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ABSTRACT

Quality of Life in Persons with Spinal Cord Injury: a
Comparative Study between Those with Indwelling
Catheterization and Intermittent Catheterization
Pongboriboon P, Tongprasert S, Kovindha A.
*Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of 
Medicine, Chiang Mai University

Objectives: To compare quality of life (QOL) of persons
with spinal cord injury (SCI) between those with indwelling
catheterization (ID) and intermittent catheterization (IC) 
and find out reason for choosing ID as a main bladder 
management.
Study design: Cross-sectional and comparison study
Setting: Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
Subjects: Chronic SCI persons with duration of injury 
more than a year who needed urinary catheterization as 
a main bladder management.
Methods: Subjects were interviewed and completed 2
questionnaires: 1) ISCOS (International Spinal Cord
Society) core data Sets and lower urinary tract function
basic data set and 2) WHOQOL-BREF-THAI. Those with
ID were also asked why they chose ID.
Results: There were 108 individuals recruited into the
study, 79% male, 64% are younger than 40 years old,
29% tetraplegic, 38% ID and 31% having urinary 
incontinence. There were no significant difference in the
mean QOL scores of physical, psychological, social 
relationships and environmental between the two groups.
Within the age group of more than 40 years old, those 
with ID had higher mean social QOL score than those 
with IC (9.8, 8.1; p=0.02). Using multivariate analysis, 
confounding factors such as bladder management, 
duration of injury, severity of injury and incontinence 
were controlled and only age more than 40 years old 

was significantly related with low physical (-1.9; 95%CI 
-3.8 to -0.2; p=0.03) and social QOL scores (-1.1; 95%CI
-2.1 to -0.1; p=0.04). Ninety-five percent chose ID 
because of convenience.
Conclusion: Indwelling catheterization and intermittent
catheterization have no different effects on quality of life
of spinal cord injury persons. The main reason of choosing
indwelling catheterization is convenience.
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูที่บาดเจ็บไข 
สันหลังเรื้อรัง ระหวางกลุมที่คาสายสวนปสสาวะและสวนปสสาวะ 
เปนระยะ ๆ และเหตุผลที่เลือกวิธีการคาสายสวนปสสาวะ 
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาแบบตัดขวางและเปรียบเทียบ 
สถานที่ทำการวิจัย: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
กลุ่มประชากร: ผู้ที่บาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรังเป็นเวลานานมาก
กว่า 1 ปีและขับถ่ายปัสสาวะโดยการสวนปัสสาวะ
วิธีการศึกษา: ใชแบบสอบถามเก็บขอมูล 2 สวน คือ 1) ขอมูล 
ทั่วไปและขอมูลเกี่ยวกับการขับถายปสสาวะ (ISCOS core 
data Sets and lower urinary tract function basic data set) 
และ 2) แบบสอบถามเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการ 
อนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI)  
สำหรับผูที่คาสายสวนปสสาวะตองตอบแบบสอบถามเรื่องเหตุ 
ที่เลือกการคาสายสวนปสสาวะ 
ผลการศึกษา: ผูที่บาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรังทั้งหมด 108 คน 
รอยละ 79 เปนเพศชาย, รอยละ 64 อายุนอยกวาหรือเทากับ 
40 ป, รอยละ 29 เปนอัมพาตทั้งตัว, รอยละ 38 คาสายสวน 
ปสสาวะ, รอยละ 62 สวนปสสาวะเปนระยะ ๆ และรอยละ 31 
มีปสสาวะเล็ดราด. คาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 
กาย, ดานจิตใจ, ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม 
ของทั้ง 2 กลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ. 
เมื่อแยกพิจารณาแตละปจจัยพบวาที่ชวงอายุมากกวา 40 ป 
กลุมคาสายสวนปสสาวะมีคาเฉลี่ยคะแนนดานสัมพันธภาพ 
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ทางสังคมสูงกวากลุมที่สวนปสสาวะเปนระยะ ๆ อยางมีนัย 
สำคัญทางสถิติ (9.8, 8.1, p=0.02). เมื่อใช multivariate 
analysis เพื่อควบคุมตัวแปร ไดแก การสวนปสสาวะ, ระยะเวลา 
ที่เปนอัมพาต, ความรุนแรงของอัมพาต และการกลั้นปสสาวะ 
ไมได พบวาอายุมากกวา 40 ป มีความสัมพันธเชิงลบตอคะแนน 
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพกาย (-1.9; 95%CI -3.8 to -0.2; 
p=0.03) และดานสัมพันธภาพทางสังคม (-1.1; 95%CI -2.1 
to -0.1; p=0.04). สวนเหตุผลที่เลือกคาสายสวนปสสาวะนั้น 
รอยละ 95 ระบุวาการคาสายสวนปสสาวะสะดวกกวาการสวน 
ปสสาวะเปนระยะ ๆ 
สรุป: การคาสายสวนปสสาวะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูที่ 
บาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรังไมแตกตางจากการสวนปสสาวะเปน 
ระยะ ๆ และเหตุผลหลักที่เลือกคาสายสวนปสสาวะคือความ 
สะดวก 
คำสำคัญ: บาดเจ็บไขสันหลัง, การสวนปสสาวะ, คุณภาพชีวิต 
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บทนำ 
 ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง นอกจากมีปญหาทางดานการ 
เคลื่อนไหวและการรับความรูสึกแลว ยังมีภาวะกระเพาะปสสาวะ 
ทำงานผิดปกติ ซึ่งรุนแรงมากหรือนอยขึ้นกับระดับและความ 
รุนแรงของพยาธิสภาพที่ไขสันหลัง เปาหมายการฟนฟูคือใหมี
การกักเก็บและการขับถายปสสาวะใกลเคียงธรรมชาติที่สุด 
และปลอดภัยตอระบบทางเดินปสสาวะและชีวิตของผูปวย(1) 

ปจจุบันมีหลายวิธีที่ชวยใหผูปวยสามารถขับถายปสสาวะได 
เชน การคาสายสวนปสสาวะทั้งทางทอปสสาวะ(transurethral 
indwelling catheterization) และทางหนาทอง (suprapubic 
catheter), การสวนปสสาวะเปนระยะ ๆ ซึ่งผูปวยสวนเองหรือ
ผูอื่นสวนให การกระตุนใหกระเพาะปสสาวะหดตัว บีบขับให 
ปสสาวะไหลออกมาโดยวิธีตาง ๆ เชน การเคาะบริเวณเหนือ 
หัวหนาว การเกาตนขา, ตบบริเวณกน, การใชถุงยางตอกับถุง 
เก็บปสสาวะอีกทีหนึ่ง เปนตน 
 ปจจุบันยอมรับวาการสวนปสสาวะเปนระยะ ๆ (intermittent 
catheterization) ทั้งที่สวนดวยตนเองหรือผูอื่นสวนใหเปนทาง 
เลือกอันดับแรกสำหรับผูที่ไมสามารถปสสาวะไดเองหรือมี 
ปสสาวะเล็ดราด เนื่องจากปลอดภัยแมทำติดตอกันเปนเวลา 
นาน ลดภาวะแทรกซอน เชน ทางเดินปสสาวะติดเชื้อได ทั้งนี้ 
ขึ้นกับอุปกรณและวิธีการสวนที่ถูกตองดวย สวนการคาสาย 
สวนผานทอปสสาวะ ชวยควบคุมปสสาวะเล็ดราดได แตตอง 
ระวังไมใหสายสวนปสสาวะอุดตัน และถาใชสายสวนปสสาวะ 
(Foley catheter) ที่มีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญ หรือมีขนาด 
ลูกโปง (balloon) ที่ใหญเกินไป จะทำใหบริเวณคอกระเพาะ 
ปสสาวะและทอปสสาวะถูกกดและขยายตัวกวางออก (bladder 
neck and urethral erosion) มีผลใหปสสาวะซึมเล็ดออกมา 
รอบ ๆ สายสวน นอกจากนี้ยังไมปลอดภัยถาใชระยะยาว เพราะ 
เสี่ยงตอทางเดินปสสาวะติดเชื้อและมะเร็งกระเพาะปสสาวะได 
สวนการคาสายสวนทางหนาทอง เปนอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งมัก 

ใชเมื่อวิธีอื่นไมไดผล ชวยลดปญหาบริเวณคอกระเพาะปสสาวะ 
และทอปสสาวะถูกกดและขยายตัวกวางออกได แตไมปลอด 
ภัยเมื่อใชระยะยาวเพราะมีความเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนคลาย
การคาสายผานทอปสสาวะ ทั้งการคาสายสวนผานทอปสสาวะ 
และการคาสายสวนทางหนาทอง เปนวิธีที่ดอยกวาการสวน 
ปสสาวะเปนระยะ ๆ (2) อยางไรก็ดี แพทยยังแนะนำใหตรวจ 
ยูโรพลศาสตร (urodynamics), การทำงานของไต (renal 
function) และภาพทางรังสีของทางเดินปสสาวะสวนบนและ 
สวนลาง (upper and lower urinary tract imaging) อยาง 
นอยปละครั้ง เพื่อเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติ
ที่อาจเกิดกับทางเดินปสสาวะ ปองกันและแกไขภาวะแทรก 
ซอนที่เกิดขึ้น รวมทั้งใหคำปรึกษาแกผูปวยและผูดูแล 
 มีการศึกษาในตางประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดย Liu และ 
คณะ(3) พบวาผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่คาสายสวนปสสาวะ 
หรือสวนปสสาวะเปนระยะ ๆ มีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพจิตต่ำ
กวากลุมที่ควบคุมการขับถายปสสาวะไดหรือกลุมที่มีปสสาวะ
ออกมาเองแตกลั้นไมได (reflex voiding) สวน Oh และคณะ(4) 
ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวของกับสุขภาพ หรือ 
health-related QOL (HRQOL) ของกลุมผูปวยบาดเจ็บ 
ไขสันหลังซึ่งสวนปสสาวะเปนระยะ ๆ จำนวน 132 คน และ 
กลุมประชากรปกติจำนวน 150 คน พบวาถึงแมการสวน 
ปสสาวะเปนระยะ ๆ สามารถลดภาวะแทรกซอน เชน ติดเชื้อ 
ทางเดินปสสาวะและสามารถเขาสังคมไดขึ้น แตผูปวยบาดเจ็บ 
ไขสันหลังยังคงมีภาวะเจ็บปวย สวนใหญตองทานยาตอเนื่อง 
และไดรับการตรวจติดตามระยะยาว จึงทำใหมีคุณภาพชีวิต 
ลดลง อยางไรก็ตาม ยังพบผลการศึกษาของ Brillhart(5) ซึ่ง 
ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่ใชวิธีขับถาย
ปสสาวะตางกัน คือ ปสสาวะไดเอง, ปสสาวะออกมาเองแต 
กลั้นไมได, คาสายสวนปสสาวะทางทอปสสาวะหรือทางหนา 
ทอง, สวนปสสาวะเปนระยะ ๆ และการใชถุงยางตอลงถุง 
เก็บปสสาวะ พบวาทั้งหมดมีคุณภาพชีวิตไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญ 
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมมีผูปวยบาดเจ็บไขสัน 
หลังที่เขารับการรักษาและตรวจติดตามยูโรพลศาสตรเพื่อดู 
การทำงานของกระเพาะปสสาวะและหูรูด, การทำงานของไต 
และการตรวจอุลตราซาวดของไต เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลง 
หรือคนพบโรคแทรกที่จะเปนอันตรายตอผูปวย รวมทั้งนำขอมูล 
มาประกอบการตัดสินใจวาวิธีการขับถายปสสาวะที่ผูปวยเลือก 
ใชในปจจุบันเหมาะสมหรือไม ที่ผานมาแมวาการสวนปสสาวะ
เปนระยะ ๆ เปนวิธีที่ไดรับการยอมรับวาเหมาะสมและปลอดภัย 
ที่สุด แตจากการสอบถามพบวายังมีผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง 
สวนหนึ่งเลือกการคาสายสวนปสสาวะ โดยใหเหตุผลวาเกรงใจ
ผูดูแลที่ตองจัดการเรื่องการขับถายให, กลัวติดเชื้อทางเดิน 
ปสสาวะ หรือไมสะดวกสวนปสสาวะดวยตนเอง ซึ่งผูวิจัยคิดวา
นาจะมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เมื่อทบทวนวรรณกรรม 
ยังไมพบการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูปวยบาดเจ็บที่ 
ไขสันหลังและตองสวนปสสาวะในประเทศไทย ดังนั้น กลุมผู 
ทำการวิจัยจึงตองการศึกษาเพื่อดูผลกระทบจากการสวน 
ปสสาวะตอคุณภาพชีวิตของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังใน 
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ประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมคาสายสวนปสสาวะ
และกลุมสวนปสสาวะเปนระยะ ๆ 
 

วิธีการศึกษา 
กลุมประชากร 
 ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรังเปนเวลานานมากกวาหรือ 
เทากับ 1 ป เคยผานการฟนฟูจากหอผูปวยฟนฟูสภาพ ร.พ. 
มหาราชนครเชียงใหมและตรวจติดตามยูโรพลศาสตร 
เกณฑการคัดเขา (inclusion criteria) มีดังนี้ 
-  สัญชาติไทย 
-  มีอายุระหวาง 18-60 ป (เนื่องจากในการพัฒนาแบบ 
 ประเมิน WHOQOL-BREF-THAI ไมไดศึกษาบุคคลที่มี 
 อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป)(6) 

-  ใชการสวนปสสาวะโดยการคาสายสวนปสสาวะหรือการ 
 สวนปสสาวะเปนระยะ (โดยอาจทำดวยตัวเองหรือผูดูแล 
 ก็ได) วิธีใดวิธีหนึ่งติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน อาจมีชวง 
 ที่เปลี่ยนไปใชวิธีอื่นในเวลาแตละครั้งไมนานกวา 2 สัปดาห 
-  ระดับการศึกษาขั้นต่ำจบประถมศึกษาปที่ 6 สามารถเขาใจ 
 ภาษาไทย และอานหนังสือไดดวยตนเอง เพื่อไมใหมีความ 
 คลาดเคลื่อนในการตอบแบบสอบถาม 
เกณฑการคัดออก (exclusion criteria) มีดังนี้ 
-  มีภาวะอารมณผิดปกติหรือแปรปรวน (mood disorder) 
 ที่กำลังไดรับการรักษาอยู 
-  มีประวัติไดรับบาดเจ็บทางสมอง (traumatic brain injury) 
 
 เนื่องจากยังไมพบการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องเดียวกัน 
กับเรื่องที่ตองการ การคำนวณกลุมตัวอยางจึงอาศัยขอมูลจาก
การศึกษานำรอง และนำมาคำนวณ โดยใชสูตร n = 2[(Zα - 
Zß)ð]2 / (μc - μ1)2 ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงตั้งเปาหมายให 
ไดจำนวน 60 คนตอกลุม (กลุมคาสายสวนปสสาวะ และ กลุม
สวนปสสาวะเปนระยะ ๆ) 
 
เครื่องมืองานวิจัย 
-  แบบสอบถามเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัย 
โลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF- THAI) 
  ประกอบดวยองคประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดาน ดังนี้ 
  1. ดานสุขภาพกาย (physical domain) คือ การรับรูสภาพ 
ทางดานรางกายของบุคคลซึ่งมีผลตอชีวิตประจำวัน 
  2. ดานจิตใจ (psychological domain) คือ การรับรูสภาพ
ทางจิตใจของตนเอง 
  3. ดานสัมพันธภาพทางสังคม (social relationship) คือ 
การรับรูเรื่องความสัมพันธของตนกับบุคคลอื่น 
  4. ดานสิ่งแวดลอม (environment) คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่ง 
แวดลอมที่มีผลตอการดำเนินชีวิต 
-  แบบเก็บขอมูลเรื่องเหตุผลที่เลือกการคาสายสวนปสสาวะ 
จากการทดลองนำแบบเก็บขอมูลนี้ไปใหผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง 
ทดลองทำในการศึกษานำรองแลว เมื่อหา content reliability 
ไดคา Cronbach’s alpha = 0.832 ถือวาคำถามทั้งหมดมีความ 

เชื่อถือไดมาก 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
-  ผูเขารวมวิจัยอานแบบคำชี้แจงกอนเขารวมโครงการวิจัย 
ลงชื่อยินยอมเขารวมงานวิจัย จากนั้นจึงประเมินตามเกณฑ 
การคัดเขาคัดออก 
-  ผูเขารวมวิจัยตอบแบบสอบถามดังตอไปนี้ 
 1. ขอมูลทั่วไปตาม ISCOS (International Spinal Cord 
Society) core data set(7) ไดแก เพศ อายุ สาเหตุและระยะ 
เวลาที่บาดเจ็บไขสันหลัง ระดับการบาดเจ็บไขสันหลัง ระดับ 
การศึกษา สถานภาพสมรส 
 2. ขอมูลตาม lower urinary tract function ISCOS basic 
data set-form(7) 

 3. แบบสอบถามเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัย 
โลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF- THAI)(6) 

 4. ผูเขารวมวิจัยที่คาสายสวนปสสาวะตองทำแบบเก็บขอมูล 
เรื่องเหตุผลที่เลือกการคาสายสวนปสสาวะดวย 
 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 ใชโปรแกรม STATA version 11 คิดคำนวณคาทางสถิติโดย 
 - ใช Chi-square หรือ Fisher exact test เปรียบเทียบ 
  สัดสวนของเพศ, อาชีพ, ระดับการบาดเจ็บไขสันหลัง, 
  ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส, อาชีพ 
 - ใช independent t-test เปรียบเทียบขอมูลเชิงปริมาณ 
  ที่มีการแจกแจงปกติ ไดแก คาเฉลี่ยของอายุ 
 - ใช Mann-Whitney U test เปรียบเทียบขอมูลเชิงปริมาณ 
  ที่มีการแจกแจงไมปกติ ไดแก คาเฉลี่ยของระยะเวลาการ 
  เปนอัมพาตจากบาดเจ็บไขสันหลัง, คาเฉลี่ยของระยะเวลา 
  การคาสายสวนปสสาวะหรือการสวนปสสาวะเปนระยะๆ 
 - วิเคราะหความแตกตางคุณภาพชีวิตของทั้ง 2 กลุมโดย 
  student’s t-test โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p < 0.05 
 

ผลการศึกษา 
 แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนไดผูเขารวมวิจัย โดยผูปวยที่ผาน
การฟนฟูสภาพและตรวจติดตามยูโรพลศาสตรทั้งหมด 667 คน 
เปนผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง 482 คน, ใชวิธีปสสาวะโดยการ 
สวนปสสาวะ 436 คน, ผานเกณฑคัดเขา 117 คน, ถูกคัดออก  
9 คน, เหลือผูเขารวมวิจัยทั้งหมด 108 คน แบงเปนกลุมคาสาย 
สวนปสสาวะ 41 คน และกลุมสวนปสสาวะเปนระยะ ๆ 67 คน 
 ตารางที่ 1 แสดงขอมูลผูเขารวมวิจัย เปนเพศชาย 85 คน, 
เปนอัมพาตทั้งตัว 31 คน; กลุมคาสายสวนปสสาวะและกลุมสวน 
ปสสาวะเปนระยะ ๆ มีอายุเฉลี่ย 37.94 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
10.94) และ 35.19 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.42) ป, ระยะ 
เวลาเปนอัมพาตเฉลี่ย 8.50 และ 6.73 ป ตามลำดับ, ทั้ง 2 กลุม 
มีระยะเวลาที่ปสสาวะโดยการสวนเฉลี่ย 6 ป 
 ตารางที่ 2 แสดงระดับคุณภาพชีวิตเปรียบเทียบระหวางกลุม 
คาสายสวนปสสาวะและสวนปสสาวะเปนระยะ ๆ พบวาทั้ง 2 
กลุมไมมีคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ผูปวยสวนใหญมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและคุณภาพชีวิตแต 
ละองคประกอบอยูในระดับกลาง 
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 แผนภูมิที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในแตละ 
องคประกอบ พบวาทั้ง 2 กลุมไมมีคุณภาพชีวิตแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติเชนกัน คือ ดานสุขภาพกาย (22.8 ± 
4.7, 23.3 ± 4.4; p=0.55), ดานจิตใจ (21.2 ± 5.2, 21.3 ± 
6.9; p=0.91), ดานสัมพันธภาพทางสังคม (9.8 ± 2.3, 9.2 ± 
2.6; p=0.23), ดานสิ่งแวดลอม (27.2 ± 4.7, 27.0 ± 4.8; 
p=0.81) 
 ตารางที่ 3 เมื่อแยกพิจารณาแตละปจจัย พบวาที่ชวงอายุ 
มากกวา 40 ป กลุมคาสายสวนปสสาวะมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพ 
ชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคมสูงกวากลุมที่สวนปสสาวะเปน
ระยะ ๆ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ปจจัยดานเพศ, 
อายุ, AIS, ลักษณะอัมพาต, ระยะเวลาที่เปนอัมพาต, การมี 

ปสสาวะเล็ดราด และระยะเวลาที่คาสายสวนปสสาวะหรือสวน
ปสสาวะเปนระยะ ๆ ไมมีผลตอคาคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต 
ในองคประกอบทุกดาน 
 ตารางที่ 4 เมื่อนำขอมูลของผูเขารวมวิจัยทั้งหมดมาวิเคราะห 
วาปจจัยใดบาง ไดแก เพศ, ระยะเวลาเปนอัมพาต, ระยะเวลา
ที่คาสายสวนปสสาวะหรือสวนปสสาวะเปนระยะ ๆ, ลักษณะ 
อัมพาต, ความรุนแรงของอัมพาตไขสันหลังอิง American 
Spinal Injury Association Impairment Scale (AIS) และการ
กลั้นปสสาวะไมได (incontinence) มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต 
แตละดานของผูที่ปสสาวะโดยการสวน โดยใช multivariate 
analysis เพื่อควบคุมปจจัยที่คาดวาเปนตัวแปรกวน พบวาอายุ 
มากกวา 40 ป มีความสัมพันธเชิงลบตอคะแนนคุณภาพชีวิต 

ผูปวยที่ผานการฟนฟูสภาพและตรวจติดตาม

ยูโรพลศาสตรทั้งหมด  667 คน

บาดเจ็บไขสันหลัง จํานวน 482 คน

รอยโรคไขสันหลัง จํานวน  185 คน

- ปสสาวะออกมาเอง กลั้นไมได จํานวน 8 คน

- ควบคุมการขับถายปสสาวะไดเอง จํานวน 38 คน

ปสสาวะโดยการสวน จํานวน 436 คน

ติดตอไมได 58 คน

เขาคายเก็บตัวนักกีฬา   1 คน

ไมเขาเกณฑคัดเขา  260 คน ดังนี้

- ระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6 185  คน

- อายุมากกวา 60 ป   48 คน

- บาดเจ็บไขสันหลังเปนเวลานอยกวา 1 ป 12  คน

- ไมใชคนไทย   8 คน

- อายุนอยกวา 18 ป   5  คน

- มีการเปลี่ยนใชวิธีอื่นนานกวา 2 สัปดาห 1 คน

- เสียชีวิต    1 คน
คัดเขา จํานวน 117 คน

คัดออก 9 คน ดังนี้

- มีภาวะอารมณผิดปกติหรือแปรปรวน  7   คน

- มีประวัติบาดเจ็บทางสมอง   2 คน

ผูเขารวมวิจัยทั้งหมด

จํานวน 108 คน

สวนปสสาวะปนระยะๆ

จํานวน 67 คน

คาสายสวนปสสาวะ

จํานวน  41 คน

แผนภูมิที่ 1: แสดงขั้นตอนไดผูเขารวมวิจัย 
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ตารางที่ 1: แสดงขอมูลลักษณะประชากร 
a
American Spinal Injury Association Impairment Scale, bChi-square, 

c
Fisher’s exact test 

คาสายสวนปสสาวะ

จํานวน 41 คน

สวนปสสาวะเปนระยะๆ

จํานวน 67 คน

p-value

จํานวนคน (รอยละ) จํานวนคน (รอยละ)

เพศ         - ชาย

           - หญิง

32 (78.05)

9 (21.95) 

53 (79.10)

14 (20.9) 

0.90b

AISa         - A

           - B 

           - C 

           - D 

28 (68.29)

7 (17.07) 

5 (12.20) 

1 (2.44) 

49 (73.13)

8 (11.94) 

7 (10.45) 

3 (4.47) 

0.84c

ลักษณะอัมพาต – อัมพาตทั้งตัว

            - อัมพาตครึ่งลาง

23 (56.10)

18 (43.90) 

8 (11.94)

59 (88.06) 

< 0.01b

ระดับการศึกษา  - ประถมศึกษา

            - มัธยมศึกษา

            - ปวช., ปวส.

            - อุดมศึกษา

11 (26.83)

18 (43.90) 

5 (12.20) 

7 (17.07) 

12 (17.91)

32 (47.76) 

14 (20.90) 

9 (13.43) 

0.50c

สถานภาพสมรส - โสด

            - สมรส/อยูดวยกัน

            - แยกกันอยู/หยาราง/หมาย

26 (63.41)

11 (26.83) 

4 (9.76) 

36 (53.73)

23 (34.33) 

8 (11.94) 

0.61b

อาชีพ        - มีงานทํา

            - วางงาน

            - นักเรียน/นักศึกษา

            - อาสาสมัคร, การกุศล

19 (46.34)

21 (51.22) 

0 (0) 

1 (2.44) 

42 (62.69)

19 (28.36) 

5 (7.46) 

1 (1.49) 

0.03c

ปสสาวะเล็ดราด - มี

            - ไมมี

4 (9.76)

37(90.24)

30 (44.78)

37 (55.22) 

< 0.01b

ดานสุขภาพกาย (-1.9; 95%CI -3.8 to -0.2; p=0.03) และดาน 
สัมพันธภาพทางสังคม (-1.1; 95%CI -2.1 to -0.1; p=0.04) 
สวนการกลั้นปสสาวะไมได มีความสัมพันธเชิงลบตอคะแนน 
คุณภาพชีวิตองคประกอบดานสิ่งแวดลอม (-3.2; 95%CI -5.4 
to -1.1; p < 0.01) นอกจากนี้ การเปนอัมพาตทั้งตัว มีความ 
สัมพันธเชิงบวกตอคะแนนคุณภาพชีวิตองคประกอบดาน 
สุขภาพกาย (3.3; 95%CI 1.1 to 5.5; p < 0.01) 
 เมื่อแยกวิเคราะหผูเขารวมวิจัยเปนกลุมอัมพาตทั้งตัวกับ 
อัมพาตครึ่งลางวามีปจจัยใดบางที่แตกตางกัน พบวามีเพียง 
ประเด็นปสสาวะเล็ดราดเทานั้นที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 
คือ กลุมอัมพาตทั้งตัวมีรอยละ 3.2, กลุมอัมพาตครึ่งลางมี 
รอยละ 42.9 (p < 0.01) สวนเหตุผลที่เลือกคาสายสวนปสสาวะ 
นั้น รอยละ 95 ระบุวาการคาสายสวนปสสาวะสะดวกกวาการ 
สวนปสสาวะเปนระยะๆ, รอยละ 80 ระบุวาไมตองสวนปสสาวะ 
บอย, รอยละ 66 ระบุวาไมสามารถสวนปสสาวะดวยตนเองได, 
รอยละ 56 ระบุวาเกรงใจผูที่ตองสวนปสสาวะให, รอยละ 53.7 
ระบุวาผูดูแลไมสามารถสวนปสสาวะใหเปนครั้งๆ ได, รอยละ 
43.9 ระบุวามีภาวะออโตโนมิค ดิสรีเฟล็กเซีย (autonomic 
dysreflexia), รอยละ 34.1 ระบุวาปสสาวะซึมเล็ดราดมาก และ 
เหตุผลอื่น เชน ผูหญิงที่จำเปนตองใสกางเกงเพื่อความสะดวก 
ในการทำงาน จึงไมสะดวกถาจะตองถอดกางเกงออกมาสวน 
ปสสาวะวันละหลายครั้ง หรือถาตองออกนอกบานบอย, ทำงาน 
ติดพัน จะไดไมตองกังวลเรื่องการขับถายปสสาวะ 
 

บทวิจารณ 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาผูที่คาสายสวนปสสาวะและผู 
ที่สวนปสสาวะเปนระยะ ๆ สวนใหญมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับ 
กลาง ๆ และมีคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 
กาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม 
ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับกับการศึกษาของ Brillhart(5) ที่ 
พบวาผูบาดเจ็บไขสันหลังที่ขับถายปสสาวะดวยวิธีตางกัน มี 
คุณภาพชีวิตไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 ในทางตรงกันขาม การศึกษาคุณภาพชีวิตของกลุมผูปวย 
บาดเจ็บไขสันหลังของ Sanchez และคณะ(8) เปรียบเทียบ 
ระหวางกลุมที่คาสายสวนปสสาวะ, กลุมที่สวนปสสาวะเปน 
ระยะ ๆ และกลุมที่ใชถุงยางตอลงถุงเก็บปสสาวะ โดยใช 
King’s Health Questionnaire (KHQ) ซึ่งเปนแบบสอบถาม 
เฉพาะที่ใชประเมินผูปวยกลั้นปสสาวะไมได พบวากลุมที่คา 
สายสวนปสสาวะมีคุณภาพชีวิตต่ำที่สุด และกลุมที่ใชถุงยาง 
ตอลงถุงเก็บปสสาวะมีคุณภาพชีวิตดีที่สุด แตไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (แตแบบสอบถาม KHQ ฉบับภาษา 
ไทยยังไมผานการรับรองความนาเชื่อถือในการใชประเมิน 
คุณภาพชีวิตกลุมผูบาดเจ็บไขสันหลัง)(9) สวนการศึกษาครั้งนี้ 
ใช WHOQOL-BREF-THAI ซึ่งเปนแบบสอบถามทั่วไปจึงไม 
พบความแตกตาง 
 เหตุผลที่การศึกษานี้เลือกใชเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตของ 
องคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF- 
THAI) เนื่องจากแบบสอบถามคุณภาพชีวิตที่เฉพาะเจาะจงกับ
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ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีปญหาเรื่องการขับถายปสสาวะคือ 
Qualiveen(10) แตติดปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ และยังไมมีการแปลเปน 
ภาษาไทย ดังนั้นจึงไมสามารถนำมาใชได ผูวิจัยจึงเลือกใช 
WHOQOL-BREF เนื่องจากเปนเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่ได 
รับการยอมรับวาเหมาะสมที่จะใชประเมินคุณภาพชีวิตหลังจาก 
บาดเจ็บไขสันหลังมากที่สุด เพราะสามารถประเมินคุณภาพชีวิต 
ไดทั้งดาน subjective และ objective นอกจากนี้ ยังเปนเครื่อง
มือที่มีการศึกษาในกลุมประชากรบาดเจ็บไขสันหลังอยางแพร
หลาย ไดรับการแปลเปนภาษาตาง ๆ และมีการวัดผลความนา
เชื่อถือ (validate) ไดเปนที่ยอมรับ(11) รวมทั้งในประเทศไทยดวย 
สำหรับ King’s Health Questionnaire เปนแบบสอบถาม 
เฉพาะที่ใชประเมินผูปวยกลั้นปสสาวะไมได แตพัฒนาขึ้นเพื่อ 
ใชวัดคุณภาพชีวิตของผูที่มีปญหาอาการของทางเดินปสสาวะ
สวนลาง (lower urinary tract symptoms, LUTS) ถึงแมมีการ
แปลเปนภาษาไทยแลว แตสรุปวามีความนาเชื่อถือในกลุม 

ผูหญิงที่มีกระเพาะปสสาวะบีบตัวมากเกินปกติ (overactive 
bladder) เทานั้น ซึ่งผูแปลแบบสอบถามเองก็เสนอแนะวาควร
มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความนาเชื่อถือเมื่อใชประเมินกลุม 
ประชากรอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต(9) 

 อนึ่ง ไมมีปจจัยใดที่มีผลตอคาคะแนนคุณภาพชีวิตในแต 
ละดาน ยกเวนดานสัมพันธภาพทางสังคม พบวาชวงอายุมาก
กวา 40 ป กลุมที่คาสายสวนปสสาวะมีคาคะแนนเฉลี่ยคุณภาพ 
ชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคมสูงกวา อาจเปนเพราะกลุมคา 
สายสวนปสสาวะมีระยะเวลาเปนอัมพาตนานกวา จึงมีการปรับ 
ตัวไดดีกวา นอกจากนี้ยังพบวาอายุที่มากกวา 40 ป มีความ 
สัมพันธเชิงลบตอคะแนนคุณภาพชีวิตดานสุขภาพกาย และดาน 
สัมพันธภาพทางสังคม เพราะวาเมื่ออายุมากขึ้น รางกายเริ่มมี
ความเสื่อมถอย สายตามีปญหา มีโรคประจำตัวเพิ่มขึ้นนอก 
เหนือจากที่บาดเจ็บไขสันหลังอยูเดิม มีผลใหความสามารถใน
การออกสูสังคมลดลง สงผลกับสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นที่ลด

ตารางที่ 2: แสดงระดับคุณภาพชีวิตเปรียบเทียบระหวางกลุมคาสายสวนปสสาวะและสวนปสสาวะเปนระยะๆ 
a
Chi-square 

องคประกอบ ระดับคุณภาพชีวิต

(คะแนน)

คาสายสวนปสสาวะ

(คน)

สวนปสสาวะเปนระยะๆ

(คน)

p-valuea

คุณภาพชีวิตโดยรวม ไมดี (26-60)

กลาง ๆ (61-95) 

ดี (96-130) 

1

28

12

3

46

18 0.94

ดานสุขภาพกาย ไมดี (7-16)     6 3

0.16

กลาง ๆ (17-26) 24 47

ดี (27-35)      11 17

ดานจิตใจ ไมดี (6-14)     4 9

0.77

กลาง ๆ (15-22)  20 34

ดี (23-30)         17 24

ดานสัมพันธภาพทางทาง

สังคม

ไมดี (3-7)     4 18

0.07

กลาง ๆ (8-11)  30 36

ดี (12-15)        7 13

ดานสิ่งแวดลอม ไมดี (8-18)     2 2

0.45

กลาง ๆ (19-29)  25 49

ดี (30-40)        14 16

แผนภูมิที่ 2: แสดงคะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ยเปรียบเทียบระหวางกลุมคาสายสวนปสสาวะและสวนปสสาวะเปนระยะ ๆ 
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สวนปสสาวะเปนร
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ตารางที่ 3: ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคม ระหวางกลุมที่คาสายสวนปสสาวะและกลุมที่สวนปสสาวะเปนระยะ ๆ 
a
American Spinal Injury Association Impairment Scale;   

b
ไมสามารถวิเคราะหไดเนื่องจากมีตัวอยาง 1 คน; 

c
Independent t-test 

ปจจัย คาสายสวนปสสาวะ

คะแนนเฉลี่ย

(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

สวนปสสาวะเปนระยะๆ

คะแนนเฉลี่ย

(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

P- valuec

อายุ              - นอยกวาหรือเทากับ 40 ป 9.9 (2.7) 9.8 (2.5) 0.88

          - มากกวา 40 ป 9.8 (1.3) 8.1 (2.4) 0.02

เพศ              - ชาย 9.7 (2.5) 9.2 (2.6) 0.34

          - หญิง 10.3 (1.2) 9.6 (2.8) 0.49

ระยะเวลาเปนอัมพาต - นอยกวา 5 ป 8.8 (2.8) 9.0 (2.8) 0.88

         - 5-15 ป 10.6 (2.2) 9.6 (2.6) 0.19

       - มากกวา15 ป 9.9 (1.0) 8.6 (2.1) 0.10

ลักษณะอัมพาต          - อัมพาตทั้งตัว 9.9 (2.6) 9.6 (2.5) 0.82

       - อัมพาตครึ่งลาง 9.8 (1.8) 9.2 (2.6) 0.36

  AISa         - A 9.4 (2.0) 9.2 (2.3) 0.74

      - B 10.9 (2.0) 10.6 (3.5) 0.88

      - C 10.8 (3.5) 7.6 (2.6) 0.09

       - D 12.0 (na) b 11.0 (2.6) na b

ปสสาวะเล็ดราด         - ม ี 15.0 (na) b 8.4 (2.6) na b

       - ไมมี  9.7 (2.2) 9.6 (2.6) 0.84

ปจจัย ดานสุขภาพกาย p-

value 

ดานจิตใจ p-

value 

ดานสัมพันธ

ภาพทางสังคม

p-

value 

ดาน

สิ่งแวดลอม

p-value

สวนปสสาวะ

เปนระยะ ๆ 1

-0.7

(-2.6 to 1.3) 

0.51 -3.4

(-3.2 to 2.5) 

0.81 -0.4

(-1.5 to 0.7) 

0.45 0.5 

(-1.6 to 2.6) 

0.66

อายุมากกวา

40 ป 2
-1.9

(-3.8 to - 0.2) 

0.03 -2.1

(-4.7 to 0.5) 

0.11 -1.1

(-2.1 to -0.1) 

0.04 -1.3 

(-3.2 to 0.7) 

0.19

เปนอัมพาต

5 - 15 ป 3 

1.8

(-0.1 to 3.8) 

0.07 2.3

(-0.5 to 5.2) 

0.11 1.4

(0.3 to 2.5) 

0.02 1.6 

(-0.5 to 3.7) 

0.13

เปนอัมพาต

นานกวา 15 ป 3 

2.4

(-0.2 to 5.0) 

0.07 4.2

(0.4 to 7.9) 

0.03 0.9

(-0.6 to 2.2) 

0.23 1.7 

(-1.0 to 4.5) 

0.21

ปสสาวะเล็ด

ราด

-0.8

(-2.8 to 1.1) 

0.40 0.5

(-2.4 to 3.4) 

0.71 -0.5

(-1.6 to 0.6) 

0.36 -3.2 

(-5.4 to - 1.1) 

<0.01

เพศหญิง 1.4 

(-0.7 to 3.4) 

0.18 1.4

(-1.6 to 4.5) 

0.35 0.5

(-0.7 to 1.6) 

0.43 1.3 

(-0.9 to 3.5) 

0.26

AIS B 4 1.5

(-1.1 to 4.1) 

0.25 2.8

(-0.9 to 6.6) 

0.14 1.8

(0.3 to 3.2) 

0.02 0.4 

(-2.4 to 3.1) 

0.79

AIS C 4 0.4

(-2.5 to 3.2) 

0.80 0.2

(-3.9 to 4.3) 

0.93 0.1

(-1.5 to 1.7) 

0.91 -2.6 

(-5.6 to 0.4) 

0.09

AIS D 4 2.9

(-1.5 to 7.2) 

0.20 3.5

(-2.9 to 9.9) 

0.28 2.1

(-0.4 to 4.5) 

0.10 2.0 

(-2.7 to 6.7) 

0.39

อัมพาตทั้งตัว 5 3.3

(1.1 to 5.5) 

<0.01 1.0

(-2.3 to 4.2) 

0.56 -0.1

(-1.4 to 1.1) 

0.86 0.7 

(-1.7 to 3.1) 

0.57

ตารางที่ 4: แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยของผูเขารวมวิจัยและคุณภาพชีวิตแตละดาน 
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ลงดวย 
 จากการศึกษานี้เปนที่นาสังเกตวาการกลั้นปสสาวะไมได 
มีความสัมพันธเชิงลบตอคะแนนคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะสภาพบานเรือนหรือสถานที่ทำงานที่ไม 
เหมาะสม เชน ไมมีหองน้ำหรือสถานที่มิดชิดสำหรับเขาไปสวน
ปสสาวะ หรือหากมีปสสาวะเล็ดราดระหวางการเดินทาง จำเปน 
ตองเขาหองน้ำเพื่อทำความสะอาดรางกายและเปลี่ยนเสื้อผา 
แตประเทศไทยยังขาดเรื่องการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้ออำนวย 
ตอผูพิการ เชน หองน้ำที่รถนั่งคนพิการสามารถเขาไดก็มีอยู 
จำกัด นอกจากนี้ การมีปสสาวะเล็ดราดยังสงผลใหรูสึกกังวล 
ไมมั่นคง อับอาย เกิดความเครียด สงผลใหคุณภาพชีวิตลดลงได 
 ขอควรพิจารณาบงชี้วาอาจเปนปจจัยที่สงผลบวกตอคุณภาพ 
ชีวิต คือ การควบคุมปสสาวะไมใหเล็ดราดซึ่งเปนเหตุผลสำคัญ 
ที่ทำใหผูปวยพึงพอใจ ดังการศึกษาของ Pannek และคณะ(12) 
และการกลั้นปสสาวะไมไดนั้นมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่ลดลงในทุก ๆ ดาน ดังการศึกษา
ของ Gurcay และคณะ (13) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาครั้ง
นี้ที่พบวาผูเปนอัมพาตทั้งตัวมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพกายดี 
กวา เนื่องจากสวนใหญ (รอยละ 74.2) คาสายสวนปสสาวะ 
และมีปสสาวะเล็ดราดนอยกวาผูที่เปนอัมพาตทอนลาง 
 สวนเหตุผลที่ทำใหตัดสินใจเลือกคาสายสวนปสสาวะมาก
ที่สุดคือความสะดวกสบาย ไมตองดูแลมากเหมือนกับการสวน
ปสสาวะเปนระยะ ๆ สำหรับกรณีผูที่เปนอัมพาตทั้งตัวที่ไม 
สามารถสวนปสสาวะเองได ตองพึ่งพาผูดูแลซึ่งไมสะดวกสวน
ปสสาวะใหวันละหลายรอบ ประกอบกับคนในครอบครัวตอง 
ออกไปทำงาน ดังนั้นจึงมักเลือกการคาสายสวนปสสาวะแทน 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Woodward และคณะ(14) ที่พบ
วาปจจัยที่ผูปวยตองคาสายสวนปสสาวะ คือ ความเขาใจและ
ความสามารถของผูดูแล และความรวมมือ (compliance) ของ
ผูปวยเอง สวนการศึกษาของ Ginsberg(15) ระบุวาสรีระของ 
เพศหญิงเปนอุปสรรคตอการสวนปสสาวะเปนระยะ ๆ ทำใหลง 
เอยดวยการคาสายสวนปสสาวะ 
 ขอจำกัดของการศึกษานี้ คือ จำนวนผูเขารวมการวิจัยมี 
นอยเนื่องจากผูปวยสวนใหญจบการศึกษาต่ำกวาประถมศึกษา 
ปที่ 6 ดังนั้นกำลังการทดสอบ (power of test) อาจไมพอที่จะ
พิสูจนสมมุติฐานทางสถิติ 
 อนึ่ง การศึกษานี้เปนแบบตัดขวาง ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
และผูเขารวมวิจัยเลือกคำตอบที่ตรงกับตนเองมากที่สุด จึงไมมี
คำอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมเพื่อขยายความเขาใจเกี่ยวกับการ 
เลือกคำตอบในเรื่องนั้น ๆ 
สรุป 
 การคาสายสวนปสสาวะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูที่บาด 
เจ็บไขสันหลังเรื้อรังไมแตกตางจากการสวนปสสาวะเปนระยะ ๆ 
และเหตุผลหลักที่เลือกการคาสายสวนปสสาวะคือความสะดวก 
การดูแลการขับถายปสสาวะของผูที่บาดเจ็บไขสันหลังนั้น 
แพทยและทีมผูใหการบำบัดรักษาฟนฟูไมควรมุงเนนเฉพาะ 
โรคหรือหลักการเทานั้น แตควรใหความสำคัญกับคุณภาพชีวิต, 
ปจจัยแวดลอม รวมทั้งเขาใจขีดความสามารถ, ความตองการ
และความคาดหวังของผูปวยและครอบครัวรวมดวย 
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