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Abstract
Purpose: To study the predictive power of variables including sexual function,
depression, marital relationship, and duration of dialysis on quality of life in women
receiving hemodialysis.
Design: A correlational predictive study.
Method: The study participants consisted of 100 women over 18 years who received
hemodialysis for at least three months. Data were collected by using demographic
questionnaire, Female Sexual Function Index (FSFI), Center for Epidemiologic
Study-Depression Scale (CES-D), Dyadic Adjustment Scale (DAS), and Thai version of WHO’s
Quality of Life Brief questionnaire (WHO Q OL–BREF–THAI). Data were
analyzed using descriptive statistics and multiple regression.
Main findings: The overall quality of life of women receiving hemodialysis was at a
moderate level (M = 88.26, SD = 13.81). 84% of the sample had sexual dysfunction and 46%
had depression. According to the results of the multiple regression analysis, all
independent variables jointly explained 39% of the sample variances in quality of life (R2 =
.390, F4,95 = 15.159, p < .05). The only one factor predicting quality of life with statistical
significance was depression (β = - .623, p < .05).
Conclusion and recommendations: According to the study findings, women
receiving hemodialysis should be screened for depression and interventions should be
designed to promote their quality of life. In doing so, they will be able to live better with their
chronic illness and prolong treatment.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาอำ�นาจการทำ�นายของตัวแปร การทำ�หน้าทีท่ างเพศ ภาวะซึมเศร้า ความสัมพันธ์
ระหว่างคูส่ มรส และระยะเวลาในการรับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม ต่อคุณภาพชีวติ ในผูห้ ญิง
ทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
รูปแบบการวิจยั : การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยหญิง อายุตง้ั แต่ 18 ปี ขึน้ ไป ได้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ ง
ไตเทียมมาแล้วอย่างน้อยสามเดือน จำ�นวน 100 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
แบบสอบถามการทำ�หน้าทีท่ างเพศ แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรส
และแบบสอบถามคุณภาพชีวติ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย และสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ คุณภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (M = 88.26, SD =
13.81) ร้อยละ 84 มีปญ
ั หาการทำ�หน้าทีท่ างเพศ และร้อยละ 46 มีปญ
ั หาซึมเศร้า ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถ
2
ร่วมกันทำ�นายคุณภาพชีวติ ได้รอ้ ยละ 39 (R = .390, F(4,95) = 15.159, p < .05) และปัจจัยทีส่ ามารถทำ�นาย
คุณภาพชีวติ ในผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ คือ ภาวะซึมเศร้า (β =
- .623, p < .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: จากผลการศึกษาในครัง้ นี้ ผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมควรได้รบั
การคัดกรองปัญหาภาวะซึมเศร้า เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ให้ดขี น้ึ และสามารถปรับตัวอยูก่ บั ภาวะโรคเรือ้ รัง และ
การรักษาทีย่ าวนานได้ตอ่ ไป
คำ�สำ�คัญ: การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม  คุณภาพชีวติ   การทำ�หน้าทีท่ างเพศ  ภาวะซึมเศร้า
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ความสำ�คัญของปัญหา
โรคไตเรือ้ รัง (Chronic Kidney Disease; CKD)
เป็นกลุม่ โรคทีม่ พี ยาธิสภาพเกิดทีไ่ ต ส่งผลต่อการกรอง
และการขจัดของเสียส่วนเกินออกจากร่างกาย โดยมี
การดำ�เนินโรคอย่างต่อเนือ่ ง และไม่มกี ารฟืน้ ตัวกลับ
มาทำ�หน้าทีไ่ ด้ดงั เดิม จนกระทัง่ ไตเสียหน้าที่ เข้าสูร่ ะยะ
สุดท้ายหรือมีภาวะไตวาย เป็นผลให้ผ้ปู ่วยต้องได้รับ
การรักษาด้วยการบำ�บัดทดแทนไตในรูปแบบของการ
ล้างไตและการปลูกถ่ายไต1 ในปัจจุบนั ภาวะไตวายเป็น
ปัญหาสาธารณสุขทีส่ �ำ คัญของประเทศไทยและทัว่ โลก
โดยอุบัติการณ์การได้รับการบำ�บัดทดแทนไตทั่วโลก
พบประมาณ 1.5 ล้านราย2 สำ�หรับในประเทศไทย
พบว่า การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นวิธีการ
บำ�บัดทดแทนไตทีพ่ บมาก จากข้อมูลการลงทะเบียน
บำ�บัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2553
พบว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการบำ�บัดทดแทนไตทั้งหมด
40,845 ราย เป็นผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ ง
ไตเทียม 30,835 ราย3 หรือคิดเป็นร้อยละ 75 โดย
ประมาณ การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมเป็นการนำ�
เลือดผูป้ ว่ ยทีม่ ขี องเสียคัง่ นา้ํ และเกลือแร่ผดิ ปกติ เข้าสู่
ตัวกรองไตเทียม ผ่านกระบวนการกรองโดยอาศัยหลัก
การแพร่และการนำ�เพือ่ กำ�จัดของเสียและนา้ํ ส่วนเกิน
ปรับสมดุลของเกลือแร่ในเลือด แล้วนำ�กลับเข้าสูร่ า่ งกาย
ด้วยเครือ่ งไตเทียม ทำ�ครัง้ ละ 4-5 ชัว่ โมง อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ 4
ภาวะไตวายและการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และเศรษฐกิจของผูป้ ว่ ย ผลกระทบทางด้านร่างกาย
เช่น ภาวะยูรีเมีย กระดูกบาง ความดันโลหิตสูง
หรื อ การมี ภ าวะซี ด เนื่ อ งจากปริ ม าณฮอร์ โ มน
erythropoietin ทีส่ ร้างจากไตลดลง ส่งผลให้ผปู้ ว่ ย
อ่อนเพลีย เหนือ่ ยง่าย รวมทัง้ การมีภาวะนํา้ เกิน ซึง่ เมือ่
รุนแรงขึ้นอาจเกิดภาวะน้าํ ท่วมปอดได้5 นอกจากนี้
ภาวะของโรคและการรักษามักทำ�ให้รปู ร่างหน้าตาผูป้ ว่ ย
เปลีย่ นแปลงไป มีการบวมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

หรือนํา้ หนักลด ผิวหนังแห้ง ดำ�คลํา้ รวมทัง้ การมีเส้น
ฟอกเลื อ ดที่ แขน ในผู้ ป่ ว ยบางรายยั ง อาจเกิ ด
การโป่งพองของหลอดเลือด ทำ�ให้ขาดความสวยงาม
ไม่น่าดู ส่งผลให้ผู้ป่วยขาดความมั่นใจและสูญเสีย
ภาพลักษณ์ โดยเฉพาะในผู้ป่วยเพศหญิง ก่อให้เกิด
ความเครียด วิตกกังวล และซึมเศร้าตามมา6 นอกจากนี้
การเจ็บป่วยส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมนเพศ
ทัง้ เอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยหญิง
มีความต้องการทางเพศลดลง มีความเจ็บปวดขณะมี
เพศสัมพันธ์ เนือ่ งจากการหลัง่ สารหล่อลืน่ ช่องคลอด
ลดลง เป็นเหตุให้ผปู้ ว่ ยมีปญ
ั หาการทำ�หน้าทีท่ างเพศ7
มีการศึกษาพบว่า ในวันทีม่ กี ารฟอกเลือดผูป้ ว่ ยหญิง
มักมีความเหนือ่ ยล้าอ่อนเพลียหลังจากการฟอกเลือด
ด้วยเครือ่ งไตเทียม ทำ�ให้หลีกเลีย่ งการมีเพศสัมพันธ์
ส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสและ
การทำ�บทบาทหน้าที6่ โดยเมือ่ เจ็บป่วยทำ�ให้ผปู้ ว่ ยหญิง
ไม่สามารถทำ�บทบาทหน้าที่ได้ดังเดิม ทั้งบทบาท
การเป็นภรรยา การเป็นมารดาหรือบทบาททางสังคม
ผู้ป่วยหลายรายไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ต้อง
ออกจากงาน ทำ�ให้สญ
ู เสียรายได้ อีกทัง้ การอยูก่ บั โรค
และการรั ก ษาที่ย าวนานตลอดชี วิต ทำ � ให้ ต้อ งมี
ค่าใช้จา่ ยในการรักษาสูง สิง่ เหล่านีล้ ว้ นส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐฐานะและสังคมของผู้ป่วย จากผลกระทบ
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วทำ�ให้ผปู้ ว่ ยหญิงทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมมีความพึงพอใจในชีวิต หรือมี
คุณภาพชีวติ ลดลง ซึง่ มีหลักฐานจากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา
พบว่ า กลุ่ม ผู้ป่ว ยหญิ ง ที่ไ ด้ รับ การฟอกเลื อ ดด้ ว ย
เครื่ อ งไตเที ย มมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ต่ํ า กว่ า ผู้ ป่ ว ยชาย
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิต8ิ
อย่างไรก็ดจี ากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา ยังมี
ผู้ให้ความสนใจกับคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับ
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมน้อย โดยเฉพาะ
ในประเทศไทยยังไม่พบการศึกษาเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ
เฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาคุณภาพชีวติ รวมกัน
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ทัง้ ในกลุม่ เพศหญิงและเพศชาย
จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า่ นมา มีการศึกษา
ในต่างประเทศพบว่า ผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียมมีปญ
ั หาการทำ�หน้าทีท่ างเพศ ซึง่ มีความ
สัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิต9 และยังพบปัญหา
สัมพันธภาพระหว่างคูส่ มรสในผูป้ ว่ ยหญิงทีไ่ ด้รบั การ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม6 แต่ปัจจัยเหล่านีม้ ผี ใู้ ห้
ความสนใจน้อย และยังไม่พบการศึกษาในประเทศไทย
นอกจากนีม้ หี ลายการศึกษาทีพ่ บว่าการรักษาด้วยการ
ฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมเป็นเวลานาน และภาวะ
ซึมเศร้ามีอิทธิพลทางลบกับคุณภาพชีวิต10-11 แต่ยัง
ไม่พบการศึกษาปัจจัยดังกล่าวในกลุม่ ผูป้ ว่ ยหญิงทีไ่ ด้รบั
การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมทัง้ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศเช่นเดียวกัน จึงนำ�ไปสู่ความสนใจศึกษา
ปัจจัย ได้แก่ การทำ�หน้าทีท่ างเพศ ภาวะซึมเศร้า ความ
สัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส และระยะเวลาที่ได้รับการ
รักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้ง
อำ�นาจการทำ�นายของปัจจัยเหล่านี้ต่อคุณภาพชีวิต
ผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ แ นวคิ ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
Zhan12 เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย แนวคิดนี้ได้
กล่าวถึง 3 ปัจจัยหลักทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ ของบุคคล
ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นภาวะสุ ข ภาพ ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คม
วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม และปัจจัยภูมหิ ลังของบุคคล
โดยปัจจัยทีเ่ ลือกศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นปัจจัยทัง้ 3 ด้าน
ตามแนวคิดดังกล่าว ผลการศึกษาครัง้ นีส้ ามารถใช้เป็น
แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยหญิงทีไ่ ด้รบั การ
ฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาอำ�นาจการทำ�นายของการทำ�หน้าที่
ทางเพศ ภาวะซึมเศร้า ความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรส
และระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม ต่อคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่ได้รับการ
ฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
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สมมติฐานการวิจยั
การทำ�หน้าทีท่ างเพศ ภาวะซึมเศร้า ความสัมพันธ์
ระหว่างคูส่ มรส และระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สามารถร่วมกัน
ทำ�นายคุณภาพชีวติ ในผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียมได้
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
ระเบียบวิธวี จิ ยั
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การ
ฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม อายุ 18 ปีขน้ึ ไป ทีม่ ารับ
บริการทีศ่ นู ย์ไตเทียมแห่งหนึง่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ 1) ได้รบั การ
ฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมมานานอย่างน้อย 3 เดือน
2) มีสามีหรือคูน่ อนและอาศัยอยูร่ ว่ มกันอย่างน้อย 4
สัปดาห์ 3) รูส้ กึ ตัวดี 4) สามารถสือ่ สารภาษาไทยได้
เข้าใจ 5) มีการรับรูป้ กติ และ 6) ได้รบั การฟอกเลือด
ด้วยเครือ่ งไตเทียมเพียงพอ โดยดูจากค่า Kt/Vurea ≥
1.8 ในผูป้ ว่ ยฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม 2 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์  และค่า Kt/Vurea ≥ 1.2 ในผูป้ ว่ ยฟอกเลือด
ด้วยเครือ่ งไตเทียม 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เพือ่ เป็นข้อบ่งชี้
ว่าผูป้ ว่ ยไม่มภี าวะยูรเี มีย และมีเกณฑ์การคัดออก คือ
1) ได้รบั การวินจิ ฉัยว่ามีปญ
ั หาทางจิต 2) เป็นโรคมะเร็ง
ทุกชนิดในทุกระยะ และ 3) เป็นโรคติดเชื้อ และ
โรคระบบทางเดินหายใจทีท่ �ำ ให้เกิดอาการเหนือ่ ยหอบ
ได้แก่ โรคหัวใจล้มเหลว วัณโรค และโรคปอดอุดกัน้
เรือ้ รัง
ผูว้ จิ ยั คำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์
Power analysis สำ � หรั บ สถิ ติ ถ ดถอยพหุ คู ณ
(multiple regression) ด้วยโปรแกรม G*Power13
กำ�หนดขนาดอิทธิพลขนาดกลาง (medium effect
size) เท่ า กั บ .13 ซึ่ง เหมาะสมกั บ งานวิ จัย ทาง
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การพยาบาล14 กำ�หนดค่าอำ�นาจการทดสอบ (power
analysis) เท่ากับ .80 ระดับนัยสำ�คัญอัลฟา (α) เท่ากับ
.05 ตัวแปรทำ�นาย (predictor variables) 4 ตัว ได้
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 97 ราย การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จึง
ทำ�การเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 100 ราย
สถานที่เก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นศูนย์
ไตเทียมเอกชนขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
มีเครือ่ งฟอกเลือด จำ�นวน 86 เครือ่ ง มีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ย
ทัง้ หมด 540 ราย รับผูป้ ว่ ยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สิทธิประกันสังคม และผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยเอง ไม่รบั
ผูป้ ว่ ยค้างคืน เปิดให้บริการทุกวัน
เครือ่ งมือการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในวิจยั ครัง้ นีม้ ี 6 ชุด แบ่งเป็นเครือ่ ง
มือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำ�นวน 5 ชุด และ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการคัดกรองกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 1 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ด้วย
1. แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล สร้ า งโดย
ผูว้ จิ ยั
2. แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า (Center for
Epidemiologic Studies Depression Scale;
CES-D) พัฒนาโดย The Center for Epidemiologic
Studies แปลเป็นภาษาไทยโดย อุมาพร ตรังคสมบัติ
และคณะ15 และนำ�ไปตรวจสอบหาค่าความเชือ่ มัน่ ใน
กลุ่มวัยรุ่นไทยที่มีภาวะซึมเศร้า ได้ค่าความเชื่อมั่น
Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ .86
แบบสอบถามเป็ น การประเมิ น ระดั บ ความรู้สึก ที่
เกีย่ วข้องกับภาวะซึมเศร้าในช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์
ที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้อคำ�ถามทั้งหมด 20 ข้อ
แบ่งเป็นข้อคำ�ถามเชิงลบ 16 ข้อ และข้อคำ�ถามเชิงบวก
4 ข้อ ลักษณะคำ�ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
4 ระดับ ตัง้ แต่ 0 (ไม่เลย) ถึง 3 (ตลอดเวลา) คะแนน
รวมมีคา่ ระหว่าง 0-60 คะแนน ผูป้ ว่ ยทีม่ คี ะแนนรวม
0-15 คะแนน หมายถึง ไม่มภี าวะซึมเศร้า ผูป้ ว่ ยทีม่ ี

คะแนนรวม 16-28 คะแนน หมายถึง มีภาวะซึมเศร้า
เล็กน้อยถึงปานกลาง และผูป้ ว่ ยทีม่ คี ะแนนรวม 29-60
คะแนน หมายถึง มีภาวะซึมเศร้าสูง16
3. แบบสอบถามการทำ�หน้าทีท่ างเพศ (Female
Sexual Function Index; FSFI) พัฒนาโดย Rosen
และคณะ17 แปลเป็นภาษาไทยโดย ชินา โอฬารรัตนพันธ์
และสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล18 และนำ�ไปตรวจสอบ
หาค่าความเชื่อมั่นในกลุ่มสตรีท่ีรับประทานยาเม็ด
คุ ม กำ � เนิ ด ในประเทศไทย ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
Cronbach’s alpha coefficient   เท่ากับ .90
แบบสอบถามประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ความต้องการ
ทางเพศ ความตื่นตัวทางเพศ น้าํ หล่อลื่นช่องคลอด
การบรรลุจดุ สุดยอดทางเพศ ความพึงพอใจทางเพศ
และความเจ็บปวดจากการร่วมเพศ มีขอ้ คำ�ถามทัง้ หมด
19 ข้อ ลักษณะคำ�ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 และ 6 ระดับ โดย 5 ระดับ มีคา่ คะแนนตัง้ แต่ 1
(ตํา่ มากหรือไม่มเี ลย) ถึง 5 (สูงมาก) และ 6 ระดับ
มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 (ไม่มีกิจกรรมทางเพศหรือไม่มี
เพศสัมพันธ์) ถึง 5 (มากทีส่ ดุ ) คะแนนรวมมีคา่ ระหว่าง
2-36 คะแนน คะแนนน้อยกว่า 26.5 คะแนน ถือว่า
มีปญ
ั หาการทำ�หน้าทีท่ างเพศ
4. แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส
(Dyadic Adjustment Scale; DAS) พัฒนาโดย
Spanier19 แปลเป็นภาษาไทยโดย พรทิพย์ คงมุต และ
คณะ20 และนำ�ไปตรวจสอบหาค่าความเชือ่ มัน่ ในกลุม่
ผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกภายหลังได้รบั การรักษา ได้คา่
ความเชือ่ มัน่ Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ
.94 แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคำ�ถามทัง้ หมด 32
ข้อ ลักษณะคำ�ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
6 ระดับ ตัง้ แต่ 0 (ไม่เห็นตรงกันเลย) ถึง 5 (เห็นตรงกัน
ทุกครัง้ ) คะแนนรวมมีคา่ ระหว่าง 1-161 คะแนน คะแนน
มาก หมายถึง มีความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรสดี
5. แบบสอบถามคุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัย
โลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BREF –THAI)
พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก แปลเป็นภาษาไทยโดย
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สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ21 ได้ทบทวนและ
ปรับปรุงภาษาในเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษา
แล้วนำ�ไปทดสอบความเข้าใจทางภาษากับบุคคลที่มี
พืน้ ฐานทางภาษาระดับต่างๆ และหาค่าความเชือ่ มัน่
Cronbach’s alpha coefficient ได้เท่ากับ .84
แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคำ�ถามทัง้ หมด 26 ข้อ
แบ่งเป็นข้อคำ�ถามเชิงบวก 23 ข้อ และข้อคำ�ถาม
เชิงลบ 3 ข้อ ลักษณะคำ�ตอบเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ 1 (ไม่เลย) ถึง 5 (มากทีส่ ดุ )
คะแนนรวมมีคา่ ระหว่าง 26-130 คะแนน โดยคะแนน
มากหมายถึงมีระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการคัดกรองกลุม่ ตัวอย่าง
1. แบบทดสอบสมรรถภาพสมองของไทย พัฒนา
โดยกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมองจาก 14 สถาบัน
ทัว่ ประเทศ22 แบ่งคะแนนออกเป็น 6 หัวข้อย่อย ได้แก่
การรับรู้ การจดจำ� ความใส่ใจ การคำ�นวณ ด้านภาษา
และการระลึกได้ คะแนนรวมมีค่าระหว่าง 0-30
คะแนน การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำ�แบบทดสอบนี้
มาใช้ประเมินความผิดปกติดา้ นการรับรูข้ องผูเ้ ข้าร่วม
วิจยั ทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 60 ปีขน้ึ ไป หากพบว่ามีคะแนนรวม
เท่ากับหรือน้อยกว่า 23 คะแนน แสดงว่าผูป้ ว่ ยมีความ
ผิดปกติดา้ นการรับรู้ ซึง่ ขาดคุณสมบัตใิ นการคัดเข้ามา
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยผู้วิจัยได้คัดกรอง
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุมากกว่า 60 ปีขน้ึ ไป จำ�นวนทัง้ สิน้ 14 ราย
พบว่ามีผ้ปู ่วยจำ�นวน 4 ราย ที่คะแนนรวมน้อยกว่า
23 คะแนน  แสดงว่ามีความผิดปกติดา้ นการรับรู้ ทำ�ให้
ขาดคุณสมบัตใิ นการเข้าร่วมในการศึกษาครัง้ นี้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ขออนุญาต
ใช้เครือ่ งมือจากผูพ้ ฒ
ั นาเครือ่ งมือวิจยั โดยเป็นเครือ่ งมือ
ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ และนิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายในกลุม่
ประชากรทัว่ ไป และกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง รวมทัง้ กลุม่
ผู้ ป่ ว ยโรคไตเรื้ อ รั ง ที่ ไ ด้ รั บ การบำ � บั ด ทดแทนไต
ในประเทศไทย จึงไม่ได้นำ�ไปตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้ หา (content validity) แต่ผวู้ จิ ยั นำ�เครือ่ งมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดไปทดสอบค่าความ
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เชือ่ มัน่ (reliability) ในผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 30 รายโดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s coefficient alpha)
พบว่า แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า แบบสอบถามการ
ทำ�หน้าทีท่ างเพศ แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่าง
คู่สมรส และแบบสอบถามคุณภาพชีวิต มีค่าความ
เชือ่ มัน่ เท่ากับ .85, .98, .96  และ .88 ตามลำ�ดับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้รบั การพิจารณาและรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (COA No. IRB-NS2014/54.0311)
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากโครงการวิจยั ผ่านการพิจารณาและการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล ถึงผูจ้ ดั การศูนย์ไตเทียม เพือ่ ขออนุญาตดำ�เนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เมือ่ ได้รบั อนุญาตให้เก็บข้อมูล
ได้ ผูว้ จิ ยั เข้าพบผูบ้ ริหารและหัวหน้าพยาบาลประจำ�
ศูนย์ไตเทียม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทำ�วิจัย
และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้รบั ทราบ
ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
โดยผู้ป่วยหญิงที่มีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดและยินดี
เข้าร่วมการวิจยั ได้รบั การแนะนำ�ตัวจากผูว้ จิ ยั ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการวิจยั ประโยชน์และความเสีย่ ง
ในการทำ�วิจยั ขออนุญาตใช้แฟ้มประวัตขิ องผูป้ ว่ ยเพือ่
เก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล รวมทั้ง อธิ บ ายวิ ธีก ารตอบ
แบบสอบถามให้เป็นที่เข้าใจ โดยขอให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ใช้ระยะเวลาใน
การตอบแบบสอบถาม 45-60 นาที ระยะเวลาการเก็บ
ข้อมูลตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำ�เร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
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คะแนนการทำ�หน้าที่ทางเพศ คะแนนภาวะซึมเศร้า
คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส และคะแนน
คุณภาพชีวติ ของผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ ง
ไตเทียม โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าพิสยั
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ทำ � นายคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม ได้แก่
การทำ�หน้าที่ทางเพศ ภาวะซึมเศร้า ความสัมพันธ์
ระหว่างคูส่ มรส และระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยใช้สถิติถดถอย
พหุคณ
ู แบบป้อนเข้า (enter method)
ผลการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาในครัง้ นีม้ อี ายุ 30-72 ปี อายุ
เฉลีย่ 47.06 ปี (SD = 9.40) มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 39) กลุ่มตัวอย่าง
เกือบครึง่ (ร้อยละ 48) ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 39
มีรายได้ครอบครัวอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท
(M = 30,155 SD = 33,187.99) ทัง้ นีร้ อ้ ยละ 43 ของ
กลุม่ ตัวอย่างระบุวา่ รายได้เพียงพอต่อความต้องการใช้จา่ ย

แต่ไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 70 ใช้สทิ ธิก์ ารรักษาประกัน
สังคมมากที่สุด ระยะเวลาของการรักษาโดยการ
ฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม 0.33-18 ปี เฉลีย่ 6.70
ปี (SD = 4.13) ร้อยละ 29 มีค่า Hematocrit
น้อยกว่า 30% ซึ่งบ่งบอกว่ามีภาวะซีด ส่วนภาวะ
โรคร่ ว มพบว่ า มี ภ าวะความดั น โลหิ ต สู ง มากที่สุด
(ร้อยละ 81) รองลงมา คือ โรคเบาหวาน (ร้อยละ 40)
และไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ 38)
คุณภาพชีวติ โดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนน
เฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง (M = 88.26, SD = 13.81)
เมื่อจำ�แนกระดับคุณภาพชีวิตพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 71 มีคณ
ุ ภาพชีวติ ระดับปานกลาง รองลงมา
ร้อยละ 26 มีระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ี และร้อยละ 3 มี
ระดับคุณภาพชีวติ ทีไ่ ม่ดี และเมือ่ จำ�แนกระดับคุณภาพ
ชีวติ ออกเป็นรายด้านพบว่า คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ
กาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้าน
สิง่ แวดล้อม มีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลางเช่น
เดียวกัน (M = 24.31, SD = 4.34; M = 20.56,
SD = 4.18; M = 10.28, SD = 2.21; M = 26.69,
SD = 5.13) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่าง (n = 100)
คุณภาพชีวติ
ช่วงคะแนน ช่วงคะแนน
ทีเ่ ป็นไปได้
ทีว่ ดั ได้จริง
คุณภาพชีวติ โดยรวม
26-130
48-122
ด้านสุขภาพกาย
7-35
11-35
ด้านจิตใจ
6-30
6-30
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
3-15
3-15
ด้านสิง่ แวดล้อม
8-40
14-40
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่
ภาวะซึมเศร้าอยูใ่ นระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง (M =
16.26, SD = 9.25) ทัง้ นีเ้ มือ่ จำ�แนกระดับของภาวะ
ซึมเศร้าพบว่า กลุม่ ตัวอย่างไม่มภี าวะซึมเศร้าร้อยละ
54 (M = 9.38, SD = 3.49, Range 1-15) มีภาวะ
ซึมเศร้าเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ 36 (M = 21.44,

Mean

SD

การแปลผล

88.26
24.31
20.56
10.28
26.69

13.81
4.34
4.18
2.21
5.13

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

SD = 3.40, Range 16-28) และมีภาวะซึมเศร้าสูง
ร้อยละ 10 (M = 34.70, SD = 7.49, Range 29-55)
ส่วนการทำ�หน้าทีท่ างเพศพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนน
เฉลีย่ อยูใ่ นระดับตํา่ (M = 13.81, SD = 9.54, Range
2-30.90) แสดงถึงการมีปญ
ั หาในการทำ�หน้าทีท่ างเพศ
โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 84 รายงานว่ามีปัญหาใน
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การทำ�หน้าทีท่ างเพศ มีเพียงร้อยละ 16 เท่านัน้ ทีไ่ ม่มี
ปัญหาดังกล่าว นอกจากนีผ้ ลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างคูส่ มรสของกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ น
ระดับดี (M = 125, SD = 25.86, Range 18-160) เมือ่
จำ�แนกระดับของความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรส พบว่า
กลุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ 73 มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั คูส่ มรส
รองลงมาร้อยละ 23 มีสมั พันธภาพปานกลางกับคูส่ มรส

และร้อยละ 4 มีสมั พันธภาพทีไ่ ม่ดกี บั คูส่ มรส
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีศ่ กึ ษา
โดยใช้สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s
product moment correlation coefficient)
พบว่าภาวะซึมเศร้าเป็นตัวแปรเดียวทีม่ คี วามสัมพันธ์
ทางลบกับคุณภาพชีวติ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (r =
- .615, p < .01) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของปัจจัยทำ�นาย กับคุณภาพชีวติ ในผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือด
ด้วยเครือ่ งไตเทียม (n = 100)
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
1. การทำ�หน้าทีท่ างเพศ
2. ภาวะซึมเศร้า
3. ความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรส
4. ระยะเวลาในการรับการรักษาด้วย
   การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
5. คุณภาพชีวติ

1

   1
   - .162
     .209*
     .014

2

3

4

5

  1
  - .205*
  - .003

  1
    .070

   1

     .209

  - .615**

    .142

     .071

1

* p < .05, ** p < .01

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพบว่า
ตัวแปร การทำ�หน้าทีท่ างเพศ ภาวะซึมเศร้า ความ
สัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรส และระยะเวลาในการรับ
การรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
สามารถร่วมกันอภิปรายความผันแปรคุณภาพชีวติ

ของกลุม่ ตัวอย่างได้รอ้ ยละ 39 (R2 = .390, F(4,95)
= 15.159, p < .05) และพบว่ามีเพียงตัวแปรเดียว
ทีส่ ามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ คือ ภาวะซึมเศร้า (β = - .623, p < .05)
ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิก์ ารถดถอยพหุคณ
ู ของปัจจัยทำ�นายคุณภาพชีวติ ในผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือด
ด้วยเครือ่ งไตเทียม (n = 100)
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
B
SE (B)
t
p-value
β
ค่าคงที่
101.760
6.284
16.193
.000
การทำ�หน้าทีท่ างเพศ
   - .114    .120 - .079 - .954      .343
ภาวะซึมเศร้า
   - .929    .123 - .623 -7.543    .000
ความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรส
     .014    .045    .026    .310    .757
ระยะเวลาในการรับการรักษา
     .230    .268    .069    .857    .394
โดยการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
R = .624, R2 = .390, Adjust R2 = .364, F(4,95) = 15.159
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การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวติ โดยรวมของกลุม่
ตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (M = 88.26, SD =
13.81) เมือ่ จำ�แนกระดับคุณภาพชีวติ ออกเป็นรายด้าน
พบว่า คะแนนเฉลีย่ คุณภาพชีวติ ทัง้ 4 ด้านอยูใ่ นระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกัน อธิบายได้วา่ ผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การ
ฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม นอกจากได้รบั ผลกระทบ
จากภาวะไตวายแล้ว ยังได้รบั ผลกระทบจากการรักษา
ที่ ต้ อ งได้ รั บ อย่ า งต่ อ เนื่อ ง ทำ � ให้ ส ภาพร่ า งกาย
เปลีย่ นแปลงไป บางรายรูส้ กึ ว่าร่างกายตนเองไม่นา่ มอง
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทำ�ได้ลดลง ไม่สามารถ
ทำ�หน้าทีข่ องการเป็นภรรยาหรือมารดาได้เช่นเดิม กลุม่
ตัวอย่างหลายรายไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เมือ่ เกิด
ความเจ็บป่วย ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลและซึมเศร้า
การเปลีย่ นแปลงและประสบการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้
ส่งผลต่อการรับรูผ้ า่ นกระบวนการคิด และแปลความหมาย
ออกมาเป็นความสุข ความรูส้ กึ พึงพอใจในชีวติ ทำ�ให้
ผู้ ห ญิ ง ที่ ไ ด้ รั บ การฟอกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย ม
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ลดลง ผลการศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้องกับ
การศึกษาของ เพียงดาว จุลบาท และคณะ23 ทีศ่ กึ ษา
คุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ ง
ไตเทียมทัง้ เพศหญิงและเพศชายในประเทศไทย และ
ใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก
ชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ซึ่ง
พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
มีคณ
ุ ภาพชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการศึกษาอำ�นาจการทำ�นายของปัจจัยทีศ่ กึ ษา
ได้แก่ การทำ�หน้าทีท่ างเพศ ภาวะซึมเศร้า ความสัมพันธ์
ระหว่างคูส่ มรส และระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ต่อคุณภาพชีวิตใน
ผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม พบว่า
ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความ
ผันแปรคุณภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่างได้รอ้ ยละ 39 (R2
= .390) ผลการศึกษาสนับสนุนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยที่ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของ

บุคคล ได้แก่ 3 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยภูมหิ ลังของบุคคล
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพและปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม
สิง่ แวดล้อม12 อย่างไรก็ดนี อกจากปัจจัยทีน่ �ำ มาศึกษา
ในครัง้ นี้ อาจมีปจั จัยด้านอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้ศกึ ษาแต่มอี ทิ ธิพล
ต่อคุณภาพชีวติ ด้วยเช่นกัน เช่น ปัจจัยทางคลินกิ ต่างๆ
เป็นต้น ซึง่ อาจเป็นสาเหตุให้ตวั แปรอิสระในการศึกษา
ครัง้ นีส้ ามารถร่วมกันทำ�นายความผันแปรคุณภาพชีวติ
ได้เพียงร้อยละ 39
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีส่ ามารถทำ�นาย
คุณภาพชีวติ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตเิ พียงปัจจัยเดียว
คือ ภาวะซึมเศร้า (β = - .623, p < .05) ซึง่ เป็นปัจจัย
ด้านสุขภาพตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี้ อธิบาย
ได้ ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ ผลกระทบจากโรคและ
การรักษา เนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง23
การมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะซีด ฟอตเฟสใน
เลือดสูง และจากการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียม ทำ�ให้กลุม่ ตัวอย่างไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้ โดยกลุม่ ตัวอย่างบางรายให้ขอ้ มูลว่าต้องออก
จากงานเนือ่ งจากการเจ็บป่วย ถึงแม้วา่ ยังสามารถใช้
สิทธิป์ ระกันสังคมในการรักษาต่อเนือ่ งได้ แต่ยงั ต้องมี
ภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการรักษาพยาบาล รวมทั้ง
ค่าเดินทางมาฟอกเลือด ทำ�ให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้จ่าย ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว กลุ่ม
ตัวอย่างบางรายให้ข้อมูลว่าการมีผิวหนังแห้งดำ�คล้าํ
หรือการมีหลอดเลือดทีโ่ ป่งพองบริเวณแขนทำ�ให้รสู้ กึ
อาย และขาดความมัน่ ใจ เกิดการสูญเสียภาพลักษณ์
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสภาพจิตใจของกลุม่ ตัวอย่าง ทำ�ให้
เกิดภาวะซึมเศร้า6 ตามมา การศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้อง
กับการศึกษาของ Birmele และคณะ24 ทีพ่ บว่าภาวะ
ซึมเศร้ามีอิทธิพลทางลบกับระดับคุณภาพชีวิตด้าน
ร่างกาย ด้านสุขภาพทัว่ ไป ด้านการทำ�หน้าทีท่ างสังคม
และด้านจิตใจในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ส่ ว นการทำ � หน้ า ที่ท างเพศซึ่ง เป็ น ปั จ จั ย ด้ า น
สุขภาพตามกรอบแนวคิด ไม่สามารถทำ�นายคุณภาพ
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ชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่างได้ (β = - .079, p > .05) และ
จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์พบว่าการทำ�หน้าที่
ทางเพศไม่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ (r = .029,
p > .05) อาจเนือ่ งมาจากก่อนและหลังการฟอกเลือด
ด้วยเครือ่ งไตเทียมผูป้ ว่ ยจะมีอาการอ่อนล้า ส่งผลให้
ความต้ อ งการทางเพศลดลง และปฏิ เ สธการมี
เพศสั ม พั น ธ์ กับ คู่ส มรส รวมทั้ง การเปลี่ย นแปลง
ฮอร์ โ มนเพศ ทำ � ให้ ก ลุ่ม ตั ว อย่ า งมี ค วามต้ อ งการ
ทางเพศลดลง ร่วมกับผู้หญิงวัยสูงอายุจะมีความ
ต้องการทางเพศลดลงกว่าวัยอืน่ ๆ และลดลงมากกว่า
ผู้ชาย ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของคูส่ มรสได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาการทำ�หน้าที่
ทางเพศ และทำ�ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ลดลง อย่างไรก็ดกี ลุม่
ตัวอย่างบางรายให้ขอ้ มูลว่ามีการพูดคุยเกีย่ วกับปัญหา
การทำ�หน้าทีท่ างเพศกับคูส่ มรส ทำ�ให้คสู่ มรสมีความ
เข้าใจปัญหาของกลุ่มตัวอย่าง ส่งผลให้การทำ�หน้าที่
ทางเพศไม่ มีผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต ของกลุ่ม ตั ว อย่ า ง
การศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้องกับการศึกษาของ Seethala
และคณะ25 ที่พบว่าการทำ�หน้าที่ทางเพศไม่มีความ
สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้หญิงที่ได้รับการบำ�บัด
ทดแทนไต (r = .02, p > .05)
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสซึ่งเป็นปัจจัยด้าน
สั ง คม วั ฒ นธรรม สิ่งแวดล้อมตามกรอบแนวคิ ด
การวิจัย ไม่สามารถทำ�นายคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ (β = .026, p > .05) และพบว่าความ
สัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรสไม่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ชีวติ (r = .142, p > .05) อธิบายได้วา่ กลุม่ ตัวอย่าง
บางรายให้ข้อมูลว่า เมื่อต้องฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียมจะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ทำ�การ
ฟอกเลือด เนื่องจากมีอาการเหนื่อย อ่อนล้า ไม่มี
อารมณ์ทางเพศ จึงปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับสามี
และส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพระหว่างคูส่ มรส แต่
ในกลุ่มตัวอย่างบางรายให้ข้อมูลว่ามีการวางแผน
อนาคตกับคูส่ มรสเมือ่ เริม่ ฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
คู่สมรสมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการรักษาของ
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กลุม่ ตัวอย่าง ส่งผลให้ดแู ลกลุม่ ตัวอย่างเป็นอย่างดี จึง
ทำ�ให้สมั พันธภาพระหว่างคูส่ มรสยังไม่สามารถทำ�นาย
คุณภาพชีวติ ในกลุม่ นีไ้ ด้ แม้ยงั ไม่พบการศึกษาเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรสกับคุณภาพชีวติ ในผูห้ ญิง
ทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมในประเทศไทย
และต่างประเทศ อย่างไรก็ดมี กี ารศึกษาทีใ่ กล้เคียงกับ
การศึกษาในครั้งนี้โดย ประพัฒน์สินี ประไพวงษ์
และคณะ26 ได้ศกึ ษาอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่าง
คู่สมรสต่อคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่ได้รับการล้างไต
ทางช่องท้องแบบต่อเนือ่ ง จำ�นวน 100 ราย โดยใช้
แบบสอบ Dyadic Adjustment Scale (DAS) ในการ
ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสเช่นเดียวกับ
การศึกษาในครัง้ นี้ แต่ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างคู่สมรสมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ระยะเวลาการได้รบั การรักษาโดยการฟอกเลือด
ด้วยเครือ่ งไตเทียม เป็นปัจจัยภูมหิ ลังของบุคคลตาม
กรอบแนวคิดการวิจยั ไม่สามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ
ของกลุม่ ตัวอย่างได้ (β = .069, p > .05) และยัง
พบว่าระยะเวลาการได้รบั การรักษาโดยการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
(r = .071, p > .05) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่าง
บางรายให้ขอ้ มูลว่าสามารถปรับตัวอยูก่ บั การฟอกเลือด
ด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย มได้ เ มื่ อ เวลาผ่ า นไป ส่ ง ผลให้
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ แต่กลุม่ ตัวอย่างบางรายให้ขอ้ มูล
ว่าได้รับผลกระทบจากภาวะแทรกซ้อนของโรคและ
การรักษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้นอ้ ย เมือ่ ระยะเวลาในการรับการรักษาเพิม่ มากขึน้
จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในครอบครัว ส่งผล
ให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ลดลง ทำ�ให้
ระยะเวลาการได้รบั การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมยังไม่สามารถทำ�นายคุณภาพชีวิตของ
กลุม่ ตัวอย่างได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Kamal
และคณะ8 ทีว่ า่ ระยะเวลาของการได้รบั การรักษาโดย
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่สามารถทำ�นาย
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คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ ง
ไตเทียม (β = - .034, p > .05)
จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิต
โดยรวมและรายด้านของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ
ปานกลาง และภาวะซึมเศร้าเป็นตัวแปรเดียวทีส่ ามารถ
ทำ�นายคุณภาพชีวิตของผู้หญิงที่ได้รับการฟอกเลือด
ด้วยเครือ่ งไตเทียมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ข้อจำ�กัดของการทำ�วิจยั
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั
การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมทีม่ ารับบริการทีศ่ นู ย์
ไตเทียมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจมี
ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างทีแ่ ตกต่างจากผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั
การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมในศูนย์บริการอืน่ อาจ
เป็นข้อจำ�กัดในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้อา้ งอิงกับกลุม่
ผู้หญิงที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มี
ลักษณะแตกต่างจากการวิจยั ครัง้ นี้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ได้ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
ด้านการพยาบาล
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านภาวะซึมเศร้า
เป็นปัจจัยเดียวทีส่ ามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ อย่างมี
นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ พยาบาลและที ม สุ ข ภาพควร
ตระหนั ก และให้ ค วามสำ � คั ญ ในการคั ด กรองและ
ประเมินปัญหา เพือ่ ป้องกันและบำ�บัดรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ ี
ภาวะซึมเศร้า และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้หญิง
ทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม ให้สามารถ
ปรั บ ตั ว อยู่กับ การดำ � เนิ น ของโรค และการรั ก ษา
ทีย่ าวนานได้
ด้านการวิจยั
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
วิจัยเชิงทดลอง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่
ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และควรมี
การศึกษาปัจจัยอืน่ ๆ ตามกรอบแนวคิดคุณภาพชีวติ

ของ Zhan12 ทัง้ ในปัจจัยด้านภูมหิ ลังของบุคคล ปัจจัย
ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจสามารถทำ�นายคุณภาพชีวิตใน
ผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมได้มากขึน้
ด้านการศึกษา
สามารถนำ�ผลการวิจยั ครัง้ นีไ้ ปประยุกต์ใช้ในการ
อบรมพยาบาลไตเทียม เช่น การอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตั กิ ารบำ�บัดทดแทน
ไต (การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม) เพือ่ ให้มคี วามรู้
เกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ ได้ และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ในผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียม
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