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บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต และความสามารถในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของผู้สูง
อายุข้อเข่าเสื่อม และ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการออกก�ำลังกายที่เหมาะสมในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ต�ำบล
คูเมือง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม 40 คน ได้รับการพัฒนานวัตกรรมการออก
ก�ำลังกายโดยการสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน แนวคิดการออกก�ำลังกายส�ำหรับผูส้ งู อายุขอ้ เข่าเสือ่ ม คุณภาพชีวติ และความสามารถ
ในการดูแลการเอาใจใส่ในกิจวัตรขัน้ พืน้ ฐานของผูส้ งู อายุ เครือ่ งมือรวบรวมข้อมูลจ�ำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล แบบทดสอบความสามารถในกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐานผู้สูงอายุ (Barthel ADL index)  2) แบบคัดกรองข้อเข่าเสื่อม
แบบประเมินอาการข้อเข่าเสื่อม 3) แบบวัดคุณภาพชีวิต(WHOQOL_BREF_THAI) และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้
นวัตกรรม  ทดสอบค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Chronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ  0.91  0.86  0.87
และ0.89  วิเคราะห์ผลค�ำนวณหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับปัจจัยส่วนบุคคลด้วย Pearson ’s Product Moment
Correlation Coefficient)วิเคราะห์การทดลองใช้นวัตกรรมออกก�ำลังกายด้วยสถิติ Paired – Samples T – Test  ผลการวิจัยพบ
ว่า กลุม่ ทดลองมีคณ
ุ ภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุขอ้ เข่าเสือ่ ม ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสิง่ แวดล้อมหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง (p<.05)  
แตกต่าง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ด้านสัมพันธภาพสภาพสังคม (p<.01)  แตกต่าง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01   
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Abstract

The purpose of this research and development study was 1) to study the daily living abilities of the  
elderly by using  Barthel ADL index and 2) to the development of exercise innovation for enhancing the          
quality of life elderly with knee osteoarthritis
Kumuang Sub-district  Warinchamrab District Ubon Rathcathani Province. The sampling groups 40
elderly people. The tools consist of questionnaires of  general, information, Barthel ADL index, Osteoarthritis
of the knee, WHOQOL_BREF_THAI and satisfaction questionnaire from using innovation. Chronbach’s alpha
coefficient =   0.91, 0.86, 0.87 and 0.89 Analyze results and calculate the relationship between quality
of life and personal factors. Pearson ’s Product Moment Correlation Coefficient. Pearson ’s Product Moment
Correlation Coefficient. The relationship between quality of life and personal factors. Paired – Samples T – Test.
The research found that The experimental group had the quality of life of the elderly, knee, and physical,
psychological, and environmental aspects after the experiment was higher than before the experiment (p <.05)
And social relationship (p <.01)
Keyword: exercise innovation, the quality of Life elderly with knee osteoarthritis

บทนำ�

โรคข้อเข่าเสือ่ ม เป็นโรคเรือ้ รังและเป็นปัญหาส�ำคัญ
ด้านสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของผูส้ งู อายุเนือ่ งจากเป็นสาเหตุหนึง่ ที่
ท�ำให้เกิดความทุพพลภาพ และการเป็นภาระพึง่ พิงในผูส้ งู อายุ1,2
โรคเข่าเสือ่ มพบได้บอ่ ยในผูส้ งู อายุตงั้ แต่อายุ 75 ปีขนึ้ ไป พบข้อ
เข่าเสือ่ มถึง ร้อยละ 80 อาการทีพ่ บได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ ม
คือ ปวด ข้อเข่า มีเสียงกรอบแกรบ (Crepitation) ฝืดติดขัดข้อ
เข่า เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 30 นาที และมีข้อเข่าขนาดใหญ่   
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเข่าเสื่อม จะมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจ�ำ
วั น และมี โ อกาสเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ สู ง ขึ้ น เกิ ด การสะดุ ด ลื่ น ล้ ม                   
ก้าวพลาด3 สาเหตุหลักของผูป้ ว่ ยโรค ข้อเข่าเสือ่ มเกิดจากสภาพ
อายุที่มากขึ้น ท�ำให้มีการเสื่อมของกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อ      
รอบ ๆ ข้อเข่าจนเกิดความพิการของข้อเข่าและมีอาการปวด
เรื้อรัง มีเสียงดังในข้อ ไม่สามารถนั่งยอง ๆ นั่งงอเข่า หรือนั่ง
พับเพียบได้เลย ถ้าลดปัญหาเหล่านีไ้ ด้กจ็ ะท�ำให้ผสู้ งู อายุโรคข้อ
เข่าเสื่อมสามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้อย่างปกติสุข4
การดูแลรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อม การดูแลป้องกัน
ภาวะเสี่ยงและอาการรุนแรงจากโรคข้อเข่าเสื่อมมีรูปแบบที่
หลากหลาย ส่วนใหญ่เน้นการ ประคับประคองอาการ ความ
สามารถในการท�ำงานของข้อเข่าและกล้ามเนื้อ ตลอดจนลด
ปัจจัยอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น ส่งเสริมให้ มีการออกก�ำลังกาย
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนทานแก่ กล้ามเนื้อ ในการดูแลข้อ
เข่าเสื่อมเป็นการบริหารจัดการความปวด5 การคงไว้ซึ่งความ

สามารถในการท�ำงานของข้อเข่า ผูป้ ว่ ยควรได้รบั การรักษาแบบ
ใช้ยาควบคู่ไปกับการไม่ใช้ยา7 เช่น การให้ความรู้เพื่อปรับ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง การประคบร้อน ประคบเย็น เพื่อ
บรรเทาความปวด การควบคุมน�้ำหนักและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่
กดทับบริเวณข้อเข่า การออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
และทนทานแก่กล้ามเนื้อลดความเจ็บปวด และความพิการ6       
การท�ำกายภาพบ�ำบัดเพือ่ ฟืน้ ฟูความสามารถในการเคลือ่ นไหว
และลดความเจ็บปวด7
การออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้าม
เนื้อและการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิคให้ผลดี คือช่วยลด
อาการปวดเข่า เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมถึงการเดิน
ดีขึ้น ซึ่งพบว่ากลุ่มได้รับการรักษากายภาพบ�ำบัดและกลุ่มนวด
ไทยมีอาการปวดขณะพักลดลงและความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
เหยียดเข่าเพิ่มขึ้นทั้งสองกลุ่มส่วนกล้ามเนื้อเข่าเพิ่มขึ้นเฉพาะ
นวดไทยเท่านั้น การรักษาทางกายภาพบ�ำบัดในผู้ที่มีข้อเข่า
เสื่อมมีหลายวิธีสามารถท�ำไปได้พร้อม ๆ กันเพื่อผลการรักษาที่
มีประสิทธิภาพและการรักษาแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางก็จะให้
ผลที่ดีกว่า5
ผลการส� ำ รวจของส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ใ น
ปี พ.ศ.2557 9 พบว่ า ปั ญ หาที่ ท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ ข ้ อ เข่ า เสื่ อ ม
มีการออกก�ำลังกายลดลงนั้นมีหลายปัจจัย ซึ่งเกิดจากสภาพ
ร่างกายที่ไม่เอื้ออ�ำนวย หรือผู้สูงอายุไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการออกก�ำลังกาย รวมถึงไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม
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สถานการณ์ในจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ป่วยข้อเข่า
เสื่ อ มที่ มี อ าการรุ น แรงขึ้ น และที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด รั ก ษาสิ ท ธิ
บัตรทอง ทั่วประเทศมีจ�ำนวน 268,000 รายต่อปี ปัญหา
ที่พบในพื้นที่คือมีอัตราการให้บริการผ่าตัดข้อเข่าเทียมตั้งแต่ปี
2557-2559 เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 15.4 ขณะทีส่ ดั ส่วนการผ่าตัด
ข้อเข่าเทียมในอายุต�่ำกว่า 60 เป็น 1 ใน 4 ของการผ่าตัด9
และปั ญ หาของชุ ม ชนต� ำ บลคู เ มื อ ง อ� ำ เภอ
วารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุ       
ข้อเข่าเสือ่ มให้การรักษาตามอาการ เช่นปวด ให้ยารักษาอาการ
ปวด ยังไม่มอี ปุ กรณ์ทเี่ หมาะสมส�ำหรับผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคข้อเข่า
เสื่อมในปัจจุบัน ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมไม่สนใจและมองข้าม     
การออกก�ำลังกาย โดยเฉพาะบริเวณข้อเข่าซึ่งอุปกรณ์จะช่วย
ลดความเจ็บปวดของข้อเข่าและท�ำให้การด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน
ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
เนือ่ งด้วยอุปกรณ์การออกก�ำลังกายส�ำหรับผูส้ งู อายุ
ทีเ่ ป็นโรคข้อเข่าเสือ่ มมีความส�ำคัญต่อการการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ของร่างกายได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณข้อเข่าและการท�ำให้
การด�ำรงชีวิตดียิ่งขึ้น แต่สิ่งที่ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมต�ำบลคูเมือง
ประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้คือยังไม่ปรากฎการออกแบบ
นวัตกรรมการออกก�ำลังกายผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะ             
ผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันยังไม่มี
อุ ป กรณ์ ก ารออกก� ำ ลั ง กายใดที่ เ ข้ า มารั บ รองหรื อ เป็ น หลั ก
ประกันคุณภาพการออกก�ำลังกายผูส้ งู อายุขอ้ เข่าเสือ่ มได้รบั การ
คุ้มครองอย่างแท้จริง
จากปัญหาและความส�ำคัญดังกล่าว ท�ำให้ผู้วิจัย       
ควรท�ำการศึกษาออกแบบนวัตกรรมการออกก�ำลังกายให้ผู้สูง
อายุข้อเข่าเสื่อมได้ออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
เคลือ่ นไหวและความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ บริเวณข้อเข่า ส่งผล
ให้บรรเทาอาการเจ็บปวด ช่วยชะลอความเสื่อมของกระดูก  
รอบ ๆ ข้อเข่า  ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอุปกรณ์การ
ออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมให้มีความเหมาะสม
และสามารถน�ำไปใช้ในการออกก�ำลังกายในผู้สูงอายุข้อเข่า
เสื่อมในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
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2. เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมการออกก� ำ ลั ง กาย
ที่เหมาะสมในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
ต�ำบลคูเมือง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คำ�ถามการวิจัย

1. คุณภาพชีวติ และความสามารถในการด�ำเนินชีวติ
ประจ�ำวันของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมเป็นอย่างไร
2. นวัตกรรมการออกก�ำลังกายที่เหมาะสมในการ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมเป็นอย่างไร

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนานวัตกรรมการออกก�ำลังกาย
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ต�ำบลคูเมือง อ�ำเภอ
วารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แนวคิดในการสร้าง
นวัตกรรมร่วมกับชุมชน ในการดูแลสุขภาพ โดยการเสริมสร้าง
ให้ประชาชนได้มีบทบาทส�ำคัญในการเป็นเจ้าของนวัตกรรม
จากการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออก
ก�ำลังกายส�ำหรับผูส้ งู อายุ แนวคิดคุณภาพชีวติ และแนวคิดความ
สามารถในการดูแลการเอาใจใส่ในกิจวัตรขั้นพื้นฐานของผู้สูง
อายุ เพื่อให้ชุมชนได้แสดงออกถึงการเข้ามามีบทบาทส�ำคัญใน
การจัดการปัญหาของชุมชน โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาคุณภาพชีวิตและสภาพปัญหาของ
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อม
เป็นการศึกษาข้อมูลคุณภาพชีวิต และสภาพปัญหา
ของการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม โดยการ
ใช้แบบสอบถาม เพื่อค้นหาปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับความสามารถ
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของผู้สูงอายุ และคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม การออกก�ำลังกาย
เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของ
ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ต�ำบลคูเมือง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี โดย 1) ศึกษาเอกสารและคิดค้ น นวั ต กรรม            
การออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะสมตรงกับความต้องการของผูส้ งู อายุ
โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนมาเป็นบทบาทส�ำคัญในการ
จัดการปัญหาของชุมชน 2) ส่งเอกสาร ร่างนวัตกรรมการออก
ก�ำลังกายของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ให้นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตรวจสอบความเหมาะสมและ
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ความปลอดภัย 3) น�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของนัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา 4) ประดิษฐ์นวัตกรรมของการออกก�ำลังกาย
5) น�ำนวัตกรรมการออกก�ำลังกายไปใช้ในผู้สูงอายุ
ระยะที่ 3 การทดลองใช้และการประเมินผล
น� ำ นวั ต กรรมการออกก� ำ ลั ง กายไปทดลองใช้ กั บ            
ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม และทดสอบความพร้อมในการปฏิวัติ
กิจวัตรประจ�ำวัน และวัดคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการใช้
นวัตกรรมการออกก�ำลังกาย การประเมินผลโดยใช้เครื่องมือ        
ทีส่ ร้างขึน้ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อ นวัตกรรมการ
ออกก�ำลังกาย ส�ำหรับผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ที่ เ จ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นต� ำ บลคู เ มื อ ง
อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน
จ� ำ นวน 150 คน (จากการสอบถามสถิ ติ ป ระชากรต� ำ บล
คูเมืองเมื่อเมษายน 2561)
2. กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยในครั้งนี้ คัดเลือกจาก
ประชากรผูส้ งู อายุในชุมชน ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตา
รางของเครจซี่ และมอร์แกน10 ได้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ�ำนวน
38 คน ผู้วิจัยเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อป้องกันการสูญหาย
ร้อยละ 2011 รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 40 คน ท�ำการคัด
เลือกหมู่บ้าน/ผู้น�ำชุมชนโดยใช้เทคนิค Snow ball ได้หมู่ที่ 2
บ้านค้อและหมู่ที่ 12 บ้านหวางออก  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ลักษณะ
ที่มีภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน ในการใช้ชีวิตประจ�ำวันของผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์คัดเข้าคือ1) อายุ 60 ปีขึ้นไป ถึง 85 ปี ได้รับการ
คัดกรองว่าเป็นโรคข้อเข่าเสือ่ ม 2) ไม่มปี ญ
ั หาสุขภาพทีข่ ดั ขวาง
การออกก�ำลังกาย และระดับความรุนแรงของโรคไม่เกินระดับ
3  เช่น โรคกล้ามเนือ้ โรคหัวใจ โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง 3) สามารถ
พูดคุย สื่อสารได้ ไม่มีปัญหาการได้ยิน และการใช้สายตา
4) ไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกก�ำลังกายอย่างต่อเนื่อง
ได้น้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล มีทงั้ หมด 4 ฉบับ ดังนี้
1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สภาพผู้สูง
อายุโดยทั่วไป อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ฐานะทางการเงิน โรคประจ�ำตัว
และผู้ดูแลเมื่อเจ็บป่วย และแบบทดสอบตามความสามารถ
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ในกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐานของผู้สูงอายุ ดัชนีบาร์เธล เอดีแอล
(Barthel ADL index) เป็นแบบประเมินเพื่อการจ�ำแนกผู้สูง
อายุตามกลุม่ ศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจ� ำ วั น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยแบบประเมิ น 10 ด้ า น 12
แบบสอบถามความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.91
2) แบบคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม พัฒนามาจาก
เกณฑ์ วิ นิ จ ฉั ย โรคข้ อ เข่ า เสื่ อ ม ราชวิ ท ยาลั ย โรครู ม าติ ชั่ น
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป อาการส�ำคัญ
ทางคลินิก และผลการตรวจร่างกาย และแบบประเมินอาการ
ข้อเข่าเสือ่ ม พัฒนาจากแนวทางประเมินอาการข้อเข่าเสือ่ มที่ 1
แบบคัดกรองข้อเข่าเสื่อม และแบบประเมินอาการข้อเข่าเสื่อม
ได้ค่าความเชื่อมั่นด้วยสูตรของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (KR – 20)
เท่ากับ 0.83 และค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
(Chronbaeh’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.86
3) แบบวัดคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ เป็นแบบสอบถาม
ที่ ดั ด แปลงมาจากเครื่ อ งชี้ วั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ขององค์ ก าร
อนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL_BREF_THAI)
และปรับปรุงโดย13 จ�ำนวนข้อค�ำถาม 26 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น
4 ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย จ�ำนวน 7 ข้อ 2) ด้านจิตใจ จ�ำนวน
6 ข้อ 3) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม จ�ำนวน 3 ข้อ 4) ด้าน          
สิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 8 ข้อ ส่วนค�ำถามอีก 2 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่
อยู่ในหมวดคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม ซึ่งไม่รวมอยู่ใน
องค์ประกอบทัง้ 4 ด้าน ข้อค�ำถามมีความหมายทางบวกจ�ำนวน
23 ข้อ และมีข้อค�ำถามในทางลบ จ�ำนวน 3 ข้อ ทุกข้อเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ให้ผู้ตอบ
ค�ำถามเลือกตาม ซึ่งการแปลผลคะแนนแบ่งระดับคุณภาพชีวิต
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับไม่ดี ระดับปานกลาง และ
ระดับดี แบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
4) แบบส�ำรวจความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรม
การออกก�ำลังกาย โดยผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบส�ำรวจความพึง
พอใจ จากการใช้นวัตกรรมการออกก�ำลังกายผู้สูงอายุของ
14 จ�ำนวนข้อค�ำถาม 10 ข้อ ทุกข้อค�ำตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale)5 ระดับ ให้ผู้ตอบค�ำถามเลือกตอบ
ซึ่ ง การแปรผลคะแนนแบ่ ง ระดั บ ความพอใจเป็ น 5 ระดั บ
ได้แก่ ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจ
ปานกลาง ความพึงพอใจน้อย และความพึงพอใจน้อยที่สุดน�ำ
มาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้การค�ำนวณ ค่าสัมประสิทธิอัลฟา
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การพัฒนานวัตกรรมการออกก�ำลังกาย
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ของครอบบราค (Cronbach’s alpha coefficient)
แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้นวัตกรรมการออกก�ำลังกาย
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยได้พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างโดยผ่านขั้นตอน      
การเสนอโครงร่ า งการวิ จั ย และผ่ า นการรั บ รองจากคณะ
กรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ วิ ท ยาลั ย
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารการรับรอง
SCHPHUBI 004/2561 รับรองตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561      
ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดย 1) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์             
ในการวิจัย และให้สิทธิ์แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการตัดสินใจยินยอม
เข้ากลุม่ แก่ผใู้ ห้ขอ้ มูลตามความสมัครใจ 2) การรายงานผลการ
วิจัย ใช้การน�ำเสนอของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมโดยไม่เปิดเผย
ชื่อ – สกุล ของกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ป ระสานขอความ
อนุ เ คราะห์ จากส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข อ� ำ เภอวาริ น ช� ำ ราบ          
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ท�ำการวิจัยกับประชาชนในเขตพื้นที่รับ
ผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลคูเมือง ก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้าน ทุกหมูบ่ า้ น ของกลุม่ ตัวอย่าง และขอความร่วมมือคัดเลือก
กุล่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเลือก ของการวิจัยในครั้งนี้

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์เชิงประมาณ
1) ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค�ำนวณหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน
(Pearson ’s Product Moment Correlation Coefficient)
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2) วิเคราะห์ความพร้อมในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำ
วันของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม โดยในส่วนของข้อมูลทั่วไป จะใช้
ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จ�ำนวน และร้อยละ
และใช้สถิติ Paired – Samples T – Test เพื่อเปรียบเทียบ
ความพร้อมในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้สูงอายุข้อเข่า
เสื่อมก่อนและหลังการใช้ นวัตกรรมการออกก�ำลังกาย
3) วิเคราะห์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
โดยการทดสอบคุณภาพชีวิตและใช้สถิติ Paired – Samples
T – Test เพือ่ เปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุขอ้ เข่าเสือ่ ม
ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมการออกก�ำลังกาย
4) วิเคราะห์ความพึงพอใจของการใช้นวัตกรรมการ
ออกก�ำลังโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis) โดยตรวจสอบความถูกต้องครบ
ถ้วนของข้อมูล แล้วจัดระเบียบประเด็นต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ผลการวิจยั   ระยะที่ 1 ผลการศึกษาคุณภาพชีวติ และ
สภาพปัญหาของการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของผู้สูงอายุข้อเข่า
เสือ่ ม  ข้อมูลทัว่ ไปกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วง 60 – 69 ปี ร้อยละ 45.5 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99
มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 55.5 มีการศึกษาระดับประถม        
ร้อยละ 75.5 ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 55.8 มีรายได้เฉลี่ย
เดือนละ 2,000 – 2,800 บาท/เดือน แหล่งที่มาของรายได้ที่
ส�ำคัญคือ เบี้ยยังชีพ (600 – 700 บาท/เดือน) รองลงมาคือ       
รายได้จากบุตรหลาน ฐานะทางการเงินพอใช้ไม่เหลือเก็บ ร้อย
ละ 50.4 อาศัยอยู่กับครอบครัวและบุตร ร้อยละ 87.7 ปัญหา
สุขภาพโดยมีโรคประจ�ำตัว คือ ปวดข้อเข่ามากที่สุด ร้อยละ
71.3 รองลงมา คือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 29.7 ไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมชมรม/องค์กรต่าง ๆ ร้อยละ 51.5 ได้ออกก�ำลังกาย
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 70.1 ด้วยวิธีการเดิน และ
การกายบริหาร
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามผลการประเมินการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน (n = 40)
ความสามารถในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน

จ�ำนวน

ร้อยละ

ผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตนเองได้
ผู้สูงอายุที่มีคนคอยช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

39
1
-

97.50
2.50
-

รวม

40

100

จากตารางที่ 1 การประเมินการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มี
ความสามารถในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ได้รอ้ ยละ 97.50 มีกลุม่ ตัวอย่างทีต่ อ้ งการผูด้ แู ลช่วยเหลือร้อยละ 2.50 และไม่มกี ลุม่ ตัวอย่าง
ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
ตารางที่ 2 เพศ กับศักยภาพของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม (n = 40)
เพศ
ชาย
หญิง

กลุ่มศักยภาพของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
พึ่งตนเองได้
ดูแลตนเองได้บ้าง
พึ่งตนเองไม่ได้
25 (62.50)
14 (32.50)

1 (2.50)
1 (2.50)

0 (0.00)
0 (0.00)

รวม			

รวม
26 (65.00)
14 (35.00)
40 (100)

จากตารางที่ 2 ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่พึ่งตนเองเป็นเพศชายจ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 เพศหญิง จ�ำนวน 14
คน ร้อยละ 35.00 อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง เป็นเพศชาย จ�ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และไม่มีผู้สูงอายุในกลุ่มผู้สูงอายุพึ่งตนเองไม่ได้
ตารางที่ 3 ระดับคุณภาพชีวิต ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 40)
องค์ประกอบคุณภาพชีวิต

ระดับคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย

ความแปรปรวน

ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านสัมพันธ์ภาพทางสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

74.6
51.4
64.1
59.4

22.44
21.20
12.44
24.5

3.45
3.51
2.31
3.33

คุณภาพชีวิตโดยรวม

ปานกลาง

62.37

20.14

3.09

จากตารางที่ 3 มี ค ะแนนคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง รายด้ า นพบว่ า ทุ ก ด้ า นมี ค ะแนนอยู ่ ร ะดั บ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.37
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การพัฒนานวัตกรรมการออกก�ำลังกาย
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ต�ำบลคูเมือง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม พบว่าปัจจัย
ด้านอายุ เพศ และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์
ทางลบกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ โดยมี
สัมประสิทธิ์ในระดับต�่ำ  (r = - 0.166, - 0.162 และ – 0.149
ตามล�ำดับ ; p – value < .01) ส่วนปัจจัยด้านการศึกษา           
รายได้ และฐานะทางการเงิน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r 0.331,
0.185 และ 0.369 ตามล�ำดับ,p < .01) และส่วนปัจจัยด้าน
ศาสนาและโรคประจ�ำตัว ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการออกก�ำลังกาย
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�ำมาใช้ในการ
ออกแบบนวัตกรรมการออกก�ำลังกายแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
ได้แก่
1) ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเบือ้ งต้นในด้านวิธกี าร
ทางกายภาพและการออกก�ำลังกายข้อเข่า รวมไปถึงหลักการ
ท�ำงานให้เหมาะสมเข้ากับนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น
2) ศึกษารูปแบบและแนวคิดในการออกแบบรูป
ลักษณ์ ในกระบวนการส่วนนี้เน้นด้านการออกแบบรูปร่างและ
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ลักษณะของนวัตกรรมการออกก�ำลังกาย เพื่อให้เข้ากับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 2.1) น�ำข้อมูลที่
รวบรวมได้มาพิจารณาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้า
2.2) จ�ำแนกข้อมูลของความต้องการและปัญหากลุ่มตัวอย่าง
2.3) ศึกษาความต้องการและปัญหาทีไ่ ด้มานัน้ มาวิเคราะห์เพือ่
หาวิธีการแก้ไขปรับปรุง 2.4) น�ำผลที่ได้วิเคราะห์มาใช้ในการ
ออกแบบมีหลักการท�ำงานเหมาะสมทางกายภาพของข้อเข่า
2.5) สร้างแบบส�ำรวจความพึงพอใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านที่
มีผลต่อการออกก�ำลังกายข้อเข่า 2.6) รวบรวมข้อมูลและน�ำผล
ที่ได้จากการส�ำรวจความพึงพอใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2.7) น�ำผล
ที่ได้จากการวิเคราะห์มาปรับปรุงแก้ไขในด้านหลักการท�ำงาน
วิธีกายภาพและการออกก�ำลังกายข้อเข่า
ระยะที่ 3 การทดลองใช้แ ละประเมิ น ผลการใช้
นวัตกรรมการออกก�ำลังกายผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
ในการทดลองใช้ น วั ต กรรมการออกก� ำ ลั ง กาย              
นั้ น ได้ ท ดสอบความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมประจ� ำ วั น         
เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ก่อนการ
ทดลองใช้ และหลังการทดลองโดยใช้นวัตกรรมการออกก�ำลัง
กายยางยืดผ้าขาวม้า ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วม กิจกรรมทดลองใช้
นวัตกรรมครบทุกขั้นตอนจ�ำนวน 40 คน ซึ่งได้ผลดังนี้

ตารางที่ 4 ผลการทดลองความพร้อมในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้สูงอายุก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมออกก�ำลังกาย
การทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันของผู้สูงอายุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลุก-ยืน-นั่ง   (ครั้ง)
ยกน�้ำหนักขึ้น-ลง   (ครั้ง)
ย�่ำเท้ายกเข่าสูง 2 นาที   (ครั้ง)
นั่งเก้าอี้แตะปลายเท้า(เซนติเมตร)
มือไขว้หลังแตะกัน   (เซนติเมตร)
ลุก-เดิน-นั่ง ไปกลับ16 ฟุต(วินาที)

ก่อนการใช้นวัตกรรม
(n = 40)

หลังการใช้นวัตกรรม
(n = 40)

14.89 ± 3.40
18.66 ± 4.10
84.16 ± 19.10
3.68 ± 5.51
- 8.30 ± 6.41
5.30 ± 0.48

18.00 ± 5.10*
23.33 ± 4.13**
97.88 ± 16.28*
9.28 ± 7.34**
- 4.59 ± 6.02
5.44 ± 2.84

ตัวเลขในตารางแสดงค่าเป็น mean ± S.D.
จากตารางที่ 4 การทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน จาการทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันของผู้สูงอายุก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมการออกก�ำลังกายพบว่าผลของการทดสอบการลุก-ยืน-นั่งและการย�่ำเท้ายก
เข่าสูง ๆ ขึ้น แตกต่างจากก่อนการใช้นวัตกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) การยกน�้ำหนักขึ้น – ลง และการนั่งเก้าอี้แตะ
ปลายเท้า สูงขึ้นแตกต่างจากก่อนการใช้นวัตกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ  (p < .01) ขณะที่การแตะมือไขว้หลังมีแนวโน้มว่าจะ
เพิ่มมากขึ้น แต่การลุก – เดิน – นั่ง ไปกลับ 16 ฟุต มีแนวโน้มว่าจะใช้เวลาขึ้น แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 5 ผลการวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมออกก�ำลังกาย
ทดสอบคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม

ก่อนการทดลองใช้นวัตกรรม
ระดับคุณภาพชี้วัด
(n = 40 คน)

ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านสัมพันธภาพสภาพทางสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิตโดยรวม

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

หลังการทดลองใช้นวัตกรรม
ระดับคุณภาพชี้วัด
(n = 40 คน)

22.44 ± 3.44
20.20 ± 3.52
11.00 ± 2.22
23.55 ± 3.30
76.19 ± 3.12

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

28.55 ± 5.21*
23.40 ± 5.11*
13.44 ± 4.21**
31.56 ± 5.33*
96.95 ± 4.96

ตัวเลขในตารางแสดงค่าเป็น mean ± S.D.
จากตารางที่ 5 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ก่อนและหลังการทดลองใช้นวัตกรรมการออกก�ำลังกายยางยืดผ้า
ขาวม้าพบว่า ผลการวัดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม สูงขึ้นแตกต่างจากก่อนการ
ใช้นวัตกรรม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < . 05) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม สูงขึ้นแตกต่างจากก่อนการใช้นวัตกรรมอย่างมีนัย
ส�ำคัญ ทางสถิติ (p <. 01)
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมออกก�ำลังกาย (n = 40)
หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
Mean
S.D.

1. ความสนใจของผู้สูงอายุที่มีต่อนวัตกรรมการออกก�ำลังกาย
4.80
2. ความต้องการของผู้สูงอายุต่อนวัตกรรมการออกก�ำลังกาย
4.58
3. นวัตกรรมการออกก�ำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้สูงอายุ
4.68
4. นวัตกรรมการออกก�ำลังกายชิ้นนี้สามารถดัดแปลงและน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ 4.60
5. นวัตกรรมมีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
3.58
6. นวัตกรรมนี้สามารถน�ำไปได้จริง
3.78
7. การใช้นวัตกรรมมีความสอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวัง
3.60
8. เป็นนวัตกรรมการที่ใช้ได้ง่าย และมีความปลอดภัย
3.90
9. เป็นนวัตกรรมที่น�ำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
3.68
10. เป็นนวัตกรรมที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาอย่างเหมาะสม
3.54
เฉลี่ยรวม

4.07

แปลผล

0.14
0.46
0.36
0.52
0.49
0.46
0.61
0.26
0.35
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.44

มาก

จากตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ในด้านความสนใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ นวัตกรรมการออกก�ำลังกาย
ความต้องการของผู้สูงอายุต่อนวัตกรรมการออกก�ำลังกายนวัตกรรมการออกก�ำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้สูงอายุ และน�ำ
นวัตกรรมการออกก�ำลังกายชิ้นนี้ไปดัดแปลงและน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน อยู่ในระดับมากที่สุด ขณะที่นวัตกรรมมีความเหมาะสม
กับผู้สูงอายุ นวัตกรรมสามารถน�ำไปได้จริง การใช้นวัตกรรมมีความสอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวังที่ใช้ได้ง่าย มีความปลอดภัย และเป็น
นวัตกรรมทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี และเป็นนวัตกรรมทีใ่ ช้ระยะเวลาในการศึกษาอย่างเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 85
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การพัฒนานวัตกรรมการออกก�ำลังกาย
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ต�ำบลคูเมือง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การอภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิต และความสามารถ
ในการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ภายหลังการใช้
นวัตกรรมการออกก�ำลังกาย ส�ำหรับระดับคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับดี ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย
1) ด้านร่างกาย
2) ด้านจิตใจ  
3) ด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมมากกว่า ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และด้าน
4) ด้ า นสั ม พั น ธภาพสภาพทางสั ง คม มี ค ่ า เฉลี่ ย
คะแนนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมมากกว่า ก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้
นวัตกรรมการออกก�ำลังกาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต       
ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ได้สร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดทฤษฎีความ
ต้องการพื้นฐานของมาสโลว์ (Maslow,s Theory) ซึ่งผู้วิจัยได้
ส่งเสริมความต้องการพืน้ ฐานโดยอาศัยข้อมูลสนับสนุน 4 แหล่ง
คือ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านอารมณ์ จากการสอบถามผู้สูงอายุ
ข้อเข่าเสื่อม ระหว่างการสอบถามรายบุคคล ผู้วิจัยได้ประเมิน
อารมณ์จากการสังเกตสีหน้าท่าทาง การพูดคุย ประเมินสุขภาวะ
ก่อนเริ่มใช้นวัตกรรมทุกครั้ง เพื่อเพิ่มสมรรถนะความพร้อม       
ทางด้ า นร่ า งกายและอารมณ์ข องผู้สูง อายุข ้อเข่าเสื่อม ได้
สอดคล้องกับการศึกษา15 ที่ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการ
ออกก�ำลังกายโดยการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีความสามารถแห่งตน
ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการบรรเทาความปวดของ       
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม โปรแกรมออกก�ำลังกายกล้าม
เนื้อรอบข้อเข่าโดยการใช้ยางยืดบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า
เป็นโปรแกรมการออกก�ำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ป่วย
เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ง่ายและสามารถ
ท�ำได้ทกุ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู ข้อเข่า
เสื่อมได้ 3) ด้านสัมพันธภาพทางสังคมและ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม
ทีป่ ลอดภัย ผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมการฝึกปฏิบตั แิ ก่ผสู้ งู อายุขอ้ เข่า
เสื่อมหลังจากการดูต้นแบบการแสดงพฤติกรรมโดยสื่อวิดีทัศน์
จนผู้สูงอายุเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรม  
นวัตกรรมการออกก�ำลังกายที่เหมาะสมในการเพิ่ม
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุขอ้ เข่าเสือ่ ม เพือ่ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูส้ งู
อายุขอ้ เข่าเสือ่ มนี้ จากปัญหาและความต้องการของผูส้ งู อายุขอ้
เข่าเสือ่ ม และจากความเจ็บปวดของข้อเข่าท�ำให้ผสู้ งู อายุใช้ชวี ติ
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ยากล�ำบากท�ำให้มคี วามเครียดเพิม่ ขึน้ ได้ อีกทัง้ ไม่สามารถรักษา
ให้หายขาดได้ มี เพียงการออกก�ำลังกายเท่านั้น ซึ่งมีทั้งส่วนที่
สามารถออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้านของนวัตกรรมยางยืดผ้า
ขาวม้าและส่วนทีใ่ ห้เพิม่ ความเคลือ่ นไหวของข้อต่าง ๆ และจาก
การน�ำแนวคิดท่าทางการออกก�ำลังกายเข้ากับบริบทการพัก
ผ่อนของผู้สูงอายุคือการวาดขาไปด้านหน้า และการน�ำไปใช้ใน
กลุ่มผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ไม่มีข้อจ�ำกัดในการออกก�ำลังกาย   
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ด้วยเวลาอย่างน้อย 30 นาที ด้วย
ความหนักปานกลาง พบว่าผูส้ งู อายุขอ้ เข่าเสือ่ มมีความพร้อมใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันมากขึ้น เนื่องจากสามารถท�ำการ
ทดสอบการลุก-ยืน-นั่งและการย�่ำเท้า ยกเข่าสูงขึ้น การยกน�้ำ
หนักขึ้น-ลง และนั่งเก้าอี้แตะปลายเท้า แตกต่างจากก่อนใช้
นวัตกรรมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่าสมรรถภาพทางกาย
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ16 การศึกษากะลายางยืด:นวัตกรรม
สุขภาพเพือ่ ผูส้ งู อายุตดิ บ้าน ติดเตียง ซึง่ เงือ่ นไขของความส�ำเร็จ
ของการพั ฒ นานวั ต กรรมเกิ ด จากผู ้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาพที่ ดี
สอดคล้องกับ17,18  ในการศึกษาผลการประเมินความสามารถใน
การประกอบกิจวัตรประจ�ำวันของผูป้ ว่ ยสูงอายุทไี่ ด้รบั การผ่าตัด
เปลีย่ นข้อสะโพกเทียม และผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับ
รู้สมรรถนะแห่งตนต่อความกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุที่ได้รับ
การผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกเทียม พบว่าการรับรู้สมรรถนะแห่งตน  
จะเพิ่มความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้สูงอายุข้อ     
เข่าเสื่อมที่บ้านได้

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

1. การพั ฒ นานวั ต กรรมออกก� ำ ลั ง กายผู ้ สู ง อายุ
ข้อเข่าเสื่อมควรเน้นการจัดท�ำสื่ออุปกรณ์และเน้นกิจกรรม
ที่ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมต้องการโดยสอดคล้องกับบริบทพื้นที่
ของผู้สูงอายุอาศัยอยู่และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ
ที่มีข้อจ�ำกัดด้านการเคลื่อนไหว
2. การน�ำสื่อวิดีทัศน์ให้ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมปฏิบัติ
ตามที่บ้านการฝึกตามควรมีผู้ช่วยเหลือทุกครั้งและปฏิบัติตาม
ค�ำแนะน�ำตามคู่มือของผู้วิจัยอย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะในการทำ�การวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาถึงผลของโปรแกรมการใช้นวัตกรรม
การออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
หลังการน�ำนวัตกรรมไปใช้อย่างต่อเนื่องควรมีการติดตามผล
ระยะยาว
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