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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบกึง่ ทดลอง มีวัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการความปวดร่วมกับการปรับ
สิง่ แวดล้อมในผูส้ งู อายุขอ้ เข่าเสือ่ ม ต�ำบลคลองยา อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูส้ งู อายุตำ� บลคลองยา
ที่มีข้อเข่าเสื่อม จ�ำนวน 56 คน เลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 28 คน เครื่องมือ
ด�ำเนินการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการจัดการความปวดร่วมกับการปรับสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีควบคุมประตู
มีระยะเวลา 8 สัปดาห์ กิจกรรมประกอบด้วย (1) การปิดกั้นความปวดทางสมองส่วนคอร์เทกซ์ โดยการพัฒนาความรู้
ในการจัดการตนเองเรื่องข้อเข่าเสื่อม (2) การกระตุ้นใยประสาทขนาดใหญ่เพื่อปิดประตูรับสัญญาณความปวด โดยการ
พอกสมุนไพรและการบริหารกล้ามเนื้อต้นขา (3) การลดสิ่งกระตุ้นทางกายภาพที่ทำ� ให้เกิดอาการปวด โดยการควบคุม
น�้ำหนักด้วยออกก�ำลังด้วยการแกว่งแขนและการปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการพับงอของข้อ เครื่องมือวิจัย ได้แก่
แบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป โรคข้อเข่าเสื่อม ความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม ระดับความปวดข้อเข่า และ
พฤติกรรมการจัดการตนเอง ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.85 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ
0.87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมการจัดการตนเอง หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มทดลองมีระดับความปวดข้อเข่าและความรุนแรงของโรค
ข้อเข่าเสื่อมหลังเข้าโปรแกรมฯ น้อยกว่าก่อนเข้าโปรแกรมฯ และน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ ผู้สูงอายุ, โรคข้อเข่าเสื่อม, การจัดการความปวด, พฤติกรรมการจัดการตนเอง
รายงานการศึกษาอิสระ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

34

วารสารพยาบาล, 67(4), 34-43, 2561

Thai Journal of Nursing, 67(4), 34-43, 2018

Abstract

The purposes of this quasi-experimental research were to study the effectiveness of a pain management and
environmental adjustment program for elderly with knee osteoarthritis at Khlongya Subdistrict, Ao Luek District,
Krabi Province. The sample of 56 elderly with knee osteoarthritis, was purposively selected. They were divided into
experimental and comparative groups, 28 each. The instrument included the program for pain management and
environmental adjustment which was developed based on gate control theory. The 8 weeks activities of program
comprised: (1) blocking pain at cerebral cortex by developing self-management skills for knee osteoarthritis,
(2) stimulating large nerve fifibers for closing gates which received pain signal by applying herbs and exercising
quadriceps muscles, and (3) decreasing physical stimuli which were the causes of pain by arm swinging for controlling
weight and adjusting environment to prevent joint bending. Data collection questionnaire comprised general information, information related to osteoarthritis, severity of osteoarthritis, levels of knee pain, self-management behaviors,
and a medical record. Its content validity was 0.85, and Cronbach's alpha coeffificient was 0.87. Data was analyzed
by descriptive statistics and t-test. The results revealed as follows. After enrolling the program, 1) self-management
behaviors of the experimental group were signifificantly higher than before attending the program and higher than
comparative group (p < .05). 2) Levels of knee pain and levels of severity of osteoarthritis of the experimental group
were signifificantly lower than before attending the program and lower than comparative group (p < .05).
Keywords: Elderly, Osteoarthritis, Pain Management, Self-management Behavior

ความส�ำคัญของปัญหา

นอนที่นอนบนพื้นราบ การนั่งยองขณะเข้าห้องน�ำ้ หรือท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น นั่งแกะกุ้งแกะปู เก็บผลปาล์มในสวน
ท�ำให้มกี ารพับงอของเส้นเลือดและเอ็นบริเวณข้อเข่ามีการ
เสียดสีกันของกระดูกอ่อน ส่งผลให้เกิดอาการปวดข้อเข่า
มากขึน้ ซึง่ จังหวัดกระบีเ่ ป็นจังหวัดหนึง่ ในภาคใต้ทมี่ พี นื้ ที่
ติดชายทะเลและเนินเขา จึงพบความชุกโรคข้อเข่าเสื่อม
ในผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ มากเช่นกัน โดยเฉพาะในอ�ำเภออ่าวลึก
พบความชุกของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมสูงเป็นอันดับ 3
ของจังหวัดกระบี่ โดยพบ 3,300 ต่อแสนประชากร ซึ่ง
ในต�ำบลคลองยาพบความชุกของโรคข้อเข่าเสื่อมเป็น
อันดับ 1 ของอ�ำเภออ่าวลึก โดยพบความชุกถึง 2,727.2
ต่อแสนประชากร(ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด, 2559)

โรคข้อเข่าเสือ่ มเป็นปัญหาทีพ่ บในผูส้ งู อายุมากขึน้
ทุกปี โดยทั่วโลกคาดการณ์ว่าใน ค.ศ. 2000 จะมีผู้ป่วย
โรคข้อเข่าเสื่อม 2,693 คนต่อแสนประชากร (Haq, &
Davatchi, 2011) ในประเทศไทยพบความชุกในตะวันออก
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ และภาคใต้
ตามล�ำดับ (กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ข้อมูลการแพทย์
และสุขภาพ, 2559) โดยภาคใต้มคี วามชุกของโรคข้อเข่าเสือ่ ม
ถึง 4,772 ต่อแสนประชากร ทั้งนี้อาจเกิดจากในอดีต
ผูส้ งู อายุมกั ประกอบอาชีพท�ำสวนยางพาราและสวนปาล์ม
น�้ำมัน ต้องเดินเก็บน�้ำยางพาราและเก็บผลปาล์มน�ำ้ มัน
ท�ำให้มีการใช้ข้อเข่ามากกว่าปกติ จึงส่งผลให้เกิดภาวะ
ข้อเข่าเสื่อมในวัยสูงอายุ รวมทั้งการนั่งพับเพียบขณะไป
ท�ำบุญทีว่ ัดและท�ำกิจวัตรประจ�ำวันทีบ่ ้าน พฤติกรรมการ
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โรคข้อเข่าเสื่อมเป็น 1 ใน 10 โรคที่เป็นสาเหตุ
ส�ำคัญอันก่อให้เกิดความทุพพลภาพในผูส้ งู อายุ (พัฒน์ศรี
ศรีสุวรรณ, ม.ป.ป.) เป็น 1 ใน 5 โรคที่ทำ� ให้ผู้ป่วยต้องมี
ชีวิตอย่างไร้สมรรถภาพในการประกอบอาชีพหรือการใช้
ชีวิตประจ�ำวัน เพราะความสามารถใช้งานของข้อลดลง
ท�ำให้เคลื่อนไหวล�ำบาก ท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมานจาก
อาการปวด ท�ำให้ผู้สูงอายุต้องมีการใช้ยาแก้ปวดและยา
ต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งยาดังกล่าว
ส่งผลข้างเคียงท�ำให้ระคายเคืองเยือ่ บุกระเพาะอาหารอาจ
มีอาการปวดท้องและเลือดออกได้ (รัตนาวลี ภักดีสมัย
และพนิษฐา พานิชาชีวะกุล, 2554) การเกิดโรคข้อเข่าเสือ่ ม
จึงท�ำให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ทั้งทาง
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย ถ้าผูป้ ว่ ยไม่สามารถ
ควบคุมภาวะของโรคข้อเข่าเสื่อมได้จะท�ำให้เกิดความ
รุนแรงตามมา โดยเฉพาะการผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าต้องเสีย
ค่าใช้จา่ ยในการผ่าตัดเข่า 1 ครัง้ ประมาณ 78,533-79,316 บาท
ใช้ระยะเวลานอนโรงพยาบาล 7-8 วัน (รังสิยา นารินทร์,
วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ และ วราภรณ์ บุญเชียง, 2558)
การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่
จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภาวะโรคไม่รุนแรง
จนก่อให้เกิดการสูญเสียดังกล่าว โดยเป้าหมายการรักษา
โรคข้อเข่าเสื่อม คือการท�ำให้ผู้ป่วยและญาติให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค การปฏิบัติตัวเพื่อบรรเทาอาการปวด
และลดภาวะแทรกซ้อน ฟื้นฟูสมรรถภาพการท�ำงานของ
ข้อให้ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด
การศึกษาที่ผ่านมา ได้มีการใช้การบริหารกล้าม
เนื้อต้นขาเพื่อลดอาการปวดเข่า (สุระเพ็ญ สุวรรณสว่าง,
2551) แต่ไม่มกี ารออกก�ำลังกายเพือ่ ท�ำให้ร่างกายแข็งแรง
ร่วมด้วย และมีการใช้สมุนไพรในการลดอาการปวดเข่า
(สุรตั ิ เล็กอุทยั , วิเชียร ตันสุวรรณนนท์, สุชาดา เสรีคชหิรญ
ั
และผดุงศักดิ์ บัวค�ำ, 2551) แต่ยงั ไม่มีการศึกษาใดที่นำ�
ขิง และใบพลูซงึ่ มีฤทธิใ์ นการลดปวดมาเป็นส่วนผสม และ

ยังมีการศึกษาไม่มากนักที่มีการปรับสิ่งแวดล้อมที่บ้าน
อย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ ช่วยป้องกันการพับงอของข้อเข่ามาก
เกินไป ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องนี้ โดยน�ำหลักการของ
ทฤษฎีควบคุมประตู (Gate control theory) (Melzack &
Wall, 1965) มาใช้ ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นการลดปวดตามหลัก
การทางพยาธิสรีรวิทยา โดยอธิบายการน�ำสัญญาณความ
ปวดว่า บุคคลมีเส้นประสาทที่น�ำส่งสัญญาณประสาท
ได้แก่ 1) เส้นประสาทขนาดใหญ่ ชนิด A-alpha fifibers
รับสัญญาณจากการสัมผัส แรงกด อุณหภูมิ ฯลฯ และ
2) เส้นประสาทขนาดเล็ก ชนิด A-delta ffi ibers และ C ffi ibers
เป็นตัวรับสัญญาณความเจ็บปวดจากระบบประสาทส่วนปลาย
และส่งผ่านสัญญาณไปที่เซลล์ substantial gelantinosa
(SG cell) ทีไ่ ขสันหลัง เมือ่ เซลล์นถี้ กู กระตุ้น สัญญาณปวด
จะถูกส่งไปที่ T cell ให้ทำ� งาน หรือในทางตรงข้าม SG cell
สามารถยับยั้งการท�ำงานของ T cell ได้ กลไกนี้จึงเปรียบ
เสมือนประตูควบคุมการปิดหรือการเปิดประตูของไขสันหลัง
(Neurological gates) ว่าจะยอมให้สญ
ั ญาณปวดถูกส่งต่อ
ไปผ่าน spinothalamic tract ขึน้ สูส่ มองหรือไม่ หากสัญญาณ
ปวดเข้าสู่สมอง ร่างกายจะรับรู้ความปวดได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการความปวดร่วม
กับการปรับสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง
ความปวดข้อเข่า และความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมใน
ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม

สมมติฐานการวิจัย

พฤติกรรมการจัดการตนเอง ความปวดข้อเข่า และ
ความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
กลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความปวด
ร่วมกับการปรับสิ่งแวดล้อมดีกว่าก่อนเข้าโปรแกรม และ
ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
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เขียนผังความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดงั นี้
พฤติกรรมการจัดการตนเอง

โปรแกรมการจัดการความปวด
ร่วมกับการปรับสิ่งแวดล้อม

ความปวดข้อเข่า
ความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม
ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1) การบรรยายเรือ่ งการดูแล
ตนเองโรคข้อเข่าเสือ่ ม 2) การอภิปรายกลุม่ ย่อยแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น 3) การสาธิตและฝึกปฏิบัติการบริหาร
กล้ามเนือ้ ต้นขา การออกก�ำลังกายด้วยการแกว่งแขน และ
การใช้สมุนไพรพอกลดอาการปวดเข่า และ 4) การติดตาม
เยี่ยมบ้านโดยแกนน�ำผู้สูงอายุ เพื่อแนะน�ำการปรับ
สิง่ แวดล้อม และประสานงานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิน่
เพือ่ ขอความสนับสนุนงบประมาณ โดยมีอปุ กรณ์ประกอบ
การสอน ได้แก่ 1) คู่มือการจัดการตนเองและการจัด
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดอาการปวดเข่า ส�ำหรับผู้สูงอายุข้อเข่า
เสื่อม เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจาก แผ่นพับโรคข้อ
เข่าเสือ่ ม หน่วยข้อสะโพกและข้อเข่า ภาควิชาออโธปิดกิ ส์
คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี (วิ โ รจน์
กวินวงศ์โกวิท และคณะ, ม.ป.ป.) และคูม่ อื การดูแลตนเอง
โรคข้อเข่าเสื่อม ฉบับการวางแผนจ�ำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุ
โรคข้อเข่าเสื่อมโดยทีมสหวิชาชีพ ของศูนย์สมเด็จพระ
สังฆราชญาณสังวรเพือ่ ผู้สงู อายุ จังหวัดราชบุรี (กระทรวง
สาธารณสุข, กรมการแพทย์, 2554) 3) แบบบันทึกการ
แกว่งแขน การบริหารกล้ามเนือ้ ต้นขา และการพอกสมุนไพร
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ใช้บันทึกการ
ปฏิบัติการแกว่งแขน การบริหารกล้ามเนื้อต้นขา และ
การใช้สมุนไพรพอกลดอาการปวดเข่า โดยให้บันทึกได้
สะดวก ตัวหนังสือมีขนาดใหญ่ท่ผี ู้สูงอายุมองเห็นชัดเจน
และ 4) สมุนไพรลดอาการปวดเข่า ผูว้ จิ ยั ร่วมกับเจ้าหน้าที่
แพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในโรงยาบาลส่งเสริมส่งภาพ
ร่วมกันคิดค้นพัฒนาสูตรขึ้นเอง สมุนไพรที่ใช้ ได้แก่
เหง้าขิงสด ไพรสด ขมิ้นชันสด และใบพลู อย่างละ 2 ขีด

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ
สองกลุ่มวัดก่อนและหลัง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร เป็นผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในต�ำบล
คลองยาและต�ำบลน�้ำจาน อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
		 กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 58 คน เลือกแบบเจาะจง
ตามเกณฑ์ได้แก่ อายุ 60 ปีขึ้นไป มีความรุนแรงของโรค
ข้อเข่าเสื่อม (Oxford knee score) ระดับเล็กน้อยถึงรุนแรง
(0-39 คะแนน) เข่าไม่บวมแดง ไม่ผดิ รูป ไม่เคยผ่าตัดเปลีย่ น
ข้อเข่า เป็นผูม้ สี ติสมั ปชัญญะดีไม่มปี ญ
ั หาการสือ่ สาร และ
สามารถเข้าร่วมการวิจยั ได้ครบ แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุม่ เปรียบเทียบ กลุม่ ละ 29 คนโดยการจับคู่ ให้มลี กั ษณะ
ของเพศ อายุ ระยะเวลาทีเ่ ป็นข้อเข่าเสือ่ ม และระดับความ
รุนแรงของข้อเข่าเสื่อมใกล้เคียงกัน
เครื่องมือวิจัย
1. โปรแกรมการจัดการความปวดร่วมกับการปรับ
สิง่ แวดล้อม ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ โดยใช้ทฤษฎีควบคุมประตู
ตามหลักการดังนี้ 1) การปิดกั้นความปวดทางสมองส่วน
คอร์เท็กซ์ โดยการให้ความรู้ในการจัดการตนเองเรื่องโรค
ข้อเข่าเสือ่ ม 2) การกระตุ้นใยประสาทขนาดใหญ่เพือ่ ปิด
ประตูรับสัญญาณความปวด โดยการพอกสมุนไพรและ
การบริหารกล้ามเนื้อต้นขา และ 3) การลดสิ่งกระตุ้นทาง
กายภาพที่ท�ำให้เกิดอาการปวดโดย การควบคุมน�้ำหนัก
ด้วยการออกก�ำลังกายด้วยการแกว่งแขน และการปรับ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ ป้องกันการพับงอของข้อเข่า ได้แก่ การปรับ
ที่นอน ที่นั่ง และเปลี่ยนส้วมให้เป็นแบบนั่ง โปรแกรมฯ นี้
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น�ำมาล้างให้สะอาด หัน่ และโขลกให้ละเอียดรวมกันน�ำไป
ผสมกับ พิมเสนน�ำ้ การบูร และเมนทอลอย่างละ 2 มิลลิลติ ร
น�ำไปใส่ในห่อผ้าด้ายดิบ แล้วน�ำไปพอกเข่าข้างที่ปวด
ตอนเย็น สัปดาห์ละ 5 วันๆ ละ 15-30 นาที
2. แบบคัดกรองความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสือ่ ม
(Oxford Knee Score) พัฒนาโดยกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข (2558) มี จ�ำนวน 12 ข้อ การตอบใช้มาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จากมีอาการนัน้ มากทีส่ ดุ (4 คะแนน)
ถึงไม่มอี าการนัน้ เลย (0 คะแนน) การแปลความหมายของ
ระดับความรุนแรง ใช้เกณฑ์คะแนนรวม ดังนี้ 0-19 คะแนน
หมายถึง ระดับรุนแรง, 20-29 คะแนน หมายถึง ระดับ
ปานกลาง, 30-39 คะแนน หมายถึง ระดับเล็กน้อย และ
40-48 คะแนน หมายถึง ยังไม่พบอาการผิดปกติ
การหาความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
4 ท่าน แล้วน�ำไปทดลองใช้กบั ผูส้ งู อายุขอ้ เข่าเสือ่ ม จ�ำนวน
30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach เท่ากับ
0.85
3. แบบประเมินความปวดข้อเข่า ใช้มาตรวัดแบบ
ตัวเลข (Numeric rating scales)เป็นเส้นตรง มีตัวเลขตั้งแต่
0 (ไม่ปวดเลย) ถึง 10 (ปวดมากทีส่ ดุ ) การแปลความหมาย
ของระดับความปวดข้อเข่าใช้เกณฑ์คะแนน ดังนี้ 0 หมายถึง
ไม่รู้สึกเจ็บปวด, >0-3 หมายถึง รู้สึกปวดเล็กน้อย, > 3-6
หมายถึง รูส้ กึ ปวดปานกลาง, >6-9 หมายถึง รู้สกึ ปวดมาก
> 9-10 หมายถึง รู้สกึ ปวดมากจนทนไม่ได้ (McCaffery, &
Pasero, 1999)
4. แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเอง
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับโรคข้อเข่า
เสื่อม และพฤติกรรมจัดการตนเอง ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อ
ประเมินการจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมในช่วง
1 เดือนที่ผ่านมา มีจำ� นวน 15 ข้อ ลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ ไม่เคยปฏิบัติ
เลย นาน ๆ ครั้ง ปานกลาง บ่อยครั้ง เป็นประจ�ำ ก�ำหนด
คะแนน 1-5 ตามล�ำดับ การแปลผลระดับใช้เกณฑ์คะแนน
เฉลี่ย ดังนี้ 1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด, 1.51-2.50

หมายถึง ระดับน้อย, 2.51-3.50 หมายถึงระดับปานกลาง,
3.51-4.50 หมายถึงระดับมาก และ 4.51-5.00 หมายถึง
ระดับมากที่สุด
การหาความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
4 ท่าน แล้วน�ำไปทดลองใช้กบั ผูส้ งู อายุขอ้ เข่าเสือ่ ม จ�ำนวน
30 คน ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของ Cronbach เท่ากับ 0.87
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เวลา 8 สัปดาห์
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยนี้ได้
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช (เลขที่15/2560) และได้รับการอนุญาตจาก
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภออ่าวลึกในการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ การมีส่วนร่วมในการท�ำวิจัย ให้
สิทธิ์การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัย การปฏิเสธและยกเลิกการ
เข้าร่วมการวิจัย การรักษาความลับ และการเสนอผลการ
วิจัยในภาพรวม
การด�ำเนินการส�ำหรับผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมใน
กลุ่มทดลอง ต�ำบลคลองยา
สัปดาห์ที่ 1 ให้ผสู้ งู อายุขอ้ เข่าเสือ่ มตอบแบบสอบถาม
โดยผู้ช่วยวิจัย ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุขและ อาสา
สมัครหมูบ่ า้ น (อสม) อ่านแบบสอบถามให้ตอบ และท�ำการ
ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบลบ้านคลองยา
ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมได้รับโปรแกรมการจัดการ
ความปวดและการปรับสิ่งแวดล้อม เป็นเวลา 8 สัปดาห์
โดยผู้วิจยั มีกิจกรรม 6 ครั้งๆ ละ 4 ชั่วโมง มีการบรรยาย
และการอภิปรายกลุ่มๆ ละ 6 คน มีการสาธิต และ
ฝึกทักษะการบริหารกล้ามเนื้อต้นขา การออกก�ำลังกาย
ด้วยการแกว่งแขน และการใช้สมุนไพรสดพอกเข่าข้างที่
ปวด เวลาเย็น สัปดาห์ละ 5 วันๆ ละ 15-30 นาที ใน
สัปดาห์ที่ 1,3,5,7 เยีย่ มบ้านโดยแกนน�ำผูส้ งู อายุเพือ่ ติดตาม
การปฏิบตั ิ และการปรับสิง่ แวดล้อม โดยมีองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลบ้านคลองยาให้การสนับสนุนเปลี่ยนส้วมให้
2 บ้าน
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สัปดาห์ที่ 8 ผู้วจิ ยั สรุปโปรแกรม และให้ผู้สูงอายุ
ข้อเข่าเสื่อมตอบแบบสอบถาม อาสาสมัครหมู่บ้าน เป็น
ผู้เก็บแบบสอบถาม และชั่งน�้ำหนัก วัดรอบเอว
การด�ำเนินการส�ำหรับผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมใน
กลุ่มเปรียบเทียบ ต�ำบลบ้านน�้ำจาน
สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยประชุมชี้แจงโครงการวิจัย ณ
ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล
บ้านน�ำ้ จาน และแจกแบบสอบถาม ชัง่ น�ำ้ หนัก วัดรอบเอว
โดยพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ�ำต�ำบลบ้านน�ำ้ จาน เป็นผูช้ ว่ ยวิจยั ในสัปดาห์
ที่ 2-7 ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมได้รับการดูแลตามปกติจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน�ำ้ จานโดยได้รบั ค�ำแนะน�ำ
การปฏิบัติ และการให้ยาลดปวดจากเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
สัปดาห์ที่ 8 ผู้ช่วยวิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บแบบ
สอบถามคืน
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูปค�ำนวนสถิตเิ ชิงพรรณนาและการทดสอบที ก�ำหนด
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มีอาการปวดเข่าข้างซ้ายหรือขวา ร้อยละ 46.42 มีระยะ
เวลาปวดเข่า 1-5 ปี ทุกคนได้รับการรักษาอาการปวดเข่า
ด้วยการรับประทานยา ร้อยละ 53.58 มีโรคความดันโลหิตสูง
และร้อยละ 17.85 มีโรคเบาหวาน ในกลุ่มเปรียบเทียบ
ร้อยละ 82.1 เป็นหญิง อายุเฉลี่ย 72.96 ปี ร้อยละ 71.43
มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 85.7 มีระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.72 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 67.9 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 5,000 บาท ร้อยละ 46.42 มีอาการปวดเข่า
ซ้าย ร้อยละ 43 มีระยะเวลาปวดเข่า 1-5 ปี ร้อยละ 92.85
ได้รบั การรักษาอาการปวดเข่าด้วยการรับประทานยา ร้อย
ละ 42.85 มีโรคความดันโลหิตสูง และร้อยละ 17.85 มี
โรคเบาหวาน
1. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรม
การจัดการตนเองของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมการจัดการความปวดร่วมกับการปรับสิง่ แวดล้อม
ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
มีพฤติกรรมการจัดการตนเองไม่แตกต่างกัน หลังเข้าร่วม
โปรแกรมฯ ผูส้ งู อายุขอ้ เข่าเสือ่ มในกลุม่ ทดลองมีพฤติกรรม
การจัดการตนเอง ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ (t = 9.461,
p<.001) และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (t = 5.738, p<.001)
อย่างมีนยั ส�ำคัญสถิตทิ ี่ .05 ส่วนผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมใน
กลุ่มเปรียบเทียบ หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ มีพฤติกรรมการ
จัดการตนเอง ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ เช่นกัน
(t = 2.702, p<.05) (ตาราง 1)

ผลการวิจัย

ผูส้ งู อายุขอ้ เข่าเสือ่ ม ในกลุม่ ทดลอง ร้อยละ 82.1
เป็นหญิง อายุเฉลี่ย 70.46 ปี ร้อยละ 67.85 มีสถานภาพ
สมรสคู่ ร้อยละ 85.7 มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ส่วนใหญ่ร้อยละ 75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
42.9 มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 42.85

ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมระหว่างก่อนและหลัง
		 เข้าร่วมโปรแกรมฯ และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (n = 56)
			
ก่อน			
หลัง		
กลุ่ม
t
n
M
SD
ระดับ
M
SD
ระดับ 		
กลุ่มทดลอง
28
3.371 0.799 ปานกลาง 4.302 0.445
มาก
9.461
กลุ่มเปรียบเทียบ
28
3.038 0.782 ปานกลาง 3.228 0.884 ปานกลาง 2.702
		
t = 1.577, p>.05		
t = 5.738, p<.001
39

p-value
.000
.012
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2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
ปวดข้อเข่าของผูส้ งู อายุข้อเข่าเสือ่ ม หลังเข้าร่วมโปรแกรม
การจัดการความปวดร่วมกับการปรับสิง่ แวดล้อม ผูส้ งู อายุ
ข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มทดลองมีอาการปวดข้อเข่า น้อยกว่า

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ (t = 14.187, p<.001) และ
น้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (t = 4.754, p<.001) อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 (ตาราง 2)

ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของความปวดข้อเข่าของผูส้ งู อายุขอ้ เข่าเสือ่ มระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ
		 และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (n = 56)
n		
ก่อน 			
หลัง 		
กลุ่ม
t
p-value
		
M
SD
ระดับ
M
SD
ระดับ		
กลุ่มทดลอง
28
6.535 1.477
มาก
4.428 1.596 ปานกลาง 14.187 .000
กลุ่มเปรียบเทียบ
28
6.142 1.044
มาก
6.285 1.013
มาก
1.686 .103
t = 1.149, p> .05
t = 4.754, p< .001
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
รุนแรงของโรคข้อเข่าเสือ่ ม หลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการ
ความปวดร่วมกับการปรับสิง่ แวดล้อม ผูส้ งู อายุขอ้ เข่าเสือ่ ม
ในกลุ่มทดลองมีความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสือ่ มน้อยกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ (t = 9.143, p<.001) และน้อยกว่า

กลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 (t = 4.965,
p<.001) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ มี
ความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปร
แกรมฯ (t = 3.593, p<.01) (ตาราง 3)

ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมระหว่างก่อนและหลัง
		 เข้าร่วมโปรแกรมฯ และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (n = 56)
n
กลุ่ม
		
กลุ่มทดลอง
28
กลุ่มเปรียบเทียบ
28

M
23.321
24.928

ก่อน

SD
7.024
6.067

t = 0.916, p> .05

40

M
32.928
24.035

หลัง

SD
7.473
5.827

t = 4.965, p< .001

t

p-value

9.143
3.593

.000
.010
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ขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนของเลือด เนื้อเยื่อได้รับสาร
อาหารและออกซิเจนเพิม่ ขึน้ การได้บริหารกล้ามเนือ้ ต้นขา
ให้มีความแข็งแรง ฝึกปฏิบัติและติดตามอย่างสม�ำ่ เสมอ
ช่วยควบคุมความปวดผ่านสมองส่วนคอร์เท็กซ์ได้ สอดคล้อง
กับสายชล ศรีแพ่ง (2553) ทีพ่ บว่า หลังการนวดและประคบ
สมุนไพรร่วมกับการรับประทานยาแก้ปวดเป็นเวลา
1 สัปดาห์ อาการปวดข้อเข่า อาการข้อฝืด และความยาก
ล�ำบากในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้สูงอายุที่มีข้อ
เข่าเสือ่ ม ลดลงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
Wani และ Gaikwad (2013) พบว่า methyl salicylate และ
การประคบร้อนสามารถลดอาการปวดในผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ ม
ได้ สอดคล้องกับ สิริพรรณ ชาคโรทัย (2554) ที่พบว่า
ภายหลังเข้าโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองผูส้ งู อายุ
ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมีความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม
น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ และน้อยกว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั
การดูแลปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และ Fahlman,
Sanqeoizan, Chheda และ Lambrigh (2014) พบว่าการ
วางแนว มุม องศาข้อเข่า เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
ข้อเข่าเสื่อม มีผลต่อการพับงอของเส้นเลือด องศาข้อเข่า
และดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์กับภาวะข้อเข่าเสื่อมใน
ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม

การอภิปรายผลการวิจัย

1. หลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความปวดร่วม
กับการปรับสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุที่มีข้อเข่าเสื่อมในกลุ่ม
ทดลอง มีพฤติกรรมการจัดการตนเองดีกว่าก่อนเข้าโปรแกรมฯ
และดีกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบายได้ว่าการได้รับ
ความรู้และฝึกปฏิบัติตามโปรแกรมฯ มีผลต่อพฤติกรรม
การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่มีข้อเข่าเสื่อม สอดคล้อง
กับ นรินทร์รตั น์ เพชรรัตน์ และจิราพร เกศพิชญวัฒนา
(2557) ที่พบว่า การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันและคุณภาพ
ชีวติ ด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุโรคข้อเสือ่ มหลังได้รบั โปรแกรม
การจัดการตนเองสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการจัดการ
ตนเอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์, วิระกาญจน์ สุเมธานุรกั ขกูล, ดาราพร
รักหน้าที,่ รจนา วรวิทย์ศรางกูร และรุง่ นภา ประยุรศิรศิ กั ดิ์
(2559) ที่พบว่า กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการจัดการตนเอง
มีค่าเฉลี่ยระยะทางในการเดินทดสอบ 6 นาทีเพิ่มขึ้น
มากกว่า และความเจ็บปวดของข้อเข่าลดลงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. หลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความปวดร่วม
กับการปรับสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุที่มีข้อเข่าเสื่อมในกลุ่ม
ทดลอง มีอาการปวดข้อเข่า และความรุนแรงของโรค
ข้อเข่าเสื่อมน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และน้อยกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานการวิจยั อธิบายได้ว่าการพอกสมุนไพร
สดตอนเย็น วันละ 15-30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน เป็นการ
กระตุ้นใยประสาทขนาดใหญ่ ชนิด A-alpha fifibers ที่ได้ผล
ดี เพราะไพรขิงและใบพลูมีฤทธิ์ลดอาการปวด และท�ำให้
เกิดอาการชา ขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ พิมเสน
เมนทอล การบูร ออกฤทธิเ์ ป็นยาชาเฉพาะทีช่ ว่ ยลดอาการ
ปวด การพอกสมุนไพรท�ำให้มอี ณ
ุ หภูมเิ พิม่ ขึน้ หลอดเลือด

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการติดตามและประเมินผลของโปรแกรม
การจัดการความปวดร่วมกับการปรับสิง่ แวดล้อม ในระยะ
ยาว
2. ผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวควรเข้ามามี
ส่วนร่วมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการจัดการตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการปรับสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น วัด
ศาลาเอนกประสงค์ประจ�ำหมู่บ้าน
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