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Abstract
 Purpose: This quasi-experimental research aimed to: 1) compare the level of knee pain 
in elderly before and after using the innovation; 2) compare the confidence of  
elderly to sit down and stand up before and after using the innovation; and 3) explore  
satisfaction of elderly in using the innovation.
 Design: One-group pre-test post-test design. 
 Methods: Samples were 30 elderly aged between 60-90 years old from an elderly club 
of Nantana Garden Village, Nonthaburi province. Up and Down Walker was adapted from 
a normal walker. Its height can be adjusted to suit the position of elderly and those with knee 
problems. Measures were composed of pain scale, modified falls efficacy scale, and  
satisfaction scale. Data were analyzed using descriptive statistics and paired t-test.
 Main findings: The majority of samples were females (93.33%), age average 70.27 years 
(Range 87-60). 30.00% had Osteoarthritis of knee and 60.00% had knee pain. 17.06 minutes 
were used for Time Up And Go test. After using Up and Down Walker, samples had  
significantly decreased pain during sitting down on a chair and standing up  
(t = 4.097, df = 29, p < .05) compared to those measured before using the innovation. The 
confidence of elderly to sit down and stand up was non-significantly increased  
(p > .05). Samples had very high level of satisfaction in using Up and Down Walker.
 Conclusion and recommendations: Up and down walker can relieve the elderly’s knee 
pain during sitting and standing and increased satisfaction of those who used it. It is  
recommended for elderly who need walker in their daily living and should use  
continuously at least one week to see the effectiveness.
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ประสิทธิผลของนวัตกรรมอัพแอนด์ดาวน์วอล์คเกอร์
ต่ออาการปวดข้อเข่า ความมั่นใจเมื่อลุก-นั่ง และความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	1)	เปรียบเทียบอาการปวดข้อเข่าของผู้สูงอายุก่อนและหลังใช้
นวัตกรรม	 2)	 เปรียบเทียบความม่ันใจในการลุก-น่ังของผู้สูงอายุก่อนและหลังใช้นวัตกรรม	 และ	 
3)	ประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุหลังใช้นวัตกรรม	
 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยแบบ	One-group	pre-test	post-test	design
 วิธีดำาเนินการวิจัย: อาสาสมัครจำานวน	 30	 คน	 ท่ีมีอายุระหว่าง	 60-90	 ปี	 จากชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้าน 
นันทนาการ์เด้น	จังหวัดนนทบุรี	โดยนวัตกรรม	Up	and	Down	Walker	ดัดแปลงมาจาก	Walker	ท่ีมีจำาหน่าย
ในท้องตลาด	ทำาให้สามารถปรับระดับได้เม่ือใช้ในการลุก-น่ังเก้าอ้ีของผู้สูงอายุ	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัด	
3	 แบบ	 ประกอบด้วยแบบประเมินอาการปวดข้อเข่า	 แบบประเมินความม่ันใจในการลุก-น่ัง	 และแบบวัด 
ความพึงพอใจ	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	และ	Paired	t-test
 ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ	 93.33	 เป็นเพศหญิง	 อายุเฉล่ีย	 70.27	 ปี	 (พิสัย	 
60-87	ปี)	ร้อยละ	30	มีโรคข้อเข่าเส่ือม	และร้อยละ	60	มีอาการปวดข้อเข่า	ผลการทดสอบ	Time	Up	and	Go	
มีการใช้เวลาเฉล่ีย	 17.06	 นาที	 หลังใช้นวัตกรรมกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนอาการปวดลดลงเทียบกับก่อนใช้ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(t	=	4.097,	df	=	29,	p	<	.05)	คะแนนความม่ันใจในการลุก-น่ังเปรียบเทียบระหว่าง 
ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p	>	.05)	และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในระดับสูงมาก
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	Up	and	down	walker	เป็นนวัตกรรมท่ีช่วยให้ผู้สูงอายุลดอาการปวดข้อเข่าและ
มีความม่ันใจในการลุก-น่ัง	 ลุกมากข้ึน	 ในการใช้นวัตกรรมน้ีควรเลือกผู้สุงอายุท่ีมีความจำาเป็นในการใช้อุปกรณ์
ช่วยพยุงในชีวิตประจำาวันและ	 ควรใช้อุปกรณ์ต่อเน่ืองอย่างน้อย	 1	 สัปดาห์	 เพ่ือจะได้เห็นผลการเปล่ียนแปลง 
ท่ีชัดเจน
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