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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพและปั จจัยต่างๆ ที่สมั พันธ์กบั คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพของผูป้ ่ วย
โรคเรือ้ รังในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงสารวจภาคตัดขวาง ตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วย 420 คน
ทีม่ ารับการรักษาทีค่ ลินิกโรคเรือ้ รัง โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 การ
เลือกตัวอย่างใช้วธิ กี ารเลือกอย่างเป็ นระบบแบบแบ่งชัน้ ภูมอิ ย่างไม่มสี ดั ส่วน เครื่องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถามประเมินสถานะ
สุขภาพทัวไป
่ (9-THAI) โดยให้ผปู้ ่ วยตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผลการวิ จยั : ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังมีคุณภาพชีวติ อยู่ในระดับปาน
กลางทัง้ มิตดิ า้ นกายและใจ (Physical Health Score: PHS=34.09, Mental Health Scores: MHS=36.54, คะแนนทัง้ สองเป็ น T
scores ที่มีค่ า เฉลี่ย 50±10) ผู้ป่ วยโรคความดัน โลหิต สูง มีค ะแนนเฉลี่ย PHS และ MHS สูง สุ ด เท่ า กับ 39.72 และ 39.54
ตามลาดับ ส่วนผูป้ ่ วยโรคหัวใจมีคะแนนเฉลีย่ PHS ต่ าสุดเท่ากับ 28.73 ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 และผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2
ร่วมกับความดันโลหิตสูงมีคะแนนเฉลี่ย MHS ต่ าสุดเท่ากับ 32.95 การประเมินในภาพรวมพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ มสี ุขภาพ
เหมือนกันกับปี ทแ่ี ล้ว (ร้อยละ 30.5) แต่สุขภาพแย่กว่าผูท้ ไ่ี ม่มโี รคประจาตัวเล็กน้อย (ร้อยละ 28.6) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
พบว่า ปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั PHS ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคไทรอยด์ โรคหืด อายุ และสถานภาพสมรส ปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั
MHS ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส และความเพียงพอของรายได้ต่อเดือน สรุป: ผลการศึกษาครัง้ นี้สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการ
วางแผนการรักษาและจัดลาดับความสาคัญในการจัดการผูป้ ่ วยโรคเรื้อรังแต่ละโรค โดยคานึงถึงคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพของ
ผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง โรงพยาบาลชุมชน
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Abstract
Objective: To study health-related quality of life and various factors related to health-related quality of life in
patients with chronic diseases in a community hospital. Method: This research was a cross-sectional survey study.
Subjects were 420 patients treated at a chronic disease clinic of Ban Phai Hospital in Khon Kaen during March to June
2018. Subjects were selected by un-proportional stratified and systematic sampling. The research tool was a selfadministered questionnaire assessing general health status (9- THAI) Results: Patients with chronic diseases had a
moderate quality of life in physical and mental dimensions (Physical Health Score: PHS=34. 09, Mental Health Scores:
MHS = 36. 54, both scores were T scores with a mean of 50±10) . Hypertension patients showed the highest PHS and
MHS scores at 39. 72 and 39. 54, respectively. Patients with heart diseases had the lowest average score on PHS at
28. 73. Type 2 diabetic patients and patients with both type 2 diabetes and hypertension had the lowest MHS score of
32.95. The overall assessment showed that most patients had the same health status as last year (30.5%), but health
status was slightly worse than those without underlying disease (28. 6% ) . Multiple regression analysis showed that
factors related to PHS included having hypertension, having thyroid disease, having asthma, age and marital status.
Factors related to MHS were age, marital status and adequacy of monthly income. Conclusion: The results of this study
can be used as information for planning treatment and prioritizing chronic disease management by taking into account
the quality of life of the patient appropriately.
Keywords: health-related quality of life, patients with chronic disease, community hospital
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บทนา
โรคเรื้อรัง หมายถึง โรคที่มรี ะยะเวลาการดาเนิน
โรคยาวนาน มีการดาเนินโรคช้า โดยมีการสะสมและก่อตัว
ของโรคเกิดขึน้ ทีละน้อย และไม่สามารถรักษาให้หายขาด
การรักษาเป็ นการประคับประคองเพื่อไม่ให้มีการสูญเสีย
การทางานของร่างกายมากขึ้น (1) โรคเรื้อรังเป็ นปั ญ หา
สาธารณสุขทีส่ าคัญของโลกรวมทัง้ ประเทศไทยด้วยเช่นกัน
เนื่องจากเป็ นโรคทีม่ อี ตั ราการเกิดสูง ครอบคลุมประชากร
เป็ นจานวนมาก มีการเสียชีวติ และมีภาระของโรคโดยรวม
เป็ นอันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทย ข้อมูลขององค์การ
อนามัยโลกในปี ค.ศ. 2008 ระบุว่า โรคเรื้อรังเป็ นสาเหตุ
การเสียชีวติ ของประชากรโลกถึงร้อยละ 63 หรือประมาณ
36 ล้านคน โดยในจานวนนี้เป็ นประชากรที่อายุต่ ากว่า 60
ปี และยังพบว่าประมาณร้อยละ 90 ของผู้ท่ตี ายก่อนวัยอัน
ควรมาจากประชากรทีม่ รี ายได้ต่าและปานกลาง นอกจากนี้
ยังมีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2049 จะมีผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง
เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 300 (2,3) สาหรับประเทศไทยนัน้ พบว่า
ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมามีประชากรเสียชีวติ จากโรคเรือ้ รัง
ถึ ง ร้ อ ยละ 75 ของการเสี ย ชี วิ ต ทั ง้ หมดหรื อ ประมาณ
320,000 คนต่อปี รวมทัง้ มีผลแทรกซ้อนที่สาคัญกับระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกาย ได้แก่ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
ประสาท การเจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รังเป็ นระยะเวลานาน ทา
ให้ ส ภาวะการด าเนิ น โรครวมทั ง้ ภาวะแทรกซ้ อ นส่ ง
ผลกระทบต่ อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทัง้ ทางด้านร่ างกาย
จิตใจ และสังคม ทาให้ไม่มคี วามสุขในชีวติ ต้องเผชิญกับ
ภาวะเครียด วิตกกังวล และซึมเศร้า หรือรู้สกึ หมดหวังใน
ชีวติ (2)
คุ ณ ภาพชีวิต มีลัก ษณะเป็ น นามธรรม ถึง แม้ว่ า
ผูเ้ ชีย่ วชาญจะพยายามหากรอบแนวคิดในทางสังคมศาสตร์
โดยการให้คาจากัดความของคุณภาพชีวติ ให้มคี วามเฉพาะ
และแยกจากแนวคิดอื่น แต่กย็ งั ไม่สามารถทาได้ (4) จนถึง
ปั จจุบนั นี้คาว่าคุณภาพชีวติ ก็ยงั ไม่มคี วามหมายที่ชดั เจน
และเป็ นมาตรฐาน ทัง้ นี้ ข้ึน อยู่ ก ับ แนวคิ ด ทัศ นะ และ
วัตถุประสงค์ในการศึกษา (5,6) องค์การอนามัยโลก (7) ได้
ให้ค วามหมายเกี่ย วกับ คุ ณภาพชีวิต ไว้ว่ า “การรับ รู้ข อง
บุคคลทีม่ ตี ่อชีวติ ของตนเองภายใต้บริบททางวัฒนธรรมและ
การให้คุ ณค่ า ในถิ่น ที่บุ ค คลนัน้ อาศัย อยู่ และสัม พัน ธ์ก ับ
เป้ าหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน และความสนใจของตัว
บุคคลนัน้ ” มีผกู้ ล่าวไว้ว่า “คุณภาพชีวติ จาแนกได้เป็ น มิติ
ของร่ า งกาย จิ ต ใจ และอารมณ์ ” (8) จากการทบทวน
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วรรณกรรมพบว่ า มีปั จจัย หลายด้านที่มีค วามสัมพันธ์ต่อ
คุณภาพชีวติ ได้แก่ เศรษฐานะ สังคม วัฒนธรรม และความ
เชื่อ เทคโนโลยีและการแพทย์ และสิง่ แวดล้อม ระยะเวลา
การเป็ นโรคเรื้อรัง การควบคุมความรุนแรง และการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรค (2)
การวัดคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพนัน้ มีความจาเป็ น
เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น ก า ร วั ด ผ ล ลั พ ธ์ ท า ง ด้ า น สุ ข ภ า พ ที่
นอกเหนือจากการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและการรอดชีวติ
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดในการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม และ
การแพทย์ท่ยี ดึ ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง การประเมินคุณภาพ
ชีวติ ด้านสุขภาพนัน้ เป็ นการประเมินจากมุมมองของผู้ป่ วย
ในด้านผลของโรคและการรักษาว่ามีผลกระทบต่อชีวติ ของ
ผู้ป่วยอย่างไรบ้างในมิติต่าง ๆ เช่น ร่างกาย จิตใจ สังคม
ความพึงพอใจในชีวติ โดยรวม และภาวะสุขภาพโดยทัวไป
่
(9) การวัด คุ ณ ภาพชีวิต ด้ า นสุ ข ภาพในงานประจ าของ
บุคลากรทางการแพทย์นัน้ มีความจาเป็ นและมีขอ้ ดี ได้แก่
1) ช่วยในการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา ช่วยให้แพทย์
พยาบาลสามารถระบุได้ว่า ปั ญหาใดทีผ่ ปู้ ่ วยให้ความสาคัญ
มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีท่ผี ู้ป่วยมีปัญหาหลาย
อย่าง ในบางครัง้ ปั ญหาทีเ่ สมือนไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับทาง
คลินิ ก แต่ เ มื่อ ได้ ข้อ มู ล จากผู้ป่ วย อาจช่ ว ยให้ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ต ระหนัก ถึง ความรุ น แรงของโรค รวมทัง้
ปั ญหาในการเผชิญและการจัดการโรคของผูป้ ่ วยได้ 2) การ
ช่ ว ยในการสื่อ สารปั ญ หาของผู้ ป่ วย โดยบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ ส ามารถมุ่ ง เข้ า สู่ ป ระเด็ น ปั ญหาที่ ผู้ ป่ วยให้
ความสาคัญได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 3) การค้นหาปั ญหาที่
หลบซ่ อ นอยู่ ปั ญหาของผู้ ป่ วยบางครั ง้ ถู ก มองข้ า ม
โดยเฉพาะปั ญหาด้านสุขภาพจิตและการใช้ชีวิตในสังคม
ตัวอย่างเช่น คาถามเกีย่ วกับความวิตกกังวลซึมเศร้าจะช่วย
ค้นหาปั ญหาภาวะซึมเศร้าของผูป้ ่ วยได้ 4) ช่วยให้สามารถ
แบ่งปั นการตัดสินใจร่วมกัน ทาให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแบบแผนและเป้ า หมายของการรัก ษา หากการ
รักษาไม่เป็ นไปตามทีผ่ ปู้ ่ วยคาดไว้ อาจทาให้ไม่ได้รบั ความ
ร่วมมือในการรักษาจากผู้ป่วยได้ รวมทัง้ มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ป่วยด้วย และ 5) การติดตามการเปลี่ยนแปลง
และการตอบสนองต่อการรักษา ส่วนใหญ่แล้วการติดตาม
ผลการรักษานิยมทาผ่านผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
และทางคลินิก แต่ ไม่สนใจความรับรู้ในการเปลี่ยนแปลง
จากมุมมองของผูป้ ่ วย ถ้าผูป้ ่ วยไม่รบั รูถ้ งึ การเปลีย่ นแปลงที่
ดีขน้ึ ย่อมส่งผลต่อความร่วมมือในการรักษาได้ (10,11,12)

จากแนวคิดและเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้
ว่า การประเมินคุณภาพชีวติ นัน้ มีความสาคัญ ประกอบกับ
ยังไม่มกี ารศึกษาด้านคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพของผู้ป่วย
โรคเรือ้ รังของโรงพยาบาลบ้านไผ่ซง่ึ เป็ นโรงพยาบาลชุมชน
และครอบคลุ ม จ านวนประชากรถึง 102,459 คน และมี
ผู้ป่ วยโรคเรื้อ รัง ที่ม ารับ บริก ารต่ อ เนื่ อ งหลากหลายโรค
คลินิกโรคเรือ้ รัง (คลินิกพิเศษ) ของโรงพยาบาลเป็ นคลินิกที่
ให้บริการแก่ผปู้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีม่ ารับการรักษาต่อเนื่องในวัน
เวลาราชการ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคไทรอยด์ โรคไตเรือ้ รัง โรคหัวใจ โรคหืด โรคปอดอุดกัน้
เรื้อ รัง โรคลมชัก และโรคทางจิตเวช ในปี พ.ศ. 2560 มี
จานวนผู้ป่วยโรคเรื้อ รังในคลินิกถึง 9,073 คน ในแต่ละปี มี
จานวนผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ ในโรคเรือ้ รังบางโรค
จาเป็ นต้องได้รบั การดูแลรักษาทีเ่ ร่งด่วนและถูกต้อง การวัด
คุ ณภาพชีวิต ของผู้ป่ วยสามารถใช้เ ป็ น ข้อ มู ลในการวาง
แผนการรักษาและจัดลาดับความสาคัญในการจัดการผูป้ ่ วย
โรคเรือ้ รังแต่ละโรค
ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาจึงต้องการศึกษาคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลบ้านไผ่โดยใช้
เครื่อ งมือ วัด คุ ณ ภาพชีวิต 9-THAI ซึ่ง เป็ นเครื่อ งมือ ที่มี
จานวนคาถามน้อย ใช้เวลาไม่นานในการตอบ ง่ายต่อการ
น าไปใช้ในงานประจา อีก ทัง้ ไม่ มีปัญหาเรื่อ งลิข สิทธิเ์ มื่อ
เทีย บกับ เครื่อ งมือ วัด คุ ณภาพชีวิต ชนิ ด อื่น เช่ น EQ-5D
หรือ SF-6D ซึ่งต้องมีการขออนุ ญาตก่อนนามาใช้ คะแนน
จ า ก 9-THAI ค า นว ณอยู่ ใ นรู ป ค ะแ นนมา ต รฐา น T
เช่นเดียวกับองค์ประกอบด้านกายและใจของ SF-36 (SF36 PCS และ SF-36 MCS) ซึง่ SF-36 เป็ นแบบวัดคุณภาพ
ชีวิต แบบทัว่ ไปที่เ ป็ นที่รู้ จ ัก กัน อย่ า งแพร่ ห ลายทัว่ โลก
(13,14) การวิจยั นี้ศกึ ษาคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพในแต่ละ
โรคและปั จจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลทีส่ มั พันธ์กบั คุณภาพ
ชีวติ ด้านสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้
เป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนการรักษาในคลินิกโรคเรือ้ รัง
และจัดลาดับความสาคัญในการจัดการผู้ป่วยโรคเรื้อรังแต่
ละโรค โดยคานึงถึงคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพของผูป้ ่ วยได้
อย่างเหมาะสม

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาภาคตัดขวาง การวิจยั นี้
ผ่ า นการรับ รองจากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ใน
มนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (HE 612090 วันที่ 12 มีนาคม

2561) การศึกษาดาเนินการระหว่างเดือนมีนาคม–มิถุนายน
2561
ตัวอย่าง
ตัวอย่างในการศึกษานี้เป็ นผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีม่ ารับ
บริการทีค่ ลินิกโรคเรือ้ รัง (คลินิกพิเศษ) ณ โรงพยาบาลบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น เกณฑ์การคัดเลือก คือ 1) ได้รบั การ
วินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นโรคเรื้อ รังชนิ ดไม่ติดต่ อ ได้แก่
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง โรคไทรอยด์ โรคไต
เรือ้ รัง โรคหัวใจ โรคหืด หรือโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง 2) มีอายุ
ตัง้ แต่ 18 ปี ขึ้น ไป 3) ไม่ ไ ด้ร ับ อุ บ ัติเ หตุ ห รือ บาดเจ็ บ ใด
ในช่ ว ง 1 เดือ นที่ผ่ า นมา ที่ส่ ง ผลให้ เ กิด ความเจ็บ ปวด
หรือไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันได้เหมือนเดิม 4)
สามารถอ่ า นเขี ย นภาษาไทยได้ 5) สามารถตอบ
แบบสอบถามได้ดว้ ยตนเอง
การศึกษานี้คานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สตู รที่ใช้
ในการวิจยั เพื่อการประมาณค่าเฉลีย่ เมื่อประชากรมีขนาด
ใหญ่ หรือไม่จากัด โดยใช้ข้อมูลคะแนนคุณภาพชีวิตที่วดั
ด้ว ย 9-THAI ในกลุ่ ม โรคต่ า ง ๆ จากการศึก ษาของอารี
วรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา พบว่าค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคุณภาพชีวติ ในโรคหืดมีค่ามากที่สุด ซึ่งเท่ากับ 37.17
(13) ดังนัน้ จึงนามาคานวณในสูตร และกาหนดช่วงเชื่อมัน่
ที่ร้อยละ 95 และความแม่นยาในการประมาณค่าเท่ากับ 5
การค านวณได้ข นาดตัว อย่ า ง 213 ราย ผู้วิจ ัย เพิ่ม ขนาด
ตัวอย่างร้อยละ 40
การเลือกตัวอย่างใช้วธิ กี ารเลือกอย่างสุม่ แบบแบ่ง
ชัน้ ภูมอิ ย่างไม่มสี ดั ส่วน โดยใช้กลุ่มโรคเป็ นตัวแบ่งชัน้ ภูมิ
และสุม่ แบบเป็ นระบบใน 7 กลุ่มโรคเรือ้ รัง ได้ขนาดตัวอย่าง
ในแต่ละชัน้ ภูมจิ านวน 60 คน รวมทัง้ สิน้ 420 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิ จยั
เครื่องมือวัดคุณภาพชีวติ ในการวิจยั คือ 9-THAI
ประกอบด้วย คาถาม 9 ข้อ ได้แก่ คาถามประเมินสุขภาพ 7
ข้อ (7 มิติ) และคาถามประเมินภาพรวมของสุขภาพ 2 ข้อ
ใน 7 ข้อคาถามแรกนัน้ แบ่งเป็ น การประเมินคะแนนด้า น
สุขภาพกาย (Physical health score: PHS) 4 ข้อ (4 มิติ)
และคะแนนด้านสุขภาพใจ (Mental health score: MHS) 3
ข้อ (3 มิติ) คาถามด้านสุขภาพกาย ได้แก่ การเคลื่อนไหว
การดูแลตนเอง การทางาน และความเจ็บป่ วยหรือไม่สบาย
ส่ ว นค าถามด้า นสุ ข ภาพใจ ได้แ ก่ ความวิต กกัง วลหรือ
ซึมเศร้า หน้าทีท่ างสังคม และการมีสมาธิจดจา สาหรับการ
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ประเมิน ภาพรวมของสุข ภาพใน 2 ข้อ ค าถามหลัง นัน้ จะ
เปรียบเทียบสุขภาพในปั จจุบนั กับสุขภาพเมื่อปี ท่ผี ่านมา
และเปรียบเทียบสุขภาพกับผู้อ่นื ที่มีระดับเศรษฐานะและ
สังคมใกล้เคียงกัน เมื่อศึกษาในประชากรปกติคนไทยพบว่า
เครื่อ งมือ มีค วามตรงตามโครงสร้า งแบบ known-groups
และเมื่ อ ประเมิ น ความสอดคล้ อ งภายในพบว่ า มี ค่ า
Cronbach’s alpha อยู่ในช่วง 0.7-0.9 (13)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จ ั ย เป็ นผู้ แ จกแบบสอบถามให้ ผู้ ป่ วยตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเองในระหว่างการรอรับบริการจาก
คลินิ ก โรคเรื้อ รัง คลินิ ก นี้ ใ ห้บ ริก ารแก่ ผู้ป่ วยที่ม ารับ การ
รัก ษาต่ อ เนื่ อ งในวัน เวลาราชการ (วัน จัน ทร์ถึง วัน ศุ ก ร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยแบ่งวันมารับบริการตาม
กลุ่ ม โรคเรื้ อ รั ง ผู้ วิ จ ั ย แจกแบบสอบถามให้ แ ก่ ผู้ ป่ วย
ตามลาดับทีก่ าหนดไว้ในการสุ่มแต่ละกลุ่มโรค กรณีทผ่ี ปู้ ่ วย
ไม่สามารถตอบแบบสอบถามหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการ
วิจยั ผู้วจิ ยั สุ่มผู้ป่วยลาดับถัดไปที่ติดกันแทน โดยบันทึก
ข้อมูลเหตุผลทีผ่ ปู้ ่ วยไม่เข้าร่วมการศึกษา
การวิ เคราะห์ข้อมูล
โปรแกรมที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ SPSS version
19 ซึ่ง ก าหนดระดับ นัย สาคัญ เท่ า กับ 0.05 การวิเ คราะห์
คุณภาพชีวติ ใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิจยั นี้คานวณ PHS
จากการรวมคะแนนด้านกายทัง้ 4 มิติ ได้แก่ การเคลื่อนไหว
ร่างกาย การดูแลตนเอง การทางาน และการเจ็บป่ วยหรือ
รู้ สึ ก ไม่ ส บาย มาค านวณเป็ นค่ า คะแนนมาตรฐาน T
(standardized T score) ซึง่ เป็ นการเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่
ของประชากรไทยที่มีสุ ข ภาพดีใ นกลุ่ ม เพศและช่ ว งอายุ
เดียวกัน สาหรับการคานวณ MHS เป็ นการรวมคะแนนด้าน
ใจทัง้ 3 มิติ ได้แก่ ความวิตกกังวลซึมเศร้า การมีสมาธิจดจา
และการร่วมกิจกรรม มาคานวณเป็ นค่าคะแนนมาตรฐาน T
เหมือน PHS ซึง่ เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของประชากรไทย
ที่มสี ุขภาพดีในกลุ่มเพศและช่วงอายุเดียวกันเช่นเดียวกับ
คุ ณภาพชีวิต ด้า นกาย การแปลผลคะแนนมาตรฐานของ
PHS และ MHS จะแบ่ ง คุ ณภาพชีวิต เป็ น 3 ระดับ ได้แ ก่
ระดับดี ระดับต่ า และระดับสูง โดยเทียบกับประชากรชาว
ไทยอายุและเพศเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้ 1) 50 คะแนน
หมายถึง มีคุณภาพชีวติ ดีเทียบเท่ากับประชากรชาวไทย
อายุและเพศเดียวกัน 2) 40 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพ
ชีวติ ต่ ากว่าประชากรชาวไทยอายุและเพศเดียวกัน 1 เท่า

1055

ของส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน 3) 60 คะแนน หมายถึง มี
คุณภาพชีวติ สูงกว่าประชากรชาวไทยอายุและเพศเดียวกัน
1 เท่ า ของส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน 4) หากข้อ มู ล มีก าร
กระจายตัวทีป่ กติ ถือว่า ค่าคะแนนทีอ่ ยู่ในช่วง ±3 เท่าของ
ค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐานเป็ น ประชากรเดีย วกัน ดัง นั น้ ถ้ า
คะแนนมาตรฐาน T อยู่ในช่วง 20-80 แสดงว่าอยู่ในกลุ่ ม
เดียวกันกับประชากรปกติสุขภาพดีทไ่ี ม่ป่วยเป็ นโรค ถื อว่า
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง
การวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ข องปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุคูณ โดยปั จจัยที่ศกึ ษามี ดังนี้ 1) กลุ่มโรคเรื้อรังมี
กลุ่มอ้างอิง คือ โรคหัวใจ 2) อายุ 3) เพศ กลุ่มอ้างอิง คือ
เพศหญิง 4) สถานภาพสมรส กลุ่มอ้างอิง คือ สถานภาพ
โสดและหม้าย หย่า หรือแยก 5) อาชีพ มีกลุ่มอ้างอิง คือ รับ
ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทั รับจ้าง ธุรกิจ
ส่ว นตัว หรือ ค้า ขาย 6) ระดับ การศึก ษา กลุ่ ม อ้า งอิง คือ
ชัน้ สูง กว่ า ประถมศึกษา 7) ความเพีย งพอของรายได้ต่อ
เดือน กลุ่มอ้างอิง คือ รายได้ต่อเดือนทีเ่ พียงพอ 8) สิทธิใน
การรั ก ษาพยาบาลมี ก ลุ่ ม อ้ า งอิ ง คื อ สิ ท ธิ ข้ า ราชการ
รัฐวิสาหกิจ และอื่น ๆ และ 9) สถานภาพในครอบครัวมีกลุม่
อ้างอิง คือ สถานภาพสมาชิกในครอบครัว หรือผูอ้ าศัย

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของตัวอย่างผู้ป่วย
โรคเรื้อรังจานวน 420 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ
70.5) มีเพียงโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังเท่านัน้ ทีม่ ผี ปู้ ่ วยส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย ตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 60.8 ปี (SD=13.7) โรค
ไตเรื้อ รัง มีอ ายุ เ ฉลี่ยมากที่สุด (ค่ า เฉลี่ย =68.3, SD=11.0)
และโรคไทรอยด์ มีอ ายุ เ ฉลี่ย น้ อ ยที่สุ ด (ค่ า เฉลี่ย =48.8,
SD=13.9) ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ส ถานภาพสมรสคู่ (ร้อ ยละ
60.2) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือประมง (ร้อยละ 38.8)
จบการศึก ษาในระดับ ประถมศึก ษาหรือ ต่ า กว่ า (ร้อ ยละ
78.8) มีรายได้ต่อเดือน 0-1,000 บาท (ร้อยละ 46.4) ซึง่ เป็ น
รายได้ ท่ีไ ม่ เ พีย งพอ (ร้ อ ยละ 61.2) ในด้ า นสิท ธิใ นการ
รักษาพยาบาลพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ใช้สทิ ธิหลักประกัน
สุ ข ภาพ 30 บาท (ร้ อ ยละ 85.0) โดยเป็ นทั ง้ หั ว หน้ า
ครอบครัว (ร้อ ยละ 50.0) และสมาชิก ในครอบครัวหรือผู้
อาศัย (ร้อยละ 49.3)

ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามกลุ่มโรคเรือ้ รัง (n=420)
กลุ่มโรคเรือ้ รัง
เบาหวาน (หรือมี
ความดันโลหิตสูงร่วม)
เพศ, จานวน (ร้อยละ)
ข้อมูลทัวไป
่

ความดัน
โลหิตสูง

ไทรอยด์

ไต

หัวใจ

หืด

ปอดอุดกัน้
เรือ้ รัง

ชาย

11(18.3)

18(30.0)

4(6.7)

17(28.3)

19(31.7)

9(15.0)

46(76.7)

หญิง

49(81.7)

42(70.0)

56(93.3)

43(71.7)

41(68.3)

51(85.0)

14(23.3)

อายุเฉลีย่ ±SD (ปี )

59.1±12.4

อายุต่าสุด, สูงสุด
22,81
สถานภาพสมรส, จานวน (ร้อยละ)

60.5±10.8 48.8±13.9 68.3±11.0 63.0±14.4 58.9±13.4 66.9±10.4
35,78

18,75

34,84

29,85

20,81

24,86

4(6.8)

12(20.0)

7(11.9)

4(6.8)

2(3.3)

6(10.0)

5(8.3)

43(72.9)

38(63.3)

39(66.1)

29(49.2)

38(63.3)

31(51.7)

35(58.3)

12(20.3)

10(16.7)

13(22.0)

26(44.1)

20(33.3)

23(38.3)

20(33.3)

เกษตรกรรม/ประมง
20(33.3)
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ / 14(23.3)
พนักงานบริษทั /รับจ้าง/
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
แม่บา้ น/พ่อบ้าน/เกษียณ 26(43.3)
/ไม่ได้ทางาน/อื่นๆ

23(38.3)
18(30.0)

18(30.0)
19(31.7)

20(33.3)
10(16.7)

23(38.3)
8(13.3)

27(45.0)
14(23.3)

32(54.2)
13(22.0)

19(31.7)

23(38.3)

30(50.0)

29(48.3)

19(31.7)

14(23.7)

43(71.7)
14(23.3)
3(5.0)

39(66.1)
19(32.2)
1(1.7)

52(88.1)
4(6.8)
3(5.1)

48(80.0)
11(18.3)
1(1.7)

46(76.7)
11(18.3)
3(5.0)

52(86.7)
7(11.7)
1(1.7)

รายได้ต่อเดือน, จานวน (ร้อยละ)
0-1,000 บาท
29(50.0)
25(44.6)
1,001-5,000 บาท
18(31.0)
10(17.9)
5,001-10,000 บาท
6(10.3)
10(17.9)
10,001-15,000 บาท
1(1.7)
6(10.7)
15,001-20,000 บาท
2(3.4)
2(3.6)
20,001 บาทขึน้ ไป
2(3.4)
3(5.4)
ความเพียงพอของรายได้ต่อเดือน , จานวน (ร้อยละ)

20(35.7)
22(39.3)
7(12.5)
1(1.8)
4(7.1)
2(3.6)

34(58.6)
16(27.6)
4(6.9)
1(1.7)
2(3.4)
1(1.7)

34(57.6)
13(22.0)
3(5.1)
4(6.8)
5(8.5)
0(0.0)

25(41.7)
19(31.7)
7(11.7)
3(5.0)
4(6.7)
2(3.3)

28(47.5)
20(33.9)
5(8.5)
6(10.2)
0(0.0)
0(0.0)

โสด
คู่
หม้าย/หย่า/แยก
อาชีพ, จานวน (ร้อยละ)

ระดับการศึกษา, จานวน (ร้อยละ)
ประถมศึกษา/ต่ากว่า
51(85.0)
มัธยมศึกษา/อนุปริญญา 9(15.0)
ปริญญาตรี/สูงกว่า
0(0.0)

เพียงพอ

16(27.1)

29(54.7)

23(41.1)

20(38.5)

17(28.8)

18(30.0)

17(29.3)

ไม่เพียงพอ

43(72.9)

24(45.3)

33(58.9)

32(61.5)

42(71.2)

42(70.0)

41(70.7)
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ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามกลุ่มโรคเรือ้ รัง (n=420) (ต่อ)
กลุ่มโรคเรือ้ รัง
เบาหวาน (หรือมี
ความดัน
ความดันโลหิตสูงร่วม) โลหิตสูง
สิทธิในการรักษาพยาบาล, จานวน (ร้อยละ)

ไทรอยด์

ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
2(3.3)
ประกันสังคม
4(6.7)
หลักประกันสุขภาพ
54(90.0)
ถ้วนหน้า
อื่น ๆ
0(0.0)
สถานภาพในครอบครัว, จานวน (ร้อยละ)

12(20.0)
4(6.7)
44(73.3)

6(10.0)
2(3.3)
51(85.0)

9(15.5)
0(0.0)
48(82.8)

3(5.0)
1(1.7)
55(91.7)

5(8.3)
3(5.0)
51(85.0)

6(10.0)
0(0.0)
54(90.0)

0(0.0)

1(1.7)

1(1.7)

1(1.7)

1(1.7)

0(0.0)

29(50.0)
29(50.0)

23(38.3)
37(61.7)

31(52.5)
28(47.5)

22(36.7)
38(63.3)

32(53.3)
28(46.7)

48(80.0)
12(20.0)

ข้อมูลทัวไป
่

หัวหน้าครอบครัว
สมาชิกในครอบครัว
/ผูอ้ าศัย

25(41.7)
35(58.3)

คุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
เครื่อ งมือ วัด คุ ณภาพชีวิต 9-THAI ที่ว ัด สุข ภาพ
กายข้อ 1-4 มีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.78 ส่วนข้อ
คาถามสุขภาพใจข้อ 5-7 มีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ
0.62 ซึง่ มีระดับความเทีย่ งในระดับทีย่ อมรับได้ แม้ว่าค่าจะ
ไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม จานวนข้อคาถามมีค่อนข้าง
น้ อ ย ค่ า ดัง กล่ า วจึง ไม่ สูง มาก เนื่ อ งจากค่ า Cronbach’s
alpha จะเพิม่ สูงขึน้ เมื่อมีจานวนข้อคาถามมากขึน้ ตารางที่
2 แสดง PHS จ าแนกตามกลุ่ ม โรคเรื้อ รัง ผู้ป่ วยมี PHS

ไต

หัวใจ

หืด

ปอดอุดกัน้
เรือ้ รัง

ในช่ ว งคะแนน 20-80 คะแนน ซึ่ง อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
(ค่าเฉลีย่ =34.09, SD=19.02) กลุ่มโรคเรือ้ รังทีผ่ ปู้ ่ วยมี PHS
สู ง เป็ น 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ โรคความดั น โลหิ ต สู ง
(ค่าเฉลี่ย=39.72, SD=16.57) โดยมีผู้ป่วยร้อยละ 11.7 ที่มี
คะแนนอยู่ ต่ า กว่ า กลุ่ ม ประชากรปกติสุ ข ภาพดี โรคหืด
(ค่าเฉลี่ย=36.00, SD=19.11) โดยมีผู้ป่วยร้อยละ 16.7 ที่มี
คะแนนอยู่ต่ากว่ากลุ่มประชากรปกติสุขภาพดี และโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รัง (ค่าเฉลีย่ =35.67, SD=17.75) โดยมีผปู้ ่ วยร้อย
ละ 18.3 ทีม่ คี ะแนนอยู่ต่ากว่ากลุ่มประชากรปกติ

ตารางที่ 2. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ด้านกายจาแนกตามตามกลุ่มโรคเรือ้ รัง (n=420)
โรค
ค่าเฉลีย่ ±SD1 จานวน (ร้อยละ) ทีค่ ะแนน< 3SD2 จานวน (ร้อยละ)
เบาหวานชนิดที่ 2 (อาจมีความดันโลหิตสูงร่วม) 30.03±17.70
39.72±16.57
ความดันโลหิตสูง
33.98±16.53
ไทรอยด์
34.49±19.95
ไตเรือ้ รัง
28.73±23.33
หัวใจ
36.00±19.11
หืด
35.67±17.75
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
34.09±19.02
รวม
1: ประชากรปกติสขุ ภาพดีมคี ่าเฉลีย่ คะแนน PHS ที่ 50±10
2: จานวน (ร้อยละ) ของตัวอย่างในกลุ่มโรคทีม่ ี PHS น้อยกว่า 20
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18 (30.0)
7 (11.7)
10 (16.7)
13 (21.7)
12 (20.0)
10 (16.7)
11 (18.3)
81 (19.3)

42 (70.0)
53 (88.3)
50 (83.3)
47 (78.3)
48 (80.0)
50 (83.3)
49 (81.7)
339 (80.7)

ตารางที่ 3. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ด้านใจจาแนกตามตามกลุ่มโรคเรือ้ รัง (n=420)
โรค
ค่าเฉลีย่ ±SD1 จานวน (ร้อยละ) ทีค่ ะแนน< 3SD2 จานวน (ร้อยละ)
เบาหวานชนิดที่ 2 (อาจมีความดันโลหิตสูงร่วม) 32.95±17.14
39.54±15.22
ความดันโลหิตสูง
34.23±16.51
ไทรอยด์
36.26±18.68
ไตเรือ้ รัง
36.27±18.46
หัวใจ
37.36±14.25
หืด
39.15±16.19
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
36.54±16.73
รวม
1: ประชากรปกติสขุ ภาพดีมคี ่าเฉลีย่ คะแนน MHS ที่ 50±10
2: จานวน (ร้อยละ) ของตัวอย่างในกลุ่มโรคทีม่ ี MHS น้อยกว่า 20
สุขภาพดี ส่วนกลุ่มโรคหัวใจเป็ นกลุ่มโรคที่ผู้ป่วยมี PHS
ต่ า สุ ด (ค่ า เฉลี่ย =28.73, SD=23.33) โดยมีผู้ป่ วยร้อ ยละ
20.0 ที่มีค ะแนนอยู่ ต่ า กว่ า กลุ่ ม ประชากรปกติสุ ข ภาพดี
ถึ ง แม้ ผู้ ป่ วยโรคเรื้ อ รั ง ทุ ก กลุ่ ม โรคจะมี PHS ต่ ากว่ า
ประชากรปกติสุขภาพดี แต่ คะแนน PHS ของผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ยงั คงอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับประชากรปกติสขุ ภาพดี ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3 แสดง MHS จาแนกตามตามกลุ่มโรค
เรื้อรัง พบว่าผู้ป่วยมี MHS ในช่วงคะแนน 20-80 คะแนน
ซึง่ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ =36.54, SD=16.73) กลุ่ม
โรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยมี MHS สูงเป็ น 3 อันดับแรก ได้แก่ โรค
ความดั น โลหิ ต สู ง (ค่ า เฉลี่ ย =39.54, SD=15.22) โดยมี
ผูป้ ่ วยร้อยละ 13.3 ทีม่ คี ะแนนอยู่ต่ากว่ากลุ่มประชากรปกติ
สุ ข ภ า พ ดี โ รค ป อดอุ ด กั ้น เรื้ อ รั ง (ค่ า เฉ ลี่ ย =39.15,
SD=16.19) โดยมีผู้ป่วยร้อยละ 8.3 ที่มีคะแนนอยู่ต่ ากว่ า
กลุ่มประชากรปกติสุขภาพดี และโรคหืด (ค่าเฉลี่ย =37.36,
SD=14.25) โดยมีผู้ป่วยร้อยละ 11.7 ที่มคี ะแนนอยู่ต่ ากว่า
กลุ่มประชากรปกติสุขภาพดี ส่วนกลุ่มโรคเบาหวานชนิดที่
2 และเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมกับความดันโลหิตสูงเป็ นกลุ่ม
โรคที่ผู้ป่ วยมี MHS ต่ า สุ ด (ค่ า เฉลี่ย =32.95, SD=17.14)
โดยมีผปู้ ่ วยร้อยละ 28.0 ทีม่ คี ะแนนอยู่ต่ากว่ากลุ่มประชากร
ปกติสขุ ภาพดี ผู่ป่วยส่วนใหญ่ในทุกกลุ่มโรคมีคะแนน MHS
อยู่ในกลุ่มประชากรปกติสขุ ภาพดี ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบสุขภาพในวันนี้
กับ ปี ท่ีแ ล้ว พบว่ า มีเ พีย งโรคความดัน โลหิต สูง และโรค
ไทรอยด์ท่ีตวั อย่างส่วนใหญ่มสี ุขภาพในวันนี้ดกี ว่าปี ทแ่ี ล้ว

12 (28.0)
8 (13.3)
14 (23.3)
10 (16.7)
11 (18.3)
7 (11.7)
5 (8.3)
67 (16.0)

48 (80.0)
52 (86.7)
46 (76.7)
50 (83.3)
49 (81.7)
53 (88.3)
55 (91.7)
353 (84.0)

(ร้อยละ 48.3) และในเกือบทุกกลุ่มโรค ตัวอย่างส่วนใหญ่มี
สุ ข ภาพที่แ ย่ ก ว่ า ผู้ท่ีค ล้า ยคลึง กัน แต่ ไ ม่ มีโ รคประจ าตัว
ยกเว้น โรคความดัน โลหิต สูง ที่ผู้ป่ วยส่ ว นใหญ่ มีสุ ข ภาพ
ดีกว่าผู้ท่คี ล้ายคลึงกันแต่ไม่มโี รคประจาตัว (ร้อยละ 50.0)
ดังตารางที่ 4
ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั คุณภาพชีวิตทางกาย
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเ คราะห์ถ ดถอยแบบ
พหุคณ
ู เพื่อทานายคุณภาพชีวติ ทางกาย ปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั
คุณภาพชีวติ ด้านกายของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ กลุ่มโรคไทรอยด์ โดยมี PHS สูงกว่ากลุ่ม
โรคหัว ใจ (กลุ่ ม อ้า งอิง เนื่ อ งจากมีคุ ณ ภาพชีวิต ด้า นกาย
ต่ า สุ ด ) เฉลี่ ย 12.37 (95% CI เท่ า กั บ 5.51 ถึ ง 19.24)
(P<0.001) กลุ่มโรคความดันโลหิตสูงมี PHS สูงกว่ากลุ่ม
โรคหัว ใจเฉลี่ย 11.73 (95% CI เท่ า กับ 5.08 ถึ ง 18.38)
(P=0.001) และกลุ่ ม โรคหืด มี PHS สูง กว่ า กลุ่ ม โรคหัว ใจ
เฉลี่ย 7.84 (95% CI เท่ า กับ 1.45 ถึ ง 14.23) (P=0.016)
ตามลาดับ
ใ น ด้ า น อ า ยุ พ บ ว่ า อ า ยุ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 1 ปี มี
ความสัมพันธ์กบั PHS ทีส่ งู ขึน้ 0.58 (95% CI เท่ากับ 0.41
ถึ ง 0.75) (P<0.001) สถานภาพคู่ มี PHS ต่ า กว่ า กลุ่ ม
สถานภาพโสด และหม้าย หย่า หรือแยกเฉลี่ย 5.26 (95%
CI เ ท่ า กั บ -8.97 ถึ ง -1.54) ( P=0.006) ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ มี
ความสัม พัน ธ์ก ับ PHS อย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติ ได้แ ก่
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมกับ
โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรือ้ รัง โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
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ตารางที่ 4 คุณภาพชีวติ ในภาพรวมซึ่งเปรียบเทียบสุขภาพในวันนี้กบั ปี ทแ่ี ล้วและสุขภาพของผู้อ่นื ที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่มโี รค
ประจาตัว (n=420)
จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
แย่กว่า
เหมือนๆ กัน
ดีกว่า
เล็กน้อย
เล็กน้อย

ดีกว่ามาก

19 (31.7)
11 (18.3)
8 (13.3)
20 (33.3)
15 (25.0)
14 (23.3)
8 (13.3)
95 (22.6)

8 (13.3)
21 (35.0)
12 (20.0)
14 (23.3)
8 (13.3)
9 (15.0)
9 (15.0)
81 (19.3)

7 (11.7)
8 (13.3)
17 (28.3)
5 (8.3)
6 (10.0)
8 (13.3)
8 (13.3)
59 (14.0)

เมื่อเปรียบเทียบสุขภาพกับผูอ้ ่นื ทีม่ อี ายุ เพศฐานะ หน้าทีก่ ารงานและความเป็ นอยูท่ ค่ี ล้ายคลึงกันแต่ไม่มี
โรคประจาตัว
23 (38.3)
10 (16.7)
13 (21.7)
เบาหวานชนิดที่ 2 (อาจมีความดันโลหิตสูงร่วม) 7 (11.7)
5 (8.3)
10 (16.7)
15 (25.0)
18 (30.0)
ความดันโลหิตสูง
7 (11.7)
18 (30.0)
12 (20.0)
12 (20.0)
ไทรอยด์
17 (28.3) 17 (28.3)
10 (16.7)
11 (18.3)
ไตเรือ้ รัง
18 (30.0) 12 (20.0)
17 (28.3)
7 (11.7)
หัวใจ
9 (15.0)
21 (35.0)
15 (25.0)
10 (16.7)
หืด
14 (23.3) 19 (31.7)
17 (28.3)
4 (6.7)
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
77 (18.3) 120 (28.6)
96 (22.9)
75 (17.9)
รวม

7 (11.7)
12 (20.0)
11 (18.3)
5 (8.3)
6 (10.0)
5 (8.3)
6 (10.0)
52 (12.4)

โรค

แย่กว่า
มาก

เมื่อเปรียบเทียบสุขภาพในวันนี้กบั สุขภาพของเมื่อปี ทแ่ี ล้ว
เบาหวานชนิดที่ 2 (อาจมีความดันโลหิตสูงร่วม) 7 (11.7)
3 (5.0)
ความดันโลหิตสูง
5 (8.3)
ไทรอยด์
10 (16.7)
ไตเรือ้ รัง
13 (21.7)
หัวใจ
6 (10.0)
หืด
13 (21.7)
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
57 (13.6)
รวม

และตัวแปรเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา ความเพียงพอของ
รายได้ต่อเดือน สิทธิในการรักษาพยาบาล และสถานภาพ
ในครอบครัว
ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั คุณภาพชีวิตทางใจ
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเ คราะห์ถ ดถอยแบบ
พหุคูณเพื่อทานายคุณภาพชีวติ ทางใจ ปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั
คุณภาพชีวิตด้า นใจของผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ได้ แ ก่ อายุ โดยพบว่ า อายุ ท่ี เ พิ่ ม ขึ้น 1 ปี มี
ความสัมพันธ์กบั MHS ทีส่ งู ขึน้ 0.17 (95% CI เท่ากับ 0.01
ถึง 0.33) (P=0.039) ผู้ท่ีมีส ถานภาพคู่ มี MHS ที่ต่ า กว่ า
กลุ่มสถานภาพโสดและหม้าย หย่า หรือ แยกเฉลี่ย 3.89
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19 (31.7)
17 (28.3)
18 (30.0)
11 (18.3)
18 (30.0)
23 (38.3)
22 (36.7)
128 (30.5)

(95% CI เท่ า กั บ -7.38 ถึ ง -0.40) (P=0.029) กลุ่ ม ที่ มี
รายได้ท่ไี ม่เพียงพอมี MHS ต่ ากว่ากลุ่มรายได้ท่เี พียงพอ
เฉลี่ย 5.27 (95% CI เท่ า กับ -8.75 ถึง -1.78) (P=0.003)
ตัวแปรกลุ่มโรค เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา สิทธิในการ
รั ก ษาพยาบาล และสถานภาพในครอบครั ว ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั MHS อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

สรุปและการอภิ ปรายผล
เมื่อ น าคะแนนใน 7 มิติ มาค านวณเป็ น คะแนน
มาตรฐานและเปรียบเทียบกับประชากรปกติสขุ ภาพดีพบว่า
ผู้ป่ วยโรคเรื้อ รัง ทุ ก กลุ่ ม โรคมี PHS และ MHS ที่ต่ า กว่ า
ประชากรปกติสขุ ภาพดีเล็กน้อย แต่ยงั คงอยู่ในช่วงการกระ-

ตารางที่ 5. ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคณ
ู เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ กับคุณภาพชีวติ ด้านกายของผูป้ ่ วยโรค
เรือ้ รัง (n = 420)
ปั จจัย
สัมประสิทธิถดถอย
(95% CI)
P
์
เบาหวานชนิดที่ 2 (อาจมีความดันโลหิตสูงร่วม)
4.10
(-2.26 , 10.45)
0.205
ความดันโลหิตสูง
11.73
(5.08 , 18.38)
0.001
ไทรอยด์
12.37
(5.51 , 19.24)
<0.001
1.85
(-4.71 , 8.41)
0.580
ไตเรือ้ รัง
หืด
7.84
(1.45 , 14.23)
0.016
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
4.34
(-2.35 , 11.03)
0.203
อายุ
0.58
(0.41 , 0.75)
<0.001
เพศชาย
0.21
(-4.47 , 4.88)
0.931
สถานภาพสมรสคู่
-5.26
(-8.97 , -1.54)
0.006
แม่บา้ น/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ/ไม่ได้ทางาน/อื่นๆ
-1.87
(-6.74 , 3.00)
0.451
เกษตรกรรม/ประมง
1.88
(-2.94 , 6.69)
0.444
ระดับการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
-3.74
(-8.81 , 1.32)
0.147
รายได้ต่อเดือนทีไ่ ม่เพียงพอ
-2.82
(-6.52 , 0.89)
0.136
สิทธิประกันสุขภาพ 30 บาท
-1.50
(-6.56 , 3.56)
0.560
สถานภาพเป็ นหัวหน้าครอบครัว
0.15
(-3.83 , 4.12)
0.943
หมายเหตุ : กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ โรคหัวใจ เพศหญิง สถานภาพสมรสโสดและหม้าย หย่า หรือแยก อาชีพรับราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท รับจ้าง ธุรกิจส่วนตัว หรือค้าขาย ระดับการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาหรือสูงกว่า รายได้ต่อเดือนที่
เพียงพอ สิทธิขา้ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ และสถานภาพสมาชิกในครอบครัวหรือผูอ้ าศัย
จายสามเท่าของส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จึงจัดได้ว่ายังอยูใ่ น
กลุ่ ม เดีย วกันกับประชากรปกติ สุขภาพดี เมื่อ ประเมินใน
ภาพรวมพบว่ามีเพียงโรคความดันโลหิตสูงและโรคไทรอยด์
ทีส่ ่วนใหญ่มสี ุขภาพในวันนี้ดกี ว่าปี ทแ่ี ล้ว และเกือบทุกกลุ่ม
โรคส่วนใหญ่มสี ุขภาพทีแ่ ย่กว่าผูท้ ค่ี ล้ายคลึงกันแต่ไม่มโี รค
ประจาตัว
ตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่ เกือบทุกกลุ่มโรค
เป็ นเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับสถิติการเกิดโรคเรื้อรัง และ
การศึกษาอื่น ๆ ทีผ่ ่านมา ตัวอย่างในทุกกลุ่มโรคส่วนใหญ่
อยู่ในวัยสูงอายุ สาหรับกลุ่มโรคทีผ่ ปู้ ่ วยมีอายุเฉลีย่ มากเป็ น
3 อันดับแรก ได้แก่ โรคไตเรือ้ รัง โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง และ
โรคหัวใจ ซึ่งสอดคล้องกับอุบตั ิการณ์การเกิดโรคไตเรือ้ รัง
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง และหัวใจ ทีม่ กั พบในวัยสูงอายุ กลุ่มโรคที่
ผูป้ ่ วยมีการประกอบอาชีพมากทีส่ ดุ คือโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ซึ่ง มีอ าชีพ เกษตรกรรมหรือ ประมง ในเกือ บทุ ก กลุ่ ม โรค
ผู้ป่ วยส่ว นใหญ่ ตงั ้ แต่ 4 ใน 5 ขึ้น ไปมีร ะดับการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาหรือต่ า กว่า และส่วนใหญ่ มีรายได้ต่ อ
เดือ นที่ไ ม่ เ พีย งพอ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาที่ผ่ า นมา

(15,16) ลักษณะดังกล่าวส่งผลต่ อระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่ วย เช่ น การที่ผู้ป่ วยส่ ว นใหญ่ จ บการศึก ษาในระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ากว่าและส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อเดือนทีไ่ ม่
เพียงพอ อาจทาให้ผปู้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ทีต่ ่าลง
แบบวัด 9-THAI ในมิตสิ ุขภาพกาย (ข้อ 1-4) มีค่า
Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.78 ส่วนคาถามสุขภาพใจข้อ
5-7 มีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.62 ซึง่ ใกล้เคียงกับ
ผลการศึ ก ษาในประชากรปกติ ค นไทย ที่ พ บว่ า มี ค่ า
Cronbach’s alpha อยู่ ใ นช่ ว ง 0.7-0.9 (10) แต่ ใ นด้ า น
คะแนนสุขภาพใจของการศึกษาครัง้ นี้มคี ่าทีต่ ่ ากว่าเล็กน้อย
อย่างไรก็ตามยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ เนื่องจากค่า
Cronbach’s alpha ทีย่ อมรับได้ตอ้ งไม่ต่ากว่า 0.6 (17)
เมื่อนาคะแนนใน 7 มิติ มาคานวณเป็ นค่าคะแนน
มาตรฐานเปรีย บเทียบกับ ประชากรปกติสุ ข ภาพดีพบว่า
ผู้ป่ วยโรคเรื้อรังทุ กกลุ่ มโรคมี PHS และ MHS ที่ต่ า กว่า
ประชากรปกติ สุ ข ภาพดีเ ล็ก น้ อ ย เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ
การศึกษาของอารีวรรณ เชีย่ วชาญวัฒนาและคณะ (14) ซึง่
ศึกษาค่าเฉลีย่ ของ PHS และ MHS ในโรคต่างๆ พบว่า
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ตารางที่ 6. ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ กับคุณภาพชีวติ ด้านใจของผูป้ ่ วยโรค
เรือ้ รัง (n = 420)
ปั จจัย
สัมประสิทธิถดถอย
(95% CI)
P
์
-2.35
(-8.33 , 3.63)
0.440
เบาหวานชนิดที่ 2 (อาจมีความดันโลหิตสูงร่วม)
ความดันโลหิตสูง

2.99

(-3.27 , 9.24)

0.349

ไทรอยด์

0.01

(-6.45 , 6.47)

0.998

ไตเรือ้ รัง

-3.64

(-9.81 , 2.53)

0.247

หืด

0.29

(-5.73 , 6.30)

0.925

ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
อายุ

-0.22

(-6.52 , 6.07)

0.944

0.17

(0.01 , 0.33)

0.039

เพศชาย

-0.79

(-5.18 , 3.61)

0.725

สถานภาพสมรสคู่

-3.89

(-7.38 , -0.40)

0.029

แม่บา้ น/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ/ไม่ได้ทางาน/อื่นๆ

-2.31

(-6.88 , 2.27)

0.323

เกษตรกรรม/ประมง

2.86

(-1.67 , 7.39)

0.215

ระดับการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาหรือต่ากว่า

3.02

(-1.75 , 7.79)

0.214

รายได้ต่อเดือนทีไ่ ม่เพียงพอ

-5.27

(-8.75 , -1.78)

0.003

สิทธิประกันสุขภาพ 30 บาท

-3.50

(-8.25 , 1.26)

0.149

สถานภาพเป็ นหัวหน้าครอบครัว
-0.89
(-4.63 , 2.84)
0.639
หมายเหตุ : กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ โรคหัวใจ เพศหญิง สถานภาพสมรสโสดและหม้าย หย่า หรือแยก อาชีพรับราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท รับจ้าง ธุรกิจส่วนตัว หรือค้าขาย ระดับการศึ กษาชัน้ มัธยมศึกษาหรือสูงกว่า รายได้ต่อเดือนที่
เพียงพอ สิทธิขา้ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ และสถานภาพสมาชิกในครอบครัวหรือผูอ้ าศัย
ผู้ป่วยโรคหืดและโรคความดันโลหิตสูงมี PHS ที่ใกล้เคียง
กับการศึกษานี้ ส่วน MHS มีค่าสูงกว่า อาจเนื่องจากบริบท
ของพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ส่วนโรคเบาหวานพบว่ามี
PHS และ MHS ที่สูงกว่าการศึกษานี้ (13) อาจเนื่องจาก
เป็ นการศึกษาในผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคเบาหวานเพียงอย่างเดียว
แต่การศึกษานี้ผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวานและเบาหวานร่วมกับ
ความดันโลหิตสูง จึงทาให้มคี ่าคะแนนคุณภาพชีวติ ทีต่ ่ากว่า
สาหรับ ผลการศึก ษาในโรคไทรอยด์พ บว่ า สอดคล้ อ งกับ
การศึกษาของ Tan และคณะ ทีพ่ บว่า ผูป้ ่ วยโรคไทรอยด์ท่ี
มีอาการแสดงของโรคไทรอยด์มคี ุณภาพชีวติ ทีต่ ่าลง (18)
การศึกษาในโรคไตเรื้อรังสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ศิรณ
ิ าชค์ ทองเทียม และคณะ ที่พบว่า ผู้ป่วยโรคไต
เรือ้ รังมีคุณภาพชีวติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (19) ผล
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ในโรคหัวใจสอดคล้องกับการศึกษาของ เอมอร แสงศิริ และ
คณะ ทีพ่ บว่า คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยโรคหัวใจด้านกาย ใจ
และโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (20) ส่วนในโรคปอดอุด
กัน้ เรื้อ รัง พบผลการศึก ษาที่สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ
เมธิณี จันติยะ และคณะ ทีพ่ บว่า ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
มีคุณภาพชีวติ ด้านใจและโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่
ขัดแย้งด้านคุณภาพชีวติ ด้านกายในการศึกษาของ เมธิณี
จันติยะ และคณะทีพ่ บว่าอยู่ในระดับดี แต่การศึกษานี้พบว่า
อยู่ในระดับปานกลาง (21) ทัง้ นี้อาจขึน้ อยู่กบั ปั จจัยทีต่ ่างกัน
เช่น บริบทของแต่ละพืน้ ที่ การใช้เครื่องมือวัด คุณภาพชีวติ
ที่ต่ า งกัน ลัก ษณะพื้น ฐานของตัว อย่ า งในการศึก ษานี้ มี
อาชีพ เกษตรกรรมหรือ ประมงและจบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า จึงทาให้ผลการศึกษาต่างกัน

เมื่อประเมินในภาพรวมพบว่ าเกือบทุก กลุ่ ม โรค
ส่ว นใหญ่ มีสุข ภาพที่แ ย่ ก ว่ า ผู้ท่ีค ล้า ยคลึง กัน แต่ ไ ม่ มีโ รค
ประจาตัว เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็ นโรคเรื้อรังรู้สกึ ว่า ตนเป็ น
ภาระและด้อ ยกว่ า ผู้อ่ืน ที่มีสุ ข ภาพแข็ง แรงและไม่ มีโ รค
ประจ าตัว ผู้ป่ วยที่มีก ารเจ็บ ป่ วยเรื้อ รัง ส่ ว นใหญ่ รู้สึก ว่ า
ตนเองมีสขุ ภาพไม่ดี ไม่สามารถทากิจกรรมได้เช่นเดิม ต้อง
อาศัยการช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือบุคคลในครอบครัว จึงเกิด
ภาวะเบื่อหน่ าย ท้อแท้ ซึมเศร้า เครียด และสิ้นหวัง (15)
ส าหรับ ในกลุ่ ม โรคความดัน โลหิต สูง ที่ผู้ป่ วยส่ ว นใหญ่ มี
สุข ภาพดีก ว่า ผู้ท่ีคล้า ยคลึงกันแต่ ไม่มีโรคประจ าตัว อาจ
เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่ มนี้มธี รรมชาติของโรคและระดับความ
รุนแรงที่ไม่มาก จึงไม่รบกวนต่อการดารงชีวติ ดังนัน้ จึงมี
ความรู้สกึ ว่าถึงจะเป็ นโรคเรื้อรัง แต่กส็ ามารถดารงชีวติ ได้
อย่ า งปกติ ดัง นั น้ จึง น่ า จะมีสุ ข ภาพที่ดีก ว่ า อย่ า งไรก็ดี
ลัก ษณะเฉพาะของผู้ป่ วยในคลินิ กพิเ ศษอาจทาให้ผู้ป่วย
รู้สกึ ว่าแตกต่างกับผู้ป่วยทัวไปซึ
่
่งส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ใน
ภาพรวมทีแ่ ย่กว่าผูท้ ค่ี ล้ายคลึงกันแต่ไม่มโี รคประจาตัว
ปั จ จัยที่สมั พันธ์ก ับคุ ณภาพชีวิตด้า นกาย ได้แก่
กลุ่มโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มโรคไทรอยด์ และกลุ่มโรค
หืด (มีค ะแนนสุ ข ภาพกายสู ง กว่ า กลุ่ ม โรคหัว ใจ) อาจ
เนื่องจากผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเหล่านี้มอี าการทางคลินิกทีน่ ้อยกว่า
ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคหัวใจ จึงรบกวนการดารงชีวติ น้อยกว่า ทาให้
มีคุ ณภาพชีวิตด้านกายที่สูงกว่ า อายุ มีค วามสัมพันธ์ เชิง
บวกกับคุณภาพชีวติ ด้านกายและใจ เนื่องจากผูป้ ่ วยที่อายุ
เพิม่ ขึน้ จะมีคะแนนคุณภาพชีวติ อยู่ในช่วงทีใ่ กล้เคียงกับคน
ไทยในเพศและกลุ่ ม อายุ เ ดี ย วกั น ที่ มี สุ ข ภาพดี ด้ า น
สถานภาพสมรสพบว่า สถานภาพคู่มคี ุณภาพชีวติ ด้านกาย
ต่ ากว่ากลุ่มสถานภาพโสด และหม้าย หย่า หรือแยก อาจ
เนื่ อ งจากผู้ป่ วยที่มีคู่มีค วามกัง วลกับ ความเจ็บ ป่ วยของ
คู่ ชี วิ ต หรื อ ความไม่ เ พี ย งพอของรายได้ ใ นครอบครัว
อย่างไรก็ดกี ารศึกษานี้มคี วามขัดแย้งกับการศึกษาทีผ่ ่านมา
ที่พ บว่ า ผู้ป่ วยที่มีส ถานภาพคู่ จ ะมีร ะดับ คุ ณภาพชีวิต ที่
ดีกว่าผูป้ ่ วยทีม่ สี ถานภาพโสด หม้ายและหย่าร้าง (2) ทัง้ นี้
อาจขึ้น กับบริบทของแต่ ละพื้น ที่และลัก ษณะพื้นฐานของ
ประชากรทีต่ ่างกัน หรืออาจเกิดจากวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
ใช้กลุ่มอ้างอิงทีไ่ ม่ชดั เจนของการศึกษานี้
การวิจยั ครัง้ นี้ทาการศึกษาในโรงพยาบาลบ้านไผ่
แห่งเดียว ซึง่ เป็ นข้อมูลทีจ่ ากัดเฉพาะพืน้ ทีจ่ งึ อาจได้ขอ้ มูลที่
แตกต่างจากพื้นที่อ่นื การนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้นัน้
ขึ้นอยู่กบั บริบทของแต่ละพื้นที่ว่ามีความแตกต่างกันมาก
น้ อยเพียงใด การวิจยั ครัง้ นี้อาจเกิดอคติในหลายประการ

ประการแรกอคติจากการเลือ กตัวอย่าง การที่ผู้ป่วยต้อง
ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังส่วนใหญ่
เป็ นผู้สูงอายุ บางคนอาจสายตาไม่ดี หรือผู้ป่วยบางคนไม่
สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ ทาให้มีผู้ป่วย 51 รายไม่
สามารถตอบแบบสอบถามได้ดว้ ยตนเอง จาแนกเป็ นปั ญหา
ต่ า ง ๆ ได้แ ก่ ตามัว 36 คน ไม่ ไ ด้เ อาแว่ น มา 6 คน ไม่
สามารถอ่า นเขียนภาษาไทยได้ 5 คน มือ อ่ อ นแรง 1 คน
และไม่สมัครใจ 3 คน อย่างไรก็ดี ในขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล
หากพบผู้ป่วยที่มีปัญหาไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้
ผู้วจิ ยั จะเลือกผู้ป่วยลาดับถัดไปทีต่ ดิ กันขึน้ มาแทน เพื่อให้
ได้จานวนตัวอย่างครบตามที่กาหนด ผลการศึกษาจึงอาจ
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริง หากเก็บข้อมูล จากผูป้ ่ วย
ที่มปี ั ญหาเหล่านี้ได้ อาจทาให้คะแนนคุณภาพชีวติ ที่ได้ลด
ต่ า ลงไปกว่ านี้ นอกจากนี้ การเลือ กตัวอย่ างส่วนใหญ่ ใน
ผู้ ป่ วยที่ ไ ม่ มี โ รคร่ ว ม อาจท าให้ ผ ลการศึ ก ษาที่ ไ ด้
คลาดเคลื่อนจากทีค่ วร การเลือกตัวอย่างเฉพาะผูป้ ่ วยทีม่ า
รับการรักษาในคลินิกโรคเรือ้ รัง ซึ่ง เป็ นผู้ป่วยที่สามารถมา
โรงพยาบาลด้วยตนเองและมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ ไ ด้ ร วมผู้ ป่ วยที่ ไ ม่ ส ามารถมารั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลได้ หากรวมผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจทาให้มคี ่าคะแนน
คุณภาพชีวติ ทีล่ ดต่าลงกว่านี้
อคติจากการคานวณคะแนนแบบไม่ ถ่วงน้ าหนัก
ซึ่งควรใช้กลุ่มโรคเป็ นค่าถ่วงน้ าหนัก จึงอาจทาให้มคี วาม
เอนเอียงของค่าประมาณจากตัวอย่างไปจากค่าที่แท้จ ริง
ของประชากร จึง ไม่ ส ามารถน าไปอ้า งอิง ถึ ง ประชากร
ทัง้ หมดทีต่ อ้ งการศึกษาได้
อคติจ ากข้อ มูล (Information bias) เกิด จากการ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ นผูแ้ จกแบบสอบถาม
ด้ว ยตนเองทัง้ หมด ผู้วิจ ัย เป็ น บุ ค ลากรทางการแพทย์ท่ี
ทางานอยู่ในสถานทีท่ เ่ี ก็บข้อมูล ผูป้ ่ วยทีต่ อบแบบสอบถาม
จึงอาจมีความเกรงใจในการตอบ อีกทัง้ ในขัน้ ตอนการขอ
ความยินยอมจากอาสาสมัคร ผูว้ จิ ยั สังเกตว่ามีผปู้ ่ วยบางคน
กลัวการลงนามในแบบความยินยอม ดังนัน้ ผูป้ ่ วยอาจตอบ
แบบสอบถามไม่ตรงตามความเป็ นจริง ทาให้ขอ้ มูลที่ได้มี
ความคลาดเคลื่อน
ในขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลพบปั ญหา ได้แก่ ผู้ป่วย
ไม่มนใจว่
ั ่ าจะสามารถตอบแบบสอบถามได้ดว้ ยตนเอง และ
มีผู้ป่ วยบางคนไม่ ก ล้า ลงนามในแบบความยิน ยอมของ
อาสาสมัค ร ผู้วิจ ัย แก้ปั ญ หาโดยการอธิบ ายลัก ษณะของ
แบบสอบถามว่ามีความง่าย สัน้ และกระชับ เพื่อให้ผปู้ ่ วยมี
ความเชื่อมันว่
่ าสามารถตอบแบบสอบถามด้วยตนเองได้
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การให้ ผู้ ป่ วยตอบด้ ว ยปากเปล่ า แล้ ว ผู้ วิจ ัย เป็ นผู้ ก รอก
คาตอบอาจเกิดอคติเพราะผูต้ อบแบบสอบถามไม่ตอบตาม
ความเป็ นจริง ในส่วนของการลงนามในแบบความยินยอม
นัน้ ผูว้ จิ ยั ได้อธิบายจนผูป้ ่ วยมีความมันใจว่
่ า ข้อมูลทีไ่ ด้จะ
ถู ก ปกปิ ด เป็ นความลับ และจะไม่มีการน าลายมือชื่อของ
ผูป้ ่ วยไปหาผลประโยชน์แต่อย่างใด
ข้อ มู ล ที่ไ ด้จ ากการศึก ษาสามารถน าไปใช้เ ป็ น
ข้อมูลสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลบ้านไผ่
ในการวางแผนการรักษาและจัดลาดับความสาคัญในการ
จัดการผู้ป่วยโรคเรื้อรังแต่ละโรค เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ให้กบั ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อไป การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษา
เพิม่ เติมในประเด็นต่อไปนี้ 1) การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
ขนาดใหญ่ขน้ึ และหลากหลายพืน้ ทีม่ ากขึน้ 2) การศึกษาใน
กลุ่มตัวอย่างระดับครัวเรือน 3) การหาวิธที จ่ี ะทาให้ได้ขอ้ มูล
จากผู้ ป่ วยกลุ่ ม ที่ไ ม่ ส ามารถตอบแบบสอบถามได้ด้ว ย
ตนเอง 4) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ระหว่างกลุ่มที่มา
รับการรักษาอย่างต่อ เนื่องและสม่าเสมอกับกลุ่มทีไ่ ม่มารับ
การรักษาอย่างต่อเนื่อง 5) การศึกษาปั จจัยอื่นซึ่งอาจมีผล
ต่ อ คุ ณภาพชีวิตของผู้ป่วย และ 6) การสัม ภาษณ์ เชิงลึก
เกี่ยวกับทัศนคติของผู้ป่วยต่ อการเป็ นโรคเรื้อรังและการ
รักษาโรคนัน้
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