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Thai version of KOOS 

 
The consistency of the translated Thai version of KOOS to the original English version has 
been evaluated and approved by 3 Thai physical therapists who have had clinical and research 
experiences in knee osteoarthritis (OA)1. The test-retest reliability was assessed using Intraclass 
correlation coefficients (ICC) and Cronbach’s alpha within 5 domains. There were 25 
participants (18 females, age 63.4+7.0) in the study. High reliability (ICC = 0.78-0.82) for pain 
and activity daily living domains and acceptable reliability (ICC = 0.71-0.72) for sport and 
recreation and quality of life domains were found while lower but still acceptable ICC = 0.45) 
for symptoms were recorded.  Cronbach’s alpha for internal consistency reliability from all 
domains was 0.9. 
 
Constructed validity was assessed using Spearman’s correlation coefficient to test the 
relationship of each KOOS domain to muscle strength and Aggregated functional performance 
time, including walking 15 meters, get up from chair and walk 15 meters, ascending and 
descending  11 steps of stairs. Data obtained from 48 participants (37 females, age 66.15+7.32) 

showed moderate correlation  of 2 domains of KOOS including sport and recreation domain 
and quality of life domain to knee flexor and extensor muscle strength of the knee OA side  
(r =0.35-0.5).  Outcomes from 4 domains except pain domain showed moderate correlation to 
AFPT (r = 0.38-0.5). 
 
Thai version of KOOS was used in a clinical study as a self-reported functional outcome after 
4-week simple home-based exercise in participants with knee OA 2.  It was also been used to 
evaluate the functional outcome after autologous chondrocytes implantation for traumatic 
cartilage defects of the knee3,4.  

Information about the Thai version of KOOS can be required from: 
Kanda Chaipinyo, PT, PhD.  
Physical Therapy Division,  
Faculty of Health Science,  
Srinakharinwirot University. 
Ongkharak, Nakhon-nayok,  26120 
Thailand. 
Fax: int+ 66 37395438 
Email: kanda@swu.ac.th 

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ 
สาขากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ นครนายก 26120 
อีเมล  kanda@swu.ac.th 
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แบบประเมินขอเขา Knee and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) 
ชื่อผูตอบแบบประเมิน            

อายุ     ป      เพศ  ชาย   หญิง        วันทีป่ระเมิน      
 

คําช้ีแจง  แบบประเมินนี้เปนการสํารวจความคิดเห็นของทานเก่ียวกับขอเขา ขอมูลนีจ้ะชวยในการติดตามอาการ
ที่เกิดขึ้น และประเมินระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวของทาน  
 

โปรดตอบทกุคําถามโดยเลอืกตอบขอที่เหมาะสมที่สุดเพียงขอเดียวในแตละคําถาม  

โดยทําเครือ่งหมายที่ตัวเลือกนั้น   หากไมแนใจกรณุาเลือกคําตอบที่ใกลเคียงที่สุด 
 

1. อาการ   คาํถามตอไปนี้เก่ียวของกับอาการท่ีเกิดขึ้นกบัทานในชวงสัปดาหที่ผานมา 
S1 ขอเขาของทานมีอาการบวมหรือไม 

ไมมี ไมคอยม ี บางครั้ง มีอาการบอยๆ บวมตลอดเวลา 

     
 

S2 ทานรูสึกวาขอเขามกีารเสียดสีกัน หรือมีเสียงเกิดขึน้ในขอขณะเคลื่อนไหวหรอืไม  
ไมมี ไมคอยม ี บางครั้ง เปนบอยๆ เปนตลอดเวลา 

     
 

S3 ขอเขาของทานมีอาการติด หรือยึดในขณะเคลื่อนไหวหรือไม      
ไมมี ไมคอยม ี บางครั้ง เปนบอยๆ เปนตลอดเวลา 

     
  

S4 ทานสามารถเหยียดเขาไดสุดหรือไม  
ทําไดทุกครั้ง ทําไดเปนสวนใหญ ทําไดบางครั้ง ทําไมคอยได ทําไมไดเลย 

     
 

S5 ทานสามารถงอเขาไดสุดหรือไม         
ทําไดทุกครั้ง ทําไดเปนสวนใหญ ทําไดบางครั้ง ทําไมคอยได ทําไมไดเลย 

     
 

2. การฝดขัดของขอ   คําถามตอไปนี้เก่ียวของกับการฝดขัดของขอเขาที่ทานรูสึกในชวงสัปดาหที่ผานมานี้  
การฝดขัดของขอเขาเปนความรูสึกถึงการจาํกัดการเคลื่อนไหวของขอเขา หรอืเคล่ือนไหวขอเขาในทิศทางตางๆ
ไดชาลง 
S6 เมื่อทานต่ืนนอนตอนเชา ระดับความรุนแรงของการฝดขัดของขอเขาเปนอยางไร 

ไมมีอาการ มีอาการเล็กนอย มีอาการปานกลาง มีอาการรุนแรง   มีอาการรุนแรงมาก 

     
 

S7 ระดับความรุนแรงของการฝดขัดของขอเขาหลังจากนั่ง นอน หรือพักการใชขาในชวงเวลากลางวัน 
เปนอยางไร 

ไมมีอาการ มีอาการเล็กนอย มีอาการปานกลาง มีอาการรุนแรง   มีอาการรุนแรงมาก 
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3. อาการปวด  
P1 ทานรูสึกวามีอาการปวดขอเขาบอยครั้งเพียงใด 

     ไมมีอาการ ทุกเดือน ทุกสัปดาห ทุกวัน ตลอดเวลา 

     
 
 

โปรดระบุระดับความปวดขอเขาที่เกิดขึน้ในชวงสัปดาหที่ผานมานี ้
ในขณะที่เคลือ่นไหวขอเขาในลักษณะตอไปนี ้

 

P2 หมุนบิดขาบนเขาขางทีป่วดขณะยืน 
ไมมีอาการ มีอาการเล็กนอย มีอาการปานกลาง มีอาการรุนแรง   มีอาการรุนแรงมาก 

     
 

P3 เหยียดเขาจนสุด 
ไมมีอาการ มีอาการเล็กนอย มีอาการปานกลาง มีอาการรุนแรง   มีอาการรุนแรงมาก 

     
 

P4 งอเขาจนสุด 
ไมมีอาการ มีอาการเล็กนอย มีอาการปานกลาง มีอาการรุนแรง   มีอาการรุนแรงมาก 

     
 

P5 เดินบนพ้ืนราบ      
ไมมีอาการ มีอาการเล็กนอย มีอาการปานกลาง มีอาการรุนแรง   มีอาการรุนแรงมาก 

     
 

P6 เดินขึ้น หรือลงบันได 
ไมมีอาการ มีอาการเล็กนอย มีอาการปานกลาง มีอาการรุนแรง   มีอาการรุนแรงมาก 

     
 

P7 ขณะนอนอยูบนเตียงตอนกลางคนื 
ไมมีอาการ มีอาการเล็กนอย มีอาการปานกลาง มีอาการรุนแรง   มีอาการรุนแรงมาก 

     
 

P8 นั่งหรือนอน      
ไมมีอาการ มีอาการเล็กนอย มีอาการปานกลาง  มีอาการรุนแรง   มีอาการรุนแรงมาก 

     
 

P9 ยืนตรง 
ไมมีอาการ มีอาการเล็กนอย มีอาการปานกลาง มีอาการรุนแรง   มีอาการรุนแรงมาก 
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4. การเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจําวัน  คําถามตอไปนี้เก่ียวของกับความสามารถในการเคลื่อนไหวที่เปน
สวนประกอบของการทํากิจวัตรประจําวัน ซึง่หมายถึงการเคลื่อนไหวและดูแลตนเอง 
 

โปรดเลอืกคําตอบที่แสดงระดับความยากลําบากของการเคลือ่นไหวตอไปนี้ 
ที่ทานรูสึกในชวงสัปดาหที่ผานมา 

 

A1 เดินลงบันได 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

A2 เดินขึน้บนัได 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

A3 ลุกขึ้นจากเกาอี ้
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

A4 ยืนตรง 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

A5 กมหยิบของจากพ้ืน 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

A6 เดินบนพ้ืนราบ 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

A7 กาวขึน้หรอืลงจากรถ 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

A8 เดินไปช้ือของระยะใกลๆ 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

A9 สวมถุงนองหรือถุงเทา 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 
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A10 ลุกขึ้นจากเตียง 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

A11 ถอดถุงนองหรือถงุเทา 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

A12 นอนพลิกตัวบนเตียงโดยไมขยับเขากอน 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

A13 กาวขาเขาและออกจากหองน้ํา 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

A14 นั่ง 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

A15 นั่งลง และลุกจากโถสวม โปรดระบุหากเปนสวมแบบนั่งยองๆไมใชแบบโถนั่ง 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

A16 ทํางานบานหนักๆ เชนเคลื่อนยายส่ิงของ ขัดพ้ืน 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

A17 ทํางานบานเบาๆ เชน ทํากับขาว กวาดบาน  
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 
5. การเคลื่อนไหวในการออกกําลังกาย และการทํากิจกรรมอืน่ๆ คาํถามตอไปนี้เก่ียวของกับการเคลื่อนไหว
ที่เปนสวนประกอบของการออกกําลังกาย และการทํากิจกรรมอืน่ๆ นอกเหนือจากการทํากิจวัตรประจําวัน  
โปรดเลอืกคําตอบที่แสดงระดับความยากลําบากของการเคลือ่นไหวตอไปนี้ที่ทานรูสึกในชวงสัปดาหที่
ผานมา 
SP1 ยอเขา/ นั่งยองๆ 

ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 
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SP2 วิ่ง 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
SP3 กระโดด 

ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

SP4 หมุนบิดขาบนเขาขางที่ปวด 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

SP5 คุกเขา 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 
 

6. คุณภาพชีวิต   
Q1 ทานรูสึกวาเขาของทานมีปญหาบอยเพียงใด 

ไมมีปญหาเลย ทุกเดือน ทุกสัปดาห ทุกวัน ตลอดเวลา 

     
 

Q2 ทานไดปรบัเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือกิจวัตรประจําวันเพ่ือหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการบาดเจ็บของขอเขามาก
ขึ้นหรือไม 

ไมเลย เล็กนอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

     
 

Q3 ทานรูสึกไมมั่นใจตอสภาพของขอเขามากนอยเพียงใด 
ไมรูสึกเลย ไมมั่นใจเล็กนอย ไมมั่นใจปานกลาง ไมมั่นใจมาก ไมมั่นใจมากท่ีสุด 

     
 

Q4 โดยทั่วไปแลว ทานคิดวาขอเขาของทานทําใหเกดิความยากลําบากตอทานมากนอยเพียงใด 
ไมลําบากเลย ลําบากเล็กนอย ลําบากปานกลาง ลําบากมาก ลําบากมากท่ีสุด 

     
 

 
 
 

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบคําถามในแบบประเมินน้ีครบทุกขอ 


