีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะเป็นโรคข้อเข่าเสือ่ มเพราะพฤติกรรมการ
บริโภคที่เปลี่ยนไปท�ำให้คนไทยมีน�้ำหนักตัวเฉลี่ยสูงขึ้น
น�ำ้ หนักตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ 1 กิโลกรัมจะท�ำให้มนี ำ�้ หนักกดทับผ่าน
ข้อเข่าเพิ่มขึ้น 4 - 7 กิโลกรัม และยิ่งมีแรงผ่านข้อเข่ามากก็
จะยิ่งท�ำให้เพิ่มความเสี่ยงหรือสวมใส่รองเท้าส้นสูงของ
ผู้หญิงวัยท�ำงานก็เป็นสาเหตุให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมได้
เนื่องจากกล้ามเนื้อต้นขาต้องเกร็งตลอดเวลาท�ำให้ข้อเข่า
ต้องรองรับน�ำ้ หนักเพิม่ ขึน้ มาก ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดโรคข้อเข่าเสือ่ ม
ประกอบด้วย 1) อายุ โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป5
2) เพศ โดยเฉพาะเพศหญิงมีแนวโน้มการเกิดโรคข้อเข่าเสือ่ ม
มากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะในหญิงวัยหมดประจ�ำเดือน
ท�ำให้มรี ะดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง เกิดกระบวนการเสือ่ ม
สภาพของร่างกายเร็ว6 3) แรงกด ที่กระท�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 8
5) พฤติกรรมการใช้เข่าทีเ่ ป็นอันตราย เช่น การนัง่ ยองๆ การ
นั่งคุกเข่า นั่งขัดสมาธิ หรือนั่งพับเพียบนานๆ การยกของ
หนัก9 6) ความแข็งแรงกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า การออกก�ำลัง
กายสม�่ำเสมอจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่าแข็งแรง
ท�ำให้ช่วยลดแรงกระแทรกภายในข้อเข่า และยังกระตุ้นการ
เสริมกระดูกให้แข็งแรง จากปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดโรคข้อเข่าเสือ่ ม
ดังกล่าว จะเห็นได้วา่ มีทงั้ ปัจจัยภายในตัวบุคคลทีเ่ ปลีย่ นแปลง
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ไม่ได้ และปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถ
ป้องกันได้ ผูท้ มี่ ภี าวะข้อเข่าเสือ่ มมาก ถ้าไม่ได้รบั การรักษา
หรือปฏิบัติตัวอย่าง เหมาะสม โรคจะด�ำเนินไปเรื่อยๆ อาจ
ท�ำให้มีความ เจ็บปวด ข้อเข่าผิดรูป เดินได้ไม่ปกติ การ
ปฏิบัติ กิจวัตรประจ�ำวันต่างๆ ก็ท�ำได้ไม่สะดวก จะมีความ
ทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเนื่องจากน�ำไปสู่
ความพิการและ การเป็นภาระพึ่งพิง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล10
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่สถานการณ์โรค
ข้อเข่าเสื่อมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปี พ.ศ. 2556-2558
พบร้อยละ 30.1, 32.4 และ 43.1 ตามล�ำดับ11 ถึงแม้ว่าใน
ปัจจุบนั บุคคลมีการรับรูแ้ ละความเข้าใจในเรือ่ งโรคมากขึน้ แต่
การปฏิบัติก็ยังจ�ำกัดอยู่โดยเฉพาะผู้หญิงวัยกลางคนยังต้อง
ท�ำงานนอกบ้านมากขึน้ เพือ่ หาเลีย้ งตัวเองและครอบครัวและ
ยังคงต้องมีภาระในการดูแลคนในครอบครัวท�ำให้ไม่ค่อยมี
เวลาในการออกก�ำลังกายรวมทัง้ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในช่วงเย็นซึง่ มีเวลาในการรับประทานนานกว่ามือ้ อืน่ ๆไม่ตอ้ ง
เร่งรีบ ประกอบกับรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักซึ่ง
มีปริมาณแป้งสูงส่งผลให้นำ�้ หนักตัวเพิม่ ขึน้ ได้งา่ ย โดยบริบท
ของชนบทส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ส ้ ว มซึ ม เป็ น แบบนั่ ง ยองๆรวมทั้ ง
ลักษณะบ้านเรือนเป็นแบบใต้ถุนสูงท�ำให้ต้องขึ้นลงบันได
บ่อยๆ ส่งผลให้เพิ่มแรงกดที่ข้อเข่ามากขึ้น และหญิงวัยกลาง
คนส่วนใหญ่ใกล้หมดประจ�ำเดือนท�ำให้มรี ะดับฮอร์โมนเอสโตร
เจนลดลง เกิดกระบวนการเสื่อมสภาพของข้อเร็วขึ้น
จากแนวคิดการสนับสนุนการจัดการตนเอง (Selfmanagement support) ของ Lorig & Holman12 บุคคลจะ
ต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลตนเองเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายและการสร้างสุขนิสัยที่ดี ไม่มีใครสามารถปรับแต่ง
พฤติกรรมของคนอื่นได้นอกจากตัวบุคคลนั้นเอง บุคลากร
ทางด้านสุขภาพมีบทบาทกระตุน้ ให้บคุ คลเกิดแรงจูงใจเพือ่
เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่พฤติกรรมใหม่ด้วยตนเอง รวม
ทัง้ บุคคลสามารถทีจ่ ะจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากมีความรู้และทักษะในการจัดการตนเอง ผลการวิจัยที่
ผ่านมาพบว่าการจัดการตนเอง เป็นกุญแจส�ำคัญท�ำให้ผู้
ป่ ว ยปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพในทางที่ ดี ขึ้ น และ
สามารถป้องกันโรคได้ การจัดการตนเอง ประกอบด้วยการ
ตั้งเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูล การประมวลและการ
ประเมิ น ข้ อ มู ล การตั ด สิ น ใจ การลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ละการ
ประเมินผล ส�ำหรับการจัดการตนเองในการควบคุมโรค พบว่า
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ผู้หญิงวัยกลางคนมีศักยภาพในการจัดการตนเองสูงกว่าผู้
สูงอายุซงึ่ มีขอ้ จ�ำกัด ส่วนการป้องกันการเกิดโรคย่อมดีกว่า
การรักษาซึง่ ส่งผลท�ำให้บคุ ลคงไว้ซงึ่ ความพอใจในคุณภาพ
ชีวิตของตน การป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมหรือชะลอการเกิด
ปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลายวิธี แต่วิธีที่ส�ำคัญได้รับการ
ยอมรับประกอบด้วย 4 วิธี คือ 1) การหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ในชีวิตประจ�ำวันที่เป็นอันตรายต่อข้อเข่า ได้แก่ ไม่ควรนั่ง
พับเพียบ นัง่ ขัดสมาธิ นัง่ คุกเข่า นัง่ ยองๆ เพราะท่าดังกล่าว
จะท�ำให้ขอ้ เข่าเสียดสีกนั และเสือ่ มเร็วขึน้ 2) การลดน�ำ้ หนัก
เพราะจะท�ำให้เข่าแบกรับน�้ำหนักน้อยลง การเสื่อมของเข่า
ก็จะช้าลงด้วย 3) การเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก
โดยการรับประทานอาหารทีเ่ สริมสร้างความแข็งแรงของข้อ
4) การออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอโดยเฉพาะการฝึกการบริหาร
ข้อ และกล้ามเนือ้ รอบข้อจะช่วยลดภาวะข้อเสือ่ ม13 จากการ
ศึกษาผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่ เข้าร่วมโปรแกรมการจัดการ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
และคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
อย่างมีนัย ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .0514
ดังนัน้ การป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ มในหญิงวัยกลางคนมีการ
จัดการตนเองโดย มีครอบครัว ชุมชน เจ้าหน้าทีท่ มี สุขภาพคอย
สนับสนุน ให้กำ� ลังใจ การปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ เพือ่ ลดโอกาสหรือ
ชะลอ ระยะเวลาการเกิดโรค ซึ่งการจัดการตนเองโดยการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในด้าน การควบคุมอาหาร การออก
ก�ำลังกาย และการลดน�้ำหนักในผู้ที่มีภาวะน�้ำหนักเกิน การ
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันทีถ่ กู ต้องสามารถลดความ เสีย่ งหรือยืด
ระยะเวลาการเกิดโรคข้อเข่าเสือ่ ม ซึง่ จะช่วยลดโอกาส เกิดโรค
และลดค่าใช้จ่ายให้กับประเทศชาติ รวมทั้ง สามารถลดค่าใช้
จ่ายในการรักษาพยาบาล ถือว่าเป็นกลยุทธ์ ทีส่ ำ� คัญในการลด
ผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถคงไว้ซึ่งการปฏิบัติ
หน้าที่และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการตนเองในการ
ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม และคุณภาพชีวิตของผู้หญิงวัยกลาง
คน ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการตนเองใน
การป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ ม และคุณภาพชีวติ ของผู้หญิงวัย
กลางคนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแลตนเองตามปกติและ
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2561

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั น�ำแนวคิดการสนับสนุนการจัดการ
ตนเอง (Self-management support) ของ Lorig & Holman12
บุคคลต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลตนเองเพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายและการสร้างสุขนิสัยที่ดีซึ่งไม่มีใครสามารถปรับ
แต่ ง พฤติ ก รรมของคนอื่ น ได้ น อกจากตั ว บุ ค คลนั้ น เอง
บุคลากรทางด้านสุขภาพมีบทบาทกระตุน้ ให้บคุ คลเกิดแรง
จูงใจเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ พฤติกรรมใหม่ด้วย
ตนเอง รวมทั้งบุคคลสามารถที่จะจัดการตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองของ
ผูห้ ญิงวัยกลางคนเพือ่ ป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ มจึงเป็นการให้
ความรูเ้ รือ่ งโรคและการฝึกทักษะในการจัดการตนเอง เกีย่ ว
กับ การรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย การควบคุม
น�้ำหนัก การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันเพื่อป้องกันโรคข้อเข่า
เสื่อมซึ่งประกอบด้วย 6 ทักษะคือ การแก้ไขปัญหา การ
ตัดสินใจ การใช้แหล่งข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์กับ
บุคลากร การปฏิบตั แิ ละการปรับทักษะให้เหมาะสมในแต่ละ
บุคคล ทักษะดังกล่าวจะท�ำให้บุคคลมีความรู้และทักษะใน
การจัดการปัญหาเกีย่ วกับการป้องกันโรคข้อเข่าเพิม่ มากขึน้
ส่งเสริมให้ ผูห้ ญิงวัยกลางคนมีพฤติกรรมการจัดการตนเอง
ในการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมได้ดีขึ้นและเป็นพฤติกรรมที่
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasiexperimental research) แบบ 2 กลุ่ม โดยมีกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุม เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง (Two
groups pre-posttest design)
ประชากร หญิงวัยกลางคนอายุ 40 – 59 ปี ที่อาศัย
อยู่ในต�ำบลหัวดอน อ�ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรประมาณค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่
เป็นอิสระต่อกัน15 จากสูตร
n/กลุ่ม =
2 [Zα + Zβ] 2 σ2
(μ1 – μ2) 2
ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 47 คนเพื่อกันข้อมูลขาดหาย
และกลุ่มตัวอย่างถอนตัวออกจากการศึกษาจึงเพิ่มจ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 20 ได้กลุ่มตัวย่างกลุ่มละ 56 คน
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random assignment)
เลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
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เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1) เกณฑ์การคัดเข้า หญิงวัยกลางคนอายุ 40 – 59 ปี
ไม่พบอาการผิดปกติของโรคข้อเข่าเสื่อมหรือเริ่มมีอาการ
ของโรคข้อเข่าเสือ่ มระยะแรก คัดกรองโดยเครือ่ งมือคัดกรอง
การประเมินข้อเข่าเสื่อมของ Oxford Knee Score16 ใช้
คะแนนรวม 30-48 คะแนน และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2) เกณฑ์การคัดออก ต้องการยกเลิกการเข้าร่วม
การศึกษา ระหว่างด�ำเนินการมีภาวะเจ็บป่วยกะทันหัน
การพิทักษ์สิทธิและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในการวิจัยทุกคน ได้รับการ
ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการด�ำเนินการวิจัย และมี
สิทธิ์ที่จะออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลต่อการ
รักษาพยาบาล มีการลงนามในใบยินยอมตามความสมัครใจ
ก่อนเริ่มด�ำเนินการวิจัย ซึ่งการวิจัยนี้ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
		 1.1 โปรแกรมสนั บ สนุ น การจั ด การตนเองต่ อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้ญิงวัยกลาง
คนในชุมชนชนบท จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรมร่วมกับวิธกี ารจัดการตนเองในผูป้ ว่ ย
โรคเรื้อรังตามแนวคิดของ Lorig & Holman12 เนื้อหาของ
โปรแกรมเป็นการให้ ความรู้และการจัดการตนเองเกี่ยวกับ
การป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ ม ประกอบด้วย การจัดการตนเอง
ด้านการรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย การปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันการค้นหาแนวทางจัดการกับปัญหาหรือ
อุปสรรคในการจัดการตนเองที่ผ่านมา และการจัดสภาพ
แวดล้อมภายในบ้านที่เอื้อต่อการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
		 2.1 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย
เนื้อหา 3 ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
อายุ น�้ำหนัก ส่วนสูง ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
อาชีพ รายได้หลักเฉลี่ยต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้
สิทธิการรักษา ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษา
		 ส่วนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่า
เสื่อม ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาต�ำรา เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 30 ข้อประกอบด้วย 1) พฤติกรรมการ
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ดูแลตนเองเกีย่ วกับการรับประทานอาหาร 2) การออกก�ำลัง
กาย 3) การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันเพือ่ ป้องกันโรคเข่าเสือ่ ม
เป็นค�ำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับคือ ปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำ หมาย
ถึง ปฏิบัติสม�่ำเสมอหรือ มากกว่า 3 ครั้งในหนึ่งสัปดาห์
(ให้คะแนนเท่ากับ 3) ปฏิบตั บิ างครัง้ หมายถึง ปฏิบตั ิ 1-3 ครัง้
ในหนึ่งสัปดาห์ (ให้คะแนนเท่ากับ 2) และไม่ปฏิบัติ หมาย
ถึง เลิกปฏิบัติ หรือไม่เคยปฏิบัติ (ให้คะแนนเท่ากับ 1) การ
แปลผล คะแนน 30-50 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองไม่ดี 51-70 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมการดูแล
ตนเองระดั บ ปานกลาง และ 71-90 คะแนน หมายถึ ง
พฤติกรรมการดูแลตนเองระดับดี คือ ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ค่าดัชนีความ
ตรงตามเนือ้ หา (Content Validity Index: CVI) เท่ากับ 0.87
ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยน�ำไปทดสอบกับผู้
หญิงวัยกลางคน ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 ราย ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.84
		 ส่วนที่ 3 แบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับย่อชุดภาษา
ไทย (WHOQOL-BREF-THAI) เป็นเครื่องมือที่พัฒนามา
จาก เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกโดย
สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุลและคณะ17 มีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคมและด้านสิ่งแวดล้อม มีข้อค�ำถาม 26 ข้อ แต่ละข้อเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับได้แก่ ไม่เลย เล็กน้อย ปาน
กลาง มากและมากทีส่ ดุ คะแนนคุณภาพชีวติ มีคะแนนตัง้ แต่
26 – 130 คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ คุณภาพชีวิต
ในระดับไม่ดี ปานกลาง ดี และคะแนนจากทุกด้านรวมกัน
เป็ น คะแนน คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยรวม ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.86
การด�ำเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยด�ำเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2560 ถึง
เดือนมิถนุ ายน 2560 รวม 6 เดือน พืน้ ทีต่ ำ� บลหัวดอน อ�ำเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีโดยการพิทักษ์สิทธิของกลุ่ม
ตัวอย่างตามวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนในการด�ำเนินการวิจยั
เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัยและลงนามในใบ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยแล้ว มีขั้นตอนการด�ำเนินงานดังนี้
1. กลุ่มควบคุม ตอบแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
แบบวัดพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม และแบบวัด
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คุณภาพชีวิต (Pre-test) หลังจากนั้นกลุ่มควบคุมจะได้รับ
กิจกรรมการดูแลตนเองตามปกติ เมื่อครบเดือนที่ 6 ผู้วิจัย
นัดพบเพื่อตอบแบบวัดพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่า
เสื่อม และแบบวัดคุณภาพชีวิต (Post-test) หลังจากนั้นผู้
วิจยั ให้ความรูก้ ารจัดการตนเองเพือ่ ป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ ม
2. กลุม่ ทดลองตอบแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบ
วั ด พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคข้ อ เข่ า เสื่ อ ม และแบบวั ด
คุณภาพชีวิต (Pre-test) เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการ
จัดการตนเอง รายละเอียดดังต่อไปนี้
เดือนที่ 1 จัดกิจกรรมโดยใช้เวลา 3-4 ชัว่ โมง ประกอบด้วย
กิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย และการ
วางแผนเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ ร่วมกับการฝึกทักษะ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการจัดการตนเอง 6 ประการ ได้แก่ 1) การ
แก้ไขปัญหา 2) การตัดสินใจ 3) การใช้แหล่งข้อมูล 4) การ
สร้ า งสั ม พั น ธภาพระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับบุคลากรทีม
สุขภาพ 5) การลงมือปฏิบัติ และ 6) การปรับทักษะและการ
ปฏิบัติให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล เกี่ยวกับสาเหตุของการ
เกิดโรค อาการ ปัจจัยเสี่ยง และการป้องกันโรคเข่าเสื่อม
โดยการบรรยาย ภาพนิง่ และชมวีดที ศั น์ ร่วมกับการสนทนา
กลุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ 12-15 คน
เดือนที่ 2 จัดกิจกรรมการจัดการตนเองเพื่อป้องกัน
โรคข้อเข่าเสือ่ มโดยใช้เวลา 3 ชัว่ โมง ประกอบด้วย การสาธิต
เมนูอาหารพื้นเมืองที่มีแคลเซียมสูงที่สามารถหาวัตถุดิบที่
มีในท้องถิน่ เป็นส่วนประกอบจ�ำพวกปลาตัวเล็กทีช่ ว่ ยเสริม
ความแข็งแรงของกระดูก
เดือนที่ 3 จัดกิจกรรมการจัดการตนเองเพื่อป้องกัน
โรคข้อเข่าเสือ่ มด้านการออกก�ำลังกาย โดยใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
ประกอบด้วยการ บรรยายการออกก�ำลังเพื่อป้องกันเข่า
เสื่อม การสาธิตการออกก�ำลังกายโดยการเต้นบัลสโลบ
ประกอบเพลงหมอล�ำพืน้ เมืองระยะเวลา 30 นาที ยืดเหยียด
กล้ามเนื้อบริเวณเข่าและการบริหารข้อเข่านาน 15 นาที
เดือนที่ 4-5 ติดตามเยี่ยมบ้านให้ก�ำลังใจและดูแลจัด
สิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อลดการท�ำงานของข้อเช่น การ
จัดสถานที่รับประทานอาหาร การใช้เก้าอี้ในการตักบาตร
แทนการนัง่ ยองๆ การใช้สว้ มแบบนัง่ บนโถแทนการนัง่ ยองๆ
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข
และชุมชน การกระตุ้นเตือนการควบคุมน�้ำหนัก และการ
ออกก�ำลังกายด้วยแบบบันทึกใส่ใจตนเอง
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2561

เดือนที่ 6 นัดหมายตอบแบบวัดพฤติกรรมการป้องกัน
โรคข้อเข่าเสื่อม และแบบวัดคุณภาพชีวิต (Post-test)
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ ตรวจสอบ
ค่า ของตัวแปรตามโดยใช้สถิติ Kolmogorov-Smirnov พบ
ว่ า การกระจายของข้ อ มู ล เป็ น โค้ ง ปกติ จึ ง เปรี ย บเที ย บ
พฤติกรรมการจัดการตนเองเพือ่ ป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ มและ
คุณภาพชีวิตของผู้หญิงวัยกลางคนด้วยสถิติเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มด้วย Independent t-test และภายในกลุ่ม ด้วย
Paired t-test

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มทดลอง
อายุเฉลีย่ 46.8 ปี จบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา ร้อยละ 78.0
สถานภาพสมรส ร้อยละ 86.0 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
72.3 รายได้หลักเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,000-10,000 บาท
ร้อยละ 74.2 มีรายได้ไม่พอเพียง ร้อยละ 83.2 สิทธิการรักษา
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 92.4 ค่า BMI อยู่ใน
เกณฑ์อ้วน ร้อยละ 52.7 กลุ่มควบคุมอายุเฉลี่ย 47.3 ปี จบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 78.7 สถานภาพสมรส
ร้อยละ 85.6 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 73.0 รายได้หลัก
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 75.6 มี
รายได้ไม่พอเพียงร้อยละ 84 BMI อยู่ในเกณฑ์อ้วนร้อยละ
53.2 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ อายุ รายได้ ค่า
BMI ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
ด้วยสถิติค่าที (Independent t-test) พบว่าไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p value >0.05) และเมื่อเปรียบ
เทียบความแตกต่างของ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการ
ศึกษา ความเพียงพอของรายได้ และสิทธิการรักษา ด้วย
สถิตไิ คสแควร (Chi-Square test) พบว่าไม่มคี วามแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p value >0.05)
2. เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ด้ า นพฤติ ก รรมการ
ป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ ม และคุณภาพชีวติ ของผูห้ ญิงวัยกลาง
คน ก่อนและหลังได้รบั โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง
พบว่ากลุม่ ทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการตนเองมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการ
จัดการตนเอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p value <0.05)
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม และคุณภาพชีวิตของผู้หญิงวัยกลางคน
ภายในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังได้รบั โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง (กลุม่ ตัวอย่างกลุม่
ละ 56 ราย)
คะแนนและการแปลผล
ตัวแปร

ก่อนทดลอง

หลังการทดลอง

t

p-value

Mean

SD

ระดับ

Mean

SD

ระดับ

กลุ่มทดลอง

54.93

9.87

ปานกลาง

82.37

4.63

ดี

9.24

.02*

กลุ่มควบคุม

56.07

9.72

ปานกลาง

63.31

9.67

ปานกลาง

.93

.27

กลุ่มทดลอง

87.00

11.04

ปานกลาง

112.50

3.98

ดี

8.74

.04*

กลุ่มควบคุม

86.87

11.00

ปานกลาง

89.31

9.67

ปานกลาง

1.03

.35

พฤติกรรมการป้องกันโรค

คุณภาพชีวิตโดยรวม

3. เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ด้ า นพฤติ ก รรมการ
ป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ ม และคุณภาพชีวติ ของผูห้ ญิงวัยกลาง
คนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า กลุ่มทดลอง

หลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการตนเองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่ม
ขึ้นมากกว่ากว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p value <0.05) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม และคุณภาพชีวิตของผู้หญิงวัยกลางคน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 56 ราย)
คะแนนและการแปลผล
ตัวแปร

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

t

p-value

Mean

SD

ระดับ

Mean

SD

ระดับ

ก่อนการทดลอง

54.93

9.87

ปานกลาง

56.07

9.72

ปานกลาง

.54

.14

หลังการทดลอง

82.37

4.63

ดี

63.31

9.67

ปานกลาง

8.74

.02*

ก่อนการทดลอง

87.00

11.04

ปานกลาง

86.87

11.00

ปานกลาง

.54

.14

หลังการทดลอง
*p value <0.05

112.50

3.98

ดี

89.31

9.67

ปานกลาง

11.03

.04*

พฤติกรรมการป้องกันโรค

คุณภาพชีวิตโดยรวม

การอภิปรายผล

ผู้หญิงวัยกลางคนที่ได้รับโปรแกรมการจัดการตนเอง
มีคา่ คะแนนเฉลีย่ ด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ ม
และค่ า เฉลี่ ย คะแนนคุ ณ ภาพชี วิ ต เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ก่ อ น
ทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p value <0.05) เนื่องจากมีการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ใน
แต่ละพฤติกรรม โดยผู้หญิงวัยกลางคนจะเป็นผู้ก�ำหนด
เป้าหมายด้วยตนเอง เช่น การออกก�ำลังกายอย่างน้อย
3 ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ 30-45 นาทีโดยการเต้นบัลสโลบ

ประกอบเพลงหมอล�ำพื้นเมืองระยะเวลา 30 นาที และการ
บริหารกล้ามเนือ้ ข้อเข่า ซึง่ กล้ามเนือ้ บริเวณข้อเข่าประกอบ
ด้วยกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า (Quadriceps muscle) และ
กล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง (Hamstring muscle) โดยกล้าม
เนื้อบริเวณนี้ช่วยยึดข้อเข่าให้แข็งแรงสามารถชะลอโรคข้อ
เข่าเสือ่ มได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ สภุ าพอารีเอือ้ 18 ที่
พบว่าโปรแกรมการบริหารกล้ามเนือ้ ต้นขาด้วยตนเองทีบ่ า้ น
ท�ำให้ความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขา คะแนนเ ฉลี่ยเ พิ่มขึ้ น
หลังเข้า ร่วมการวิจัย การศึก ษาของ Yip แล ะคณะ19
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ทีท่ ำ� การศึกษา ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผูป้ ว่ ย
โรคข้อเข่าเสือ่ มร่วมกับการออกก�ำลังกายผลการทดลองพบ
ว่า กลุ่มทดลองมีสุขภาพร่างกายดีขึ้น อาการ ปวดลดล ง
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันได้ดีขึ้น ทั้งยังสา มารถชะ ลอความ
รุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมได้อย่างมีนัยส�ำคั ญทางสถิติที่
ระดับ .01 และผลของการออกก�ำลังกล้ามเนื้อต้นขา ท�ำให้
กล้ามเนือ้ ต้นขามีความแข็งแรง ส่งผลต่อการช่วยพยุง ข้อเข่า
และช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อเข่า การควบคุมน�้ำหนั กและ
ลดน�้ำหนัก สามารถช่วยชะลอการเสื่อมของข้อเข่า 20 -22
นอกจากนี้การออกก�ำลังกายด้วยการเต้นบัลสโลบประกอบ
เพลงหมอล� ำ พื้ น เมื อ งท� ำ ให้ ผู ้ ห ญิ ง วั ย กลางคนมี ก ารท� ำ
กิจกรรมร่วมกันส่งผลท�ำให้มีคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจ และ
ด้านสัมพันธภาพสังคมดีขึ้นเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องบริบท
ของชุมชนสามารถปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของมุทิตา วรรณชาติ และคณะ23 ที่พบว่าผู้สูงอายุที่มีโรค
เรื้อรัง ในจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพมี
คุณภาพชีวติ ในด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ ทางสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตโดยรวมสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p value< .05)
และการศึกษาของ วสันต์ กริ่มวิรัตน์กุลและคณะ24 ผลของ
โปรแกรมการส่งเสริมแบบพอเพียงโดยการออกก�ำลังกายใช้
ดนตรีหมอล�ำพืน้ เมืองท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ด้านจิตใจ
และสัมพันธภาพทางสังคมเพิ่มขึ้น ด้านอาหารผู้หญิงวัย
กลางคนให้ความส�ำคัญกับการอาหารที่เพิ่มความแข็งแรง
ของกระดูก ได้แก่ ปลาตัวเล็กซึง่ สามารถหาได้งา่ ยในท้องถิน่
เนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น�้ำ การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันมีการจัดสถานที่ส�ำหรับนั่งตักบาตรแทนการนั่ง
หยองกับพืน้ โดยการจัด ห้องน�ำ้ ใช้แบบนัง่ อาจใช้เป็นชักโครก
หรือราดน�้ำซึ่งมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทโดยอาศัย
ความร่วมมือจาก อาสาสมัครสาธารณชุม และ รวมทั้งผู้วิจัย
ใช้คำ� พูดกระตุน้ ชักจูงให้ผหู้ ญิงวัยกลางคนเกิดความมัน่ ใจใน
ตนเองและการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในทุกกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

1. โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองเพื่อการ
ป้องกันโรคข้อเข่าเสือ่ ม ในด้านการออกก�ำลังกายควรมีการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
ของกล้ามเนื้อ
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2. การประยุกต์ใช้แนวคิดการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองเพื่อการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม จ�ำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากครอบครัว ชุมชนและบุคลากรทีมสุขภาพ
3. เนือ่ งจากทดลองใช้โปรแกรมใช้ระยะเวลา 6 เดือน
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในระยะยาวเพื่อประเมินผู้หญิงวัย
กลางคนสามารถคงไว้ซึ่งการจัดการตนเองที่ยั่งยืนในการ
ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานีทสี่ นับสนุนทุนวิจยั ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีช่ ว่ ย
ตรวจสอบเครือ่ งมือให้คำ� แนะน�ำและกลุม่ ตัวอย่างทุกท่านที่
เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งท�ำให้การวิจัยครั้งนี้ส�ำเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
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