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ABSTRACT

This quasi-experimental research studied
the effect of protection motivation and peer
support program concerning knee osteoarthritis
prevention behaviors among overweight women,
aged 40-60 years old, in Tago, Thungtago District,
Chumphon Province, southern Thailand. The
studied subjects were divided in 2 groups:
27 participants in the intervention group and
22 participants in the comparison group. The
intervention group participated in the program
4 times within 8 weeks. Data were collected in
3 rounds at the beginning of the study (baseline),
and at 4 weeks and 8 weeks after intervention.
Data were analyzed using the Chi-Squared test,
t-test and Kolmogorov-Smirnov test, and were
expressed as frequency, percentage, mean and
standard deviation. The results indicated that
after intervention, the intervention group had
significantly higher average scores for perceived

susceptibility, perceived severity, response efficacy,
self-efficacy and preventive behaviors regarding
knee osteoarthritis than the baseline value, and
when compared with those of the comparison
group (p < 0.05). While after intervention the
quadriceps muscle strength of the subjects in
the intervention group did not differ from their
baseline value nor from that of the comparison
group. The intervention group had significantly
lower postintervention body weight than the
baseline value (p < 0.05) but did not differ from
that of the comparison group (p > 0.05). These
findings suggested that this program could be
usefully applied to overweight females in the
community.
Keywords: prevention, knee osteoarthritis,
protection motivation program,
peer support, overweight women
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โรคข้อเข่าเสือ่ มเป็นปัญหาสาธารณสุขทีพ่ บมาก
ในกลุ่มโรคกระดูกและข้อ โดยพบว่า ผู้ป่วยโรค
ข้อเข่าเสือ่ มมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง1, 2 ในปัจจุบนั
พบโรคข้อเข่าเสือ่ มในผูท้ ม่ี อี ายุนอ้ ยลง ตัง้ แต่ 40 ปีขน้ึ ไป
ทั้งชายและหญิง ซึ่งพบมากในช่วงอายุ 40-59 ปี
ถึงร้อยละ 423 โดยปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การเกิดข้อเข่าเสือ่ ม
มีหลายปัจจัย ได้แก่ อายุ กรรมพันธุ์ เพศ น้�ำ หนักเกิน
และการทำ�กิจกรรมที่มีแรงกดต่อข้อเข่ามาก เช่น
การนัง่ คุกเข่า พับเพียบ ขัดสมาธิ เป็นต้น และความ
บกพร่องของส่วนประกอบของข้อ เช่น กล้ามเนือ้ ต้นขา
อ่อนแรง4 ซึง่ พบว่า เพศหญิงมีความเสีย่ งสูงกว่าเพศชาย
และผูห้ ญิงทีอ่ ยูใ่ นวัยหมดประจำ�เดือนจะยิง่ มีอบุ ตั กิ ารณ์
การเกิดโรคข้อเข่าเสือ่ มเพิม่ มากขึน้ ซึง่ เป็นผลมาจาก
การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน5 แต่ปจั จัยเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ
ทีส่ ดุ ของโรคข้อเข่าเสือ่ มคือ ความอ้วน โดยเพิม่ อัตรา
ความเสีย่ งต่อโรคข้อเข่าเสือ่ มถึง 4 เท่า อีกทัง้ หากเกิด
ข้อเข่าเสือ่ มร่วมกับมีน�้ำ หนักเกินจะทำ�ให้ความรุนแรง
ของโรคเพิม่ ขึน้ 1 ดังนัน้ การป้องกันการเกิดข้อเข่าเสือ่ ม
ในกลุม่ หญิงทีม่ นี �้ำ หนักเกินจึงมีความสำ�คัญอย่างมาก
ที่จะช่วยลดและชะลอการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้
ในภาคใต้มคี วามชุกของภาวะอ้วนในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นอันดับ 2 ร้อยละ 36 รองจาก
ภาคกลาง6 โดยความชุกของผูท้ ม่ี นี �ำ้ หนักเกินในอำ�เภอ
ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ในปีพ.ศ. 2559 สูงถึงร้อยละ
41.5 ซึง่ สูงเป็นอันดับ 2 และสูงจากปีพ.ศ. 2558 ทีพ่ บ
ร้อยละ 38.37 การจัดบริการเกีย่ วกับโรคข้อเข่าเสือ่ ม
ทีห่ น่วยบริการปฐมภูมิ ในอำ�เภอทุง่ ตะโกดำ�เนินการอยู่
คือ การให้ค�ำ แนะนำ�ทัว่ ไปเกีย่ วกับโรคข้อเข่าเสือ่ มกับ
ผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ และจาก
การสัมภาษณ์หญิงที่มีอายุ 40-60 ปีที่มีน้ำ�หนักเกิน
จำ�นวน 10 คน ในชุมชนอำ�เภอทุ่งตะโก ส่วนใหญ่

มีความเห็นว่า โรคข้อเข่าเสือ่ มเกิดจากการเสือ่ มตามวัย
ยังไม่ทราบชัดเจนถึงสาเหตุของโรคข้อเข่าเสือ่ ม ไม่ได้
คิดว่า ความอ้วนส่งผลต่อการเกิดข้อเข่าเสื่อมได้
อีกทัง้ ยังปฏิบตั ติ นเสีย่ งต่อการเกิดข้อเข่าเสือ่ ม ได้แก่
ไม่ออกกำ�ลังกาย นัง่ ยอง รับประทานอาหารรสหวาน
เค็ม และแกงกะทิเป็นประจำ�  แต่ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้
ทราบถึงประโยชน์ของการออกกำ�ลังกายและการควบคุม
อาหาร แต่ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ติ นได้และยังขาดแรงจูงใจ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
จากทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคของโรเจอร์8
อธิบายว่า หากบุคคลรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
และความรุนแรงของโรค บุคคลจะเกิดแรงจูงใจในการ
ยับยัง้ พฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ และเมือ่ บุคคลรับรูถ้ งึ
ผลดีที่ได้จากการปฏิบัติพฤติกรรมซึง่ ลดภาวะคุกคาม
และรับรูค้ วามสามารถของตนเอง บุคคลจะปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมให้เป็นไปตามคำ�แนะนำ�  แต่เนื่องด้วย
การป้องกันข้อเข่าเสื่อมต้องปฏิบัติสม่ำ�เสมอและใช้
ระยะเวลานาน ดังนัน้ การเพิม่ แรงสนับสนุนทางสังคม
เช่น การเสริมแรงจากเพือ่ น น่าจะช่วยเสริมแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ไิ ด้มากขึน้ ซึง่ พบว่า เทคนิคเพือ่ นช่วยเพือ่ น
ให้เป็นคูค่ ดิ ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เพือ่ ช่วยเหลือ
ให้ก�ำ ลังใจ กระตุน้ เตือนให้ปฏิบตั พิ ฤติกรรม สามารถ
ช่วยให้บคุ คลมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตามเป้าหมาย
ได้ดีขึ้น9-10
ผู้ วิ จั ยในบทบาทพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน
จึงสนใจศึกษาผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจร่วมกับ
การเสริมแรงจากเพื่อนสำ�หรับผู้หญิงที่มีน้ำ�หนักเกิน
ต่อการรับรูภ้ าวะคุกคาม การรับรูก้ ารเผชิญภาวะคุกคาม
การปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม การลด
น้�ำ หนักตัว และการเพิม่ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
ต้นขา ซึ่งผลที่ได้จะเป็นแนวทางสำ�หรับการป้องกัน
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โรคข้อเข่าเสือ่ มในกลุม่ ผูห้ ญิงทีม่ นี �้ำ หนักเกินในหน่วย
บริการปฐมภูมิต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรับรูภ้ าวะ
คุกคาม ได้แก่ การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดข้อเข่าเสือ่ ม
และการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดข้อเข่าเสื่อม
ระหว่างก่อนและหลังทดลอง และระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้การ
เผชิญภาวะคุกคาม ได้แก่ ความคาดหวังในผลของ
การปฏิบตั แิ ละความคาดหวังในความสามารถตนเอง
ระหว่างก่อนและหลังทดลอง และระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การป้ อ งกั น ข้ อ เข่ า เสื่ อ มระหว่ า งก่ อ นทดลองและ
ระยะติดตามผล และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ
4. เพือ่ เปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
ต้นขาระหว่างก่อนทดลองและระยะติดตามผล และ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
5. เพือ่ เปรียบเทียบน้�ำ หนักตัวระหว่างก่อนทดลอง
และระยะติดตามผล และระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ

วิธีการศึกษา

รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasiexperimental Research) แบบสองกลุม่ วัดก่อนและ
หลังทดลอง (Two Group Pretest-posttest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ เพศหญิงที่มีอายุ 40-60 ปีที่มี
ดัชนีมวลกาย ≥ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร อาศัย

อยูใ่ นเขตอำ�เภอทุง่ ตะโก จังหวัดชุมพร และไม่มปี ระวัติ
ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตามขั้นตอน คือ
1) สุ่มเลือกหน่วยบริการปฐมภูมิ 2 แห่งจากทั้งหมด
4 แห่งของอำ�เภอทุง่ ตะโก 2) จับฉลากได้หน่วยบริการ
ปฐมภูมติ �ำ บลบ้านสามแยกจำ�ปาเป็นกลุม่ ทดลอง และ
หน่วยบริการปฐมภูมติ �ำ บลตะโกเป็นกลุม่ เปรียบเทียบ
3) จัดทำ�บัญชีรายชือ่ ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์คดั เข้า
คือ เป็นเพศหญิง อายุ 40-60 ปี มีดัชนีมวลกาย
มากกว่าหรือเท่ากับ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ไม่มี
ประวัตไิ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่า เป็นโรคข้อเข่าเสือ่ ม ไม่มี
ประวัตปิ ว่ ยด้วยโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตทีค่ วบคุม
ไม่ได้ และปวดบวมทีข่ อ้ เข่าหรือกดเจ็บบริเวณข้อเข่า
หรือมีเข่าโก่งผิดรูป โดยสุ่มจากทะเบียนผู้ได้รับการ
คัดกรองสุขภาพประจำ�ปีของหน่วยบริการปฐมภูมิ
แต่ละแห่ง คำ�นวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้ค่าขนาด
อิทธิพล (Effect Size)11 ซึ่งประมาณค่าอิทธิพลจาก
ผลการศึกษาทีใ่ กล้เคียง12 ได้คา่ ขนาดใหญ่ นำ�ไปเปิด
ตารางโดยกำ�หนดค่าความคลาดเคลื่อน α ที่ .05
และค่าอำ�นาจในการทดสอบ (1-β) ที่ .80 ได้ขนาด
ตัวอย่างกลุม่ ละ 26 คน และเพือ่ ป้องกันการสูญหาย
ของตัวอย่าง จึงเพิ่มขนาดตัวอย่างอีกร้อยละ 20
รวมเป็นกลุม่ ละ 31 คน กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การชีแ้ จง
การเข้าร่วมการวิจยั และให้ลงนามในเอกสารยินยอม
เข้าร่วมการวิจยั ด้วยความสมัครใจ โดยสามารถถอนตัว
ออกจากการวิจยั ได้แม้วา่ สมัครใจเข้าร่วมการวิจยั แล้ว
ซึง่ ในสัปดาห์ท่ี 8 ของการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ ทีส่ อง
พบว่า กลุม่ ทดลองเหลืออยู่ 27 คน และกลุม่ เปรียบเทียบ
เหลืออยู่ 22 คน เนือ่ งจากติดภารกิจส่วนตัว ไม่สะดวก
มาเข้าร่วมให้ขอ้ มูลครัง้ สุดท้ายทีห่ น่วยบริการปฐมภูมไิ ด้
เพราะบ้านอยู่ไกล และไม่มีรถรับส่ง

273

Journal of Public Health Vol.48 No.3 (Sep-Dec 2018)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

274

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
3 ชนิด คือ
โปรแกรมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการเสริม
แรงจากเพื่อน เป็นโปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นบน
พืน้ ฐานทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคของโรเจอร์8
โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายประกอบสไลด์
เกี่ยวกับอาการข้อเข่าเสื่อม สาเหตุ และการป้องกัน
ร่วมกับดูวดิ ที ศั น์ประสบการณ์ของผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ ม
(ที่ผู้วิจัยประยุกต์จาก นิพันธ์พงศ์ พานิช13) มีการ
อภิปรายกลุ่มย่อย สาธิตและฝึกปฏิบัติการออกกำ�ลัง
กล้ามเนือ้ ขาเพือ่ เพิม่ ทักษะ ให้แต่ละบุคคลตัง้ เป้าหมาย
บันทึกพฤติกรรมตนเอง และนำ�ตรวจสอบประเมินผล
ตนเอง ให้คมู่ อื ความรูเ้ กีย่ วกับโรคข้อเข่าเสือ่ มและวิธี
การป้องกันข้อเข่าเสื่อมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง เพื่อให้
นำ�กลับไปทบทวนซ้�ำ ทีบ่ า้ น และใช้บนั ทึกการปฏิบตั ติ วั
และติดตามพฤติกรรมของตนเอง มีการเสริมแรงด้วย
รางวัลสำ�หรับผู้ที่ปฏิบัติตัวสม่ำ�เสมอ ซึ่งจัดกิจกรรม
จำ�นวน 4 ครัง้ สัปดาห์ละครัง้ นาน 4 สัปดาห์ โดยมี
การโทรศัพท์ตดิ ตามกระตุน้ เตือน 1 ครัง้ ในสัปดาห์ท่ี 3
และมาร่วมกิจกรรมกลุม่ อีกครัง้ ในสัปดาห์ที่ 4 อีกทัง้
เพิม่ กิจกรรมการเสริมแรงจากเพือ่ นคูค่ ดิ เมือ่ อยูท่ บี่ า้ น
ตลอดระยะเวลาการวิจยั 8 สัปดาห์ โปรแกรมนีไ้ ด้ผา่ น
การพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ และนำ�ข้อเสนอแนะ
มาปรับก่อนนำ�ไปดำ�เนินการวิจัย
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2.1 แบบรวบรวมข้ อ มู ล ลั ก ษณะทั่ ว ไป
ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
รายได้เฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่างต่อเดือน ความพอเพียง
ของรายได้ การประกอบอาชีพในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
และปั จ จุ บั น ประวั ติ ก ารได้ รั บ บาดเจ็ บ ที่ ข้ อ เข่ า
โรคประจำ�ตัว การมีอิริยาบถที่เสี่ยงต่อข้อเข่าเสื่อม

น้ำ�หนักตัว ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย
2.2 แบบวัดการรับรู้ภาวะคุกคาม เป็น
แบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดข้อเข่าเสือ่ ม จำ�นวน
12 ข้อ มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity Index: CVI) เท่ากับ 0.8 และมีคา่ สัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นชนิด Cronbach’s alpha = 0.7 และ
2) การรับรูค้ วามรุนแรงของการเกิดข้อเข่าเสือ่ ม จำ�นวน
11 ข้อ มีค่า CVI เท่ากับ 1.0 และมีค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นชนิด Cronbach’s Alpha = 0.9
ทัง้ สองส่วนเป็นแบบวัดชนิดมาตรประมาณค่า 4 ระดับ
จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วย
อย่างยิ่ง (4 คะแนน) คะแนนรวมมาก หมายถึง
มีการรับรู้ภาวะคุกคามสูง
2.3 แบบวัดการรับรูก้ ารเผชิญภาวะคุกคาม
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การรับรู้
ความคาดหวังในผลของการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกัน
ข้อเข่าเสื่อม จำ�นวน 8 ข้อ มีค่า CVI เท่ากับ 0.8
และมีคา่ สัมประสิทธิค์ วามเชือ่ มัน่ ชนิด Cronbach’s
alpha = 0.8 และ 2) การรับรูค้ วามคาดหวังในความ
สามารถตนเองในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม จำ�นวน 13 ข้อ
มีคา่ CVI เท่ากับ 1.0 และมีคา่ สัมประสิทธิค์ วามเชือ่ มัน่
ชนิด Cronbach’s Alpha = 0.99 ทั้งสองส่วนเป็น
แบบวัดชนิดมาตรประมาณค่า 4 ระดับ จากไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ (4 คะแนน)
คะแนนรวมมาก หมายถึง มีการรับรูก้ ารเผชิญภาวะ
คุกคามสูง
2.4 แบบวัดพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่า
เสื่ อ ม เป็ น แบบวั ด ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ประกอบด้ ว ย
คำ�ถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในอิริยาบถที่ถนอมเข่า
การรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกาย และการ
บริหารกล้ามเนื้อต้นขา จำ�นวน 14 ข้อ มีค่า CVI
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เท่ากับ 1.0 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิด
Cronbach’s alpha = 0.7 เป็นแบบวัดชนิดมาตร
ประมาณค่า 4 ระดับ จากไม่ปฏิบัติเลย (1 คะแนน)
ถึงปฏิบัติเป็นประจำ�  (4 คะแนน) คะแนนรวมมาก
หมายถึง มีการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่า
เสื่อมมาก
2.5 มาตรวัดส่วนสูง หน่วยเป็นเซนติเมตร
ใช้มาตรวัดส่วนสูงของหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่าน
การตรวจสอบเครื่องมือตามระบบคุณภาพประจำ�ปี
ของหน่วยบริการปฐมภูมิ
2.6 เครื่องชั่งน้ำ�หนัก ใช้เครื่องชั่งน้ำ�หนัก
แบบเข็ม มีหน่วยเป็นกิโลกรัม ใช้เครื่องชั่งน้ำ�หนัก
ทีป่ รับเทียบ (Calibration) ก่อนใช้งานทุกครัง้ และใช้
เครื่องเดียวกันตลอดการวิจัย
2.7 การวัดความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา
โดยนับจำ�นวนครัง้ ของการลุกนัง่ ต่อนาที ภายในเวลา
1 นาทีให้ตัวอย่างลุกนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงแต่ไม่มี
ที่เท้าแขน ความสูงของที่นั่งเก้าอี้ 43.2 เซนติเมตร
จากพืน้ หรือเมือ่ นัง่ เก้าอีแ้ ล้วเท้าสัมผัสพืน้ ได้ นำ�ค่าที่
วัดได้มาเทียบกับเกณฑ์ที่สำ�นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
แบ่งไว้สำ�หรับเพศหญิงตามช่วงอายุ14
การดำ�เนินการทดลอง ดำ�เนินการวิจัยในช่วง
กลางเดือนสิงหาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
ดังนี้
กลุ่มทดลอง
ครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1) กิจกรรมเสริมสร้าง
การรับรูภ้ าวะคุกคาม การเผชิญภาวะคุกคาม ต่อปัญหา
ข้อเข่าเสือ่ ม เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้รบั รูภ้ าวะ
คุกคาม ด้วยการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของภาวะ
น้�ำ หนักเกินกับโรคข้อเข่าเสือ่ ม อาการและอาการแสดง
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษา
และวิธีการป้องกันข้อเข่าเสื่อม ได้แก่ การควบคุม

อาหาร การออกกำ�ลังกายด้วยการเดินเร็วและการ
บริหารกล้ามเนือ้ ต้นขา ให้ดวู ดิ ที ศั น์ประสบการณ์ผปู้ ว่ ย
ข้อเข่าเสือ่ ม และสำ�รวจความเสีย่ งต่อการเกิดข้อเข่า
เสื่อมของตนเอง ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคนตั้ง
เป้าหมายการปฏิบตั พิ ฤติกรรมและน้�ำ หนักทีต่ อ้ งการลด
ใน 1 สัปดาห์ กำ�หนดรางวัลทีจ่ ะให้ตนเอง ให้จบั คูเ่ พือ่ น
ในกลุม่ เป็นคูค่ ดิ สนับสนุนซึง่ กันและกัน ตลอดการวิจยั
ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 1 จนถึงสัปดาห์ท่ี 8 และบันทึกกิจกรรม
ทีส่ นับสนุนกันและกันในคูม่ อื ความรูพ้ ร้อมแบบบันทึก
พฤติกรรมที่มอบให้ไว้
ครัง้ ที่ 2 (สัปดาห์ที่ 2) กิจกรรมกลุม่ เสริมสร้าง
ความสามารถตนเองในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม การป้องกัน
ข้อเข่าเสือ่ ม มีการอภิปรายกลุม่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์
จากการปฏิบัติตัวที่บ้านและอุปสรรคที่พบ ผู้วิจัยให้
คำ�ปรึกษา ชมเชยผูท้ ป่ี ฏิบตั พิ ฤติกรรมได้ตามเป้าหมาย
และให้ก�ำ ลังใจ เลือกตัวแบบจากเพือ่ นในกลุม่ ทีม่ กี าร
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมสม่�ำ เสมอมานำ�เสนอ ประเมินคะแนน
จากแบบบันทึกพฤติกรรมการเสริมแรงระหว่างเพือ่ น
ที่ปฏิบัติตัวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้วิจัยเสริมแรง
ด้วยรางวัลสำ�หรับคู่ที่มีคะแนนการปฏิบัติตัวมาก
ในสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา และให้ความรูร้ ว่ มกับฝึกปฏิบตั กิ าร
ควบคุมอาหาร ซึ่งเน้นการเลือกชนิดอาหาร โดยให้
ดูภาพเมนูอาหารประเภทต่าง ๆ และให้อภิปรายกลุม่
แสดงความคิดเห็นการปรับเปลีย่ นอาหารทีเ่ หมาะสม
สาธิ ต และฝึ ก การออกกำ � ลั ง กายด้ ว ยการเดิ น เร็ ว
การออกกำ�ลังกายแบบอืน่ ในท่านัง่ และท่านอนทีไ่ ม่ลง
น้ำ�หนักที่ข้อเข่า และการบริหารกล้ามเนื้อต้นขา
ครัง้ ที่ 3 (สัปดาห์ท่ี 3) กิจกรรมการกระตุน้ เตือน
และให้ค�ำ ปรึกษาทางโทรศัพท์ กระตุน้ เตือนการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการออกกำ�ลังกายด้วยการเดินเร็ว และการ
บริหารกล้ามเนือ้ ต้นขา ให้ค�ำ ปรึกษาและร่วมกันแก้ไข
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตัวจากสองสัปดาห์
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ทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะเรือ่ งการรับประทานอาหาร ผูว้ จิ ยั
ให้กำ�ลังใจและชมเชยในผู้ที่สามารถปฏิบัติได้ตาม
เป้าหมายที่กำ�หนด
ครัง้ ที่ 4 (สัปดาห์ที่ 4) กิจกรรมกลุม่ เสริมสร้าง
ความสามารถตนเองในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกัน
ข้อเข่าเสือ่ ม มีการอภิปรายกลุม่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์
การปฏิบัติตัวที่บ้านและอุปสรรคที่พบ ให้คำ�ปรึกษา
ให้กำ�ลังใจ และชมเชยผู้ที่ปฏิบัติพฤติกรรมได้ตาม
เป้าหมาย ให้เห็นตัวแบบจากเพื่อนในกลุ่มที่สามารถ
ลดน้�ำ หนักได้ ทบทวนการปฏิบตั พิ ฤติกรรม การควบคุม
อาหาร การออกกำ�ลังกายโดยการเดินเร็ว และการ
บริหารกล้ามเนือ้ ต้นขา ประเมินคะแนนการสนับสนุน
กันทำ�พฤติกรรมของเพื่อน และเสริมแรงด้วยรางวัล
สำ�หรับคูท่ มี่ คี ะแนนการปฏิบตั ติ วั มาก และสนับสนุน
การเสริมแรงระหว่างเพือ่ นให้ด�ำ รงพฤติกรรมต่อเนือ่ ง
กลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มเปรียบเทียบได้รับการดูแลตามระบบปกติ
ของหน่วยบริการปฐมภูมิ คือ การให้คำ�แนะนำ�ทั่วไป
กับผู้รับบริการที่มีภาวะน้ำ�หนักเกิน และเมื่อสิ้นสุด
การวิจัย ในสัปดาห์ที่ 8 ผู้วิจัยได้ให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันข้อเข่าเสือ่ มและให้คมู่ อื ความรูก้ ารป้องกัน
ข้อเข่าเสื่อม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้รบั การรับรองจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล (COA.NO. MUPH 2017-129 ลงวันที่ 2
มิถุนายน 2560)

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS Version 18
กำ � หนดระดั บ นั ย สำ � คั ญในการทดสอบสมมติ ฐ าน

ที่ระดับ .05 สถิติที่ใช้ ประกอบด้วย สถิติพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ทดสอบการแจกแจงของข้อมูลด้วย KolmogorovSmirnov Test ทดสอบความแตกต่างการกระจาย
ระหว่างกลุ่มด้วย Chi-square Test ทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มระหว่างก่อน
และหลังการทดลองด้วย Paired T-test และทดสอบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบด้วย Independent T-test

ผลการศึกษา

1. ลักษณะทั่วไป กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ
ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 50-54 ปี ร้อยละ 38.7 เท่ากัน
ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรสคู่ และจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยูใ่ นกลุม่ ไม่เกิน
5,000 บาทต่อเดือน มากกว่าครึ่งมีรายได้เพียงพอ
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 64.5 และ 54.8 ตามลำ�ดับ
และในปัจจุบนั มากกว่าครึง่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ร้อยละ 61.3 และ 54.8 ตามลำ�ดับ มีกลุ่มทดลอง
เพียง 2 คนเคยได้รับบาดเจ็บที่ข้อเข่า ร้อยละ 32.3
ของกลุ่มทดลอง ร้อยละ 41.9 ของกลุ่มเปรียบเทียบ
มีโรคประจำ�ตัว โดยส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 16.1 และ 19.4 ตามลำ�ดับ ส่วนการมีอริ ยิ าบถ
ที่เสี่ยงต่อข้อเข่าเสื่อม พบว่า ทั้งร้อยละ 54.8 ของ
กลุ่มทดลองและร้อยละ 45.2 ของกลุ่มเปรียบเทียบ
มีพฤติกรรมยกของหนักเป็นประจำ� ทัง้ สองกลุม่ มีดชั นี
มวลกายโดยเฉลีย่ 28.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึง่ อยู่
ในภาวะมีน�ำ้ หนักเกิน ผลการทดสอบพบว่า ทัง้ สองกลุม่
มีลักษณะทั่วไปไม่แตกต่างกัน (p > 0.05)
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2. การรับรูภ้ าวะคุกคาม และการรับรูก้ ารเผชิญ
ภาวะคุกคาม พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลีย่ ของการรับรูภ้ าวะคุกคาม ได้แก่ การรับรู้
โอกาสเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ข้ อ เข่ า เสื่ อ มและการรั บ รู้
ความรุนแรงของการเกิดข้อเข่าเสื่อม ส่วนการรับรู้
การเผชิญภาวะคุกคาม ได้แก่ ความคาดหวังในผลของ

การปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันข้อเข่าเสือ่ มและความคาดหวัง
ในความสามารถตนเองในการปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
ข้อเข่าเสื่อมสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05)
ดังตารางที่ 1

Table 1 The Effects of Protection Motivation and Peer Support Program on Perception in
Overweight Women at Pre and Post Test, Within and Between Groups.

Perception

Perceived Susceptibility
Compare within Group
Perceived Severity
Compare within Group
Response Efficacy
Compare within Group
Self-Efficacy
Compare within Group

Intervention Group
(n = 31)
Pretest Posttest
(1st wk) (4th wk)
(X ± SD) (X ± SD)
36.0 ± 3.8 40.8 ± 3.4
t = -5.055, p < .001
37.6 ± 4.7 40.3 ± 4.0
t = -.2397, p = .023
24.1 ± 3.8 28.1 ± 2.8
t = -5.269, p < .001
35.0 ± 5.8 41.6 ± 3.6
t = -5.809, p < .001

3. พฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อม พบว่า
หลังการทดลองกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การป้องกันข้อเข่าเสือ่ มสูงกว่าก่อนทดลอง และสูงกว่า

Comparison Group
(n = 31)
Pretest Posttest
(1st wk) (4th wk)
(X ± SD) (X ± SD)
37.3 ± 4.7 33.2 ± 5.0
t = 3.328, p = .002
36.9 ± 4.0 34.6 ± 4.5
t = 2.192, p = .036
23.8 ± 3.4 23.2 ± 2.8
t = .885, p = .399
32.6 ± 5.5 31.7 ± 4.5
t = .680, p = .501

Compare
Between
Group
(Posttest)
t = 7.053
p < .001
t = 5.347
p < .001
t = 6.882
p < .001
t = 9.552
p < .001

กลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05)
ดังตารางที่ 2
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Table 2 The Effects of Protection Motivation and Peer Support Program on Knee Osteoarthritis
Prevention Behaviors in Overweight Women at Pre and Post Test, Within and Between
Groups.

Effect of program

278

Intervention Group
Comparison Group
Compare
(n = 27)
(n = 22)
Between
Pretest Posttest Pretest Posttest
Group
(1st wk) (8th wk) (1st wk) (8th wk)
(Posttest)
(X ± SD) (X ± SD) (X ± SD) (X ± SD)
36.9 (4.4) 39 (3.4) 35.6 (4.5) 35.1 (3.2) t = 4.085

Knee Osteoarthritis
Preventive Behaviors
Compare within Group
t = -2.227, p = .035
t = .407, p = .688
Quadriceps Muscle Strength 30.2 (5.2) 31.5 (5.9) 31.1 (5.0) 31.7 (4.8)

p < .001
t = -.134

Compare within Group
Body Weight
Compare within Group

p = .894
t = .878
p = .384

t = -1.939, p = .063 t = -1483, p = .153
67.7 (7.1) 67.1 (7.2) 65.3 (6.3) 65.4 (6.2)
t = 2.319, p = .026
t = -.319, p = .753

4. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา พบว่า
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีระดับความแข็งแรง
ของกล้ า มเนื้ อ ต้ น ขาไม่ แ ตกต่ า งจากก่ อ นทดลอง
และไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ (p > 0.05)
ดังตารางที่ 2
5. น้�ำ หนักตัว พบว่า หลังการทดลอง กลุม่ ทดลอง
มีน�ำ้ หนักตัวเฉลีย่ ลดลงจากก่อนทดลองอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) แต่ไม่แตกต่างจากกลุม่ เปรียบเทียบ
(p > 0.05) ดังตารางที่ 2 แต่พบว่า ร้อยละ 66.7
ของกลุ่มทดลอง มีน้ำ�หนักตัวลดลงจากก่อนทดลอง
ส่วนกลุม่ เปรียบเทียบร้อยละ 36.4 ทีม่ นี �ำ้ หนักตัวลดลง
จากก่อนทดลอง

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โปรแกรม

สร้างแรงจูงใจร่วมกับการเสริมแรงจากเพือ่ น ทีผ่ วู้ จิ ยั
พัฒนากิจกรรมตามทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค
ของโรเจอร์8 สามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การรับรูภ้ าวะคุกคามต่อการเกิดข้อเข่าเสือ่ ม โดยพบว่า
กลุม่ ทดลองซึง่ ได้รบั ข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับข้อเข่าเสือ่ ม
และการป้องกัน ได้ประเมินตนเองถึงความเสีย่ งต่าง ๆ
ทีม่ ผี ลต่อการเกิดข้อเข่าเสือ่ มได้แก่ การมีน�ำ้ หนักตัวมาก
การปฏิบตั อิ ริ ยิ าบถต่าง ๆ ในชีวติ ประจำ�วัน และลักษณะ
การทำ�งานที่เพิ่มน้ำ�หนักต่อข้อเข่า ได้เห็นภาพจาก
สื่อวีดีทัศน์ถึงประสบการณ์ความยากลำ�บากในการ
ดำ�เนินชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ ม กิจกรรมเหล่านี้
ทำ�ให้กลุ่มทดลองเกิดความตระหนักถึงโอกาสเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง และความรุนแรงต่อตนเอง
หากมีภาวะข้อเข่าเสื่อม นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดให้
กลุม่ ทดลองได้พดู คุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์กนั เอง
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ภายในกลุ่มเกี่ยวกับอาหารที่ควบคุมน้ำ�หนักร่วมกับ
ได้ฝกึ ทักษะการออกกำ�ลังกล้ามเนือ้ ขาภายในกลุม่ ของ
ผูท้ ม่ี ภี าวะเสีย่ งจากน้�ำ หนักตัวเกินเหมือนกัน ได้เรียนรู้
ถึงวิธีการปฏิบัติตัวในการควบคุมน้ำ�หนัก และการ
ออกกำ�ลังกายเพื่อป้องกันข้อเข่าเสื่อมจากตัวแบบ
ในกลุ่มที่มีการปฏิบัติตัวสม่ำ�เสมอจนมีผลลัพธ์ที่ดี
ทำ�ให้กลุม่ ทดลองมีการรับรูถ้ งึ การเผชิญภาวะคุกคาม
ได้แก่ ความคาดหวังในผลของการปฏิบัติ และความ
คาดหวังในความสามารถตนเองในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
การป้องกันข้อเข่าเสื่อมเพิ่มขึน้ จากก่อนทดลอง และ
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งการรับรู้ภาวะคุกคาม
และการรับรู้การเผชิญภาวะคุกคามที่เพิ่มขึ้นในกลุ่ม
ทดลอง มีผลให้กลุ่มทดลองมีแรงจูงใจในการปฏิบัติ
พฤติกรรมป้องกันข้อเข่าเสื่อม อีกทั้งกลุ่มทดลองยัง
ได้รบั การโทรศัพท์ตดิ ตามกระตุน้ เตือนจากผูว้ จิ ยั และ
ได้รับการเสริมแรงจากการมีเพื่อนตลอดการทดลอง
ซึง่ ส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั พิ ฤติกรรมป้องกันข้อเข่าเสือ่ ม
เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ ทัง้ นีเ้ พราะเมือ่ บุคคลรับรูว้ า่ ตนมีโอกาส
เป็นโรคและรับรูว้ า่ โรคนัน้ ร้ายแรงและส่งผลต่อตนเอง
บุคคลจะเกิดการยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
และบุคคลจะประเมินการจัดการภาวะคุกคามของ
ตนเองจากการที่เชื่อว่า พฤติกรรมที่ได้รับคำ�แนะนำ�
จะมีประสิทธิภาพในการลดภาวะคุกคามได้ และเชือ่ ว่า
ตนสามารถปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ได้สำ�เร็จ บุคคลนั้น
ก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคำ�แนะนำ� 
ซึ่ ง ผลการวิ จั ย นี้ ส อดคล้ อ งกั บ หลายการศึ ก ษาที่ มี
การส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันข้อเข่า
เสื่อม10, 12, 15-17
ในการศึกษานี้ พบว่า กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรม
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อต้นขา ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปฏิบัติตัว
ของกลุ่มทดลองยังเป็นการควบคุมอาหาร และการ

ออกกำ�ลังกายทีเ่ ป็นการเดินเร็ว แม้วา่ จะได้รบั การสอน
เรื่องการฝึกบริหารกล้ามเนื้อต้นขาแต่ไม่ได้กำ�หนด
เวลาการฝึกที่ชัดเจน ซึ่งในการศึกษาของ Anwer
และ Alghadir18 ที่ศึกษาในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ได้จัด
กิจกรรมการออกกำ�ลังกายกล้ามเนื้อต้นขาที่กำ�หนด
ให้ทำ�ซ้ำ�หลายครั้ง และทำ�  5 วันต่อสัปดาห์ พบว่า
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาเพิ่มขึ้นกว่าก่อน
ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ สำ�หรับการวิจยั นีศ้ กึ ษา
กับกลุม่ ตัวอย่างทีย่ งั ไม่มอี าการปวดเข่า โดยส่วนใหญ่
(ร้อยละ 71) มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา
อยู่ในระดับดีถึงดีมาก จึงทำ�ให้ภาพรวมยังไม่เห็น
การเปลี่ยนแปลงของความแข็งแรงที่ชัดเจน ซึ่งผล
การวิจยั นีแ้ ตกต่างจากการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีม่ กี ารส่งเสริม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา15, 19
ผลการศึกษานี้ยังพบว่า กลุ่มทดลองที่เข้าร่วม
ในโปรแกรมฯ มีน�ำ้ หนักตัวเฉลีย่ ลดลงจากก่อนทดลอง
อย่างมีนัยสำ�คัญ แต่น้ำ�หนักตัวเฉลี่ยไม่แตกต่างจาก
กลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ที่
มีน้ำ�หนักลดลง หลังการทดลองพบว่า ส่วนใหญ่ของ
กลุ่มทดลอง (ร้อยละ 66.7) มีน้ำ�หนักตัวลดลงจาก
ก่อนทดลองในจำ�นวนที่มากกว่าในกลุ่มเปรียบเทียบ
(ร้อยละ 31.8) แสดงให้เห็นว่า กลุม่ ทดลองทีเ่ ข้าร่วม
ในโปรแกรมฯ มีการปฏิบัติตัวในการควบคุมน้ำ�หนัก
และการออกกำ�ลังกายเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ส่วนใหญ่
ของกลุ่มทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ำ�หนักตัว
ลดลง เนื่องจากการออกกำ�ลังกายมีผลทำ�ให้ขนาด
เซลล์ไขมันลดลง แม้ในระยะแรกของการออกกำ�ลังกาย
น้�ำ หนักตัวอาจไม่ลดลงตามเซลล์ไขมันทันที เพราะมี
การขยายใหญ่ของกล้ามเนื้อ แต่เมื่อมีการควบคุม
พฤติกรรมการกินและการออกกำ�ลังอย่างต่อเนื่อง
จะส่งผลให้น�ำ้ หนักลดลง20 ซึง่ ผลการวิจยั นีไ้ ม่สอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมา15, 17, 21-22
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ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

พยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชนหรื อ บุ ค ลากรทาง
สาธารณสุ ขในหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ส ามารถนำ �
โปรแกรมนี้ ไ ปใช้ ใ นการดูแ ลกลุ่มเสี่ย งต่อ การเกิด
ข้อเข่าเสือ่ มในชุมชนได้ และนำ�โปรแกรมฯไปปรับใช้
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน เพื่อให้
มีความรูแ้ ละสามารถนำ�ความรูไ้ ปเผยแพร่แก่ประชาชน
ในชุมชนในการป้องกันการเกิดข้อเข่าเสื่อมได้

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
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ควรกำ�หนดเวลาทีช่ ดั เจนในการบริหารกล้ามเนือ้
ต้นขาและควรจัดตารางเวลาสำ�หรับการออกกำ�ลังกาย
ด้ ว ยการเดิ น เร็ ว และการบริ ห ารกล้ า มเนื้ อ ต้ น ขา
เพื่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำ�หนักและ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา
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ผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการเสริมแรงจากเพื่อน
ต่อพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อมในผู้หญิงที่มีน้ำ�หนักเกิน
ณัฐชยา ไชยชนะ* สุนีย์ ละกำ�ปั่น** ทัศนีย์ รวิวรกุล**

บทคัดย่อ

การวิจยั กึง่ ทดลองนีเ้ พือ่ ศึกษาผลของโปรแกรม
สร้ า งแรงจู งใจร่ ว มกั บ การเสริ ม แรงจากเพื่ อ นต่ อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมในหญิงอายุ
40-60 ปี ทีม่ นี �ำ้ หนักเกิน ในตำ�บลตะโก อำ�เภอทุง่ ตะโก
จังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่างศึกษาเป็นกลุ่มทดลอง
27 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 22 คน กลุ่มทดลอง
ได้รับกิจกรรม 4 ครั้ง ใช้ระยะเวลาศึกษา 8 สัปดาห์
เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง, สัปดาห์ที่ 4, และสัปดาห์
ที่ 8 โดยให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ประเมิน
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ต้นขาและชัง่ น้�ำ หนักโดย
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ รรณนา KolmogorovSmirnov Test และทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-Square
Test และ T-test ผลการวิจยั พบว่า หลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ

ข้อเข่าเสื่อม การรับรู้ความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม
ความคาดหวังในผลการปฏิบตั ติ วั ความคาดหวังในความ
สามารถตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสือ่ ม
สูงกว่าก่อนทดลอง และสูงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อต้นขาไม่แตกต่างจากก่อนทดลองและจาก
กลุ่มเปรียบเทียบ (p > 0.05) ส่วนน้ำ�หนักตัวลดลง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05)
แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ (p > 0.05)
หน่วยบริการปฐมภูมสิ ามารถนำ�โปรแกรมนีไ้ ปปรับใช้
ในการป้องกันปัญหาข้อเข่าเสือ่ มในหญิงอายุ 40-60 ปี
ที่มีน้ำ�หนักตัวเกินได้
คำ�สำ�คัญ: การป้องกัน, ข้อเข่าเสือ่ ม, โปรแกรมสร้าง
แรงจูงใจ, เสริมแรงจากเพือ่ น, น้�ำ หนักเกิน

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2561; 48(3): 271-283
*
**

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

283

