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คุณภาพชีวติ ของผูป ว ยทีไ่ ดรบั ขาเทียมระดับเหนือเขาและใตเขา
พัทธปยา สีระสาพร พ.บ., ณัฐเศรษฐ มนิมนากร พ.บ., ว.ว. เวชศาสตรฟนฟู,
เอกสิทธิ์ ภูศริ ิภิญโญ พ.บ., ว.ว. เวชศาสตรฟน ฟู
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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.

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 transtibial prosthesis during June 2007 - March 2008
Methods: Subjects were interviewed with a 2-part
questionnaire: demographic data and WHOQOL-BREFTHAI
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

Key words: Quality of life, amputee, lower limb prosthesis
J Thai Rehabil Med 2010; 20(1): 4-9

บทคัดยอ
วั ตถุ ประสงค : เพื่ อ ศึ กษาคุ ณภาพชี วิ ต และป จจั ยที่ มี ผลต อ
คุณภาพชีวิตของผูปว ยที่ไดรับขาเทียมระดับเหนือเขาและใตเขา
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง
สถานที่ ทํ า การวิ จั ย: หน ว ยกายอุ ป กรณ เ สริ ม และเที ย ม
โรงพยาบาลศรี นครินทร
กลุ มประชากร: ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บขาเที ยมระดั บ เหนื อ เข า หรื อ
ใตเขาขางใดขางหนึง่ จํานวน 50 คน ในชวงเดือนมิถนุ ายน 2550
- มีนาคม 2551
วิธกี ารศึกษา: ใชแบบสอบถามเก็บขอมูล 2 สวน ประกอบดวย
ขอมูลทั่วไป และข อมูลดานคุณภาพชีวิต โดยใช WHOQOLBREF ฉบับภาษาไทย
ผลการศึกษา: ผูป วยมีอายุเฉลี่ย 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 ผูปวยมีคาเฉลี่ ยคะแนนคุณภาพชีวิต
ดานรางกายเทากับ 22.82 คะแนน (คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.69)
คุ ณภาพชี วิ ตด านจิ ตใจเท ากับ 20.52 คะแนน (ค าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 2.92) คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคมเทากับ
9.16 คะแนน (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.96) คุณภาพชีวิตดาน
สิง่ แวดลอมเทากับ 24.36 คะแนน (คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 3.12)
คุ ณ ภาพชี วิ ตโดยรวมเท า กั บ 82.60 คะแนน (ค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 7.22) โดยคะแนนคุณภาพชีวติ ทุกดานบงชี้วา ผูปว ยมี
คุณภาพชีวิตระดับกลาง ๆ สวนปจจัยดานรายไดตนเองมีความ
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บุ ค คล ส วนองค ก ารอนามั ยโลกระบุ ว า คุ ณ ภาพชี วิ ต เป น
มโนทัศนหลายมิตทิ ปี่ ระสานกันระหวางการรับรูข องบุคคลในดาน
รางกาย จิตใจ ระดับความเปนอิสระไมตองพึ่งพา ความสัมพันธ
ทางสังคม สิ่งแวดลอม ความเชื่อสวนบุคคล ภายใตวัฒนธรรม
ค านิยมและเป าหมายในชี วิตของแต ละบุคคล(3) โดยสรุปแล ว
คําวาคุ ณภาพชี วิต เป นการรับรู ดานความพึ งพอใจของแตละ
บุคคลหรือความสุขใจของบุคคลในภาพรวมของชีวติ ในขณะดําเนิน
ชีวติ อยูปจจุบัน
มีงานวิจัยในตางประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ของ
ผู ที่ ถู กตั ดขาระบุ ว า ร อยละ 87 ของผู ป วยที่ ถู ก ตั ด ขาระดั บ
ใตเขาจากโรคหลอดเลื อด ยังคงสามารถเดินได เทียบเทากอน
ผาตัดโดยใชใชขาเทียม(4) เมือ่ ใชแบบทดสอบจําเพาะที่ชอื่ วา the
prosthetic evaluation questionnaire พบวาภาพรวมของความ
พึงพอใจในชีวิต คุณภาพชีวิตทั้งในแงการรับรูค วามสามารถของ
ตนและปฏิ กิ ริ ยาทางด านจิ ตสั ง คมอยู ใ นเกณฑ ที่ ยอมรั บ ได (5)
สวนผูปวยที่ ถูกตัดขาเนื่ องจากการไดรับอุบัติเหตุพบวารอยละ
57 ที่ ใช ขาเที ยมนั้ นไม พ อใจกั บ ขาเที ยมที่ ไ ด รั บ เนื่ อ งจากมี
แผลกดทั บ และปวดที่ ตอขา (6) อนึ่ ง การใช แ บบสอบถาม
(prosthesis evaluation questionnaire) ทีจ่ ําเพาะสําหรับผูปว ย
ที่ ได รับขาเที ยม พบว าความพึ งพอใจชี วิ ต นั้ น อยู ระดั บกลาง
ซึ่งแบบสอบถามนี้ใหผลลัพธไมแตกตางกับการใชแบบสอบถาม
short form-36(7) เมื่อเปรียบเทียบถึงคุณภาพชีวิตของผูที่ถูกตัด
ขาในเขตเมื อ งเที ยบกั บเขตชนบทในประเทศแคนนาดาที่ ถู ก
ตัดขาพบวาผูปวยทั้งสองกลุมสวนใหญมีความพึงพอใจในชีวิต(8)
จากการศึกษาผลลัพธทเี่ กิดขึ้นตอกาย จิต สังคม หลังจากที่
ผู ป วยถู กตั ดขาในกลุ ม ที่ มี อายุ ม ากกว า 60 ป พบว าความ
สามารถทดถอยลงในช วงหนึ่ งป แรกหลังผ าตั ด โดยมี ป จจัยที่
เกี่ ยวข องไดแก อายุ ระดับของขาที่ ถู กตั ด ความสมบู รณ ของ
ตอขา ความเจ็บปวดและโรคประจําตัว(9) เมื่อใชแบบสอบถาม
The Trinity amputation and prosthesis experience scales
(TAPES) (10) พบว า คุ ณ ภาพชี วิ ต ด า นกาย จิ ต สั ง คมและ
สิ่ งแวดล อมไม มีความแตกต างกั นในช วงอายุ เพศ ระดั บการ
ตัดขา และสาเหตุการตั ดขา แต คุณภาพชี วิตมี ความแตกตาง
กันในแงของระยะเวลาที่ไดใสขาเทียม สวนการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของผู สูญเสียอวัยวะจากการบาดเจ็บในประเทศจีนโดยใช
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตทัว่ ไปของ จาง จิง้ ผิง พบวาคุณภาพ
ชี วิ ต โดยรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง โดยความพึ ง พอใจด า น
ป จจั ยทางสั งคมและเศรษฐกิ จอยู ในระดั บปานกลาง แต ด าน
อัตมโนทัศนและสุขภาพและการทําหนาที่อยูในระดับต่ํา(11)
ส วนงานวิจั ยในประเทศไทยนั้ น มี การศึ กษาคุณภาพชีวิ ต
ของผู สู ญเสี ย ขาโดยใช แ บบสอบถามทั่ ว ไปของชาน พบว า
สวนใหญ อยู ในระดั บปานกลาง และคุณภาพชี วิตแตกตางกัน
ในแงของสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะ

สัมพันธ กับคะแนนคุณภาพชีวิตดานสังคม (p = 0.000) โดย
กลุมที่มีรายไดตนเอง < 5000 บาทตอเดือนมีคะแนนคุณภาพ
ชี วิ ตด านสั ง คมสู งกว า กลุ มที่ มี รายได ตนเอง 5000 - 10000
บาทต อ เดื อ น ส วนป จ จั ย ด า นความเพี ย งพอต อ รายได แ ละ
สาเหตุการตัดขามีความสัมพันธกับคะแนนคุณภาพชีวิตดานสิ่ง
แวดลอม (p = 0.030 และ 0.010) โดยพบวา กลุ มที่ รูสึกวา
รายได เพียงพอมี คะแนนคุ ณภาพชี วิ ตด านสิ่ งแวดลอมสู งกว า
กลุมที่รูสึกวาไมเพียงพอ กลุมที่ตัดขาจากโรคมีคะแนนคุณภาพ
ชีวิ ตด านสิ่ งแวดล อมสูงกวากลุ มที่ มี สาเหตุจากอุ บัติ เหตุ สวน
ป จจั ย ด า นอายุ พบว ากลุ ม อายุ 56-65 ป มี คะแนนคุ ณภาพ
ชีวิ ตดานสิ่ งแวดล อมสู งกว ากลุ มอายุ 36-45 ป (p = 0.013)
และกลุมอายุ 46-55 ปมีคะแนนคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม
สูงกวากลุม อายุ 36-45 ป (p = 0.015)
สรุป: คะแนนคุณภาพชีวิตของผูที่ไดรับขาเทียมระดับเหนือเขา
และใตเขาอยูในระดับกลาง ๆ ทัง้ หมด โดยปจจัยที่มอี ิทธิพลตอ
คุ ณภาพชี วิตได แก รายได ตนเอง รายได เพี ยงพอ สาเหตุ การ
ตัดขา และอายุ
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต ผูปวยขาขาด ขาเทียม
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บทนํา
ผู พิ การที่ ถู ก ตั ด ขาเป น อี ก กลุ มหนึ่ งที่ ได รั บ บริ ก ารทาง
เวชศาสตรฟนฟู สาเหตุสวนใหญของการถูกตัดขานั้นแตกตาง
กันในแต ละช วงอายุ กลาวคื อ ในวัยเด็กเกิดจากความผิดปกติ
แต กําเนิ ด วั ย รุ นเกิ ดจากอุ บั ติ เหตุ จราจร วั ย ชรามั กเกิ ดจาก
ภาวะแทรกซ อนจากโรคเบาหวานและโรคความผิ ดปกติ ข อง
หลอดเลื อ ด (1) ผู พิ การขาขาดที่ มารั บ การบริ ก ารจากโรงพยาบาลศรีนครินทรมีประมาณ 120 คนตอป โดยเปนการขาด
ระดับสะโพก เหนือเขา เขา ใตเขา และระดับขอเทา
การถู กตั ดขาย อมถื อว าเป นความสู ญเสี ยที่ ยิ่ งใหญ
มี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนองทางกาย อารมณ พฤติ ก รรมต า งกั น
ทําใหเกิดปญหารวมกันหลาย ๆ อยาง ทั้งปญหาทางกาย จิตใจ
สังคมและเศรษฐกิจ(1) ลวนสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตทั้ งสิ้น
จึงมี ความจําเปนต องไดรับการแก ไขไปพร อม ๆ กัน และเปน
หนาที่สําคัญของแพทยเวชศาสตรฟนฟูที่ตองชวยเพื่อใหผูพิการ
ไดรับการบําบัดฟนฟูอยางมีคุณภาพเพื่อนําไปสูการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี(2)
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2535 กล าวไวว า
“คุณภาพชีวิต” ประกอบดวยคํา คุณภาพ หมายถึง ลักษณะดี
ประจําบุคคลหรือสิง่ ของ สวนคําวา ชีวิต หมายถึง ความเปนอยู
ดั งนั้ นคุ ณภาพชีวิ ตจึ งหมายถึ ง ลั กษณะความเปนอยู ที่ ดี ของ
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เวลาที่สูญเสียขา และโรคประจําตัว(12) อีกการศึกษาหนึ่งพบวา
อาชีพ รายไดรวมของครอบครัว การเห็นคุณคาของตนเอง การ
ได รับสนั บสนุ นทางสั งคม ความสามารถของตนเอง และการ
สนับสนุนดานวัตถุ มีผลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกาย
ภายในศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการในเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร(13) จะเห็นไดวายังไมมีการศึกษาคุณภาพชีวิ ตโดยใช
แบบสอบถามในกลุมผูปวยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากอน
ซึ่ งเป นตั วแทนของสั ง คมเกษตรกรรม มี วิ ถี การดํา เนิ นชี วิ ตที่
แตกตางจากภาคอื่นและเปนกลุมผูปวยหลักที่มารับบริการจาก
โรงพยาบาลศรี นคริ นทร ดั งนั้ น คณะผู วิ จั ยจึงสนใจศึ กษาถึ ง
ระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยที่ไดรับขาเทียมระดับเหนือเขาและ
ใตเขาโดยใชแบบสอบถาม WHOQOL BREF-THAI และศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการบําบัด
ฟนฟูผูปวยตอไป

โนมนาวในคําตอบ ใชเวลาทัง้ สิ้นประมาณ 30 นาที
วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
- ข อมู ลทั่ วไป นําเสนอในรู ปตารางแจกแจงความถี่ ร อยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- ขอมูลดานคุณภาพชีวิต นําเสนอในรูปคะแนนต่ําสุด สูงสุด
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- ใช T test, one way analysis of variance (ANOVA) และ
Post Hoc tests เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
โดยใชโปรแกรม SPSS version 11.5 ทั้งนี้ งานวิจัยครัง้ นีไ้ ด
ผ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมในมนุ ษย
มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ HE500404

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนร อ ยละข อมู ลพื้ น ฐาน โดยกลุ ม
ผูปว ยทัง้ สิ้น 50 คน เปนเพศชายรอยละ 82 เพศหญิงรอยละ 18
มี อายุ ต่ํ า สุ ด 17 ป อายุ สู ง สุ ด 65 ป อายุ เ ฉลี่ ย 42.92 ป
(คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 14.15) สวนใหญมีอายุอยูในชวง 36-45
ป คิดเปนรอยละ 34 รอยละ 54 มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 52
จบการศึ ก ษาระดั บประถมศึ กษา ร อยละ 28 ไม ไ ด ประกอบ
อาชีพ รองลงมารอยละ 24 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
รอยละ 64 ไมมีโรคประจําตัว สวนสิ ทธิ ในการรั กษาพยาบาล
รอยละ 90 ใชสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพ
สาเหตุสวนใหญมาจากอุบตั ิเหตุบนทองถนน คิดเปนรอยละ
42 โดยรอยละ 62 เป นระดับใต เขา โดยส วนใหญ รอยละ 68
เปนขางขวา รอยละ 32 ใชขาเทียมเปนระยะเวลา 6 เดือน - 1 ป
โดยรอยละ 50 ใชขาเทียม 6 - 12 ชั่วโมงตอวัน (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 เห็นวาการปวยดวยโรคนี้ ทําใหการ
ทํ า งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพลดลง ร อ ยละ 36 ไม ไ ด ทํ า งานแล ว
และร อยละ 54 ใช ขนส งมวลชน (ดู ตารางที่ 4) ด านคะแนน
คุ ณภาพชี วิ ตทุ ก ด านบ งชี้ ว าคุ ณภาพชี วิ ตแต ละด านอยู ระดั บ
กลาง ๆ (ดูตารางที่ 5)
ปจจัยทีม่ ีผลตอคะแนนคุณภาพชีวิตดานสิง่ แวดลอมคือ อายุ
(p = 0.035) สาเหตุ การตั ด ขา (p = 0.024) และ ความ
เพียงพอตอรายได (p = 0.030) โดยพบวาผูป วยชวงอายุ 56-65
ป มีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกวากลุมผูปวยชวงอายุ 36-45 ป (p
= 0.013) และกลุมผูปวยชวงอายุ 46-55 ปมีคะแนนคุณภาพ
ชีวติ สูงกวากลุม ผูปว ยชวงอายุ 36-45 ป (p = 0.015) สวนสาเหตุ
การตั ดขาจากโรคมีคะแนนคุ ณภาพชีวิ ตสู งกว ากลุ มผู ปวยที่ มี
สาเหตุจากอุบัติเหตุ (p = 0.010) กลุมผูปวยทีร่ ูสึกวารายไดนั้น

วิธกี ารศึกษา
กลุมประชากร
ผูปวยที่ถูกตัดขาระดับเหนือเขา (trans-femoral amputation) หรื อใต เข า (trans-tibial amputation) ข างใดข างหนึ่ ง
ที่ มารั บ การบริ ก าร ณ หน ว ยกายอุ ป กรณ เ สริ ม และเที ย ม
โรงพยาบาลศรีนครินทร ในชวงตั้ งแตเดื อน มิถุนายน 2550 มีนาคม 2551 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 เดือน ทั้งนี้จากศึกษา
นํ า ร อ ง และการคํ า นวณขนาดกลุ มตั ว อย า ง ควรมี จํ า นวน
ผูปว ยทัง้ สิ้น 50 คน
เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria)
- ไดใชขาเทียมไมต่ํากวา 6 เดือน
- อายุ 15 - 65 ป
- ไมมีปญ
 หาในการสือ่ สาร
- ยินยอมเขารวมการวิจัย
เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria)
- มีภาวะทีม่ ผี ลตอการเรียนรูแ ละความทรงจํา
เครื่ องมือการวิจัย
แบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูล 2 สวน ไดแก ขอมูลทัว่ ไป
22 ข อ และข อ มู ลด า นคุ ณ ภาพชี วิ ต 26 ข อ โดยใช แ บบ
วั ด คุ ณภาพชี วิ ตขององค การอนามั ยโลกฉบั บภาษาไทย
(WHOQOL BREF-THAI)
ขั้นตอนการวิจัย
- อธิบายการตอบแบบสอบถาม และใหคํายืนยันในการเก็บ
รั กษาข อมู ลเป นความลั บ ตลอดจนประโยชน ที่ ได รับจาก
การใหขอมูล
- ผู เ ข า ร ว มวิ จั ยมี สิ ทธิ อย างอิ สระที่ จะไม ตอบคํา ถามใด ๆ
ที่ ไมต องการตอบก็ได ถ ามีข อสงสัยซั กถามได ถามีผู ถาม
โดยอ านให ผู ปวยฟ งเท านั้ น ไม มี การชี้ แจงอั นนําไปสู การ
J Thai Rehabil Med 2010; 20(1)
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เพี ย งพอมี ค ะแนนคุ ณ ภาพชี วิ ต สู ง กว า กลุ มผู ป ว ยที่ รู สึ ก ว า
รายไดนั้นไมเพียงพอ (p = 0.030) นอกจากนี้ปจจัยที่มีผลตอ
คะแนนคุณภาพชีวิตดานสังคมคือ รายไดตนเอง (p = 0.000)
ผู ป วยที่ มี รายได ของตนเอง < 5000 บาทต อเดื อนมี คะแนน
คุณภาพชีวิตสูงกวาผูปวยที่มีรายไดของตนเอง 5000 - 10000
บาทตอเดือน (ดูตารางที่ 6)
ขอมูลดานพื้นฐาน
อายุ (ป)
16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน

รอยละ

7
7
17
6
13

14
14
34
12
26

41
9

82
18

โรคประจําตัว
ไมมี
ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ
หอบหืด
เบาหวาน
อื่น ๆ

32
4
1
1
6
6

64
8
2
2
12
12

สถานภาพสมรส
โสด
คู
หยา/แยก/หมาย

15
27
8

30
54
16

ไมไดเรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
อื่น ๆ

1
26
18
4
1

2
52
36
8
2

รับราชการ
คาขาย
เกษตรกรรม
รับจาง
นักเรียน/นักศึกษา
ไมประกอบอาชีพ
อื่น ๆ

1
4
12
11
5
14
3

2
8
24
22
10
28
6

เบิกได
3
บัตรหลักประกันสุขภาพ 45
ประกันสังคม
2

6
90
4

ขอมูลดานสุขภาพ

รอยละ

4

8

21
8

42
16

5
7
2
3

10
14
4
6

ระดับขาที่ถูกตัด
เหนือเขา
ใตเขา

19
31

38
62

ขางของขาเทียม
ซาย
ขวา

16
34

32
68

ระยะเวลาที่ไดใชขาเทียม
6 ด - 1 ป
1 ป - 5 ป
5 ป - 10 ป
> 10 ป

16
12
12
10

32
24
24
20

ระยะเวลาที่ไดใชขาเทียมตอวัน
< 6 ชม.
3
6 - 12 ชม.
25
12 - 24 ชม.
22

6
50
44

สาเหตุที่ถูกตัดขา
ผิดปกติแตกําเนิด
อุบัติเหตุ
- บนทองถนน
- จากการทํางาน
โรค
- โรคมะเร็ง
- โรคเบาหวาน
- โรคหลอดเลือด
- โรคอื่น ๆ

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนรอยละของขอมูลดานสุขภาพจําแนกตามสาเหตุ
ตัดขา ระดับขา ขางของขาเที ยม ระยะเวลาที่ ไดใชขาเที ยม ระยะเวลา
ที่ใชขาเทียมตอวัน

การศึกษา

ขอมูลดานเศรษฐกิจ

จํานวน

รอยละ

< 5000
5000 - 10000

46
4

92
8

รายไดของครอบครัว
(บาท/เดือน)
< 5000
5000 - 10000

43
7

86
14

แหลงรายได
ตนเอง
คูครอง
อื่น ๆ

31
7
12

62
14
24

ความเพียงพอตอรายได
เพียงพอ
ไมเพียงพอ

9
41

18
82

รายไดตนเอง (บาท/เดือน)

อาชีพ

สิทธิพิเศษ

จํานวน

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนรอยละของขอมูลดานพืน้ ฐานจําแนกตามอายุ เพศ
โรคประจําตัว สถานภาพการสมรส การศึกษา การประกอบอาชีพ และ
สิทธิพิเศษ

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนร อยละของข อมู ลด านเศรษฐกิ จ จําแนกตาม
รายไดตนเอง รายไดของครอบครัว แหลงรายได ความเพียงพอตอรายได
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ขอมูลดานสังคม
จํานวน
การคมนาคม
ขนสงมวลชน
27
รถยนตสวนตัว
19
อื่น ๆ
4
ผลกระทบตอการทํางาน
ทํางานปกติ
4
ประสิทธิภาพลดลง
22
เปลี่ยนอาชีพ
4
ยังไมกลับทํางาน
2
ไมไดทํางานแลว
18

บทวิจารณ

รอยละ

จากการศึ กษาครั้ งนี้ พบว ากลุ มผู ป วยมี คุ ณภาพชี วิ ตด าน
ร างกาย จิ ตใจ สั งคม สิ่งแวดลอม และโดยรวมอยู ในระดั บกลาง ๆ
ทั้ งหมด ซึ่ งสอดคล องกั บการศึ ก ษาจากประเทศจี น (11) และ
สุธิดา กาญจนรังษี(12) แมวาการศึกษาดังกลาวใชแบบสอบถาม
คุณภาพชีวิตที่ตางกัน การที่ คะแนนคุณภาพชีวิ ตโดยรวมและ
ดานรางกายอยูใ นระดับกลาง ๆ อาจเนื่องจากขาเทียมที่ไดมักมี
ประสิทธิภาพไมเท ากั บขาจริง ทําให การทํากิจกรรมบางอยาง
ขาดประสิทธิภาพ เชน การขับรถ การขึน้ ลงบันได เปนตน สวน
คุณภาพชีวิตดานจิตใจอยูใ นระดับกลาง ๆ นั้น ดีกวาการศึกษา
ในประเทศจี น ที่ พ บว า อยู ในระดั บ ต่ํ า (11) ทั้ ง นี้ ค งเป น เพราะ
วั ฒนธรรมและค า นิ ยมในการดํา เนิ นชี วิ ต ของกลุ ม ประชากร
ทีม่ ีเชือ้ ชาติแตกตางกัน สวนคุณภาพชีวติ ดานความสัมพันธทาง
สั งคมและด า นสิ่ ง แวดล อ มพบอยู ในระดั บ กลาง ๆ เช น กั น

54
38
8
8
44
8
4
36

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนรอยละของขอมูลดานสังคมจําแนกตามผลกระทบ
ตอการทํางาน การคมนาคม

คะแนน

ต่ําสุด

สูงสุด

รางกาย
จิตใจ
สังคม
สิง่ แวดลอม
คะแนนรวม

17
15
3
17
71

28
26
15
32
96

คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย
35
30
15
40
130

22.82
20.52
9.16
24.36
82.60

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.693
2.922
1.963
3.128
7.220

แปลผล
คุณภาพชีวิตกลาง ๆ
คุณภาพชีวิตกลาง ๆ
คุณภาพชีวิตกลาง ๆ
คุณภาพชีวิตกลาง ๆ
คุณภาพชีวติ กลาง ๆ

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคมและดานสิง่ แวดลอม
ปจจัย

คา p-value
คะแนนคุณภาพชีวิต

อายุ
สถานภาพสมรส
โรคประจําตัว
เพศ
การศึกษา
การประกอบอาชีพ
รายไดตนเอง (บาท/เดือน)
รายไดครอบครัว (บาท/เดือน)
สิทธิพิเศษ
สาเหตุ
ระยะเวลาที่ไดขาเทียม
ระยะเวลาที่ใชขาเทียมตอวัน
ระดับขา
ขางขาเทียม
ความเพียงพอตอรายได

โดยรวม

รางกาย

จิตใจ

สังคม

สิง่ แวดลอม

P=0.540
P=0.364
P=0.404
P=0.416
P=0.317
P=0.169
P=0.730
P=0.554
P=0.383
P=0.920
P=0.849
P=0.247
P=0.354
P=0.226
P=0.432

P=0.715
P=0.830
P=0.104
P=0.683
P=0.132
P=0.328
P=0.915
P=0.186
P=0.223
P=0.446
P=0.142
P=0.101
P=0.084
P=0.094
P=0.764

P=0.188
P=0.289
P=0.414
P=0.096
P=0.704
P=0.841
P=0.696
P=0.222
P=0.088
P=0.534
P=0.804
P=0.454
P=0.147
P=0.278
P=0.260

P=0.839
P=0.833
P=0.825
P=0.320
P=0.854
P=0.785
P=0.000
P=0.050
P=0.328
P=0.272
P=0.458
P=0.248
P=0.937
P=0.073
P=0.340

P=0.035*
P=0.536
P=0.078
P=0.890
P=0.471
P=0.062
P=0.670
P=0.765
P=0.358
P=0.024**
P=0.163
P=0.342
P=0.128
P=0.168
P=0.030

ตารางที่ 6 แสดงปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตโดยรวมและคุณภาพชีวิตแตละดาน (ดานรางกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดลอม)
* post Hoc test พบวาอายุกลุมอายุ 56-65 ป มีคะแนนคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมสูงกวากลุมอายุ 36-45 ป (p = 0.013) และกลุ มอายุ 46-55
ป มีคะแนนคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมสูงกวากลุมอายุ 36-45 ป (p = 0.015)
** post Hoc test พบวาสาเหตุการตัดขาจากโรคมีคะแนนคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมสูงกวากลุมผูปวยที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ (p = 0.010)
J Thai Rehabil Med 2010; 20(1)
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อาจเป น จากกลุ ม ผู ป วยส วนใหญ มี วั ฒ นธรรมแบบอี สานซึ่ ง
เปนความสัมพันธระบบแบบเครือญาติใกลชิดกัน ไดรับความ
ช ว ยเหลื อจากคนในครอบครั ว และได รับ บริ ก ารด า นสุ ข ภาพ
มีสิทธิไดรับขาเทียมฟรีจากสิทธิการรักษาพยาบาลบัตรประกัน
สุขภาพแหงชาติ
จากการศึ กษาครั้ งนี้ พบว า ส ว นใหญ เ ป น เพศชาย จบ
การศึกษาระดับประถม มีรายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน
และเป นระดั บขาใตเข า และร อยละ 92 มี รายไดน อยกว า <
5000 บาทตอเดือน อาจมีผลตอคุณภาพชีวิต เพราะเกือบครึ่ง
ระบุวาประสิทธิภาพการทํางานลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Schroppen(9) สาเหตุ หนึ่ งที่ อาจทําให รายได น อยเพราะ
หนึ่ งในสี่ เป นผู สู งอายุ และการตั ดขาจากการเป นโรค เป นที่
นาสังเกตวา กลุ มผูปวยชวงอายุ 56-65 ป มีคะแนนคุณภาพ
ชี วิ ต ด านสิ่ งแวดล อ มสู ง กว า กลุ มผู ป ว ยช ว งอายุ 36-45 ป
อาจเป นเพราะมี ครอบครัวช วยดู แลเอาใจใส ผู สูงอายุ ซึ่ งมี โรค
เรื้อรัง ทําใหรูสึกวาชีวิตยังมั่นคง ในขณะที่กลุมวัยกลางคนถูก
ตัดขาจากอุบัติ เหตุ เปนเรื่ องไมคาดฝน และทําใจยอมรับการ
สูญเสียขาไดลําบาก สวนกลุมผูปว ยที่รสู ึกวารายไดนนั้ เพียงพอ
มี ค ะแนนคุ ณ ภาพชี วิ ต สู ง กว า กลุ ม ผู ป ว ยที่ รู สึ ก ว า รายได ไม
เพียงพอ เพราะเมื่ อเขารู สึกวารายไดสามารถตอบสนองความ
ตองการขั้นพื้นฐานได ยอมทําใหรับรูวาไดวาอยูในสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพที่ ดี ดั งนั้ น มี ค วามจํา เป น อย างยิ่ งที่ จะต องเร ง
ส งเสริ มคุ ณภาพชี วิ ตทุ ก ๆ ด านให ดี ยิ่ งขึ้ นต อไป เช น มี การ
ประสานงานระหว า งศั ลยแพทย และแพทย เวชศาสตร ฟ นฟู
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อทําใหผพู ิการที่ตัดขาจากอุบัติเหตุและ
อายุ น อ ย ได รั บ ขาเที ย มที่ เ หมาะสมกั บ อาชี พ โดยเร็ ว และ
สามารถกลั บ ไปประกอบอาชี พ และเป น ผู หารายได ใ ห กั บ
ครอบครัวไดอีกครั้ง
อนึ่ ง การศึกษาครั้ งนี้ มีข อจํากั ด เพราะผู เข าร วมงานวิจั ย
ส ว นใหญ มี การศึ ก ษาต่ํ า อาจไม เ ข า ใจภาษาที่ ใช ใ นแบบ
สอบถาม ทํ า ให ก ารแปลผลอาจมี ค วามน า เชื่ อถื อ ที่ ลดลง
นอกจากนี้ แบบวัดคุณภาพชีวิ ตที่ ใชนั้ นเป นแบบทั่ วไปซึ่ งไม ได
จําเพาะในกลุ มคนพิการขาขาดโดยตรง ควรมี การวัดคุณภาพ
ชี วิ ต โดยใช แ บบวั ด จํ า เพาะโรคโดยตรง เช น prosthesis
evaluation questionnaire(7) ซึ่ งควรมี การแปลเปนภาษาไทย
ก อนนํ า มาใช และควรทํ า การศึ กษาแบบไปข า งหน า (prospective study) เปรียบเที ยบคุณภาพชี วิตกอนและหลั งการ
ไดรับขาเทียมเพื่อใหผลมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
โดยสรุ ป หลั ง ได รั บขาเที ยมกลุ มผู พิ การขาขาดมี คะแนน
คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู ในระดับกลาง ปจจัยที่มีผลตอคะแนน
คุ ณภาพชี วิ ตดานสิ่งแวดลอม ไดแก อายุ รายไดเพียงพอ และ
สาเหตุการตัดขา สวนปจจัยที่ มีผลตอคะแนนคุณภาพชีวิตดาน
ความสัมพันธทางสังคม ไดแก รายไดตนเอง
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