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บทคัดย่อ
	 กำรวิจัยครั้งน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำเพื่อศึกษำคุณภำพชีวิตและปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย

ที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	 	 กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่คลินิก

เฉพำะทำงเวชกรรมด้ำนไตเทียมแห่งหนึ่ง	 ในกรุงเทพฯ	 จ�ำนวน	 120	 คน	 เครื่องมือวิจัยคือ	 แบบบันทึกข้อมูล 

ส่วนบคุคล	แบบบนัทกึข้อมลูทำงคลนิิก	และแบบสอบถำมคณุภำพชวีติเฉพำะโรคไตเรือ้รงั (Kidney Disease Quality 

of Life Short Form :KDQOL SFTM)	 เวอร์ชัน	1.3	มีค่ำควำมเชื่อมั่น	 .75-.79	เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงเดือน

เมษำยนถึงเดือนพฤษภำคม	2561	วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยำย	สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน	t-test	และ F-test  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ	 ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีคุณภำพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 

( = 3.29, SD = .25)	ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตพบว่ำ	อำยุมีควำมสัมพันธ์ทำงลบในระดับปำนกลำงกับคุณภำพ

ชวีติด้ำน	กำรท�ำหน้ำทีด้่ำนร่ำงกำย		ด้ำนบทบำททีถ่กูจ�ำกดัอนัเนือ่งมำจำกปัญหำทำงด้ำนร่ำงกำย	และด้ำนบทบำท

ที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำนอำรมณ์อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	.01	(r	=	-.40,	-.32	และ	-.31	

ตำมล�ำดบั)		หญงิและชำยมคีณุภำพชวีติด้ำนกำรท�ำหน้ำทีด้่ำนร่ำงกำย	ด้ำนบทบำททีถ่กูจ�ำกดัอนัเนือ่งมำจำกปัญหำ

ทำงด้ำนร่ำงกำย	และด้ำนกำรท�ำงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	.05	สถำนภำพสมรส

แตกต่ำงกนัมคีณุภำพชวีติแตกต่ำงกนัในด้ำนกำรท�ำหน้ำทีด้่ำนร่ำงกำย	ด้ำนบทบำททีถ่กูจ�ำกดัอนัเนือ่งมำจำกปัญหำ

ทำงด้ำนร่ำงกำย	ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำนอำรมณ์	ด้ำนแรงสนับสนุนทำงสังคม 

ด้ำนควำมพึงพอใจที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่	และด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรรักษำอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	.05		

กำรเดินทำงมำโรงพยำบำลต่ำงกันมีคุณภำพชีวิตแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	.01	ฮีโมโกลบินและ 

ฮีมำโตคริตมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับต�่ำกับคุณภำพชีวิตด้ำนกำรนอนหลับ	(r	=	.293และ	.239	ตำมล�ำดับ)

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	.01

ค�ำส�ำคญั: คุณภาพชีวิต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
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บทน�า
 โรคไตเรื้อรัง	 (Chronic kidney disease) 

เป็นปัญหำสำธำรณสุขอย่ำงหน่ึงของประเทศ	เมือ่กำรด�ำเนิน

ของโรคเข้ำสู่ภำวะโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำย	 (end stage 

kidney disease)	 ร่ำงกำยไม่สำมำรถขจัดของเสียออก

จำกร่ำงกำย	 ผู้ป่วยต้องได้รับกำรบ�ำบัดทดแทนไต	 เช่น	

กำรล้ำงไตทำงช่องท้อง	 กำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	

หรือกำรปลูกถ่ำยไต	 ส�ำหรับประเทศไทยมีผู ้ป่วยที่ได้

รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มข้ึน	 ประเมินได้

จำก	 ควำมชกุของผูป่้วยทีไ่ด้รบักำรฟอกเลอืดด้วยเครือ่ง 

ไตเทยีม	 ค.ศ.	 2013-2015	 ดังนี	้ 47,410	 รำย	 49,719	

รำย	และ	54,104	รำย	หรอื	731.9,	763.7	และ	823.5	

ต่อล้ำนประชำกรตำมล�ำดับ	 เมือ่พจิำรณำอุบติักำรณ์ของ 

ผูป่้วยทีไ่ด้รบักำรฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม	ค.ศ.	2013-

2015	ดังนี้	8,186	รำย	9,847	รำย	และ	11,038	รำย	

หรือ	126.36,	151.26,	และ	168.01	ต่อล้ำนประชำกร

ตำมล�ำดับ	(Chuasuwan, & Lumpaopong, 2015)

	 โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำยเป็นโรคท่ีไม่มีทำง

รักษำให้หำยขำด	ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสูง	มีผล 

กระทบทำงกำยและทำงใจ	 เกิดควำมเครียด	 ควำม

วิตกกังวล	 ซึมเศร้ำ	 ท้อแท้สิ้นหวัง	 กำรด�ำเนินชีวิตและ 

กำรงำนเปลี่ยนแปลงไป	มีผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย	

ซึ่งกำรวัดคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยเพื่อประเมินผลลัพธ์

ของกำรรกัษำนีม้คีวำมส�ำคัญ	เนือ่งจำกประสทิธภิำพของ

กำรรักษำโรคไม่ได้มุ่งเน้นเพียงให้ผู้ป่วยรอดชีวิตเท่ำนั้น 

แต่ยังต้องพิจำรณำถึงคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยอีกด้วย

	 คุณภำพชีวิตของผู้ป่วยลดลง	 ส่วนหนึ่งมำจำก

Abstract
 This descriptive research aimed to study the quality of life and factors related quality of life in 

patients on hemodialysis. The samples were 120 hemodialysis patients admitted at one hemodialysis 

clinic in Bangkok. The research instruments consist of personal data record form, laboratory record 

form, and Kidney Disease Quality of Life Short Form TM Questionnaire (KDQOL-SFTM) version 1.3 

with reliability of 0.75 - 0.79. Data were collected from April-May, 2018. Statistic used for data 

analysis included descriptive statistic, Pearson’s correlation, t-test, and F-test.  The finding revealed 

that the hemodialysis patients had the overall mean score of quality of life (  = 3.29, SD =.25) at 

the moderate level. Factors related quality of life: age was negative correlation in moderate level 

with physical functioning, physical role, and role emotional domain with a statistical significance 

level of 0.01 (r = -.40, -0.32 and -0.31, respectively). Female and male were statistically significant 

difference in physical functioning, physical role, and work status domain at p <.05. Marital status 

was statistically significant difference in physical functioning,  physical role, role emotion, social 

support, dialysis staff encouragement, and patient satisfaction domain at p <.05. Travelling ability 

had significant difference with quality of life at p <.01. Hemoglobin and hematocrit were positive 

correlation in lower level with sleep domain (r =.293 and .239, respectively) statistically significant 

difference at p <.01. 

Keyword: Quality of life, Hemodialysis
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กำรรักษำ	 กล่ำวคือผู้ป่วยต้องมำฟอกเลือดด้วยเครื่อง

ไตเทียมที่โรงพยำบำลหรือคลินิกสัปดำห์ละ	 2-3	 ครั้ง

คร้ังละ	 4-5	 ชั่วโมง	 ท�ำให้ถูกจ�ำกัดเรื่องเวลำ	 และ

อิสระในกำรท�ำกิจกรรมจึงมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติ

กิจกรรมทั่วไป	 ภำวะจิตใจ	 บทบำททำงสังคม	 และ

คุณภำพชีวิตของผู้ป่วย	 จำกรำยงำนกำรวิจัยที่ผ่ำนมำ

พบว่ำผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 

มีคุณภำพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง	 (วไิลวรรณ 

แสนโฮม,	 2551;	 เพียงดำว	 จุลบำท,	 2551;	 จ�ำรัส	

สำระขวัญ,	 สุนทรี	 สิทธิสงครำม,	 มำลินี	 บุญเกิด, 

สกัุญญำ	กระเบยีด,	และมำลี	มแีป้น,	2560)	เมือ่พจิำรณำ

คุณภำพชีวิตรำยด้ำนพบว่ำมำกที่สุด	 ในด้ำนควำม 

พึงพอใจที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่	 และด้ำนควำมพึงพอใจ 

ต่อกำรรักษำ	รองลงมำคือ	ด้ำนกำรสนับสนุนทำงสังคม 

(จ�ำรัส	 สำระขวัญ	 และคณะ,	 2560)	 ส่วนคุณภำพชีวิต

ด้ำนสิ่งแวดล้อม	 ด้ำนจิตใจ	 ด้ำนร่ำงกำย	 และด้ำน

สัมพันธภำพทำงสังคมอยู่ในระดับปำนกลำง	(วิไลวรรณ	

แสนโฮม,	2551)	

	 ส�ำหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภำพชีวิต

ของผูป่้วย	พบว่ำ	เพศและอำยมุคีวำมสมัพนัธ์กบัคุณภำพ

ชวีติของผูป่้วย	(ธงชยั	ผลด	ีและอมรรตัน์	อนวุฒัน์นนทเขต,	

2559)	 สถำนภำพสมรสคู่มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกใน 

ระดบัต�ำ่	กบัคณุภำพชวีติของผูป่้วย	ในขณะทีส่ถำนภำพ

สมรสโสด	หม้ำย	หย่ำและแยกมีควำมสัมพันธ์ทำงลบใน

ระดบัต�ำ่กบัคณุภำพชวีติของผูป่้วย	(เพยีงดำว	จุลบำท,	2551) 

ส่วนควำมสำมำรถในกำรมำโรงพยำบำลมีควำมสัมพันธ์

กับคุณภำพชีวิตโดยรวม	 และคุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพ

เฉพำะโรคไต	 (นภิำ	อยัยสำนนท์,	2552)	และข้อมลูทำง

คลินิก	 เช่น	 ระดับฮีโมโกลบินและฮีมำโตคริตมีควำม

สัมพันธ์กับคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย	 (รุ้งลำวัลย์	ยี่สุ่นแก้ว 

สรุชำต	ิณ	หนองคำย	ชยัวฒัน์	ฉำยำกลุ	และ	ดสุติ	สจุริำรตัน์, 

2559)

	 แม้ว่ำจะมีกำรศึกษำคุณภำพชีวิตและปัจจัยที่มี

ผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วย

เครือ่งไตเทียม	 (นภิำ	อยัยสำนนท์,	2552)	แต่กำรศกึษำน้ัน

ไม่ได้ศึกษำปัจจัยทำงคลินิก	 เช่น	 ระดับฮีโมโกลบิน 

และฮีมำโตคริตท่ีมีผลต ่อคุณภำพชีวิตของผู ้ป ่วย	

นอกจำกนั้นกำรศึกษำนั้นท�ำมำนำน	และเครื่องมือที่ใช้

ประเมินคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยแตกต่ำงกัน	 กล่ำวคือ 

นิภำ	 อัยยสำนนท์ใช้	 Choice Health Experience 

Questionniare	ในขณะทีผู่ว้จิยัใช้แบบสอบถำมคณุภำพ

ชีวิตเฉพำะโรคไตเรื้อรัง	(Kidney Disease Quality of 

Life Short Form :KDQOL SFTM)	เวอร์ชั่น	1.3	จำก

ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภำพชีวิต	 ระยะเวลำที่ท�ำวิจัยและ

ใช้เครื่องมือประเมินคุณภำพชีวิตต่ำงกัน	 ประกอบกับ 

วิทยำกำรในกำรรักษำผู ้ป ่วยท่ีได้รับกำรฟอกเลือด

ก้ำวหน้ำ	จงึท�ำให้ผูว้จิยัมคีวำมสนใจทีจ่ะศกึษำคณุภำพ

ชีวิต	 และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้

รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	เพื่อใช้เป็นข้อมูล	

ในกำรจัดระบบกำรดูแลผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่ำว	 และ

ใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรพยำบำลและปฏิบัติ 

กำรพยำบำล	เพือ่ตอบสนองคณุภำพชวีติของผูป่้วยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 เพื่อศึกษำคุณภำพชีวิตและปัจจัยท่ีมีผลต่อ

คุณภำพชีวิตของผู้ป่วยท่ีได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่อง

ไตเทียม	คือ	เพศ	อำยุ	สถำนภำพสมรส	ควำมสำมำรถ

ในกำรมำโรงพยำบำล	ฮีโมโกลบิน	และฮีมำโตคริต

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 ผู ้วิจัยศึกษำคุณภำพชีวิตและปัจจัยท่ีมีผลต่อ

คุณภำพชีวิตของผู้ป่วยท่ีได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่อง

ไตเทยีม	โดยศกึษำคณุภำพชวีติตำมแนวคดิของ	Kidney 

Disease Quality of Life working Group	 ประเทศ

สหรฐัอเมรกิำซึง่แบ่งคณุภำพชวีติออกเป็น	19	ด้ำน	และ

ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพชีวิต	คือ	ปัจจัยส่วนบุคคล	
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ข้อมูลส่วนบุคคล

	 -	 เพศ	

	 -	 อำยุ	

	 -	 สถำนภำพสมรส	

	 -	 ควำมสำมำรถในกำรมำ

	 	 โรงพยำบำล	

ข้อมูลทางคลินิก

	 -	 ฮีโมโกลบิน	

	 -	 ฮีมำโตคริต

คุณภาพชีวิต

	 -	ด้ำนกำรท�ำหน้ำที่ด้ำนร่ำงกำย

	 -	ด้ำนบทบำทท่ีถูกจ�ำกดัอนัเนือ่งมำจำกปัญหำด้ำนร่ำงกำย		

	 -	ด้ำนควำมเจบ็ปวด	-	ด้ำนสขุภำพทัว่ไป	-	ด้ำนสขุภำพจติ

	 -	ด้ำนบทบำทท่ีถูกจ�ำกดัอนัเนือ่งมำจำกปัญหำด้ำนอำรมณ์		

	 -	ด้ำนบทบำททำงสังคม		-	ด้ำนควำมกระฉับกระเฉง	

	 -	ด้ำนอำกำรแสดง	-	ด้ำนผลกระทบจำกโรคไต	

	 -	ด้ำนควำมยำกล�ำบำกจำกโรคไต	-	ด้ำนกำรท�ำงำน	

	 -	ด้ำนกำรรับรู้	-	ด้ำนปฏิสัมพันธ์ในสังคม	

	 -	ด้ำนกิจกรรมทำงเพศ	-	ด้ำนกำรนอนหลับ

	 -	ด้ำนแรงสนับสนุนทำงสังคม	

	 -	ด้ำนควำมพึงพอใจที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่	

	 -	ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรรักษำ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ	โดยกำร

วิจัยน้ีได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

วิจัยในมนุษย์	 วิทยำลัยเซนต์หลุยส์	 (เอกสำรเลขท่ี	

E.072/2560)	โดยด�ำเนินกำรวิจัยดังนี้

 1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง	ผูป่้วยทีไ่ด้รบักำร

ฟอกเลอืดด้วยเคร่ืองไตเทยีมทีค่ลนิิกเฉพำะทำงเวชกรรม

ด้ำนไตเทยีมแห่งหนึง่	ในกรงุเทพฯ	ปี	2561	จ�ำนวน	120	รำย	

โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงคือ	 1)	 อำยุตั้งแต	่

20	 ปีขึ้นไป	 2)	 ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ตั้งแต่	3	เดือนขึ้นไป	3)	รู้สึกตัวดี	สำมำรถสื่อภำษำไทย

ได้รู้เรื่องและเข้ำใจ	และ4)	ยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัย	

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	มีดังนี้

	 	 2.1	 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	 ประกอบ

ด้วย	อำยุ	เพศ	สถำนภำพสมรส	ระดับกำรศึกษำ	อำชีพ 

กำรท�ำงำน	 รำยได้	 จ�ำนวนบุตร	 สิทธิกำรรักษำ	 ผู้ดูแล	 

สำเหต	ุของโรคไต	จ�ำนวนโรคร่วม	ชนดิของโรคร่วม	จ�ำนวนครัง้ 

ของกำรฟอกเลอืด	และควำมสำมำรถในกำรมำโรงพยำบำล

รวม	 13	 ข้อ	 และแบบบันทึกข้อมูลทำงคลินิก	 คือ	 

ฮีโมโกลบินและฮีมำโตคริตรวม	 2	 ข้อ	 มีลักษณะเป็น 

แบบเลือกตอบและแบบเติมค�ำ

	 	 2.2	 แบบสอบถำมคุณภำพชีวิตเฉพำะ 

โรคไตเร้ือรงั	(KDQOL-SFTM)	เวอร์ชนั	1.3	สร้ำงขึน้โดย	

Kidney Disease Quality Working Group	ประเทศ

สหรัฐอเมริกำ	แปลเป็นภำษำไทยโดย	(ขนิษฐำ	หอมจีน	

และพรรณทิพำ	ศักดิ์ทอง,	2553)	และทดสอบเครือ่งมอื 

ได้ค่ำสมัประสทิธิอั์ลฟำของครอนบำคเท่ำกับ	0.44	-	0.86	

ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถำมไปหำค่ำควำมเชื่อมั่น	 ได้ค่ำ

สัมประสิทธิ์อัลฟำของครอนบำคเท่ำกับ	 0.75	 -	 0.97	

แบบสอบถำมประกอบด้วยข้อค�ำถำม	80	ข้อ	แบ่งออก

เป็น	2	ด้ำน	ค�ำถำม	36	ข้อแรกเป็นส่วนของ	SF-36 

ได้แก่	เพศ	อำย	ุสถำนภำพสมรส	และควำมสำมำรถในกำร

มำโรงพยำบำล	 และข้อมูลทำงคลินิก	 คือ	 ฮีโมโกลบิน

และฮีมำโตคริตมีควำมสัมพันธ์กับคุณภำพชีวิตของ

ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือด	 	 สรุปเป็นกรอบแนวคิดใน

กำรวิจัยได้ดังนี้
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ซึง่เป็นแบบวดัท่ัวไป	ค�ำถำมอกี	43	ข้อเป็นแบบวดัเฉพำะ

โรคที่เฉพำะเจำะจงกับโรคไต	และอีก	1	ข้อเป็นกำรให้

คะแนนสุขภำพโดยรวม	แบบสอบถำมนีม้	ี19	ด้ำน	ได้แก่	

ด้ำนกำรท�ำหน้ำที่ด้ำนร่ำงกำย	 ด้ำนบทบำทท่ีถูกจ�ำกัด 

อันเน่ืองมำจำกปัญหำด้ำนร่ำงกำย	 ด้ำนควำมเจ็บปวด		

ด้ำนสุขภำพทัว่ไป		ด้ำนสขุภำพจติ		ด้ำนบทบำททีถ่กูจ�ำกดั

อนัเน่ืองมำจำกปัญหำด้ำนอำรมณ์		ด้ำนบทบำททำงสงัคม 

ด้ำนควำมกระฉบักระเฉง	ด้ำนอำกำรแสดง	ด้ำนผลกระทบ 

จำกโรคไต	ด้ำนควำมยำกล�ำบำกจำกโรคไต	ด้ำนกำรท�ำงำน

ด้ำนกำรรับรู้	 ด้ำนปฏิสัมพันธ์ในสังคม	 ด้ำนกิจกรรม 

ทำงเพศ	ด้ำนกำรนอนหลับ	ด้ำนแรงสนบัสนนุทำงสงัคม 

ด้ำนควำมพึงพอใจที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่	 และด้ำน

ควำมพึงพอใจต่อกำรรักษำ	 มีลักษณะค�ำตอบเป็น

แบบมำตรประมำณค่ำ	 2-7	 ระดับ	 ซ่ึงเป็นคนละสเกล 

ผู้วิจัยจึงปรับสเกลให้เป็น	 3	 ระดับ	 เพื่อให้เปรียบเทียบ

กันได้	(ดังตำรำงที่	1)

ตารางที่ 1	กำรแบ่งคุณภำพชีวิตรำยด้ำนและโดยรวมออกเป็น	3	ระดับ	คือ	ระดับมำก	ปำนกลำงและน้อย

 คุณภาพชีวิต มาก ปานกลาง น้อย

	ด้ำนกำรท�ำหน้ำที่ด้ำนร่ำงกำย	 2.4-3.0	 1.7-2.3	 1.0-1.6

	ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำนร่ำงกำย	 2.8-4.0	 1.4-2.7	 0-1.3

	ด้ำนควำมเจ็บปวด	 	 4.4-6.0	 2.7-4.3	 1.0-2.6

	ด้ำนสุขภำพทั่วไป	 	 3.8-5.0	 2.4-3.7	 1.0-2.3

	ด้ำนสุขภำพจิต	 	 4.4-6.0	 2.7-4.3	 1.0-2.6

	ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำนอำรมณ์	 2.2-3.0	 1.1-2.1	 0-1.0

	ด้ำนบทบำททำงสังคม	 	 3.8-5.0	 2.4-3.7	 1.0-2.3

	ด้ำนควำมกระฉับกระเฉง	 4.4-6.0	 2.7-4.3	 1.0-2.6

	ด้ำนอำกำรแสดง	 	 3.8-5.0	 2.4-3.7	 1.0-2.3

	ด้ำนผลกระทบจำกโรคไต	 3.8-5.0	 2.4-3.7	 1.0-2.3

	ด้ำนควำมยำกล�ำบำกจำกโรคไต	 3.8-5.0	 2.4-3.7	 1.0-2.3

	ด้ำนกำรท�ำงำน	 	 1.4-2.0	 0.7-1.3	 0-0.6

	ด้ำนกำรรับรู้	 	 4.4-6.0	 2.7-4.3	 1.0-2.6

	ด้ำนปฏิสัมพันธ์ในสังคม		 4.4-6.0	 2.7-4.3	 1.0-2.6

	ด้ำนกิจกรรมทำงเพศ	 	 3.8-5.0	 2.4-3.7	 1.0-2.3

	ด้ำนกำรนอนหลับ	 	 4.4-6.0	 2.7-4.3	 1.0-2.6

	ด้ำนแรงสนับสนุนทำงสังคม	 3.2-4.0	 2.1-3.1	 1.0-2.0

	ด้ำนควำมพึงพอใจที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่	 3.8-5.0	 2.4-3.7	 1.0-2.3

	ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรรักษำ	 5.2-7.0	 3.1-5.1	 1.0-3.0

 โดยรวม  5.2-7.0 3.1-5.1 1.0-3.0
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 3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

เนื่องจำกแบบสอบถำมคุณภำพชีวิตเฉพำะโรคไต

เ ร้ือรังเป ็นแบบสอบถำมที่ เป ็นมำตรฐำนอยู ่แล ้ว 

จึงไม่จ�ำเป็นต้องท�ำกำรตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ 

(content validity)	 ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถำมคุณภำพ

ชีวิตเฉพำะโรคไตเร้ือรังทดลองใช้กับผู ้ป่วยท่ีได้รับ 

กำรฟอกเลือดด ้วยเครื่ องไตเทียมที่มีคุณสมบัติ 

คล้ำยกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน	 20	 รำย	 ค�ำนวณหำค่ำ 

ควำมเชื่อมั่นได้ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟำของครอนบำค

เท่ำกับ	0.75	-	0.97

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยขออนุญำต

ด�ำเนินกำรวิจัยจำกผู ้อ�ำนวยกำรคลินิกเวชกรรม 

ด้ำนไตเทียมที่ขอเก็บข้อมูล	 จำกนั้นพบกลุ่มตัวอย่ำง

แนะน�ำตวั	ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของกำรวจัิย	และประโยชน์

ที่คำดว่ำจะได้รับ	 ด�ำเนินกำรพิทักษ์สิทธิโดยช้ีแจง 

ถึงสิทธิ์ในกำรถอนตัวจำกกำรวิจัย	 รวมทั้งแจ้งว่ำข้อมูล

จะได้รับกำรเก็บรักษำเป็นควำมลับ	 และน�ำมำใช้ใน 

กำรวิจัยครั้ งนี้ เท ่ำ น้ัน	 โดยจะน�ำเสนอข ้อมูลใน 

ภำพรวม	 เม่ือผู้ให้ข้อมูลยินดีเข้ำร่วมวิจัย	 ผู้วิจัยขอให ้

ผู้ให้ข้อมูลลงนำมในเอกสำรแสดงควำมยินยอม	 จำก

นั้นแจกแบบสอบถำมแก่กลุ่มตัวอย่ำง	 โดยใช้เวลำตอบ 

30-40	นำที	ทั้งนี้ด�ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำง

เดือนเมษำยนถึงเดือนพฤษภำคม	2561

 5. การวิเคราะห์ข ้อมูล	 ข ้อมูลส่วนบุคคล 

และข้อมูลคุณภำพชีวิตวิเครำะห์ด ้วยสถิติควำมถี ่

ร้อยละค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	 สถิติ 

สหสัมพันธ์เพียร์สัน	t-test	และ F-test

ผลการวิจัย
	 ผลกำรวิจัยในครั้งนี้พบว่ำ

 1.ข้อมูลทั่วไป	 กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้ป่วยท่ีได้รับ

กำรฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทียม	มอีำย	ุ40-50	ปีร้อยละ 

35.9	 เพศชำยร้อยละ	 62.5	 สถำนภำพสมรสคู่ร้อยละ	

54.2	 มีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยละ	 43.3	 อำชีพ

รับจ้ำงร้อยละ	 32.5	 ไม่มีรำยได้ร้อยละ	 38.3	 ไม่มีบุตร 

ร้อยละ	59.2	ใช้บัตรหลักประกันสุขภำพ	ร้อยละ	69.2	

โรคร่วมที่พบ	 คือ	 โรคควำมดันโลหิตสูงร้อยละ	 67.2	

สำเหตุของกำรเป็นโรคไต	 คือ	 โรคควำมดันโลหิตสูง

ร้อยละ	54	ควำมถี่ในกำรฟอกเลือด	คือ	3	ครั้ง/สัปดำห์ 

เดินทำงมำโรงพยำบำลเองร้อยละ	88.3	กลุ่มตัวอย่ำง 

มผีูด้แูลร้อยละ	70.8	โดยผูด้แูลส่วนใหญ่	คอื	ภรรยำหรอื

สำมีร้อยละ	46.6

 2.คุณภาพชีวิตของผู ้ป ่วยท่ีได้รับการฟอก

เลือดด้วยเครื่องไตเทียม  กลุ่มตัวอย่ำงมีคุณภำพชีวิต

โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง	( 	=	3.29,	SD	=	0.25)	

เมือ่พจิำรณำคณุภำพชวีติเป็นรำยด้ำน	พบว่ำ	มคีณุภำพ

ชวีติด้ำนควำมพงึพอใจต่อกำรรกัษำมำกทีส่ดุ	( =	6.19,	

SD =	0.98)	รองลงมำคือด้ำนควำมพึงพอใจที่ได้รับจำก

เจ้ำหน้ำท่ี	 ( =	 4.55,	 SD	 =	 0.47)	 ด้ำนอำกำรแสดง 

( =	4.11,	SD	=	0.56)	และด้ำนแรงสนบัสนนุทำงสงัคม	

( =	3.28,	SD	=	0.55)		และมีคุณภำพชีวิตด้ำนบทบำท 

ท่ีถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำนอำรมณ์น้อย

ทีส่ดุ	( =	0.40,	SD	=	0.42)	รองลงมำคอื	ด้ำนกำรท�ำงำน 

( =	0.62,	SD	=	0.41)	ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่อง

มำจำกปัญหำทำงด้ำนร่ำงกำย	( =	1.34,	SD	=	0.42)	

ด้ำนกจิ	กรรมทำงเพศ	( =	1.40,	SD	=	0.87)	ด้ำนควำม

กระฉบั	กระเฉง	( =	2.13,	SD	=	0.56)	และด้ำนกำรรบัรู ้

( =	2.15,	SD	=	0.85)	(ดังตำรำงที่	2)
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ตารางที่ 2		 ค่ำเฉลีย่	ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน	และระดบัของคณุภำพชวีติของผูป่้วยทีไ่ด้รบักำรฟอกเลอืดด้วยเครือ่ง 

	 	 	 ไตเทียม(	n=120	)

มิติคุณภาพชีวิต   SD ระดับ

	ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรรักษำ	 6.19	 0.98	 มำก

	ด้ำนควำมพึงพอใจที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่	 4.55	 0.47	 มำก

	ด้ำนอำกำรแสดง	 	 4.11	 0.56	 มำก

	ด้ำนแรงสนับสนุนทำงสังคม	 3.28	 0.55	 มำก

	ด้ำนสุขภำพจิต	 	 4.04	 0.52	 ปำนกลำง

	ด้ำนกำรนอนหลับ	 	 3.83	 0.63	 ปำนกลำง

	ด้ำนควำมเจ็บปวด	 	 3.74	 1.01	 ปำนกลำง

	ด้ำนผลกระทบจำกโรคไต	 3.74	 0.76	 ปำนกลำง

	ด้ำนบทบำททำงสังคม	 	 3.63	 0.85	 ปำนกลำง

	ด้ำนควำมคิดเห็นด้ำนสุขภำพทั่วไป	 3.18	 0.38	 ปำนกลำง

	ด้ำนปฏิสัมพันธ์ในสังคม		 3.13	 0.60	 ปำนกลำง

	ด้ำนควำมยำกล�ำบำกจำกโรคไต	 2.76	 1.13	 ปำนกลำง

	ด้ำนกำรท�ำหน้ำที่ด้ำนร่ำงกำย	 2.28	 0.55	 ปำนกลำง

	ด้ำนกำรรับรู้	 	 2.15	 0.85	 น้อย

	ด้ำนควำมกระฉับกระเฉง	 2.13	 0.56	 น้อย

	ด้ำนกิจกรรมทำงเพศ	 	 1.40	 0.87	 น้อย

	ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำนร่ำงกำย	 1.34	 0.42	 น้อย

	ด้ำนกำรท�ำงำน	 	 0.62	 0.41	 น้อย

	ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำนอำรมณ์	 0.40	 0.42	 น้อย

 คุณภาพชีวิตรวม  3.29 0.25 ปานกลาง

 3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ 

ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผลกำรวิจัย

พบว่ำอำยุมีควำมสัมพันธ์ทำงลบในระดับปำนกลำงกับ

คณุภำพชวีติด้ำนกำรท�ำหน้ำทีด้่ำนร่ำงกำย			ด้ำนบทบำท

ที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำนร่ำงกำย 

และ	 ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำ 

ทำงด้ำนอำรมณ์	(r	=	-0.40,	-0.32	และ	-0.31	ตำมล�ำดับ) 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	 0.01	 และอำยุ

มีควำมสัมพันธ์ทำงลบในระดับต�่ำกับคุณภำพชีวิต 

ด้ำนกำรท�ำงำน	 (r	=	 -0.20)	อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 

ที่ระดับ	0.05	(ดังตำรำงที่	3)
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ตารางที่ 3		 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยกัุบคุณภำพชีวติของผู้ป่วยท่ีได้รบักำรฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทียม	(n=120)

ตารางที่ 4		 ค่ำสถติิทเีปรียบเทยีบคุณภำพชวีติระหว่ำงผูป่้วยท่ีได้รบักำรฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทียมชำย	และหญงิ	 

	 	 	 (n=120)

 มิติคุณภาพชีวิต ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (r)

คุณภาพชีวิต

(n = 120 คน)

ค่าสถิติ

 ค่า t ค่า df Sig. (2-tailed)

	ด้ำนกำรท�ำหน้ำที่ด้ำนร่ำงกำย	 -0.40**

	ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำนร่ำงกำย	 -0.32**

	ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำนอำรมณ์	 -0.31**

	ด้ำนกำรท�ำงำน	 	 -0.20*

	ด้ำนกำรท�ำหน้ำที่ด้ำนร่ำงกำย	 2.403	 118	 0.018

	ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำนร่ำงกำย	 2.417	 118	 0.017

	ด้ำนกำรท�ำงำน	 2.237	 118	 0.027

** p <0.01, * p<0.05

 4. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างผู้ป่วยท่ี

ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชายและหญิง 

ผู ้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหญิง

และชำยมีคุณภำพชีวิตด้ำนกำรท�ำหน้ำที่ด้ำนร่ำงกำย 

ด้ำนบทบำทท่ีถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำน

ร่ำงกำย	 และด้ำนกำรท�ำงำน	 แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัย

ส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	0.05	(ดังตำรำงที่	4)

 5. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในแต่ละด้าน

ของกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันด้วยสถิติ 

ANOVA	 พบว่ำมีเพียงหกด้ำนที่มีควำมแตกต่ำงกัน

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	คือ	 1)	ด้ำนกำรท�ำหน้ำที่ด้ำนร่ำงกำย 

2)	 ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำง

ด้ำนร่ำงกำย	 3)	 ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำก 

ปัญหำทำงด้ำนอำรมณ์	4)	ด้ำนแรงสนับสนุนทำงสังคม	 

5)	 ด้ำนควำมพึงพอใจที่ได ้รับจำกเจ้ำหน้ำที่	 และ 

6)	 ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรรักษำ	 หมำยถึงมีคุณภำพ

ชีวิตอย่ำงน้อย	 1	 คู่แตกต่ำงกันในระหว่ำงผู้ป่วยที่ได้รับ

กำรฟอกเลอืดทีม่สีถำนภำพสมรสต่ำงกนั	จงึทดสอบรำย

คู่	ผลกำรวิเครำะห์รำยคู่ดังนี้	(ดังตำรำงที่	5)
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ตารางที่ 5		 ผลเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยคุณภำพชีวิตในแต่ละด้ำน	ระหว่ำงกลุ่มสถำนภำพสมรสที่ 

	 	 	 แตกต่ำงกนัเป็นรำยคูท่ีพ่บว่ำมนียัส�ำคญัของผูป่้วยทีไ่ด้รบักำรฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม	(n=120)

	ด้ำนกำรท�ำหน้ำที่ด้ำนร่ำงกำย	 คู่	 โสด	 -.2557	 0.048

	 หม้ำย	 โสด	 -.3480	 0.020

	ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำก	 คู่	 โสด	 -.2285	 0.021

	ปัญหำทำงด้ำนร่ำงกำย	 หม้ำย	 โสด	 -.2817	 0.013

	ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำ	 โสด	 หม้ำย	 .2289	 0.048

	ทำงด้ำนอำรมณ์

	ด้ำนควำมพึงพอใจที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่	 คู่	 โสด	 .2308	 0.037

	ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรรักษำ	 คู่	 โสด	 .4677	 0.045

	ด้ำนแรงสนับสนุนทำงสังคม	 คู่	 หม้ำย	 .2436	 0.046

	 ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 

ทีม่สีถำนภำพสมรสคู่กบัโสด	และหม้ำยกบัโสดมคุีณภำพ

ชีวิตด้ำนกำรท�ำหน้ำที่ด้ำนร่ำงกำยแตกต่ำงกันอย่ำง 

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	0.05	

	 ผูป่้วยท่ีได้รบักำรฟอกเลอืดทีมี่สถำนภำพสมรสคู ่

กับโสด	และหม้ำยกับโสดมีคุณภำพชีวิตด้ำนบทบำท

ที่ถูกจ�ำกัดอันเน่ืองมำจำกปัญหำทำงด้ำนร่ำงกำย 

แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	0.05

	 ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดที่มีสถำนภำพสมรส

โสดกับหม้ำยมีคุณภำพชีวิตด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัด 

อันเนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำนอำรมณ์แตกต่ำงกันอย่ำง

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	0.05	

	 ผูป่้วยทีไ่ด้รับกำรฟอกเลอืดทีม่สีถำนภำพสมรสคู่ 

กับหม้ำยมีคุณภำพชีวิตด้ำนแรงสนับสนุนทำงสังคม 

แตกต่ำงกัน	อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	0.05	

	 ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 

ทีม่สีถำนภำพสมรสคูก่บัโสดมคุีณภำพชีวติด้ำนควำมพงึ

พอใจท่ีได้รับจำกเจ้ำหน้ำท่ีและด้ำนควำมพึงพอใจต่อ 

กำรรกัษำแตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั	0.05		

 ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

ท่ีมีสถำนภำพสมรสคู่กับโสดมีคุณภำพชีวิตด้ำนควำม	

พึงพอใจต่อกำรรักษำแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำง

สถิติที่ระดับ	0.05

 ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ท่ีเดินทำงมำโรงพยำบำลด้วยตนเองกับกลุ่มท่ีผู้ดูแล

พำมำมคีณุภำพชีวติแตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัส�ำคัญทำงสถิติ

ที่ระดับ	0.01

	 ผู้ป่วยท่ีได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

มีค่ำฮีโมโกลบินและค่ำฮีมำโตคริตมีควำม	 สัมพันธ์ทำง

บวกในระดับต�่ำกับคุณภำพชีวิตด้ำนกำรนอนหลับ 

(r	=	0.293	และ	0.239	ตำมล�ำดับ)	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ	0.01

คุณภาพชีวิต (I)

สถานภาพ

สมรส

(J) 

สถานภาพ

สมรส

คะแนน

ความแตกต่าง 
(I-J)

ค่า P
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อภิปรายผลการวิจัย
	 ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม

มีค่ำเฉลี่ยคะแนนคุณภำพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับ 

ปำนกลำง	 โดยกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ	 67.5	 ได้รับกำร 

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	3	ครั้ง/สัปดำห์	ท�ำให้มีผล

ต่อกำรท�ำงำนและกำรเข้ำสงัคม	มค่ีำใช้จ่ำยในกำรรกัษำ	

ประกอบกับกำรที่ผู ้ป่วยมีร่ำงกำยอ่อนแอ	 ภูมิคุ ้มกัน

ลดลง	 ท�ำให้ติดเชื้อได้ง่ำย	 ท�ำให้คุณภำพชีวิตลดลง 

แต่ผู้ป่วยร้อยละ	70.8	มีผู้ดูแล	คือ	ผู้ดูแลร้อยละ	46.6 

เป็นภรรยำ/หรือสำมี	 ประกอบกับผู้ป่วยมีเจ้ำหน้ำที่

หน่วยไตเทียมคอยดูแลเป็นอย่ำงดี	 ดังจะเห็นได้จำก

คุณภำพชีวิตด้ำนควำมพึงพอใจที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่	

และควำมพึงพอใจต่อกำรรักษำมีค่ำเฉลี่ยคะแนนใน

ระดับมำกทั้ง	 2	 ด้ำน	 จึงท�ำให้ผู้ป่วยรับรู้ว่ำมีคุณภำพ

ชีวิตอยู่ในระดับปำนกลำง	 ผลกำรวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง

กับหลำยกำรศึกษำที่พบว่ำ	ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียมมีคุณภำพชีวิตโดยรวม	 อยู่ในระดับ

ปำนกลำง	(รุ้งลำวัลย์	ยี่สุ ่นแก้ว	และคณะ,	2559; 

จ�ำรัส	 สำระขวัญ,	 และคณะ,	 2560)	 อย่ำงไรก็ตำมไม่

สอดคล้องกับกำรศึกษำของ	 Tahery, Karmangar, 

Cheraghian, Mousavi, & Solaimanzadeh (2013) 

พบว่ำ	 ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมี

คุณภำพชีวิตอยู่ในระดับต�่ำ

 คุณภำพชีวิตรำยด้ำนของผู ้ป ่วยที่ได ้ รับกำร 

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	พบว่ำ	ด้ำนควำมพึงพอใจ

ต่อกำรรกัษำอยู่ในระดบัมำกทีส่ดุ	รองลงมำคอื	ด้ำนควำม

พึงพอใจที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่	 อำจเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่

ของห้องไตเทียมให้ควำมเป็นกันเอง	 ดูแลเอำใจใส่ผู้ป่วย

เป็นอย่ำงดี	เท่ำเทียมกันและสม�่ำเสมอ	รวมทั้งสื่อสำร

ที่ชัดเจน	 สอดคล้องกับกำรศึกษำของจ�ำรัส	 สำระขวัญ

และคณะ	(2560)	ทีพ่บว่ำ	คณุภำพชวีติด้ำนควำมพงึพอใจ 

ที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่และควำมพึงพอใจต่อกำรรักษำ 

อยูใ่นระดบัมำก	ส่วนคุณภำพชวีติด้ำนบทบำททีถ่กูจ�ำกัด 

อันเนื่องมำจำกปัญหำด้ำนอำรมณ์อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด	 

รองลงมำคอื	ด้ำนกำรท�ำงำน	อำจเนือ่งจำกผูป่้วยร้อยละ	

67.5	ต้องมำฟอกเลอืดทีค่ลนิกิ	3	ครัง้/สปัดำห์	แต่ละครัง้

ใช้เวลำ	4-5	ชั่วโมง	ท�ำให้ถูกจ�ำกัดเรื่องเวลำ	และอิสระ

ในกำรท�ำกิจกรรมอื่น	 จึงส่งผลกระทบต่อกำรท�ำงำน 

ภำวะจิตใจ	และบทบำททำงสังคมของผู้ป่วย

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต 
 1) อาย	ุมคีวำมสัมพนัธ์ทำงลบในระดบัปำนกลำง 

กบัคณุภำพชวีติด้ำนกำรท�ำหน้ำทีด้่ำนร่ำงกำย	ด้ำนบทบำท 

ท่ีถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำนร่ำงกำย	 และ 

ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำง 

ด้ำนอำรมณ์	และอำยุมีควำมสัมพันธ์ทำงลบในระดับต�่ำ

กับคุณภำพชีวิตด้ำนกำรท�ำงำน	 เนื่องจำกผู้ป่วยท่ีได้รับ 

กำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมท่ีมีอำยุมำกข้ึน	 มีผล 

ต่อสุขภำพและกำรท�ำหน้ำท่ีของร่ำงกำยทรุดโทรมลง 

ท�ำงำนได้ลดลง	ควำมแขง็แรงทำงกำยภำพลดลง	ส่งผลต่อ 

กำรด�ำเนนิชีวติประจ�ำวนัจงึท�ำให้มคีณุภำพชีวติท้ัง	4	ด้ำน 

ลดลง	 สอดคล้องกับกำรศึกษำของกมลรัตน์	 บัญญัติ 

นพรัตน์	 และศิริรัตน์	 อนุตระกูลชัย	 (2560)	 ที่พบว่ำ 

อำยมุผีลต่อคณุภำพชวีติด้ำนร่ำงกำย	และสอดคล้องกบั

กำรศึกษำของ	Gerogianni, & Babatskikou (2014) 

ที่พบว่ำ	อำยุมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน	

อนึง่ร่ำงกำยและจติใจมคีวำมเก่ียวข้องกนั	เมือ่คณุภำพชีวติ

ทำงกำยดงักล่ำวลดลง	 จงึท�ำให้คณุภำพชีวติด้ำนอำรมณ์

ลดลงด้วย 

 2) เพศ	 ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่อง 

ไตเทียมหญิงและชำยมีคุณภำพชีวิตแตกต่ำงกันใน 

ด้ำนกำรท�ำหน้ำท่ีด้ำนร่ำงกำย	 ด้ำนบทบำทท่ีถูกจ�ำกัด 

อนัเนือ่งมำจำกปัญหำทำงด้ำนร่ำงกำย	และด้ำนกำรท�ำงำน	

กำรที่เพศมีอิทธิพลต่อคุณภำพชีวิต	อำจเนื่องจำกสังคม

ไทยได้ก�ำหนดบทบำทให้เพศชำยเป็นผู้น�ำครอบครัว	
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ส่วนเพศหญงิเป็นแม่บ้ำน	และต้องให้ควำมเคำรพในกำร

เป็นผู้น�ำครอบครัวของเพศชำย	 ขณะเดียวกันเพศชำย 

ยังได้รับควำมเคำรพ	 ยกย่อง	 นับถือจำกสังคม	 ท�ำให้

เพศชำยมองตนเองว ่ำมีคุณค ่ำมำกกว ่ำเพศหญิง 

(ดวงใจ	เปลีย่นบ�ำรงุ	อ้ำงในวไิลพร	ข�ำวงษ์และจตพุร	หนสูวสัดิ,์ 

2554)	 ในขณะที่เพศหญิงมีควำมรู้สึกว่ำ	 ตนเองมีควำม

สำมำรถทำงด้ำนร่ำงกำยต�่ำกว่ำเพศชำย	 มีกำรปรับตัว

ได้ยำกกว่ำ	รวมทั้งเพศหญิงมีระดับกำรพึ่งพำผู้อื่น	และ

มีข้อจ�ำกัดในกำรท�ำกิจวัตรประจ�ำวันมำกกว่ำเพศชำย 

สิ่งต่ำงๆ	เหล่ำนี้ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย	ผลกำร 

วิจัยสอดคล้องกับกำรศึกษำของ	 Oliveira,	 (2016) 

ทีพ่บว่ำ	เพศหญงิมคีะแนนคุณภำพชีวติต�ำ่ในด้ำนบทบำท 

ทำงกำย	อำกำร	กำรท�ำหน้ำทีท่ำงกำย	อำรมณ์	พลงังำน

และควำมเหน่ือยล้ำ	เช่นเดียวกับกำรศึกษำของ

ธงชัย	ผลด	ีและอมรรตัน์	อนวุฒัน์นนทเขต	(2559)	ทีพ่บว่ำ	

เพศชำยทีไ่ด้รับกำรฟอกเลอืดมคุีณภำพชวีติด้ำนร่ำงกำย

ดีกว่ำเพศหญิงที่ได้รับกำรฟอกเลือด	 และสอดคล้องกบั

กำรศกึษำของ	Gerogianni & Babatskikou (2014) 

ที่พบว่ำ	เพศชำยมีผลต่อบทบำทในครอบครัวและควำม

สำมำรถในกำรท�ำงำน

 3) สถานภาพสมรส	ผูป่้วยทีไ่ด้รบักำรฟอกเลอืด

ด้วยเครื่องไตเทียมที่มีสถำนภำพสมรสคู่	 โสดและหม้ำย	

มีคุณภำพชีวิตแตกต่ำงกันในด้ำนกำรท�ำหน้ำท่ีด้ำน

ร่ำงกำย	 ด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำ

ทำงด้ำนร่ำงกำย	และด้ำนบทบำทที่ถูกจ�ำกัดอัน

เนือ่งมำจำกปัญหำทำงด้ำนอำรมณ์	โดยผูป่้วยทีม่สีถำนภำพ

สมรสโสดมีคุณภำพชีวิตทั้ง	 3	 ด้ำนดีกว่ำผู ้ป่วยที่มี

สถำนภำพสมรสคู่	และหม้ำย	สำเหตุอำจเกิดจำกผู้ป่วย

ที่มีสถำนภำพสมรสโสดอยู่คนเดียว	มีอิสระ	ไม่ต้องถำม	

ปรึกษำหรือขออนุญำตใคร	เมื่อต้องกำรท�ำกิจกรรมใด

ก็ท�ำได้ทันที					

	 ผู ้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ที่ มี ส ถ ำ นภ ำพสม ร สคู ่ / ห ม ้ ำ ย มี คุ ณภ ำพชี วิ ต 

ด้ำนแรงสนับสนุนทำงสังคมแตกต่ำงกัน	 กล่ำวคือ 

ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดมีสถำนภำพสมรสคู่ร้อยละ	

54.2	และผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดร้อยละ	46.6 

ได้รบัแรงสนบัสนนุทำงสงัคมหรอืได้รบักำรดแูลจำกภรรยำ

หรือจำกสำมีในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ	 ในขณะท่ี 

ผู้ป่วยท่ีได้รับกำรฟอกเลือดท่ีมีสถำนภำพสมรสหม้ำย

ร้อยละ	 25.0	 มักขำดคนดูแลให้ก�ำลังใจ	 จึงท�ำให้ 

ผู ้ป ่วยที่มีสถำนภำพสมรสคู ่/หม้ำยมีคุณภำพชีวิต 

ด้ำนแรงสนับสนุนทำงสังคมแตกต่ำงกัน	 สอดคล้องกับ

กำรศึกษำของ	Hosny, Kamil, & Foda. (2017)	พบว่ำ 

สถำนภำพสมรสมีผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับ

กำรฟอกเลือด	 โดยสถำนภำพสมรสและคุณภำพชีวิต 

มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมำก	(Rajha, 2018)	และปัจจัย

ท่ีมผีลต่อคุณภำพชีวติของผูป่้วยท่ีได้รับกำรฟอกเลอืดคอื

สถำนภำพสมรสคู่	(Lee, Kim, & Kim, 2015) 

	 ผูป่้วยทีไ่ด้รบักำรฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีมทีม่ี

สถำนภำพสมรสคู/่โสดมีคุณภำพชวีติด้ำนควำมพงึพอใจ

ท่ีได้รับจำกเจ้ำหน้ำท่ี	 และควำมพึงพอใจต่อกำรรักษำ

แตกต่ำงกัน	 ดังจะเห็นว่ำผู้ป่วยท่ีได้รับกำรฟอกเลือด 

ที่มีสถำนภำพสมรสคู ่มีที่ปรึกษำเป็นสำมี/ภรรยำ 

เมือ่มปัีญหำหรอืข้อข้องใจทำงกำรรกัษำกม็สีำม/ีภรรยำ

คอยช่วยเหลือ	 เช่น	 สอบถำมเจ้ำหน้ำท่ี	 และได้รับกำร

ตอบสนองควำมต้องกำรจำกเจ้ำหน้ำที่	ท�ำให้ผู้ป่วย

มคีวำมพงึพอใจทีไ่ด้รบัจำกเจ้ำหน้ำทีแ่ละควำมพงึพอใจ 

ต่อกำรรักษำ	

 4) การเดินทางมาโรงพยาบาล	ผูป่้วยท่ีได้รับกำร

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมท่ีเดินทำงมำโรงพยำบำล

ด้วยตนเองกับมีผู้ดูแลพำมำมีคุณภำพชีวิตแตกต่ำงกัน	

เนื่องจำกผู้ป่วยร้อยละ	88.3	มำโรงพยำบำลด้วยตนเอง	

กำรจะมำโรงพยำบำลด้วยตนเองได้ผูป่้วยต้องมสีขุภำพดี	

โดยจะเห็นว่ำผู้ป่วยร้อยละ	35.9	มีอำยุ	41-50	ปี	หรือ

เป็นผู้ใหญ่ตอนต้น	 ผู้ป่วยจึงมีร่ำงกำยแข็งแรง	 และมำ

โรงพยำบำลด้วยตนเองได้	 สอดคล้องกับกำรศึกษำของ
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นิภำ	 อัยยสำนนท์	 (2552)	 พบว่ำ	 ผู้ป่วยที่เดินทำงมำ 

โรงพยำบำลเองมคีณุภำพชีวิตโดยรวมด้ำนสขุภำพทัว่ไป

ดีกว่ำผู้ป่วยที่ต้องมีคนพำมำ

 5) ฮีโมโกลบนิและฮมีาโตครติ	ผูป่้วยทีไ่ด้รบักำร 

ฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม	 ฮโีมโกลบนิและฮมีำโตครติ 

มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับต�่ำกับคุณภำพชีวิต 

ด้ำนกำรนอนหลับ	 หรือผู ้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือด

ที่มีผลเลือดทำงห้องปฏิบัติกำร	 คือ	 ฮีโมโกลบินและ 

ฮมีำโตครติสูง	หรอืมภีำวะสขุภำพดจีะมคีะแนนคุณภำพ

ชวีติด้ำนกำรนอนหลับดีกว่ำ	สอดคล้องกบักำรศึกษำของ 

รุง้ลำวลัย์	ยีสุ่น่แก้ว	สรุชำต	ิณ	หนองคำย	ชยัวฒัน์	ฉำยำกุล 

และดุสิต	 สุจิรำรัตน์	 (2559)	 พบว่ำ	 ผลเลือดทำงห้อง

ปฏบิตักิำร	คอื	ฮโีมโกลบนิและฮมีำโตครติมคีวำมสมัพนัธ์

กับคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วย

เครื่องไตเทียม

สรุปผลการวิจัย
	 กำรศกึษำปัจจยัทีม่ผีลต่อคณุภำพชวีติของผูป่้วย

ที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำมำรถสรุป

ผลตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยได้ดังนี้	 ผู้ป่วยที่ได้รับ

กำรฟอกเลือดมีคณุภำพชีวติโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง	

ปัจจยัท่ีมีผลต่อคณุภำพชีวิตของผู้ป่วยท่ีได้รบักำรฟอกเลือด	

คือ	อำยุ	 เพศ	สถำนภำพสมรส	กำรมำโรงพยำบำล	

ฮีโมโกลบินและฮีมำโตคริต

ข้อเสนอแนะการวิจัย
	 1.	 ผู ้ มีส ่วนเกี่ยวข ้องของคลินิกเฉพำะทำง

เวชกรรมด้ำนไตเทียมท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่ำง	 สำมำรถน�ำ

ข้อมูลท่ีได้ไปส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยท่ีได้รับกำร

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้ดียิ่งขึ้น

	 2.	 เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยท่ีได้รับ

กำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	พยำบำลควรประเมิน 

และจดักำรกบัอำกำรทีส่มัพนัธ์กบัโรคไตวำยเรือ้รงัระยะท้ำย 

ควบคุมควำมรุนแรงของโรคร่วม	 และแสวงหำแหล่ง

สนับสนุนที่เหมำะสมให้กับผู้ป่วย

	 3.	 ควรมีกำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภำพชีวิต

ของผู้ป่วยที่ได้รับกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง	 และศึกษำ

คุณภำพชีวิตของผู้ป่วยท่ีได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่อง

ไตเทียม	ล้ำงไตทำงช่องท้อง	และกำรปลูกถ่ำยไต
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