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จานวนผูป้ ่ วยไตวายระยะสุดท้ายเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบาบัดทดแทนไตเป็ นการรักษาที่ช่วยยืดระยะเวลารอดชีวติ ของผูป้ ่ วย
การศึกษาทีว่ ดั คุณภาพชีวติ ในแง่อรรถประโยชน์ ยังมีคอ่ นข้างจากัด การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินคุณภาพชีวติ และอรรถประโยชน์ใน
ผูป้ ่ วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รบั การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis, HD) และล้างไตทางช่องท้อง (peritoneal dialysis, PD)
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั : เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถงึ มิถุนายน 2560 ในผูป้ ่ วยไตวาย
ระยะสุดท้ายที่ได้รบั การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และผูป้ ่ วยที่ได้รบั การล้างไตทางช่องท้อง ที่มารับบริการต่อเนื่องที่คลินิกโรคไตของ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 2 แห่ง และมีอาการคงที่อย่างน้อย 6 เดือน และเกณฑ์การคัดออก คือ ผูป้ ่ วยที่มโี รคประจาตัว ได้แก่ ลูปัส กลุ่ม
อาการเนโฟรติก มะเร็ง ข้อมูลทางคลินิกได้จากการทบทวนเวชระเบียน สัมภาษณ์ ผปู้ ่ วย ณ วันที่ผปู้ ่ วยมารับบริการที่คลินิกโรคไต โดยใช้
แบบสอบถามคุณภาพชีวติ The European Quality of Life Measure-5 Domain-5-Level (EQ-5D-5L) และแปลงค่าเป็ นอรรถประโยชน์ และ
visual analog scale (VAS) วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา วิเคราะห์หาปั จจัยที่สมั พันธ์กบั คุณภาพชีวติ ที่ไม่มปี ั ญหาเทียบกับ มีปัญหา
เล็กน้ อยถึงมากที่สุด ในแต่ละมิติโดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม PD เทียบกับ HD ด้วยสถิติ Logistic regression analysis (adjusted odds
ratio) ผลการวิ จยั : จานวนผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาทีไ่ ด้รบั การทา HD 42 ราย และมีอายุเฉลีย่ 62 ปี ส่วนใหญ่เป็ นผูม้ สี ทิ ธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ (ร้อยละ 57) และ PD 46 ราย อายุเฉลี่ย 56 ปี เกือบทุกรายเป็ นผูม้ ีสทิ ธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ร้อยละ 96) กลุ่ม HD มี
ระยะเวลาตัง้ แต่ได้รบั วินิจฉัยจนถึงปั จจุบนั ยาวนานกว่ากลุ่ม PD โดยมีค่ามัธยฐาน 7 ปี (พิสยั ควอไทล์ 4-10 ปี ) และ 4 ปี (พิสยั ควอไทล์ 3-6
ปี ) ตามล าดับ โรคร่ว มที่พ บบ่ อ ยในทัง้ สองกลุ่ ม คือ ความดัน โลหิต สูง รองลงมาคือ เบาหวาน และไขมัน ในเลือ ดสูง ค่ า เฉลี่ย คะแนน
อรรถประโยชน์ และ visual analog scale ของกลุ่ม HD มีคา่ 0.81 (SD 0.17) และ 70.2 (SD 19.2) สาหรับกลุ่ม PD มีคา่ 0.83 (SD 0.23) และ
69.9 (SD 18.9) ตามลาดับ มิตทิ ่ผี ปู้ ่ วยกลุ่ม HD ส่วนใหญ่ ระบุว่ามีปัญหา คือ การเคลื่อนไหว (ร้อยละ 60) ความเจ็บป่ วย/ความไม่สุขสบาย
(ร้อยละ 60) สาหรับผูป้ ่ วย PD พบว่ามิตทิ ผ่ี ปู้ ่ วยส่วนใหญ่ระบุวา่ มีปัญหา คือ ความวิตกกังวล/ความซึมเศร้า (ร้อยละ 53) ความเจ็บป่ วย/ความ
ไม่สุขสบาย (ร้อยละ 52) ผลการวิเคราะห์ odds ratio ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันในการระบุ คุณ ภาพชีวติ ที่ไม่มีปัญ หาเทีย บกับมีปัญ หา
เล็กน้อยถึงมากทีส่ ุด ในทุกมิตเิ มื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม PD กับ HD สรุปผลการวิ จยั : คุณภาพชีวติ และค่าอรรถประโยชน์ของผูป้ ่ วย HD
และ PD ใกล้เคียงกัน ความเจ็บปวด/ไม่สุขสบาย เป็ นมิตทิ ส่ี ง่ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยทัง้ สองกลุ่ม ผลการศึกษาสามารถนาไปปรับ
ใช้ในงานวิจยั ทีป่ ระเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง
คาสาคัญ: ไตวายระยะสุดท้าย, คุณภาพชีวติ , อรรถประโยชน์, ฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม, ล้างไตทางช่องท้อง
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Numbers of patient with end stage renal disease (ESRD) have been continually increased. Renal replacement therapy
extends the life time of patients with ESRD. Few studies reported utility of ESRD patients undergoing renal replacement
therapy. This study aimed to assess quality of life and utility of patients undergoing hemodialysis (HD) and peritoneal dialysis
(PD). Methods: This cross-sectional study design was conducted between February and June 2017 at chronic kidney disease
(CKD) clinics in two tertiary hospitals. Patients undergoing HD or PD and having stable disease during previous six months
were recruited. Patients with comorbidities including lupus erythematosus, nephrotic syndrome, and cancer were excluded.
Clinical data were obtained from medical chart reviews. Patient interview was performed at CKD clinics. Quality of life was
measured using the European Quality of Life Measure-5 Domain-5-Level (EQ-5D-5L) and visual analog scale (VAS). Health
profile scores were converted into utility scores using population-based algorithm. Descriptive statistics were used to describe
patients’ characteristics, health profiles, and utility scores. Logistic regression was used to analyze the relationship of health
profile in each dimension, a binary response variable, with patient groups (adjusted odds ratio). Results: A total of 42 HD
patients and 46 PD patients were participated in this study. The mean age of HD patients was 62 and those of PD patients
was 56. Nearly all PD patients (96%) were the Universal Coverage Scheme members. Approximately 60% of HD patients were
under Civil Servant Medical Benefit Scheme. Median duration of CKD among HD patients (7 years, interquartile range 4 to 10)
was longer than those with PD (4 years, interquartile range 3 to 6). The most common comorbidities of HD and PD patients
were hypertension, followed by diabetes and dyslipidemia. On average, the utility and VAS scores of HD patients were 0.81
(SD 0.17) and 70.2 (SD 19.2), respectively. Mean utility and VAS scores of PD patients were 0.83 (SD 0.23) and 69.9 (SD
19.9), respectively. Mobility (60%) and pain/discomfort (60%) were the two major domains that HD patients were more likely to
have any problems. For PD patients, anxiety/ depression (53%) and pain/discomfort (52%) were the major domains that
patients were likely to report any problems. There were no significant differences in quality of life between PD and HD patients
in all domains. Conclusion: Quality of life and health utility score of HD and PD patients were similar. Pain/discomfort was the
major problems that affected quality of life of both HD and PD patients. The results are expected to be used for future study
focusing on economic evaluation of interventions for patients with CKD.
Keywords: end stage renal disease, quality of life, utility, hemodialysis, peritoneal dialysis
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บทนา
โรคไตเรือ้ รังจัดเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขทีส่ าคัญของ
โลก จากการประมาณการณ์โดยกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.
2554 พบว่าความชุกของโรคไตเรื้อรังของประเทศไทยคิดเป็ น
ร้อยละ 17.6 หรือประมาณ 8 ล้านคน โดยเป็ นผูป้ ่ วยอยู่ในระยะ
สุดท้าย 2 แสนคน มีผปู้ ่ วยรายใหม่เพิม่ ขึน้ ปี ละประมาณ 10,000
คน อุบตั ิการณ์ ของผู้ป่วยที่ได้รบั การบาบัดทดแทนไตเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจาก 68.35 ต่อล้านประชากร ในปี พ.ศ. 2540 เป็ น
291.29 ต่อล้านประชากร ในปี พ.ศ. 2557 ความชุกของผูป้ ่ วยที่
ได้รบั การบาบัดทดแทนไตด้วยวิธฟี อกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(hemodialysis, HD) แ ละล้ า งไต ท างช่ องท้ อง (peritoneal
dialysis, PD) ในปี พ.ศ. 2557 เท่ า กับ 763.7 และ 328.8 ต่ อ
ล้านประชากร ตามลาดับ (Chuasuwan et al., 2014) ผู้ป่วยไต
วายระยะสุดท้าย จะมีภาวะไม่สมดุลของสารน้ า เกลือแร่ และ
สภาวะกรดด่ าง ส่งผลให้ผู้ป่ วยบวม มีก ารคัง่ ของของเสีย ใน
ร่างกาย เกิดภาวะเลือดจาง อ่อนเพลีย จึงต้องได้รบั การบาบัด
ทดแทนไตเพื่อทีข่ จัดของเสียและน้ าแทนไตทีไ่ ม่ทางาน เพื่อลด
ภาวะดังกล่าวและช่วยยืดระยะเวลารอดชีวติ โดยผู้ป่วยทีฟ่ อก
เลือ ดด้วยเครื่อ งไตเทียมจะต้อ งมารับ บริการที่สถานพยาบาล
สัป ดาห์ละ 2-3 ครัง้ /สัปดาห์ ส่วนผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง
สามารถท าได้ ด้ ว ยตนเองที่ บ้ า น จึ ง ลดความถี่ ใ นการมา
โรงพยาบาล อย่างไรก็ดี ความเจ็บป่ วยด้วยโรคไตเรือ้ รังร่วมกับ
การบาบัดทดแทนไตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดารงชีวติ ทัง้
ในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงผู้ป่วย
ต้องสูญเสียเวลาในการบาบัดทดแทนไต ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจ
เกิ ด ขึ้น ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการรัก ษาในระยะยาว รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องทางการแพทย์ เช่น การปรับปรุงสถานที่
พักอาศัย
มีการศึกษาทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ระบุว่า
ผูป้ ่ วยไตวายระยะสุดท้ายมีคุณภาพชีวติ ทีต่ ่ากว่าประชากรทัวไป
่
สุขภาพดี รวมถึงมีคุณ ภาพชีวิต ที่ต่ ากว่าผู้ป่ วยโรคเรื้อรังบาง
ชนิ ด เช่น โรคตับ โรคหืด โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
( Loos et al., 2003, Drennan and Cleary, 2005; Lynette
et al., 2008, Vathesatogkit et al., 2012) นอกจากนี้ ยั ง มี
การศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ จากการฟอกไต (dialysis)
ในผูป้ ่ วยโรคไตวายระยะสุดท้าย ซึง่ ส่วนใหญ่พบว่าผูป้ ่ วยทีฟ่ อก
เลือ ดด้ว ยเครื่อ งไตเทีย ม และผู้ป่ วยที่ล้า งไตทางช่ อ งท้อ ง มี
คุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน แต่มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ อ้ ยกว่าผูป้ ่ วยที่
ปลู ก ถ่ า ยไต (Boateng et al., 2011, Zazzeroni et al., 2017)
ผลการวิเคราะห์ เชิง อภิ ม านจากทัง้ หมด 52 การศึก ษา เพื่อ

เปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวติ ทีป่ ระเมินด้วยเครื่องมือ SF-36
ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รบั การบาบัดทดแทนไต (N= 36,582) (Liem
et al., 2007) โดยการวิเคราะห์ปรับด้วยตัวแปรร่วมทีส่ าคัญ คือ
อายุ และการเป็ นโรคเบาหวาน พบว่าค่าคะแนนคุณภาพชีวิต
ของผู้ท่ปี ลูกถ่ ายไตมีค่าสูงกว่าผู้ท่ไี ด้รบั การฟอกไต และส่วน
ใหญ่ ค่ า คะแนนคุ ณ ภาพชีวิต ระหว่ า งผู้ป่ วยที่ ฟ อกเลือ ดด้ว ย
เครื่อ งไตเทีย มกับ ล้า งไตทางช่ อ งท้อ งไม่ แตกต่ างกัน ยกเว้น
ด้านบทบาททีถ่ ูกจากัดอันเนื่องจากปั ญหาด้านร่างกาย ซึง่ ผูป้ ่ วย
ที่ล้า งไตทางช่ อ งท้อ ง มีค่ า คะแนนต่ า กว่ า (HD 49.9, 95%CI
44.2–55.5 และ PD 34.2, 95%CI 27.7–40.6) การท บ ท วน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบจากงานวิจยั 190 เรื่อง เพื่อที่จะหา
ค่าอรรถประโยชน์ของผูป้ ่ วยไตเรื้อรังระยะ 3-5 และผูป้ ่ วยทีฟ่ อก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมและล้างไตทางช่องท้อง (Wyld et al.,
2012) พบว่าผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3-5 มีค่าอรรถประโยชน์ไม่
ต่ า งจากผู้ ท่ีไ ด้ร ับ การปลู ก ถ่ า ยไตอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(ความแตกต่าง -0.02; 95% CI: -0.09, 0.04) ในขณะที่ผทู้ ่ีฟอก
ไต มี ค่ า ต่ ากว่ า ประมาณ 0.11 (95% CI: -0.15, -0.08) โดย
ผูป้ ่ วยทีฟ่ อกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีค่าอรรถประโยชน์ต่ากว่า
ผู้ ป่ วยที่ ล้ า งไตท างช่ อ งท้ อ ง -0.03 (95% CI: -0.06, 0.00)
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์เชิงอภิมาน (Liem et al., 2008) โดย
ภาพรวมพบว่าค่าคะแนนอรรถประโยชน์ในกลุ่มทีป่ ลูกถ่ายไตมี
ค่าสูงกว่ากลุ่มฟอกไต แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ระหว่างผูป้ ่ วยทีฟ่ อกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับล้างไตทางช่อง
ท้อง
คุณ ภาพชีวิตของผู้ป่ วยแต่ ละรายอาจกระทบได้จาก
ปั จจัยหลายด้าน เช่น ปั จจัยเฉพาะบุ คคล (เพศ อายุ เชื้อชาติ
ระดับ การศึก ษา) ปั จ จัย ด้า นสิ่งแวดล้อ ม ปั จ จัย ด้านชีว วิท ยา
(ระดับความเข้มข้นของเลือด ระดับอัลบูมนิ โรคทีเ่ ป็ นร่วมด้วย)
ปั จจัยด้านอาการ ปั จจัยด้านสภาวะการทาหน้าที่ ปั จจัยด้านการ
รับรูภ้ าวะสุขภาพโดยรวม การศึกษาทีผ่ ่านมาเกีย่ วกับปั จจัยที่
มีผลต่อคุณภาพชีวติ ในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รบั การ
ฟอกไต พบว่าคุณภาพชีวติ ที่แย่ลงสัมพันธ์กบั ระดับอัลบูมนิ ใน
ซีร มั ่ ที่ต่ า และภาวะโลหิต จาง (Kalantar-Zadeh et al., 2001,
Feroze et al., 2011, Liebman et al., 2016) รว ม ถึ ง อ า ยุ ที่
เพิ่ม ขึ้น หรือการมีโรคร่วมเบาหวาน จะมีผ ลต่ อ คุณ ภาพชีวิต
ทางด้า นกายภาพ (physical component scale) และพบว่ า
อายุทเ่ี พิม่ ขึน้ และการเสียค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดเอง จะมีผล
ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ทางด้ า นจิ ต ใจ (mental component scale)
(Bunyatnopparat et al., 2017)
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ที่ผ่านมา แม้จะมีห ลายการศึกษาที่ป ระเมินคุ ณภาพ
ชีวิต ของผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ับ การบ าบัด ทดแทนไต แต่ ก ารศึ ก ษา
ดังกล่าวการเลือกใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพชีวติ ทีห่ ลากหลาย
เช่น SF-36, Kidney Disease Quality of life (KDQOL)-SF-36,
CHOICE Health Experience Questionnaire (CHEQ),
9 THAI (Chewchanwattana et al., 2006; Laolam et al.,
2014; Aiyasanon 2009; Bunyatnopparat et al., 2017;
Sarakwan et al., 2017) ส าหรั บ EQ5D-5L มี 1 การศึ ก ษ า
(Tiansaard et al., 2017) ซึง่ มุ่งหวังในการนาไปปรับใช้เพื่อเพิม่
คุณภาพชีวติ ผูป้ ่ วย และ 1 การศึกษา ประเมินคุณภาพชีวติ ในแง่
อรรถประโยชน์เฉพาะในผูป้ ่ วยทีล่ า้ งไตทางช่องท้อง (Sakthong
et al., 2012) การศึก ษานี้ จึงสนใจประเมิน คุ ณ ภาพชีวิต และ
อรรถประโยชน์ในผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รบั การทา
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่อง
ท้อง เพื่อจะเป็ นประโยชน์ในการนาไปปรับใช้สาหรับงานวิจยั ที่
ประเมินความคุ้มค่าของทางเลือกสาหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคไตเรือ้ รังต่อไป

วินิจฉัยจนถึงปั จจุบนั โรคทีเ่ ป็ นร่วมด้วย (โรคความดันโลหิตสูง
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด
หัวใจล้มเหลว เก๊าท์) และจานวนรายการยาทีไ่ ด้รบั
ข้ อ มู ล คุ ณ ภาพชี วิ ต ประเมิ น โดยใช้ เ ครื่อ งมื อ The
European Quality of Life Measure-5 Domain-5-Level (EQ5D-5L) ทีแ่ ปลเป็ นภาษาไทยโดย จันทนา พัฒนเภสัช และคณะ
(2555) ประกอบด้วยข้อคาถามเกีย่ วกับสภาวะสุขภาพใน 5 มิติ
ได้ แ ก่ การเคลื่อ นไหว (mobility) การดู แ ลตนเอง (self-care)
กิจ กรรมที่ท าเป็ น ประจ า (usual activities เช่ น ท างาน เรีย น
หนังสือ ทางานบ้าน กิจกรรมในครอบครัว หรือกิจกรรมยามว่าง)
อาการเจ็บปวด/อาการไม่สบายตัว (pain/discomfort) และความ
วิตกกังวล/ความซึมเศร้า (anxiety/depression) ในแต่ละมิติมี 5
ตั ว เลื อ กซึ่ ง เรีย งตามระดับ ความรุ น แรงตั ง้ แต่ ห มายเลข 1
หมายถึง ไม่ มปี ั ญ หา เลข 2 หมายถึง มีปัญหาเล็กน้อย เลข 3
หมายถึง มีปัญหาปานกลาง เลข 4 หมายถึง มีปัญหามาก เลข
5 หมายถึง ไม่สามารถทากิจกรรมนัน้ ได้หรือมีปัญหามากที่สุด
และแปลงค่ า เป็ นอรรถประโยชน์ โดยใช้ ตารางคะแนน
อรรถประโยชน์ (value set หรือ tariffs) ที่ เฉพาะเจาะจงกับ
ประเทศไทย (Tongsiri, 2009) คือ คะแนนอรรถประโยชน์ ของ
สถานะสุขภาพ = 1 – ค่าสัมประสิทธิของแต่
ละมิติทางสุขภาพ
์
นอกจากนี้ ได้ ส อบถามสภาวะทางตรงหรือ Visual Analog
Scale (VAS) มีการให้คะแนน (Rating Scale) โดยหมายเลข 0
หมายถึงสภาวะสุขภาพทีแ่ ย่ทส่ี ุด จะอยู่ดา้ นล่างสุดของสเกลวัด
ส่วน 100 หมายถึง สภาวะสุขภาพทีด่ ที ส่ี ุด โดยจะอยู่ดา้ นบนสุด
ของสเกล และให้ผปู้ ่ วยเลือกสเกลที่แสดงถึงสภาวะสุขภาพของ
ตนเองในวันนัน้
วิเ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ตั ว แปร
ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษาทีเ่ ป็ นตัวแปรไม่ต่ อเนื่อง
นาเสนอเป็ น ความถี่ ร้อยละ และตัวแปรต่ อเนื่องนาเสนอเป็ น
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สาหรับตัวแปรระยะเวลา
ที่เ ป็ นโรคไตเรื้อ รัง นั บ ตัง้ แต่ เริ่ม ต้ น ได้ ร ับ การวินิ จ ฉั ย จนถึ ง
ปั จจุบนั นาเสนอเป็ น ค่ามัธยฐาน และเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ
75 วิเคราะห์หาปั จจัยที่สมั พันธ์กบั คุณภาพชีวิต ที่ไม่มีปัญหา
เที ย บกั บ มี ปั ญ หาเล็ ก น้ อยถึ ง มากที่ สุ ด ในแต่ ล ะมิ ติ โ ดย
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องเทียบกับ
ผู้ ป่ วยที่ ฟ อกเลื อ ดด้ ว ยเครื่อ งไตเที ย ม ด้ ว ยสถิ ติ Logistic
regression analysis โดยปรับด้วยตัวแปรร่วมได้แก่ เพศ อายุ
การไม่ได้ประกอบอาชีพ จานวนรายการยาที่ได้รบั ระยะเวลา
ตัง้ แต่ได้รบั วินิจฉัยเป็ นโรคไตเรือ้ รังจนถึงปั จจุบนั

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เป็ น การศึก ษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง กลุ่ ม
ประชากรทีศ่ กึ ษาคือ ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รบั การฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง ที่มารับ
บริการต่อเนื่องทีโ่ รงพยาบาลระดับตติยภูมทิ ศ่ี กึ ษา 2 แห่ง โดย
ผู้ป่ วยต้อ งมีอ าการคงที่ อ ย่ างน้ อ ย 6 เดือ น สื่อ สารและเข้า ใจ
ภาษาไทย และให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ และเกณฑ์การ
คัดออก คือ ผู้ป่วยทีม่ โี รคประจาตัวอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวติ ได้แก่ โรคลูปัส กลุ่มอาการเนโฟรติก มะเร็ง โดย
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยได้จากการทบทวน
เวชระเบียนข้อมูลการมารับบริการ การบาบัดทดแทนไตทีไ่ ด้รบั
และสภาวะความเจ็บ ป่ วย ท าการสัม ภาษณ์ ผู้ป่ วย ณ วัน ที่
ผู้ ป่ วยมารับ บริก ารที่ ค ลินิ ก โรคไต โดยใช้ แ บบสอบถามซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อมูลทัวไป
่ และแบบสอบถามคุณภาพชีวติ เก็บ
ข้อมูลสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2560
โดยก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งขัน้ ต่ าอย่ า งน้ อ ยกลุ่ ม ละ 30 คน
งานวิจยั นี้ ได้ผ่ านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
จริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในมนุ ษย์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (HE
591404) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
จริย ธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ โรงพยาบาลที่ท าการศึก ษาทัง้ 2
แห่ง
ข้อมูลทัวไปที
่
่ศึกษาได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สิทธิการ
รักษา ระยะเวลาที่เป็ นโรคไตเรื้อรังนับตั ง้ แต่ เริ่มต้นได้รบั การ
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
คุณภาพชีวติ และค่าอรรถประโยชน์ของผูป้ ่ วยไตวายระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การฟอกไต
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ผลการศึกษา
จานวนผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ฟ อกเลือดด้วยเครื่องไต
เที ย ม 42 ราย และล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ ง 46 ราย ประมาณ
ครึง่ หนึ่งเป็ นเพศชาย ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มี
อายุเฉลีย่ สูงกว่ากลุ่มผูป้ ่ วยทีล่ า้ งไตทางช่องท้อง (62 ปี และ 56
ปี ) ผูป้ ่ วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมส่วนใหญ่ไม่ได้ทางาน
(ร้อยละ 70) และเป็ นผูม้ สี ทิ ธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
(ร้อยละ 57) ผูป้ ่ วยทีล่ า้ งไตทางช่องท้องมีสดั ส่วนทีไ่ ม่ได้ทางาน
ร้อยละ 52 และเกือบทุกรายเป็ นผูม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้ า (ร้ อ ยละ 96) ผู้ ป่ วยที่ ฟ อกเลือ ดด้ ว ยเครื่อ งไตเที ย มมี
ระยะเวลาตัง้ แต่ ไ ด้ร ับ วินิ จ ฉั ย เป็ น โรคไตเรื้อ รัง จนถึง ปั จ จุ บ ัน
ยาวนานกว่าผูป้ ่ วยทีล่ า้ งไตทางช่องท้อง (7 ปี และ 4 ปี ) โรคร่วม
ที่พ บบ่ อ ยในทัง้ สองกลุ่ ม คือ ความดัน โลหิต สูง รองลงมาคือ
เบาหวาน และไขมัน ในเลือดสูง จ านวนรายการยาเฉลี่ย ของ
ผูป้ ่ วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ล้างไต
ทางช่ อ งท้ อ ง (11 และ 8 รายการ) ดั ง แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
คุณลักษณะ
เพศชาย, N (%)
อายุ (ปี ), Mean (SD)
ช่วงอายุ, N (%)
น้อยกว่า 65 ปี
65 ปี ขน้ึ ไป
อาชีพ: ไม่ได้ทางาน
สิทธิการรักษา, N (%)
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ข้าราชการ
ประกันสังคม
ระยะเวลาตัง้ แต่ได้รบั วินิจฉัยเป็ นโรคไตเรือ้ รังจนถึง
ปั จจุบนั (ปี ), Median (p25, p75)
โรคทีเ่ ป็ นร่วมด้วย, N (%)
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน
ไขมันในเลือดสูง
หลอดเลือดสมอง (ตีบ/แตก)
หัวใจขาดเลือด
หัวใจล้มเหลว
เก๊าท์
จานวนโรคทีเ่ ป็ นร่วมด้วย*, N (%)
1-2 โรค
3 โรคขึน้ ไป
จานวนรายการทีไ่ ด้รบั , Mean (SD)
จานวนรายการยาทีไ่ ด้รบั , N (%)
<=5 รายการ
6-10 รายการ
> 10 รายการ

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
N= 42
20 (47.6)
61.8 (13.0)

ล้างไตทางช่องท้อง
N=46
28 (60.9)
55.5 (10.0)

22 (52.4)
20 (47.6)
29 (69.1)

37 (80.4)
9 (19.6)
24 (52.2)

10 (23.8)
24 (57.1)
8 (19.1)
7 (4, 10)

44 (95.7)
2 (4.4)
0
4 (3, 6)

35 (83.3)
18 (42.9)
18 (42.9)
1 (2.4)
1 (2.4)
0
7 (16.7)

35 (76.1)
15 (32.6)
13 (28.3)
1 (2.2)
2 (4.4)
0
6 (13.0)

30 (71.4)
12 (28.6)
11.2 (4.3)

39 (84.8)
7 (15.2)
8.6 (2.6)

6 (14.3)
12 (28.6)
24 (57.1)

5 (10.9)
28 (60.9)
13 (28.3)

*โรคร่วม หมายถึง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดสมอง (ตีบ/แตก) หัวใจขาดเลือด
หัวใจล้มเหลว เก๊าท์
92

Quality of life and utilities of end stage renal disease patients undergoing dialysis
IJPS
Rattanachotphanit T. et al.
Vol. 14 No. 4 October – December 2018
_______________________________________________________________________________________________

ค่าเฉลี่ยคะแนนอรรถประโยชน์ของผูป้ ่ วยที่ฟอกเลือด
ด้วยเครื่อ งไตเทีย ม มีค่ า 0.81 (SD 0.17) และผู้ป่ วยที่ล้างไต
ทางช่องท้องมีค่า 0.83 (SD 0.23) สัดส่วนของผูป้ ่ วยทีม่ คี ะแนน
ตัง้ แต่ 0.80 ขึน้ ไป ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีฟ่ อกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
มีรอ้ ยละ 64 และในกลุ่มผูป้ ่ วยทีล่ า้ งไตทางช่องท้อง มีรอ้ ยละ 70
สัดส่วนของผู้ป่วยที่มคี ะแนนต่ ากว่า 0.50 ในกลุ่มผู้ป่วยที่ฟอก

เลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีรอ้ ยละ 5 และผูป้ ่ วยทีล่ า้ งไตทางช่อง
ท้อง มีร้อยละ 7 ค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะสุขภาพจากการประเมิน
ด้วย VAS ในกลุ่มผู้ป่วยที่ฟ อกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีค่า
70.2 (SD 19.2) และกลุ่มผูป้ ่ วยทีล่ า้ งไตทางช่องท้อง มีค่า 69.9
(SD 18.9) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าคะแนนอรรถประโยชน์และคะแนน VAS
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ล้างไตทางช่องท้อง

N= 42

N=46

0.81 (0.17)

0.83 (0.23)

0.90-1.0

17 (40.5)

25 (54.4)

0.80-0.89

10 (23.8)

7 (15.2)

0.70-0.79

7 (16.7)

5 (10.9)

0.60-0.69

3 (7.1)

6 (13.0)

0.50-0.59

3 (7.1)

0

<0.50

2 (4.8)

3 (6.5)

70.2 (19.2)

69.9 (18.9)

คะแนนอรรถประโยชน์, Mean (SD)
ช่วงคะแนนอรรถประโยชน์ , N (%)

คะแนนภาวะสุขภาพ ประเมินจาก Visual Analog
Scale, Mean (SD)

เมื่อ พิจ ารณาสภาวะสุข ภาพในแต่ ละมิติ พบว่ามิติท่ี
ผูป้ ่ วยทีฟ่ อกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระบุว่ามีปัญหาเล็กน้อยถึง
มากที่ สุ ด ในสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 50 ขึ้น ไป คื อ การเคลื่ อ นไหว
(ร้อยละ 60) และความเจ็บป่ วย/ความไม่สุขสบาย (ร้อยละ 60)
รองลงมาคื อ ความวิต กกัง วล/ความซึ ม เศร้า (ร้ อ ยละ 33)
สาหรับมิตดิ ้านการดูแลตนเอง และมิติกจิ กรรมที่ทาเป็ นประจา
พบว่ า มีปั ญ หาเล็ก น้ อ ยถึง มากที่สุด คิด เป็ น ร้อ ยละ 24 และ
ร้อยละ 21 ตามลาดับ สาหรับกลุ่ม ผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง
พบว่ามิตทิ ผ่ี ปู้ ่ วยระบุว่ามีปัญหา ในสัดส่วนร้อยละ 50 ขึน้ ไป คือ
ความวิตกกังวล/ความซึมเศร้า (ร้อยละ 53) และความเจ็บป่ วย/
ความไม่ สุข สบาย (ร้อ ยละ 52) รองลงมาคือ การเคลื่อ นไหว
(ร้อยละ 46) สาหรับมิตดิ า้ นการดูแลตนเอง และมิตกิ จิ กรรมทีท่ า

เป็ นประจา พบว่ามีปัญ หา คิดเป็ น ร้อยละ 24 และ ร้อยละ 34
ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่ากลุ่มผูป้ ่ วยทีฟ่ อกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม มีสดั ส่วนของผู้ป่วยที่ระบุด้านการเคลื่อนไหวว่ามีปัญหา
อย่ า งมากหรือ เดิ น ไม่ ไ ด้ ร้อ ยละ 22 แต่ ใ นมิ ติ อ่ืน ๆ พบใน
สัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 10 สาหรับกลุ่มผูป้ ่ วยที่ลา้ งไตทางช่อง
ท้อ ง พบว่ า มีส ัด ส่ ว นของผู้ ป่ วยที่ร ะบุ ด้า นกิจ กรรมที่ท าเป็ น
ประจา ว่ามีปัญหาอย่างมากหรือทาไม่ได้เลย ร้อยละ 13 แต่ใน
มิติอ่นื ๆ พบในสัด ส่วนน้ อย และผลการวิเคราะห์ห าค่า odds
ratios เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทีไ่ ม่มปี ั ญหากับกลุ่มที่มปี ั ญหา
เล็กน้อยถึงมากทีส่ ดุ ในแต่ละมิติ พบว่า ชนิดของการฟอกไต ไม่
มีความสัมพันธ์กบั สภาวะสุขภาพทีด่ ใี นทุกมิติ ดังแสดงในตาราง
ที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าคะแนนคุณภาพชีวติ และ Odds ratio
มิ ติคณ
ุ ภาพชีวิต

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
N= 42

ล้างไตทางช่องท้อง
N=46

17 (40.5)
6 (14.3)
10 (23.8)
8 (19.1)
1 (2.4)

25 (54.4)
13 (28.3)
5 (10.9)
2 (4.4)
1 (2.2)

การเคลื่อนไหว, N (%)
ไม่มปี ั ญหา
มีปัญหาเล็กน้อย
ปั ญหาปานกลาง
มีปัญหาอย่างมาก
เดินไม่ได้
การดูแลตนเอง, N (%)
ไม่มปี ั ญหา
มีปัญหาเล็กน้อย
มีปัญหาปานกลาง
มีปัญหาอย่างมาก
ทาไม่ได้เลย
กิ จกรรมที่ทาเป็ นประจา, N (%)
ไม่มปี ั ญหา
มีปัญหาเล็กน้อย
มีปัญหาปานกลาง
มีปัญหาอย่างมาก
ทาไม่ได้เลย
ความเจ็บปวด/ความไม่สุขสบาย, N (%)
ไม่มอี าการ
มีอาการเล็กน้อย
มีอาการปานกลาง
มีอาการอย่างมาก
มีอาการอย่างมากทีส่ ุด
ความวิ ตกกังวล/ ความซึมเศร้า, N (%)
ไม่มอี าการ
มีอาการเล็กน้อย
มีอาการปานกลาง
มีอาการอย่างมาก
มีอาการอย่างมากทีส่ ุด

Odds ratio* (95%CI)

1.34 (0.52, 3.45)

0.83 (0.27, 2.61)
32 (76.2)
7 (16.7)
1 (2.4)
2 (4.8)
0

35 (76.1)
6 (13.0)
3 (6.5)
1 (2.2)
1 (2.2)
0.37 (0.12, 1.16)

33 (78.6)
5 (11.9)
1 (2.4)
2 (4.8)
1 (2.4)

29 (63.0)
5 (10.9)
6 (13.0)
5 (10.9)
1 (2.2)

17 (40.5)
9 (21.4)
14 (33.3)
2 (4.8)
0

22 (47.8)
13 (28.3)
8 (17.4)
2 (4.4)
1 (2.2)

1.14 (0.45, 2.92)

0.71 (0.25, 2.00)
28 (66.7)
9 (21.4)
4 (9.5)
1 (2.4)
0

26 (56.5)
13 (28.3)
6 (13.0)
1 (2.2)
0

*Odds ratio ของไม่มปี ั ญหาเปรียบเทียบกับมีปัญหาในกลุ่มผูป้ ่ วยทีล่ า้ งไตทางช่องท้องเทียบกับฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม โดยปรับด้วยตัวแปร เพศ อายุ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ จานวนรายการยาทีไ่ ด้รบั ระยะเวลาตัง้ แต่ได้รบั วินิจฉัยเป็ นโรคไตเรือ้ รังจนถึงปั จจุบนั

อภิ ปรายผล
ค่าคะแนนอรรถประโยชน์ ของผู้ป่วยที่ฟ อกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม และผู้ป่วยที่ลา้ งไตทางช่องท้อง มีค่า 0.81 และ
0.83 ซึ่งใกล้เคียงกัน โดยประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วยทัง้ สอง
กลุ่มมีคะแนนตัง้ แต่ 0.80 ขึน้ ไป ซึ่งต่ ากว่าประชากรทัวไป
่ ที่มี
ค่ า ประมาณ 0.93 และผู้ป่ วยเบาหวานที่มีค่ า ประมาณ 0.85

(Health and Welfare Survey 2011) ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีฟ่ อกเลือด
ด้วยเครื่อ งไตเทีย ม ระบุ ว่ ามีปั ญ หาด้า นการเคลื่อ นไหว และ
ความเจ็บปวด/ไม่สุขสบาย ตัง้ แต่ระดับเล็กน้อยถึงมากทีส่ ดุ ร้อย
ละ 60 ซึง่ สูงกว่าในมิตอิ ่นื ๆ ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีล่ า้ งไตทางช่องท้อง
ระบุว่ามีปั ญ หาด้านความวิตกกังวล/ความซึม เศร้า และความ
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เจ็บปวด/ไม่สุขสบาย ในสัดส่วนที่สูงกว่ามิติอ่นื ๆ (ร้อยละ 53)
สาหรับมิตดิ า้ นการดูแลตนเอง และด้านกิจกรรมทีท่ าเป็ นประจา
ทีร่ ะบุว่ามีปัญหา พบประมาณ 1 ใน 4 ของผูป้ ่ วยในทัง้ สองกลุ่ม
ข้อ มู ล จากงานวิจ ัย ที่ท บทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น
ระบบ พบว่าผูป้ ่ วยทีล่ า้ งไตทางช่องท้อง มีคะแนนคุณภาพชีวติ ที่
ไม่ แ ตกต่ า งจากผู้ ป่ วยที่ ฟ อกเลือ ดด้ ว ยเครื่อ งไตเที ย ม เช่ น
การศึกษาของ Boateng และคณะ (2011) ซึ่งรวบรวมงานวิจยั
(26 การศึกษา) ทีใ่ ช้เครื่องมือประเมินคุณภาพชีวติ หลากหลาย
ช นิ ด (SF-36, KDQOL SF-36, CHEQ, EQ-5D, WHOQOLBREF, Spitzer QL-index) และการศึกษาของ Zazzeroni และ
คณะ (2017) ซึ่ ง รวบรวมงานวิ จ ัย ที่ ป ระเมิ น ด้ ว ยเครื่อ งมื อ
KDQOL-SF version 1.3 หรือ KDQOL-SF-36 ในผู้ป่วยที่ฟอก
ไต (7 การศึกษา) รวมถึงการศึกษาของ Liem และคณะ (2007)
ซึ่ ง รวบรวมงานวิ จ ั ย ที่ ป ระเมิ น ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ SF-36 (52
การศึกษา) ทาการวิเคราะห์เชิงอภิมานโดยปรับด้วยตัวแปรร่วม
ที่สาคัญ คือ อายุ การเป็ นโรคเบาหวาน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ ค่า
คะแนนคุณ ภาพชีวิตไม่แตกต่ างกัน ระหว่างกลุ่ม ผู้ป่วยที่ฟ อก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผูป้ ่ วยทีล่ า้ งไตทางช่องท้อง ยกเว้น
ด้านบทบาททีถ่ ูกจากัดอันเนื่องจากปั ญหาด้านร่างกาย ซึง่ กลุ่ม
ผู้ ป่ วยที่ ล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ ง มี ค่ า คะแนนต่ า กว่ า ค่ า คะแนน
อรรถประโยชน์ ของผู้ป่วยในการศึกษานี้สูงกว่า การศึกษาก่อน
หน้า ซึง่ ประเมินคุณภาพชีวติ ด้วยเครื่องมือ EQ-5D เช่นกัน เช่น
Tiansaard และคณะ (2017) ประเมินคุณภาพชีวติ ด้วยเครื่องมือ
EQ5D-5L ในกลุ่ ม ผู้ป่ วยไตวายระยะสุด ท้า ยที่ไ ด้ร ับ การฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีและหน่ วยไต
เทียมโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ จานวน 101
คน พบว่ า คะแนนอรรถประโยชน์ มีค่ า 0.71 (SD 0.23) และ
คะแนน VAS มีค่า 73.7 (SD 14.7) และมีค่าสูงกว่าการศึกษา
ของ Sakthong และคณะ (2012) ซึ่งพบว่าผู้ป่ วยที่ล้างไตทาง
ช่องท้อง มีคะแนนอรรถประโยชน์ 0.65 (SD 0.23) รวมถึงมีค่า
สูงกว่าการศึกษาก่อนหน้าที่วเิ คราะห์เชิงอภิมานโดยแปลงจาก
คะแนนคุณภาพชีวติ ทีว่ ดั ด้วยเครื่องมือ EQ-5D ของ Liem และ
คณะ (2008) ซึ่ง ในกลุ่ ม ที่ฟ อกเลือ ดด้ว ยเครื่อ งไตเทีย ม มีค่ า
0.56 (95%CI 0.49–0.62) และกลุ่มล้างไตทางช่องท้อง เท่ากับ
0.58 (95%CI 0.50–0.67) ในขณะทีก่ ารศึกษาในประเทศเกาหลี
(Lee and Son, 2014) ซึ่ง ประเมิน คุ ณ ภาพชีวิต ของผู้ ป่ วยที่
ได้รบั การล้างไตผ่านทางช่องท้อง และผู้ป่วยไตเรือ้ รังระยะที่ 3
และ 4 ด้วยเครื่องมือ EQ-5D พบว่าคะแนนอรรถประโยชน์ไม่
แตกต่างกัน (0.90 และ 0.87 ตามลาดับ) และพบว่ามิติท่ผี ปู้ ่ วย

ล้างไตทางช่องท้อง ระบุว่ามีปัญหาในสัดส่วนที่สูงกว่ามิติอ่นื ๆ
ได้แก่ ความวิต กกังวล/ความซึม เศร้า (ร้อยละ 47) และความ
เจ็บปวด/ไม่สขุ สบาย (ร้อยละ 44) เช่นกัน
ในประเทศไทยมีห ลายการศึก ษาที่ป ระเมิน คุณ ภาพ
ชีวติ ของผูป้ ่ วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และล้างไตทางช่อง
ท้อง ซึ่งมีความแตกต่างกันในเครื่องมือทีเ่ ลือกใช้ และลักษณะ
กลุ่มตัวอย่างที่คดั เลือก เช่น อายุ เพศ สิทธิการรักษา จานวนปี
ทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือด เช่น การศึกษาของ Bunyatnopparat และ
คณะ (2017) ประเมิน คุ ณ ภาพชีวิต ด้ว ยเครื่อ งมือ SF-36 ใน
ผู้ ป่ วย ฟ อกเลื อ ดด้ ว ยเค รื่ อ งไต เที ย ม ที่ ม ารั บ บ ริ ก ารใน
โรงพยาบาลระดับทัวไป
่ 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง
รวม 204 ราย อายุเฉลีย่ 58 ปี ระยะเวลาฟอกเลือดเฉลีย่ 3.5 ปี
พ บว่ า คะแนนคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ทางด้ า นกายภ าพ (physical
component scale) มี ค่ า เฉลี่ ย 52.4 ± 19.0 คะแนน คะแนน
คุ ณ ภาพชี วิ ต ทางด้ า นจิ ต ใจ (mental component scale) มี
ค่าเฉลีย่ 57.1 ± 16.9 คะแนน ซึง่ คะแนนเฉลีย่ ทางด้านกายภาพ
และทางด้านจิตใจของประชากรไทยทีส่ ขุ ภาพปกติเท่ากับ 72.576.1 และ 70.4-78.3 คะแนน การศึก ษาของ Sarakwan และ
คณ ะ (2017) ท าในโรงพยาบาลระดั บ ทั ว่ ไป ใช้ เ ครื่อ งมื อ
KDQOL-SF version 1.3 กลุ่มผู้ป่ วยที่ฟ อกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียมมีอายุเฉลี่ยต่ ากว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ลา้ งไตทางช่องท้อง (53 ปี
และ 59 ปี ) และมีสดั ส่วนของผูป้ ่ วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าต่ ากว่า (ร้อยละ 53 และร้อยละ 78) มีระยะเวลาฟอกไตโดย
เฉลี่ย 3-4 ปี พบว่ามีคะแนนคุณภาพชีวติ ในระดับปานกลางใน
ทัง้ สองกลุ่ ม (ค่ า เฉลี่ย 67.56 และ 68.15) Laolam และคณะ
(2014) ศึก ษาคุ ณ ภาพชีวิต ทัง้ ผู้ป่ วยฟอกเลือ ดด้ว ยเครื่อ งไต
เทีย ม (N=30) และล้างไตทางช่ อ งท้อง (N= 32) โดยคัด เลือ ก
ผู้ป่วยที่ไม่มปี ระวัติเจ็บป่ วยจนต้องนอนโรงพยาบาล ในช่วง 6
เดือ นที่ผ่านมา โดยใช้แบบสอบถาม KDQOL-SF version 1.3
โดยกลุ่มผูป้ ่ วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีสดั ส่วนของผูป้ ่ วย
อายุ 60 ปี ข้นึ ไป สูงกว่ ากลุ่ ม ล้างไตทางช่ อ งท้อ ง (ร้อ ยละ 47
และ 37) คะแนนเฉลีย่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยในทัง้ สองกลุ่ม
มีคะแนนบทบาททางกายต่ ากว่าคะแนนในมิตอิ ่นื ๆ Aiyasanon
(2009) ศึกษาคุณภาพชีวติ ด้วยเครื่องมือ CHEQ ในกลุ่มผูป้ ่ วย
ทีม่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช อายุเฉลีย่ 62 ปี ร้อยละ 36
ได้รบั การบาบัดทดแทนไตนานกว่า 3 ปี พบว่าคะแนนคุณภาพ
ชีวติ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่ผปู้ ่ วยทีฟ่ อกเลือดด้วยเครื่องไต
เทีย ม (N=40) มีคุ ณ ภาพชีวิต ด้ า น Physical function สูง กว่ า
ผู้ ป่ วยที่ ล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ ง (N= 60) (ค่ า เฉลี่ ย 56.38 และ
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33.33) และผลการประเมินคุณภาพชีวติ ด้วยเครื่องมือทีจ่ าเพาะ
ต่ อโรคไต พบว่ากลุ่ม ผู้ป่วยที่ฟ อกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มี
คะแนนคุณภาพชีวติ สูงกว่ากลุ่ม ผู้ป่วยที่ลา้ งไตทางช่องท้อง ใน
ด้านร่างกาย ความรู้สกึ เป็ น อิสระ และด้านสมาธิและความจ า
การศึกษานี้พบว่าปั จจัยที่สมั พันธ์กบั คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ
ทัวไปโดยรวมได้
่
แก่ อายุ ระดับการศึกษา ความสามารถในการ
เดินทางมาด้วยตนเอง
ค่ า คะแนนอรรถประโยชน์ ส ามารถน าไปใช้ ใ นการ
วิเคราะห์เพื่อ ประเมิน ความคุ้ม ค่ าทางเศรษฐศาสตร์ข องการ
จัด บริก ารส าหรับ ผู้ ป่ วยโรคไตเรื้อ รัง ซึ่ง วิเคราะห์ ในรูป ของ
ต้ น ทุ นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ต่ อปี ชี พ ที่ มี คุ ณ ภ าพ (Incremental cost
effectiveness ratio, ICER) มี ห น่ ว ย เป็ น บ า ท ต่ อ quality
adjusted life years (QALY) โด ย อ า ศั ย แ บ บ จ า ล อ ง ท า ง
คณิ ต ศาสตร์ในการค านวณหาต้น ทุ น และจ านวนปี ชีพ ที่ป รับ
คุณภาพชีวติ (quality-adjusted life years, QALYs) ซึง่ คานวณ
ได้ จ ากจ านวนปี ชีพ ปรับ ด้ ว ยค่ า อรรถประโยชน์ ข องสถานะ
สุ ข ภ าพ ต่ างๆ ตั ว อย่ า งการศึ ก ษ าใน ป ระเท ศไท ยข อง
Teerawattananon และคณะ (2007) ได้ท าการประเมินต้น ทุ น
อรรถประโยชน์ ของการเพิ่มสิท ธิป ระโยชน์ ของการฟอกเลือ ด
ด้วยเครื่องไตเทียมหรือการล้างไตผ่านทางช่องท้องสาหรับผู้มี
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และได้ใช้ค่าอรรถประโยชน์
0.72 (SE 0.08) ส าหรั บ ผู้ ป่ วยล้ า งไตท างช่ อ งท้ อ งที่ ไ ม่ มี
ภาวะแทรกซ้อน และ 0.68 (SE 0.10) สาหรับผู้ป่วยฟอกเลือด
ด้ว ยเครื่อ งไตเทีย มที่ไ ม่ มีภ าวะแทรกซ้อ น การศึก ษาต้น ทุ น
อรรถประโยชน์ ในประเทศแถบเอเชีย เช่ น อิน โดนี เซี ย ค่ า
อรรถประโยชน์ท่ใี ช้ในแบบจาลองสาหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่อง
ท้อง และฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อน มี
ค่า 0.82 (SE 0.03) และ 0.70 (SE 0.04) ส่วนค่าอรรถประโยชน์
สาหรับผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง และผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมที่มีภ าวะแทรกซ้อ น มีค่ า 0.31 (SE 0.09) และ
0.37 (SE 0.11) ตามล าดับ (Afiatin et al., 2017) ในประเทศ
สิงคโปร์ ค่าอรรถประโยชน์ท่ใี ช้ในแบบจาลอง สาหรับผูป้ ่ วยที่
ล้างไตทางช่องท้องมีค่า 0.577 และผูป้ ่ วยทีฟ่ อกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทีย ม มีค่ า 0.599 ทัง้ นี้ ไ ม่ ไ ด้มีก ารแยกค่ า อรรถประโยชน์
ระหว่ า งผู้ ป่ วยที่มีภ าวะแทรกซ้อ นและไม่ มีภ าวะแทรกซ้ อ น
(Yang et al., 2016)
อย่างไรก็ตาม ปั จจัยเฉพาะบุคคล (เพศ อายุ เชื้อชาติ
ระดั บ การศึ ก ษา เศรษฐานะ สิ ท ธิ ก ารรัก ษา) ปั จจั ย ด้ า น
สิง่ แวดล้อ ม และปั จจัย ด้า นชีว วิท ยา อาจส่งผลต่ อค่ าคะแนน

คุณภาพชีวติ ที่วดั ได้แตกต่ างกันในแต่ละการศึกษา งานวิจยั นี้
ทาการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทีม่ สี ภาวะคงที่ โดยศึกษาในผูป้ ่ วย
ที่ไม่ได้เข้านอนรักษาในโรงพยาบาล อย่างน้อย 6 เดือนที่ผ่าน
มา ผลการศึกษาจึงสะท้อนคุณภาพชีวติ และอรรถประโยชน์ของ
ผูป้ ่ วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่อง
ท้องทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อน อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ไม่ได้ศกึ ษา
หรือจาแนกปั จจัยทางชีวภาพ เช่น ระดับความเข้มข้นของเลือด
ระดับอัลบูมนิ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย ดังนัน้ การ
นาค่าอรรถประโยชน์จากการศึกษานี้ไปใช้ จาเป็ นต้องคานึงถึง
ข้อจากัดนี้ดว้ ย

สรุปผลการวิ จยั
คุ ณ ภาพชีวิต และค่ าอรรถประโยชน์ ข องผู้ป่ วยฟอก
เลือ ดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่ วยล้างไตทางช่ องท้อง อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกัน ความเจ็บปวด/ไม่สุขสบาย เป็ นมิติท่สี ่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวติ มากในผู้ป่วยทัง้ สองกลุ่ม ผลการศึกษา
สามารถน าไปปรับ ใช้ใ นงานวิจ ัย ที่ป ระเมิน ความคุ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์สาหรับการรักษาผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นทุนจากโครงการป้ องกัน
และชะลอโรคไตเรือ้ รังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKD net)
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