
- 4 -

Corresponding to: Patpiya Sirasaporn, Department of PM&R,
Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

40002.
E-mail: spatpiya@kku.ac.th

Original Articles / นิพนธตนฉบับ

คณุภาพชวีติของผูปวยท่ีไดรับขาเทียมระดับเหนือเขาและใตเขา

พัทธปยา สีระสาพร พ.บ., ณัฐเศรษฐ มนิมนากร พ.บ., ว.ว. เวชศาสตรฟนฟู,
เอกสิทธิ ์ภูศิริภิญโญ พ.บ., ว.ว. เวชศาสตรฟนฟู
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

เวชศาสตรฟนฟูสาร 2553; 20(1): 4-9
J Thai Rehabil Med 2010; 20(1): 4-9

ABSTRACT

Quality of Life of Trans-femoral and Trans-tibial Amputees
after Receiving Prosthesis

Sirasaporn P, Manimmanakorn N, Pusiripinyo E
Department of Physical Medicine and Rehabilitation,
Faculty of Medicine, Khon Kaen University

Objectives: To study quality of life (QOL) and factors
affecting QOL of trans-femoral and trans-tibial amputees
after receiving prosthesis.
Study design: Cross-sectional descriptive study
Setting: Prosthetic & Orthotic Unit, Srinagarind hospital
Subjects: Fifty patients who received trans-femoral or trans-
tibial prosthesis during June 2007 - March 2008
Methods: Subjects were interviewed with a 2-part
questionnaire: demographic data and WHOQOL-BREF-
THAI
Results: There were 82% males and 18% females with an
average age of 42 years old (SD 14.15); 38% trans-femoral
and 62% trans-tibial amputees. The average QOL scores
of physical,  psychological,  social relationships,
environmental and overall were 22.82 (SD 2.69), 20.52 (SD
2.92), 9.16 (SD 1.96), 24.36 (SD 3.12) and 82.60 (SD 7.22),
respectively. These reflected the moderate level of quality
of life. Besides, self income affected social relationships
QOL score (p = 0.000). Amputees having income less
than 5,000 baht per month had better score than those
having income 5,000 – 10,000 baht per month. Furthermore,
income satisfaction and cause of amputation were
significantly related with environmental QOL score (p =
0.030 and 0.010 consecutively). Those with income
satisfaction had a higher environmental QOL score than
those without satisfaction. Those having amputation due
to disease had higher environmental QOL score than those
with amputation following a trauma. Those aged 56-65
years old had environmental QOL score higher than those

aged 36-45 years old (p = 0.013); and those aged 46-55
years old had significantly higher score than those aged
36-45 years old (p = 0.015).

Conclusion: Trans-femoral and trans-tibial amputees had
moderate QOL score which were influenced by self
income, income satisfaction, cause of amputation and age.
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บทคัดยอ

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและปจจัยที่ มีผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูปวยที่ไดรับขาเทียมระดับเหนือเขาและใตเขา
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง
สถานที่ ทําการวิ จั ย: หน วยกายอุปกรณ เสริมและเทียม
โรงพยาบาลศรีนครินทร
กลุมประชากร: ผูปวยที่ ได รับขาเทียมระดับเหนือเขาหรือ
ใตเขาขางใดขางหนึง่จํานวน 50 คน ในชวงเดอืนมิถุนายน 2550
- มีนาคม 2551
วิธีการศกึษา: ใชแบบสอบถามเก็บขอมูล 2 สวน ประกอบดวย
ขอมูลทั่วไป และขอมูลดานคุณภาพชีวิต โดยใช WHOQOL-
BREF ฉบับภาษาไทย
ผลการศึกษา: ผูปวยมีอายุเฉล่ีย 42 ป (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
14.15) รอยละ 82 เปนเพศชาย 41 คน  รอยละ 18 เปนเพศหญิง
9 คน โดยรอยละ 38 เปนระดับเหนือเขา 19 คน และรอยละ 62
เปนระดับใตเขา 31 คน ผูปวยมีคาเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิต
ดานรางกายเทากับ 22.82 คะแนน (คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 2.69)
คุณภาพชีวิตดานจิตใจเทากับ 20.52 คะแนน (คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.92) คุณภาพชวิีตดานความสัมพนัธทางสังคมเทากับ
9.16 คะแนน (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.96) คุณภาพชีวิตดาน
ส่ิงแวดลอมเทากับ 24.36 คะแนน (คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 3.12)
คุณภาพชีวิตโดยรวมเทากับ 82.60 คะแนน (คาเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 7.22) โดยคะแนนคุณภาพชีวิตทุกดานบงช้ีวาผูปวยมี
คุณภาพชีวิตระดับกลาง ๆ สวนปจจัยดานรายไดตนเองมีความ
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สัมพันธกับคะแนนคุณภาพชีวิตดานสังคม (p = 0.000) โดย
กลุมที่มีรายไดตนเอง < 5000 บาทตอเดือนมีคะแนนคุณภาพ
ชีวิตดานสังคมสูงกวากลุมที่ มีรายไดตนเอง 5000 - 10000
บาทตอเดือน สวนปจจัยดานความเพียงพอตอรายไดและ
สาเหตุการตัดขามีความสัมพันธกับคะแนนคุณภาพชีวิตดานส่ิง
แวดลอม (p = 0.030 และ 0.010) โดยพบวา กลุมที่รูสึกวา
รายไดเพียงพอมีคะแนนคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอมสูงกวา
กลุมที่รูสึกวาไมเพียงพอ กลุมที่ตัดขาจากโรคมีคะแนนคุณภาพ
ชีวิตดานส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ สวน
ปจจัยดานอายุพบวากลุมอายุ 56-65 ป มีคะแนนคุณภาพ
ชีวิตดานส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมอายุ 36-45 ป (p = 0.013)
และกลุมอายุ 46-55 ปมีคะแนนคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม
สูงกวากลุมอายุ 36-45 ป (p = 0.015)
สรุป: คะแนนคุณภาพชีวิตของผูที่ไดรับขาเทียมระดับเหนือเขา
และใตเขาอยูในระดับกลาง ๆ ทัง้หมด โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
คุณภาพชีวิตไดแก รายไดตนเอง รายไดเพียงพอ สาเหตุการ
ตัดขา และอายุ

คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต ผูปวยขาขาด ขาเทียม
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บทนํา

ผู พิการที่ ถู กตัดขาเปนอี กกลุ มหนึ่ งที่ ได รับบริการทาง
เวชศาสตรฟนฟู สาเหตุสวนใหญของการถูกตัดขานั้นแตกตาง
กันในแตละชวงอายุกลาวคือ ในวัยเด็กเกิดจากความผิดปกติ
แตกําเนิด วัยรุนเกิดจากอุบัติเหตุจราจร วัยชรามักเกิดจาก
ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานและโรคความผิดปกติของ
หลอดเลือด(1) ผู พิ การขาขาดที่ มารับการบริการจากโรง-
พยาบาลศรีนครินทรมีประมาณ 120 คนตอป โดยเปนการขาด
ระดับสะโพก เหนอืเขา เขา ใตเขา และระดับขอเทา

การถู กตั ดขาย อมถือว าเป นความสูญเสี ยที่ ย่ิ งใหญ
มีปฏิ กิ ริยาตอบสนองทางกาย  อารมณ  พฤติกรรมตางกัน
ทําใหเกิดปญหารวมกันหลาย ๆ อยาง ทั้งปญหาทางกาย จิตใจ
สังคมและเศรษฐกิจ(1) ลวนสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตทั้งส้ิน
จึงมีความจําเปนตองไดรับการแกไขไปพรอม ๆ กัน และเปน
หนาที่สําคัญของแพทยเวชศาสตรฟนฟูที่ตองชวยเพื่อใหผูพิการ
ไดรับการบําบัดฟนฟูอยางมีคุณภาพเพื่อนําไปสูการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี(2)

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2535 กลาวไววา
“คุณภาพชีวิต” ประกอบดวยคํา คุณภาพ หมายถึง ลักษณะดี
ประจําบุคคลหรือส่ิงของ สวนคําวา ชีวิต หมายถงึ ความเปนอยู
ดังนั้นคุณภาพชีวิตจึงหมายถึง ลักษณะความเปนอยูที่ดีของ

บุคคล ส วนองคการอนามั ยโลกระบุ ว าคุณภาพชี วิตเปน
มโนทศันหลายมิติทีป่ระสานกนัระหวางการรับรูของบุคคลในดาน
รางกาย จิตใจ ระดับความเปนอิสระไมตองพึ่งพา ความสัมพนัธ
ทางสังคม ส่ิงแวดลอม ความเชื่อสวนบุคคล ภายใตวัฒนธรรม
คานิยมและเปาหมายในชีวิตของแตละบุคคล(3) โดยสรุปแลว
คําวาคุณภาพชีวิต เปนการรับรูดานความพึงพอใจของแตละ
บคุคลหรือความสุขใจของบคุคลในภาพรวมของชวิีตในขณะดาํเนนิ
ชีวิตอยูปจจุบัน

มีงานวิจัยในตางประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ของ
ผูที่ ถูกตัดขาระบุวา รอยละ 87 ของผูปวยที่ ถูกตัดขาระดับ
ใตเขาจากโรคหลอดเลือด ยังคงสามารถเดินไดเทียบเทากอน
ผาตัดโดยใชใชขาเทยีม(4) เม่ือใชแบบทดสอบจําเพาะที่ช่ือวา the
prosthetic evaluation questionnaire พบวาภาพรวมของความ
พึงพอใจในชีวิต คุณภาพชีวิตทั้งในแงการรับรูความสามารถของ
ตนและปฏิกิริยาทางดานจิตสังคมอยูในเกณฑที่ยอมรับได(5)

สวนผูปวยที่ถูกตัดขาเนื่องจากการไดรับอุบัติเหตุพบวารอยละ
57 ที่ ใชขาเทียมนั้ นไมพอใจกับขาเทียมที่ ได รับเนื่ องจากมี
แผลกดทับ และปวดที่ ตอขา(6) อนึ่ ง การใช แบบสอบถาม
(prosthesis evaluation questionnaire) ทีจํ่าเพาะสําหรับผูปวย
ที่ ได รับขาเทียม พบวาความพึงพอใจชีวิตนั้นอยู ระดับกลาง
ซ่ึงแบบสอบถามนี้ใหผลลัพธไมแตกตางกับการใชแบบสอบถาม
short form-36(7) เม่ือเปรียบเทียบถึงคุณภาพชีวิตของผูที่ถูกตัด
ขาในเขตเมืองเทียบกับเขตชนบทในประเทศแคนนาดาที่ ถูก
ตัดขาพบวาผูปวยทั้งสองกลุมสวนใหญมีความพึงพอใจในชีวิต(8)

จากการศึกษาผลลัพธทีเ่กิดขึ้นตอกาย จิต สังคม หลังจากที่
ผู ปวยถูกตัดขาในกลุมที่ มีอายุมากกวา 60 ป พบวาความ
สามารถทดถอยลงในชวงหนึ่งปแรกหลังผาตัด โดยมีปจจัยที่
เก่ียวของไดแก อายุ ระดับของขาที่ถูกตัด ความสมบูรณของ
ตอขา ความเจบ็ปวดและโรคประจําตัว(9) เม่ือใชแบบสอบถาม
The Trinity amputation and prosthesis experience scales
(TAPES)(10) พบว าคุณภาพชี วิตด านกาย จิต สั งคมและ
ส่ิงแวดลอมไมมีความแตกตางกันในชวงอายุ เพศ ระดับการ
ตัดขา และสาเหตุการตัดขา แตคุณภาพชีวิตมีความแตกตาง
กันในแงของระยะเวลาที่ไดใสขาเทียม สวนการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูญเสียอวัยวะจากการบาดเจ็บในประเทศจีนโดยใช
แบบสอบถามคณุภาพชวิีตทัว่ไปของ จาง จ้ิงผิง พบวาคุณภาพ
ชีวิตโดยรวมอยู ในระดับปานกลาง โดยความพึงพอใจดาน
ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง แตดาน
อัตมโนทัศนและสุขภาพและการทําหนาที่อยูในระดับตํ่า(11)

สวนงานวิจัยในประเทศไทยนั้น มีการศึกษาคุณภาพชีวิต
ของผู สูญเสียขาโดยใชแบบสอบถามทั่ วไปของชาน พบวา
สวนใหญอยูในระดับปานกลาง และคุณภาพชีวิตแตกตางกัน
ในแงของสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะ
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เวลาที่สูญเสียขา และโรคประจําตัว(12) อีกการศึกษาหนึ่งพบวา
อาชีพ รายไดรวมของครอบครัว การเห็นคุณคาของตนเอง การ
ไดรับสนับสนุนทางสังคม ความสามารถของตนเอง และการ
สนับสนุนดานวัตถุ มีผลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกาย
ภายในศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการในเขตปริมณฑลและกรุงเทพ-
มหานคร(13) จะเห็นไดวายังไมมีการศึกษาคุณภาพชีวิตโดยใช
แบบสอบถามในกลุมผูปวยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากอน
ซ่ึงเปนตัวแทนของสังคมเกษตรกรรม มีวิถีการดําเนินชีวิตที่
แตกตางจากภาคอื่นและเปนกลุมผูปวยหลักที่มารับบริการจาก
โรงพยาบาลศรีนครินทร ดังนั้น คณะผู วิจัยจึงสนใจศึกษาถึง
ระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยที่ไดรับขาเทียมระดับเหนือเขาและ
ใตเขาโดยใชแบบสอบถาม WHOQOL BREF-THAI และศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการบําบัด
ฟนฟูผูปวยตอไป

วธิกีารศกึษา
กลุมประชากร

ผูปวยที่ถูกตัดขาระดับเหนือเขา (trans-femoral amputa-
tion) หรือใตเขา (trans-tibial amputation) ขางใดขางหนึ่ง
ที่ มารับการบริการ ณ หน วยกายอุปกรณ เสริมและเทียม
โรงพยาบาลศรีนครินทร ในชวงต้ังแตเดือน มิถุนายน 2550 -
มีนาคม 2551 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 10 เดือน ทั้งนี้จากศึกษา
นํารอง และการคํานวณขนาดกลุ มตัวอย าง ควรมี จํานวน
ผูปวยทัง้ส้ิน 50 คน
เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria)
-   ไดใชขาเทยีมไมตํ่ากวา 6 เดือน
-    อายุ 15 - 65 ป
-   ไมมีปญหาในการส่ือสาร
-   ยินยอมเขารวมการวจัิย
เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria)
- มีภาวะทีมี่ผลตอการเรียนรูและความทรงจํา

เครื่องมือการวิจัย
แบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูล 2 สวน ไดแก ขอมูลทัว่ไป

22 ขอ และขอมูลด านคุณภาพชี วิต 26 ขอ โดยใช แบบ
วัดคุณภาพชี วิ ตขององค การอนามั ยโลกฉบั บภาษาไทย
(WHOQOL BREF-THAI)
ข้ันตอนการวิจัย
- อธิบายการตอบแบบสอบถาม และใหคํายืนยันในการเก็บ

รักษาขอมูลเปนความลับ ตลอดจนประโยชนที่ ไดรับจาก
การใหขอมูล

- ผู เขารวมวิจัยมีสิทธิอยางอิสระที่จะไมตอบคําถามใด ๆ
ที่ไมตองการตอบก็ได ถามีขอสงสัยซักถามได ถามีผูถาม
โดยอานใหผูปวยฟงเทานั้น ไมมีการชี้แจงอันนําไปสูการ

โนมนาวในคําตอบ ใชเวลาทัง้ส้ินประมาณ 30 นาที

วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
- ขอมูลทั่วไป นําเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่ รอยละ

คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- ขอมูลดานคุณภาพชีวิต นําเสนอในรูปคะแนนต่ําสุด สูงสุด

คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- ใช T test, one way analysis of variance (ANOVA) และ

Post Hoc tests เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
โดยใชโปรแกรม SPSS version 11.5 ทั้งนี ้งานวิจัยคร้ังนีไ้ด
ผ านการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมในมนุ ษย
มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ HE500404

ผลการศกึษา
ตารางที่  1 แสดงจํานวนรอยละขอมูลพื้นฐาน โดยกลุม

ผูปวยทัง้ส้ิน 50 คน เปนเพศชายรอยละ 82 เพศหญิงรอยละ 18
มีอายุ ตํ่าสุด 17 ป อายุสูงสุด 65 ป  อายุเฉล่ี ย 42.92 ป
(คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 14.15) สวนใหญมีอายุอยูในชวง 36-45
ป คิดเปนรอยละ 34 รอยละ 54 มีสถานภาพสมรสคู  รอยละ 52
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 28 ไมไดประกอบ
อาชีพ รองลงมารอยละ 24 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
รอยละ 64 ไมมีโรคประจําตัว สวนสิทธิในการรักษาพยาบาล
รอยละ 90 ใชสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพ

สาเหตุสวนใหญมาจากอุบติัเหตุบนทองถนน คิดเปนรอยละ
42 โดยรอยละ 62 เปนระดับใตเขา โดยสวนใหญรอยละ 68
เปนขางขวา รอยละ 32 ใชขาเทียมเปนระยะเวลา 6 เดือน - 1 ป
โดยรอยละ 50 ใชขาเทียม 6 - 12 ช่ัวโมงตอวัน (ดูตารางที่ 2)
สวนขอมูลดานเศรษฐกิจพบวา รอยละ 92 และรอยละ 86 มี
รายไดของตนเองและรายไดของครอบครัวนอยกวา 5,000 บาท
ตอเดือน ตามลําดับ แหลงรายไดของครอบครัวสวนใหญมาจาก
ตนเอง (รอยละ 62) และรอยละ 82 เห็นวารายไดไมเพียงพอ
(ดูตารางที่ 3) รอยละ 44 เห็นวาการปวยดวยโรคนี้ทําใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพลดลง รอยละ 36 ไมไดทํางานแลว
และรอยละ 54 ใชขนสงมวลชน (ดูตารางที่ 4) ดานคะแนน
คุณภาพชีวิตทุกดานบงช้ีวาคุณภาพชีวิตแตละดานอยูระดับ
กลาง ๆ (ดูตารางที ่5)

ปจจัยทีมี่ผลตอคะแนนคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอมคือ อายุ
(p = 0.035) สาเหตุการตัดขา (p = 0.024) และ ความ
เพียงพอตอรายได (p = 0.030) โดยพบวาผูปวยชวงอายุ 56-65
ป มีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกวากลุมผูปวยชวงอายุ 36-45 ป (p
= 0.013) และกลุมผูปวยชวงอายุ 46-55 ปมีคะแนนคุณภาพ
ชีวิตสูงกวากลุมผูปวยชวงอาย ุ36-45 ป (p = 0.015) สวนสาเหตุ
การตัดขาจากโรคมีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกวากลุมผูปวยที่มี
สาเหตุจากอบุัติเหตุ (p = 0.010) กลุมผูปวยทีรู่สึกวารายไดนั้น
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เพียงพอมีคะแนนคุณภาพชี วิตสูงกวากลุ มผู ปวยที่ รู สึกวา
รายไดนั้นไมเพียงพอ (p = 0.030) นอกจากนี้ปจจัยที่มีผลตอ
คะแนนคุณภาพชีวิตดานสังคมคือ รายไดตนเอง (p = 0.000)
ผูปวยที่ มีรายไดของตนเอง < 5000 บาทตอเดือนมีคะแนน
คุณภาพชีวิตสูงกวาผูปวยที่มีรายไดของตนเอง 5000 - 10000
บาทตอเดือน (ดูตารางที ่ 6)

ขอมูลดานพื้นฐาน จํานวน รอยละ
อายุ (ป)

16-25 7 14
26-35 7 14
36-45 17 34
46-55 6 12
56-65 13 26

เพศ
ชาย 41 82
หญิง 9 18

โรคประจําตัว
ไมมี 32 64
ความดันโลหิตสูง 4 8
โรคหัวใจ 1 2
หอบหืด 1 2
เบาหวาน 6 12
อื่น ๆ 6 12

สถานภาพสมรส
โสด 15 30
คู 27 54
หยา/แยก/หมาย 8 16

การศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ 1 2
ประถมศึกษา 26 52
มัธยมศึกษา 18 36
อนุปริญญา 4 8
อื่น ๆ 1 2

อาชีพ
รับราชการ 1 2
คาขาย 4 8
เกษตรกรรม 12 24
รับจาง 11 22
นักเรียน/นักศึกษา 5 10
ไมประกอบอาชีพ 14 28
อื่น ๆ 3 6

สิทธิพิเศษ
เบิกได 3 6
บัตรหลักประกันสุขภาพ 45 90
ประกันสังคม 2 4

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนรอยละของขอมลูดานพ้ืนฐานจําแนกตามอาย ุเพศ
โรคประจําตัว สถานภาพการสมรส การศึกษา การประกอบอาชีพ และ

สิทธิพิเศษ

ขอมูลดานสุขภาพ จํานวน รอยละ

สาเหตุท่ีถูกตัดขา
ผิดปกติแตกําเนิด 4 8
อุบัติเหตุ
- บนทองถนน 21 42
- จากการทํางาน 8 16
โรค
- โรคมะเร็ง 5 10
- โรคเบาหวาน 7 14
- โรคหลอดเลือด 2 4
- โรคอื่น ๆ 3 6

ระดับขาท่ีถูกตัด
เหนือเขา 19 38
ใตเขา 31 62

ขางของขาเทียม
ซาย 16 32
ขวา 34 68

ระยะเวลาท่ีไดใชขาเทียม
6 ด - 1 ป 16 32
1 ป - 5 ป 12 24
5 ป - 10 ป 12 24
> 10 ป 10 20

ระยะเวลาท่ีไดใชขาเทียมตอวัน
< 6 ชม. 3 6
6 - 12 ชม. 25 50
12 - 24 ชม. 22 44

ตารางท่ี 2   แสดงจํานวนรอยละของขอมูลดานสุขภาพจําแนกตามสาเหตุ
ตัดขา ระดับขา ขางของขาเทียม ระยะเวลาท่ีไดใชขาเทียม ระยะเวลา
ท่ีใชขาเทียมตอวัน

ขอมูลดานเศรษฐกิจ จํานวน รอยละ

รายไดตนเอง (บาท/เดือน)

< 5000 46 92
5000 - 10000 4 8

รายไดของครอบครัว
(บาท/เดือน)

< 5000 43 86
5000 - 10000 7 14

แหลงรายได
ตนเอง 31 62
คูครอง 7 14
อื่น ๆ 12 24

ความเพยีงพอตอรายได
เพียงพอ 9 18
ไมเพียงพอ 41 82

ตารางท่ี  3 แสดงจํานวนรอยละของขอมูลดานเศรษฐกิจจําแนกตาม
รายไดตนเอง รายไดของครอบครัว แหลงรายได ความเพียงพอตอรายได
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ขอมูลดานสังคม จํานวน รอยละ
การคมนาคม

ขนสงมวลชน 27 54
รถยนตสวนตัว 19 38
อื่น ๆ 4 8

ผลกระทบตอการทํางาน
ทํางานปกติ 4 8
ประสิทธิภาพลดลง 22 44
เปล่ียนอาชพี 4 8
ยังไมกลับทํางาน 2 4
ไมไดทํางานแลว 18 36

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนรอยละของขอมลูดานสังคมจําแนกตามผลกระทบ
ตอการทํางาน การคมนาคม

ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม ดานรางกาย ดานจติใจ ดานความสัมพันธทางสังคมและดานส่ิงแวดลอม

คะแนน ต่ําสุด สูงสุด คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล

รางกาย 17 28 35 22.82 2.693 คุณภาพชีวิตกลาง ๆ
จิตใจ 15 26 30 20.52 2.922 คุณภาพชีวิตกลาง ๆ
สังคม 3 15 15 9.16 1.963 คุณภาพชีวิตกลาง ๆ

ส่ิงแวดลอม 17 32 40 24.36 3.128 คุณภาพชีวิตกลาง ๆ
คะแนนรวม 71 96 130 82.60 7.220 คุณภาพชีวิตกลาง ๆ

       ปจจัย คา p-value

คะแนนคุณภาพชีวิต

โดยรวม รางกาย จิตใจ สังคม ส่ิงแวดลอม

อายุ P=0.540 P=0.715 P=0.188 P=0.839  P=0.035*
สถานภาพสมรส P=0.364 P=0.830 P=0.289 P=0.833 P=0.536
โรคประจําตัว P=0.404 P=0.104 P=0.414 P=0.825 P=0.078
เพศ P=0.416 P=0.683 P=0.096 P=0.320 P=0.890
การศึกษา P=0.317 P=0.132 P=0.704 P=0.854 P=0.471
การประกอบอาชีพ P=0.169 P=0.328 P=0.841 P=0.785 P=0.062
รายไดตนเอง (บาท/เดือน) P=0.730 P=0.915 P=0.696 P=0.000 P=0.670
รายไดครอบครัว (บาท/เดือน) P=0.554 P=0.186 P=0.222 P=0.050 P=0.765
สิทธิพิเศษ P=0.383 P=0.223 P=0.088 P=0.328 P=0.358
สาเหตุ P=0.920 P=0.446 P=0.534 P=0.272    P=0.024**
ระยะเวลาท่ีไดขาเทียม P=0.849 P=0.142 P=0.804 P=0.458 P=0.163
ระยะเวลาท่ีใชขาเทียมตอวัน P=0.247 P=0.101 P=0.454 P=0.248 P=0.342
ระดับขา P=0.354 P=0.084 P=0.147 P=0.937 P=0.128
ขางขาเทียม P=0.226 P=0.094 P=0.278 P=0.073 P=0.168
ความเพยีงพอตอรายได P=0.432 P=0.764 P=0.260 P=0.340 P=0.030

บทวจิารณ
จากการศึกษาคร้ังนี้พบวากลุมผูปวยมีคุณภาพชีวิตดาน

รางกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดลอม และโดยรวมอยู ในระดับกลาง ๆ
ทั้ งหมด ซ่ึ งสอดคลองกับการศึกษาจากประเทศจีน(11) และ
สุธิดา กาญจนรังษี(12) แมวาการศึกษาดังกลาวใชแบบสอบถาม
คุณภาพชีวิตที่ตางกัน การที่คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมและ
ดานรางกายอยูในระดับกลาง ๆ อาจเนื่องจากขาเทียมที่ไดมักมี
ประสิทธิภาพไมเทากับขาจริง ทําใหการทํากิจกรรมบางอยาง
ขาดประสิทธภิาพ เชน การขบัรถ การขึน้ลงบันได เปนตน สวน
คุณภาพชีวิตดานจิตใจอยูในระดับกลาง ๆ นั้น ดีกวาการศึกษา
ในประเทศจีนที่ พบวาอยู ในระดับตํ่า (11) ทั้ งนี้ คงเปนเพราะ
วัฒนธรรมและคานิยมในการดําเนินชีวิตของกลุมประชากร
ทีมี่เช้ือชาติแตกตางกัน สวนคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทาง
สังคมและดานส่ิงแวดลอมพบอยู ในระดับกลาง ๆ เชนกัน

ตารางท่ี 6 แสดงปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตโดยรวมและคุณภาพชีวิตแตละดาน (ดานรางกาย จิตใจ สังคมและส่ิงแวดลอม)
* post Hoc test พบวาอายุกลุมอายุ 56-65 ป มีคะแนนคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมอายุ 36-45 ป (p = 0.013) และกลุมอายุ 46-55
ป มีคะแนนคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมอายุ 36-45 ป (p = 0.015)
** post Hoc test พบวาสาเหตุการตัดขาจากโรคมีคะแนนคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมผูปวยท่ีมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ (p = 0.010)
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อาจเปนจากกลุมผู ปวยสวนใหญมีวัฒนธรรมแบบอีสานซ่ึ ง
เปนความสัมพันธระบบแบบเครือญาติใกลชิดกัน ไดรับความ
ชวยเหลือจากคนในครอบครัว และไดรับบริการดานสุขภาพ
มีสิทธิไดรับขาเทียมฟรีจากสิทธิการรักษาพยาบาลบัตรประกัน
สุขภาพแหงชาติ

จากการศึ กษาคร้ั งนี้ พบว าส วนใหญ เปนเพศชาย จบ
การศึกษาระดับประถม มีรายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน
และเปนระดับขาใตเขา และรอยละ 92 มีรายไดนอยกวา <
5000 บาทตอเดือน อาจมีผลตอคุณภาพชีวิต เพราะเกือบคร่ึง
ระบุวาประสิทธิภาพการทํางานลดลง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Schroppen(9) สาเหตุหนึ่งที่อาจทําใหรายไดนอยเพราะ
หนึ่ งในส่ี เปนผู สูงอายุและการตัดขาจากการเปนโรค เปนที่
นาสังเกตวา กลุมผูปวยชวงอายุ 56-65 ป มีคะแนนคุณภาพ
ชีวิตดานส่ิ งแวดลอมสูงกวากลุ มผู ปวยชวงอายุ  36-45 ป
อาจเปนเพราะมีครอบครัวชวยดูแลเอาใจใสผู สูงอายุซ่ึงมีโรค
เร้ือรัง ทําใหรูสึกวาชีวิตยังม่ันคง ในขณะที่กลุมวัยกลางคนถูก
ตัดขาจากอุบัติเหตุ เปนเร่ืองไมคาดฝน และทําใจยอมรับการ
สูญเสียขาไดลําบาก  สวนกลุมผูปวยที่รูสึกวารายไดนัน้เพียงพอ
มีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกวากลุ มผู ปวยที่ รู สึกวารายได ไม
เพียงพอ เพราะเมื่อเขารูสึกวารายไดสามารถตอบสนองความ
ตองการขั้นพื้นฐานได ยอมทําใหรับรูวาไดวาอยูในส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพที่ ดี ดังนั้น มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเรง
สงเสริมคุณภาพชีวิตทุก ๆ ดานใหดีย่ิงขึ้นตอไป เชน มีการ
ประสานงานระหวางศัลยแพทยและแพทย เวชศาสตรฟ นฟู
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อทําใหผูพิการที่ตัดขาจากอุบัติเหตุและ
อายุนอย ได รับขาเทียมที่ เหมาะสมกับอาชีพโดยเร็ว และ
สามารถกลับไปประกอบอาชีพและเปนผู หารายได ให กับ
ครอบครัวไดอีกคร้ัง

อนึ่ง การศึกษาคร้ังนี้ มีขอจํากัด เพราะผู เขารวมงานวิจัย
ส วนใหญ มีการศึกษาตํ่า  อาจไม เข าใจภาษาที่ ใช ในแบบ
สอบถาม ทําใหการแปลผลอาจมีความนาเช่ื อถือที่ ลดลง
นอกจากนี้แบบวัดคุณภาพชีวิตที่ใชนั้นเปนแบบทั่วไปซ่ึงไมได
จําเพาะในกลุมคนพิการขาขาดโดยตรง ควรมีการวัดคุณภาพ
ชีวิต โดยใชแบบวัดจําเพาะโรคโดยตรง เชน prosthesis
evaluation questionnaire(7) ซ่ึงควรมีการแปลเปนภาษาไทย
กอนนํามาใช  และควรทําการศึกษาแบบไปขางหนา (pro-
spective study) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตกอนและหลังการ
ไดรับขาเทียมเพื่อใหผลมีความนาเช่ือถือมากขึ้น

โดยสรุป หลังไดรับขาเทียมกลุมผูพิการขาขาดมีคะแนน
คุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับกลาง ปจจัยที่มีผลตอคะแนน
คุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม ไดแก อายุ รายไดเพียงพอ และ
สาเหตกุารตัดขา สวนปจจัยที่มีผลตอคะแนนคุณภาพชีวิตดาน
ความสัมพนัธทางสังคม ไดแก รายไดตนเอง
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