J NURS SCI Vol 35 No 3 July - September 2017

Predictors of Quality of Life among Osteoarthritis
Patients after Knee Arthroplasty*
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Abstract
Purpose: To study predictive power of health literacy, self-management, functional status,
patient engagement, and perceived person-centered care on quality of life of knee osteoarthritis
patients after knee arthroplasty.
Design: Predictive study design.
Methods: The sample consisted of 112 patients with primary osteoarthritis of the knee after
first arthroplasty in one tertiary hospital in Bangkok, who came to follow-up at 3 – 6 months after
surgery. Data were collected using personal data questionnaire, the assessment of quality of life - 8D,
patient health engagement scale, patient activation measure, health literacy questionnaires,
consultation care measure, and modified Western Ontario and McMaster Universities
osteoarthritis index. Data were analyzed using descriptive statistics and multiple regression
analysis.
Main findings: Health literacy, self-management, functional status, patient engagement, and
perceived person-centered care were accounted for 33.4% of variance in quality of life of patients
with statistical significance (R2 = .334, F = 10.629, p < .05). Only functional status, patient
engagement, and self-management could significantly predict quality of life of patients with
arthroplasty (β = - .335, .249, .184, p < .05, respectively)
Conclusion and recommendations: Nurses should be aware of promoting functional status
and self-management in patients and develop care models by allowing the patients to engage in
healthcare, plan and modify personal healthcare models. This could lead to better quality of life
among the patients with osteoarthritis of the knee after arthroplasty.
Keywords: quality of life, knee arthroplasty, health literacy, patient engagement, perceived
person-centered care
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาอำ�นาจการทำ�นายของความแตกฉานทางสุขภาพ การจัดการตนเอง ภาวะการทำ�หน้าที่
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ย และการรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ ม
หลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม
รูปแบบการวิจยั : การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 112 คน เป็นผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มปฐมภูมหิ ลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมครัง้
แรกทีม่ ารับการตรวจติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด 3-6 เดือน ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมแิ ห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส่วนบุคคล แบบประเมินคุณภาพชีวติ แบบวัดความรับผิดชอบต่อสุขภาพของ
ผูป้ ว่ ย แบบสอบถามการจัดการตนเอง แบบประเมินความแตกฉานทางสุขภาพ แบบสอบถามการรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคล
เป็นศูนย์กลาง และแบบประเมินภาวะการทำ�หน้าที่ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและวิเคราะห์การถดถอยพหุ
ผลการวิจยั : ความแตกฉานทางสุขภาพ การจัดการตนเอง ภาวะการทำ�หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของ
ผูป้ ว่ ย และการรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางสามารถร่วมกันทำ�นายของคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียมได้รอ้ ยละ 33.4 อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (R2 = .334, F = 10.629, p < .05) โดยปัจจัยทีส่ ามารถ
ทำ�นายคุณภาพชีวติ ได้สงู สุดอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ คือ ภาวะการทำ�หน้าที่ (β = - .335, p < .05) รองลงมา คือ
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ย (β = .249, p < .05) และการจัดการตนเอง (β = .184, p < .05) ตามลำ�ดับ
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรตระหนักถึงการส่งเสริมภาวะการทำ�หน้าทีแ่ ละการจัดการตนเองทีเ่ หมาะสม
ในผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม พัฒนารูปแบบการพยาบาลโดยการให้ผปู้ ว่ ยเข้ามามีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสุขภาพ
วางแผนและปรับรูปแบบการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
คำ�สำ�คัญ: คุณภาพชีวติ การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม ความแตกฉานทางสุขภาพ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ย
การรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง
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ความสำ�คัญของปัญหา
โรคข้อเสือ่ มเป็นโรคระบบกล้ามเนือ้ และกระดูกทีพ่ บ
มากที่สุด และเป็นสาเหตุท่ที ำ�ให้เกิดความพิการสูงเป็น
อันดับ 4 โดยเฉพาะกับข้อที่ทำ�หน้าที่ในการรับนํ้าหนัก
ร่างกายทีพ่ บได้บอ่ ย คือ ข้อเข่า1 มีแนวโน้มสูงขึน้ เนือ่ งจาก
อายุขยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ พฤติกรรมการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน เช่น
ผูท้ ต่ี อ้ งงอข้อเข่ามากกว่า 90 องศา ผูท้ ใ่ี ช้งานข้อเข่าเป็น
เวลานาน การขึน้ ลงบันไดบ่อยๆ การใช้ส้วมแบบนัง่ ยอง
เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อข้อเข่าเป็นอย่างมาก นำ�ไปสู่
ปัญหาการเกิดข้อเข่าเสือ่ ม ทำ�ให้เกิดความปวดเรือ้ รัง ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
เป็นการผ่าตัดรักษาเพือ่ ลดความปวด และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากโรคข้อเข่าเสื่อมระยะ
สุดท้าย2 ผูป้ ว่ ยสามารถฟืน้ ตัวหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม
ได้เต็มที่ในระยะเวลาเฉลี่ย 3-6 เดือน3 โดยในระยะนี้
แผลผ่าตัดหายดีอย่างสมบูรณ์ ลดปวดและสามารถเดิน
โดยใช้ขอ้ เข่าเทียมได้อย่างดี ผูป้ ว่ ยสามารถกลับไปทำ�งาน
และทำ�กิจกรรมต่างๆ ในการใช้ชวี ติ ประจำ�วันได้เป็นปกติ
หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด4 ทำ�ให้ความต้องการผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียมเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ระบบการดูแลที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำ�คัญที่ส่งผลให้
ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมมีคณ
ุ ภาพ
5
ชีวติ ทีด่ ี ดังที่ Donabedian ได้อธิบายแนวคิดคุณภาพการ
ดูแล ไว้ใน Donabedian Model ว่าเป็นความสัมพันธ์กนั
ของ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ โครงสร้าง (structure)
กระบวนการ (process) และผลลัพธ์ (outcome) เพือ่ ให้
เหมาะสมกับบริบทการดูแลในปัจจุบนั ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับ
ผูป้ ว่ ยซึง่ เป็นปัจเจกบุคคล ดังนัน้ ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับทัง้ สาม
องค์ประกอบหลักจึงเป็นปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวผูป้ ว่ ยเอง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม ได้แก่ ความแตกฉานทางสุขภาพ
การจัดการตนเอง ภาวะการทำ�หน้าที่ และปัจจัยด้าน
กระบวนการโดยการนำ�กระบวนการดูแลแบบบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง6 มาผสมผสานเพือ่ ให้เหมาะสมกับบริบทการดูแล
คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สุ ข ภาพของผู้ ป่ว ย การรั บ รู้
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การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง และปัจจัยด้านผลลัพธ์
ทีเ่ กิดขึน้ คือ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียม
ความแตกฉานทางสุขภาพ เป็นทักษะทางด้านสติ
ปัญญา ทักษะทางสังคม และความสามารถของบุคคลใน
การเข้าถึงข้อมูล เข้าใจข้อมูล และใช้ขอ้ มูลเหล่านัน้ ในการ
ส่งเสริมและคงไว้ซง่ึ การมีภาวะสุขภาพทีด่ 7ี จากการศึกษา
พบว่า ผู้ป่วยที่มีระดับความแตกฉานทางสุขภาพที่สูงขึ้น
จะทำ�ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ด้านสุขภาพดีขน้ึ 8
การจัดการตนเอง เป็นการแสดงออกในการจัดการ
ภาวะสุขภาพและเป็นการรับรู้ความสามารถต่อการตอบ
สนองภาวะเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสม โดยผล
ทีต่ อ้ งการ คือ ความสามารถในการติดตามอาการและผล
ต่อการรูค้ ดิ พฤติกรรม และอารมณ์ทจ่ี �ำ เป็นต่อการคงไว้
ซึง่ ความพึงพอใจในคุณภาพชีวติ 9 เป็นปัจจัยทีแ่ สดงให้เห็นถึง
กระบวนการของการควบคุมตนเองทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลาและเกิดอย่างต่อเนือ่ ง10 และเมือ่ เปลีย่ นแปลง
ุ ภาพ
ลักษณะพฤติกรรมของตนเองได้ส�ำ เร็จจะส่งผลให้มคี ณ
ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ภาวะการทำ � หน้ า ที่เ ป็ น ปั จ จั ย ที่บ่ง บอกถึ ง ความ
สามารถของข้อเข่าหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมทีม่ ผี ลต่อ
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำ�วัน เช่น
การอาบนา้ํ การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเดิน
และการปฏิบัติบทบาททั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน
เช่น การทำ�ความสะอาดบ้าน การทำ�อาหาร การออกไป
ซือ้ ของและทำ�งาน ซึง่ จากการศึกษาพบว่า ภาวะการทำ�
หน้าทีท่ ด่ี ขี น้ึ ส่งผลต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ดี ว้ ย11
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย เป็นปัจจัยที่
แสดงให้เห็นถึงการเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลสุขภาพของ
ผู้ ป่ ว ย เป็ น ความสามารถในการเชื่ อ มโยงความรู้
ประสบการณ์ ทีเ่ กิดจากองค์ความรูด้ า้ นความคิด อารมณ์
การกระทำ�ของผูป้ ว่ ยทีม่ ตี อ่ การจัดการสุขภาพของตนเอง
เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ตี อ่ ภาวะสุขภาพ12 ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามรับ
ผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองจะสามารถร่วมกันสร้าง
ผลลัพธ์การดูแลที่ดี มีความปลอดภัย ส่งผลให้สุขภาพ
ทัง้ ส่วนบุคคลและโดยรวมดีดว้ ย13
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การรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง เป็นอีก
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อคุณภาพชีวติ เป็นการรับรูข้ องผูป้ ว่ ยเกีย่ ว
กับการดูแลของบุคลากรทางสุขภาพ6 การศึกษาทีผ่ า่ นมา
พบว่า การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางช่วยลดจำ�นวนวัน
นอนในโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ความ
สามารถในการทำ�กิจกรรมต่างๆ ในการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน
ของผูป้ ว่ ยดีขน้ึ การกลับมารักษาซํา้ ลดลง คุณภาพชีวติ อยู่
ในระดับดี14
จากความสำ � คั ญ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่า
เทียมมีความเกีย่ วข้องกับหลายปัจจัย การศึกษาคุณภาพ
ชีวิตในระยะที่ผ้ปู ่วยฟื้นตัวเต็มที่หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
เทียม และการศึกษาผ่านมุมมองของผูป้ ว่ ยในบริบทการ
ดูแลในปัจจุบนั ของประเทศไทยยังมีนอ้ ยมาก ส่วนใหญ่เป็น
คุณภาพชีวติ หลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมในระยะยาว และ
เป็นการศึกษาในต่างประเทศซึง่ มีความแตกต่างทัง้ ทางด้าน
ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง วัฒนธรรม และบริบทการดูแล
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความประสงค์จะศึกษาปัจจัยทีส่ ามารถร่วม
กันทำ�นายคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัดเปลีย่ น
ข้ อ เข่ า เที ย มตามกรอบแนวคิ ด คุ ณ ภาพการดู แ ลของ
Donabedian โดยมีปัจจัยด้านโครงสร้าง ได้แก่ ความ
แตกฉานทางสุขภาพ การจัดการตนเอง ภาวะการทำ�หน้าที่
ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ของผูป้ ว่ ย การรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง และ
ปัจจัยด้านผลลัพธ์ คือ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ ม
หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เพื่อนำ�ผลการวิจัยที่ได้มา
พัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียม เพือ่ ให้ด�ำ รงชีวติ อยูอ่ ย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือ่ ศึกษาอำ�นาจการร่วมทำ�นายของความแตกฉาน
ทางสุขภาพ การจัดการตนเอง ภาวะการทำ�หน้าที่ ความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ย และการรับรูก้ ารดูแลแบบ
บุคคลเป็นศูนย์กลาง ต่อคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลัง
ผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม

สมมติฐานการวิจยั
ความแตกฉานทางสุขภาพ การจัดการตนเอง ภาวะ
การทำ�หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ย และ
การรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง สามารถร่วม
ทำ�นายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดเปลี่ยน
ข้อเข่าเทียมได้
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อ
เข่าเทียมทัง้ เพศชายและเพศหญิงทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 18 ปีขน้ึ ไป
ทีเ่ ข้ารับการตรวจติดตามการรักษา ณ โรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมแิ ห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร
กลุม่ ตัวอย่าง คัดเลือกจากประชากรตามเกณฑ์คดั เข้า
ดังนี้ 1) เป็นผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม
ทัง้ ข้อ (Total Knee Arthroplasty; TKA) หรือหลังผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียมซีกเดียว (Unicompartmental Knee
Arthroplasty; UKA) เป็นครัง้ แรก ระยะหลังผ่าตัด 3-6
เดือน 2) เป็นผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มปฐมภูมหิ ลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อ
เข่าเทียม 3) สือ่ สารด้วยภาษาไทยได้ พูดคุยโต้ตอบแสดง
ความคิดเห็นได้ดว้ ยตนเอง 4) กรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยมีอายุ 60 ปีขน้ึ
ไปมีระดับการคิดรู้ (cognitive function) อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
เมื่อทดสอบโดยใช้แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ The
General Practitioner Assessment of Cognition
(GP-COG) มีคะแนนการทดสอบ 9 คะแนน แสดงถึงความ
รูค้ วามเข้าใจอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง คำ�นวณด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป
G*Power 3.1 สำ�หรับใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุ
(multiple regression analysis) โดยกำ�หนดอำ�นาจการ
ทดสอบทีร่ ะดับ .80 กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 และเนื่องจากไม่มีตัวอย่างของการกำ�หนดขนาด
อิทธิพลจากงานวิจัยที่ทบทวน ผู้วิจัยจึงกำ�หนดขนาด
อิทธิพลขนาดกลางคือ R2 = .13 ตามข้อเสนอแนะการวิจยั
ทางการพยาบาลหรือทางสังคมศาสตร์ให้สามารถกำ�หนด
ขนาดอิทธิพลเป็นขนาดกลางได้ หากไม่มคี า่ ขนาดอิทธิพล
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จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา15 ได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน
105 คน และเพิม่ อีกร้อยละ 10 เพือ่ ป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูลหรือกลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์หรือ
ข้อมูลผิดปกติ รวมจำ�นวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 116 คน
เครือ่ งมือการวิจยั
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ ข้อมูลส่วนทัว่ ไป และข้อมูลประวัตคิ วามเจ็บป่วยและ
การรักษา
2. แบบประเมินคุณภาพชีวิต ผู้วิจัยใช้แบบประเมิน
Assessment of Quality of Life - 8D (AQoL-8D) พัฒนา
โดย Richardson และ Lezzi16 ได้รบั อนุญาตให้ใช้เครือ่ ง
มือและแปลเป็นภาษาไทยจากผู้พัฒนาเครื่องมือ โดยใช้
หลักการแปลตามกระบวนการทีผ่ พู้ ฒ
ั นาเครือ่ งมือกำ�หนด
และให้ผทู้ รงคุณวุฒิ 5 คนตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา
ได้คา่ ดัชนีความตรงตามเนือ้ หา (Content Validity Index;
CVI) เท่ากับ .91 เมือ่ นำ�ไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียมทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน
30 คน ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือจากการคำ�นวณโดย
ใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาคเท่ากับ .87 ใช้ประเมิน
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยใน 2 มิตหิ ลัก 8 มิตยิ อ่ ย คือ มิตหิ ลัก
ด้านร่างกาย ประกอบไปด้วย 3 มิตยิ อ่ ย คือ มิตอิ สิ ระใน
การดำ�เนินชีวติ มิตปิ ระสาทสัมผัส และมิตคิ วามเจ็บปวด
และมิตหิ ลักด้านจิตสังคม ประกอบด้วย 5 มิตยิ อ่ ย คือ มิติ
สุขภาพจิต มิตคิ วามสุข มิตคิ วามมีคณ
ุ ค่าในตนเอง มิตกิ าร
เผชิญปัญหา และมิตสิ มั พันธภาพ รวมข้อคำ�ถามทัง้ หมด
35 ข้อ แต่ละมิตมิ คี ะแนนหลังจากเข้าสู่ AQoL-8D utility
algorithms (weighted) จะมีคา่ คะแนนอยูร่ ะหว่าง 0-1
คะแนน แปลผลจากระดับคะแนนทีส่ งู หมายถึง มีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ี
3. แบบวัดความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ย ผูว้ จิ ยั
ใช้แบบวัด Patient Health Engagement Scale
(PHE-scale) ทีพ่ ฒ
ั นาโดย Graffigna และคณะ17 ได้รบั
อนุญาตให้ใช้เครือ่ งมือและแปลเป็นภาษาไทยจากผูพ้ ฒ
ั นา
เครือ่ งมือ โดยใช้หลักการแปลอย่างเป็นระบบ (systematic
translation approach) และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาได้ค่าดัชนีความตรงตาม
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เนือ้ หา (Content Validity Index; CVI) เท่ากับ .88 เมือ่
นำ�ไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม
ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 คน ได้คา่ ความ
เชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือจากการคำ�นวณโดยใช้สตู รสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .73 แบบสอบถามประกอบด้วย
ข้อคำ�ถามทัง้ หมด 5 ข้อ มีคา่ คำ�ตอบ 7 ระดับ แล้วแปลง
คะแนนให้มคี า่ คะแนน 1-4 ตามวิธกี ารประมวลค่าคะแนน
ของเครื่องมือ เป็นระดับของความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ของผูป้ ว่ ย 4 ระดับ ค่าคะแนนสูง หมายถึง ระดับความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ยทีส่ งู
4. แบบประเมินการจัดการตนเอง ผูว้ จิ ยั ได้รบั อนุญาต
ให้ใช้แบบประเมิน Patient Activation Measure (PAM
13) ทีพ่ ฒ
ั นาโดย Hibbard และคณะ9 ฉบับทีไ่ ด้รบั อนุญาต
และให้แปลเป็นภาษาไทยโดย สิรนิ นั ท์ ชูเชิด และคณะ18
และธิมาภรณ์ ซือ่ ตรง และคณะ19 ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม
13 ข้อ แบ่งเป็นระดับของการจัดการตนเอง 4 ระดับ
ค่าคะแนนทีส่ งู หมายถึง การจัดการตนเองในระดับทีส่ งู
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือจากการคำ�นวณโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาคเท่ากับ .75
5. แบบประเมินความแตกฉานทางสุขภาพ ผูว้ จิ ยั ได้
รับอนุญาตให้ใช้แบบประเมินความแตกฉานทางสุขภาพที่
พัฒนาโดย นภาพร วาณิชย์กลุ และคณะ20 โดยประเมิน
ปัจจัย 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรับรูส้ ทิ ธิขน้ั พืน้ ฐาน
ด้านความสามารถในการรับบริการสุขภาพ ด้านทักษะ
การสื่อสารเพื่อให้ได้ส่ิงที่ต้องการจากบุคลากรสุขภาพ
ด้านครอบครัวสุขภาพ ด้านความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลสุขภาพ ด้านการประเมินความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล
และด้านความรับผิดชอบของตนต่อสุขภาพ รวมข้อคำ�ถาม
ทัง้ หมด 29 ข้อ มีค�ำ ตอบ 11 ระดับ ระดับคะแนนความ
แตกฉานทางสุขภาพทีส่ งู หมายถึง มีความแตกฉานทาง
สุขภาพสูง ค่าความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือจากการคำ�นวณ
โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาคเท่ากับ .94
6. แบบสอบถามการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็น
ศู น ย์ ก ลาง ผู้ วิ จั ย ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใช้ แ บบประเมิ น
ั นาขึน้ โดย
Consultation Care Measure (CCM) ทีพ่ ฒ
Little และคณะ ฉบับได้รับอนุญาตและให้แปลเป็น
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ภาษาไทยโดย สิรนิ นั ท์ ชูเชิด และคณะ18 และธิมาภรณ์
ซื่อตรง และคณะ19 วัดการรับรู้การดูแลแบบผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง 5 ด้าน รวมข้อคำ�ถามทัง้ หมด 21 ข้อ แต่ละข้อ
มีคา่ คำ�ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ ค่าคะแนน
ทีส่ งู หมายถึง การรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง
สูง ค่าความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือจากการคำ�นวณโดยใช้สตู ร
สัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาคเท่ากับ .94
7. แบบประเมิ น ภาวะการทำ � หน้ า ที่ ผู้วิจัย ได้ รับ
อนุญาตให้ใช้แบบประเมิน  Modified WOMAC (Western
Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis
Index) พัฒนาโดย Bellamy และคณะ (1988) ฉบับได้รบั
อนุญาตและให้แปลเป็นภาษาไทยโดย วิไล คุปต์นริ ตั ศิ ยั กุล
และมณี รัตนไชยานนท์21 ประกอบด้วยการประเมินใน 3
ส่วน คือ อาการปวดข้อ (pain dimension) อาการข้อฝืด
ตึ ง (stiffness dimension) และการใช้ ง านข้ อ
(functional dimension) ในการศึกษาครั้งนี้ผ้วู ิจัยใช้
ในส่วนการใช้งานข้อ (functional dimension) จำ�นวน
15 ข้อ แต่ละข้อคำ�ถามมีค�ำ ตอบโดยใช้มาตรวัดแบบตัวเลข
ตัง้ แต่ 0-10 คะแนน คะแนนมากหมายถึงความสามารถ
ใช้งานข้อได้นอ้ ย แต่ถา้ คะแนนน้อยหมายถึงสามารถใช้งาน
ข้อได้ดี ค่าความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือจากการคำ�นวณโดย
ใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาคเท่ากับ .92
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลข Si273/2016 รหัสโครงการ
195/2559 (EC2) โดยผูว้ จิ ยั อธิบายวัตถุประสงค์และขัน้
ตอนการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจก่อนตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการวิจยั อย่างอิสระ และกลุม่ ตัวอย่างมีสทิ ธ์ถอนตัว
ออกจากโครงการวิจยั ได้ตลอดเวลาโดยไม่มผี ลใดๆ ต่อการ
รักษาทีจ่ ะได้รบั จากโรงพยาบาล ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกเก็บ
เป็นความลับและนำ�เสนอข้อมูลในภาพรวมเท่านัน้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้รับอนุมัติให้เก็บข้อมูลจากโรงพยาบาล
ที่ทำ�การศึกษาแล้ว ผู้วิจัยเข้าพบแพทย์ พยาบาล ณ
หน่วยตรวจและติดตามผลการรักษาออร์โธปิดคิ ส์ เพือ่ ชีแ้ จง

วัตถุประสงค์ รายละเอียดในการดำ�เนินการวิจัย และ
ขออนุญาตคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้า
ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าใจก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจยั อย่างอิสระ
หลังจากผู้ป่วยตอบรับเข้าร่วมโครงการและลงนามใน
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั เป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเองใช้ระยะเวลาเฉลีย่ 60 นาที กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่สามารถ
ั หาทางสายตา ผูว้ จิ ยั จะ
อ่านหรือเขียนหนังสือได้ หรือมีปญ
เป็นผูอ้ า่ นแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูป
วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล ข้อมูลความเจ็บป่วย และการ
รักษาโดยการใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าตํ่าสุด
ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
อำ�นาจการร่วมทำ�นายของความแตกฉานทางสุขภาพ
การจัดการตนเอง ภาวะการทำ�หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพของผู้ป่วย และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็น
ศูนย์กลางต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุ
(multiple regression analysis) ด้วยวิธีการคัดเลือก
ตัวแปรเข้าสมการแบบขั้นตอนเดียว (enter method)
กำ�หนดนัยสำ�คัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยผู้วิจัยทำ�การ
ทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของการใช้สถิตแิ ล้วพบว่า ตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามมีคา่ Skewness น้อยกว่า 2 และมี
ค่า Kurtosis น้อยกว่า 7 แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบ
โค้งปกติ เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระพบ
ความสัมพันธ์มคี า่ น้อยกว่า .65 จึงไม่เกิด multicolinearity
ตัวแปรความแตกฉานทางสุขภาพ การจัดการตนเอง ภาวะ
การทำ�หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ย และ
การรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง มีคา่ Tolerance
เท่ากับ .70, .76, .98, .82 และ .79 ตามลำ�ดับ มีคา่ VIF
เท่ากับ 1.43, 1.31, 1.02, 1.21 และ 1.27 ตามลำ�ดับ
ผลการวิจยั
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลความเจ็บป่วยและการรักษา
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กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 91.1 เป็นเพศหญิง อายุเฉลีย่
67.56 ปี (SD = 8.31) ร้อยละ 39.3 มีอายุระหว่าง 60-69
ปี ดัชนีมวลกายเฉลีย่ 26.25 kg/m2 (SD = 9.39) ร้อยละ
66.1 มีสถานภาพสมรสคูร่ อ้ ยละ 47.3 มีการศึกษาสูงสุด
อยูใ่ นระดับประถมศึกษาร้อยละ 77.7 ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ร้ อ ยละ 58.9 ใช้ สิ ท ธิ ข้ า ราชการ/พนั ก งานของรั ฐ /
รัฐวิสาหกิจในการรักษาครัง้ นีร้ อ้ ยละ 82.2 มีรายได้ตา่ํ กว่า
15,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 56.3 มีรายได้มากกว่า
30,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 50 รายได้พอใช้และมีเหลือ
เก็บร้อยละ 66.1 อาศัยอยูก่ บั บุตรร้อยละ 68.8 มีบตุ รเป็น
ผู้รับผิดชอบในดูแลเมื่อเจ็บป่วย กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้
รับคำ�แนะนำ�ในการบริหารข้อเข่าและการออกกำ�ลังกาย
มารับการตรวจตามนัด และส่วนใหญ่สามารถปฏิบตั ติ าม
คำ�แนะนำ�ได้อย่างสมา่ํ เสมอร้อยละ 52.7 ของกลุม่ ตัวอย่าง
มีความมัน่ ใจในการดูแลตนเองหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม
มากร้อยละ 69.6 มีโรคประจำ�ตัวร้อยละ 87.2 มีโรค
ประจำ�ตัวมากกว่า 1 โรคร้อยละ 54.5 ได้รบั การวินจิ ฉัยว่า
มีภาวะข้อเข่าเสือ่ มปฐมภูมขิ า้ งเดียวร้อยละ 87.5 ได้รบั การ
ผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมทัง้ ข้อร้อยละ 50 ได้รบั การผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้างขวา ระยะเวลาที่มารับการตรวจ
ติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเฉลี่ย
4.46 เดือน (SD = 1.35) พิสยั การงอข้อเข่าเฉลีย่ 114.36
องศา (SD = 8.76) และพิสยั การเหยียดข้อเข่าเฉลีย่ -0.22
องศา (SD = 1.04)
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
คุณภาพชีวติ กลุม่ ตัวอย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ โดยรวมเฉลีย่
.81 คะแนน (SD = .09) จากคะแนนเต็ม 1 คะแนน
โดยมิตคิ วามเจ็บปวดเป็นมิตยิ อ่ ยทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ สูงสุดใน
มิตหิ ลักด้านร่างกาย คะแนนเฉลีย่ .87 คะแนน (SD = .11)
และมิตคิ วามมีคณ
ุ ค่าในตัวเองเป็นมิตยิ อ่ ยทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ
สูงสุดในมิตหิ ลักด้านจิตสังคม คะแนนเฉลีย่ .89 คะแนน
(SD = .07)
ความแตกฉานทางสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างมีความ
แตกฉานทางสุขภาพโดยรวมเฉลีย่ 7.83 คะแนน (SD =
2.03) จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยพบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
มี ค วามแตกฉานทางสุ ข ภาพด้ า นทั ก ษะสื่อ สารสู ง สุ ด
100 Journal of Nursing Science

คะแนนเฉลีย่ 8.76 คะแนน (SD = 1.13) แต่ดา้ นความ
สามารถในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพมีคะแนนเฉลีย่ ตํา่ สุด คือ
6.67 คะแนน (SD = 2.00)
การจัดการตนเอง กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 63.4
มีการจัดการตนเองในระดับที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 62.49
คะแนน (SD = 5.13) จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ร้อยละ 19.6 มีการจัดการตนเองในระดับที่ 2 คะแนนเฉลีย่
51.03 คะแนน (SD = 1.76) ร้อยละ 9.8 มีการจัดการ
ตนเองในระดับที่ 4 คะแนนเฉลีย่ 75.65 คะแนน (SD =
3.23) และร้อยละ 7.1 มีการจัดการตนเองในระดับตํา่ สุด
คือ ระดับที่ 1 คะแนนเฉลีย่ 45.49 คะแนน (SD = 1.24)
ภาวะการทำ�หน้าที่ กลุม่ ตัวอย่างมีภาวะการทำ�หน้าที่
โดยรวมเฉลีย่ 59.17 คะแนน (SD = 9.82) จากคะแนนเต็ม
150 คะแนน (คะแนนมาก หมายถึง ใช้งานได้นอ้ ย คะแนน
น้อย หมายถึง ใช้งานได้มาก คะแนน 0 หมายถึงเก่งทีส่ ดุ
สามารถทำ�อิริยาบถนั้นๆ ได้ดีมาก) โดยกลุ่มตัวอย่าง
สามารถใช้งานข้อเข่าในอิรยิ าบถทีท่ �ำ ได้ดที ส่ี ดุ คือ การนัง่
คะแนนเฉลีย่ 3.46 คะแนน (SD = 0.76) ส่วนการใช้งาน
ข้อเข่าในอิรยิ าบถทีย่ งั เป็นปัญหามากทีส่ ดุ คือ การทำ�งาน
บ้านหนักๆ คะแนนเฉลีย่ 6.54 คะแนน (SD = 1.67)
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ย กลุม่ ตัวอย่าง
ร้อยละ 62.9 มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพในระดับที่ 3
รองลงมาร้อยละ 21.4 มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ในระดับสูงสุด คือ ระดับที่ 4 และร้อยละ 15.2 มีความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพในระดับที่ 2
การรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง กลุ่ม
ตั ว อย่ า งมี ก ารรั บรู้ก ารดู แลแบบบุ ค คลเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
โดยรวมคะแนนเฉลีย่ 5.62 คะแนน (SD = .97) จากคะแนน
เต็ม 7 คะแนน โดยกลุม่ ตัวอย่างมีการรับรูด้ า้ นการติดต่อ
สือ่ สารและการสร้างสัมพันธภาพสูงสุด คะแนนเฉลีย่ 5.75
คะแนน (SD = .93)
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมพบว่า
ตั ว แปรอิ ส ระทุ ก ตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
โดยปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวติ อย่าง
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มีนยั สำ�คัญทางสถิตคิ อื การจัดการตนเอง (r = .364, p < p < .05) ส่วนภาวะการทำ�หน้าทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางลบกับ
.05) ความแตกฉานทางสุขภาพ (r = .361, p < .05) ความ คุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (r = - .333,
รับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ย (r = .229, p < .05) และ p < .05) (ตารางที่ 1)
การรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง (r = .345,
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานทางสุขภาพ การจัดการตนเอง ภาวะการทำ�หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพของผูป้ ว่ ย และการรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง กับคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียม วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการคำ�นวณค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั (N = 112)
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
1. ความแตกฉานทางสุขภาพ
2. การจัดการตนเอง
3. ภาวะการทำ�หน้าที่
4. ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ย
5. การรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง
6. คุณภาพชีวติ
*p < .05, ns = non significant

1

1
.450*
- .033ns
.340*
.391*
.361*

อำ�นาจการทำ�นายของตัวแปรอิสระต่อตัวต่อคุณภาพ
ชีวติ ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม
การวิเคราะห์การถดถอยพหุโดยใช้วิธีการคัดเลือก
ตัวแปรเข้าสมการแบบขัน้ ตอนเดียวพบว่า ความแตกฉาน
ทางสุ ข ภาพ การจั ด การตนเอง ภาวะการทำ � หน้ า ที่
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ย และการรับรูก้ ารดูแล
แบบบุคคลเป็นศูนย์กลางสามารถร่วมกันทำ�นายของ

2

3

4

1
- .073ns 1
  .273* .074ns
  .304* .047ns
  .364* - .333*

5

1
.325* 1
.229* .345*

6

1

คุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม
ได้รอ้ ยละ 33.4 อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (R2 = .334, F =
10.629, p < .05) โดยปัจจัยทีส่ ามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ
ได้สงู สุดอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ คือ ภาวะการทำ�หน้าที่
(β = - .335, p < .05) รองลงมา คือ ความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพของผูป้ ว่ ย (β = .249, p < .05) และการจัดการ
ตนเอง (β = .184, p < .05) ตามลำ�ดับ

ตารางที่ 2 อำ�นาจการทำ�นายของความแตกฉานทางสุขภาพ การจัดการตนเอง ภาวะการทำ�หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพของผูป้ ว่ ย และการรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง ต่อคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียม
ตัวแปร

B
SE
  .561
.099
ค่าคงที่
ภาวะการทำ�หน้าที่
- .003
.001
  .008
.016
การรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง
ความแตกฉานทางสุขภาพ
  .018
.011
การจัดการตนเอง
  .002
.001
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ย
  .009
.003
2
2
R = .578, R = .334, Adj R = .303, F = 10.629, *p < .05

β

- .335
  .043
  .165
  .184
  .249

t
p-value 95%CI
5.684 .000
-4.184 .000* - .004 - - .002
  .485 .628 - .023 -   .039
1.744 .084 - .003 -   .040
2.027 .045*   .000 -   .004
2.850 .005*   .003 -   .015
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การอภิปรายผล
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนคุณภาพ
ชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง (X = .81, SD = .09) สอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของ da Silva และคณะ 22 ที่ท บทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) จากงาน
วิจยั 31 เรือ่ งทีศ่ กึ ษาคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดเปลีย่ น
ข้อเข่าเทียมพบว่า ผลการศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
คือ ความถี่ ระดับความรุนแรง และอาการรบกวนจากความ
เจ็บปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมลดลง
ซึ่งความเจ็บปวดที่ลดลงนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจ การพัฒนา และความสามารถในดำ�รงชีวติ อยูอ่ ย่าง
เชือ่ มัน่ มีคณ
ุ ค่าและภูมใิ จในตนเอง ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ หลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม
สำ�หรับอำ�นาจในการทำ�นาย เมือ่ วิเคราะห์ระบบการ
ดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมตาม
แนวคิดคุณภาพการดูแลของ Donabedian Model ทัง้ 3
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านโครงสร้างซึง่ เป็นสมรรถนะ
ของผู้ป่วยในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ความแตกฉานทาง
สุขภาพ การจัดการตนเอง และภาวะการทำ�หน้าที่ ส่วนด้าน
กระบวน การการดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง ได้แก่
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ย การรับรูก้ ารดูแลแบบ
บุคคลเป็นศูนย์กลาง และด้านผลลัพธ์ คือ คุณภาพชีวิต
หลังผ่าตัด ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าปัจจัยทีส่ ามารถทำ�นาย
คุณภาพชีวติ ได้สงู สุดอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ คือ ภาวะ
การทำ�หน้าที่ (β = - .335, p < .05) รองลงมา คือ ความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ย (β = .249, p < .05) และ
การจัดการตนเอง (β = .184, p < .05) สอดคล้องกับการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า ภาวะการทำ�หน้าทีห่ ลังผ่าตัดเปลีย่ น
ข้อเข่าเทียมสามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ ได้อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิต22,23
ิ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อ
เข่าเทียมสามารถใช้งานข้อเข่าได้ดีโดยไม่ปวด สามารถ
ดำ�เนินชีวิตได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงกับปกติโดยไม่ต้อง
พึ่งพาผู้อ่ืน ทำ�ให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี สอดคล้องกับ Papakostidou และคณะ24
ทีพ่ บว่า หลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม 3 เดือน ความเจ็บ
ปวดลดลง ภาวะการทำ�หน้าทีด่ ขี น้ึ ภาวะซึมเศร้าลดลง และ
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มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ อี ย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .001)
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ยสามารถทำ�นาย
คุณภาพชีวิตได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (β = .249,
p < .05) อาจอธิบายได้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ตระหนักรู้
เกีย่ วกับภาวะสุขภาพของตนเอง มีทกั ษะ มีความมัน่ ใจ และ
มีความมัน่ คงทางอารมณ์ ตืน่ ตัวในการจัดการภาวะสุขภาพ
ทำ�ให้เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองทีด่ ี จึงส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติ หลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมทีด่ ี คุณภาพของผลลัพธ์
ทีด่ ขี น้ึ เกิดขึน้ ได้จากการทีผ่ ปู้ ว่ ยกระตือรือร้นทีจ่ ะมีสว่ นร่วม
รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองตามแผนการดูแลสุขภาพ
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเข้าใจในความเจ็บป่วย เข้าใจในแนวทางและ
แผนการรักษา จะมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำ�คัญในการ
ตัดสินใจเกีย่ วกับการได้รบั การดูแล25
สำ�หรับการจัดการตนเองสามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ
ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (β = .184, p < .05) อาจอธิบายได้
ว่าเกิดจากการทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ความรูเ้ รือ่ งโรค แนวทางการ
รักษา และได้รับคำ�แนะนำ�ในการดูแลตนเองหลังผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียมจากบุคคลากรทางสุขภาพ ทำ�ให้มคี วาม
รู้และทักษะในการจัดการกับภาวะสุขภาพของตนเอง
จนเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองเพือ่ ลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ทั้งทางร่างกายและจิตใจหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้
ด้วยตนเอง
ตั ว แปรที่ ไ ม่ ส ามารถทำ � นายคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ ป่ ว ย
ข้ อ เข่ า เสื่ อ มหลั ง ผ่ า ตั ด เปลี่ ย นข้ อ เข่ า เที ย ม ได้ แ ก่
ความแตกฉานทางสุขภาพ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่าง
มากกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้สูงอายุท่มี ีความแตกฉานทาง
สุขภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีศกั ยภาพด้านความสามารถค้นหา
เข้าถึง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสุขภาพ และเลือกทีจ่ ะนำ�ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมาปฏิบัติ ตลอดจนสามารถ
ประเมินผลได้แตกต่างกันมาก ทำ�ให้ไม่สามารถทำ�นาย
คุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม
ได้ เช่นเดียวกับการรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง
ไม่สามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียมได้ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะการรับรูก้ ารดูแล
ของกลุม่ ตัวอย่างซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุเป็นการรับรูแ้ บบ
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เก่าที่รับรู้การดูแลที่เน้นมุมมองของแพทย์ผ้ทู ำ�การรักษา
หรือเน้นแต่หลักการทางการแพทย์มากกว่าการทำ�ความ
เข้าใจในความคิด ความต้องการของตนเอง
ถึงแม้ความแตกฉานทางสุขภาพจะไม่สามารถทำ�นาย
คุณภาพชีวติ ได้ แต่ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ความแตกฉาน
ทางสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวติ อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (r = .361, p < .05) ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยข้อเข่า
เสือ่ มหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมจึงควรได้รบั การพัฒนา
ให้มีความแตกฉานทางสุขภาพ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างความรู้ แรงจูงใจ และสมรรถนะของบุคคลในการ
เข้าถึง ทำ�ความเข้าใจ และสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ในการคิด
และตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพือ่ ให้สามารถ
ดำ�เนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี8 เช่นเดียวกับการ
รับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง ถึงแม้จะไม่สามารถ
ทำ�นายคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อ
เข่าเทียมได้ แต่ผลการศึกษาพบว่าการรับรูก้ ารดูแลแบบ
บุคคลเป็นศูนย์กลางมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพ
ชีวิตอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (r = .345, p < .05)
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของการรับรูก้ าร
ดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางทีผ่ ใู้ ห้การดูแลควรตระหนัก
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองและสนใจในการให้
การดูแลทีส่ อดคล้องกับบริบทและความต้องการทีแ่ ท้จริง
ของผูป้ ว่ ยมากขึน้ ดังนัน้ กระบวนการทีม่ คี วามเหมาะสม
โดยคำ�นึงถึงความสามารถและมุมมองความต้องการของ
ผู้ป่วยแต่ละคนได้น้ัน จึงจำ�เป็นที่จะต้องใช้บุคคลเป็น
ศูนย์กลางมากกว่าวิธีการใช้การรักษาโรคเป็นศูนย์กลาง
รวมถึ ง การมองว่าผู้ป่ว ยเป็น ปัจเจกบุคคลและเพื่อให้
สามารถร่วมมือกันในการพัฒนาการดูแลที่เหมาะสม
จึงจำ�เป็นต้องพิจารณาถึงความต้องการ ค่านิยม สภาพ
ครอบครัว สภาวะแวดล้อมของสังคม รวมถึงวิถชี วี ติ ด้วย

พยาบาลอย่างเป็นระบบ ปรับรูปแบบการดูแลเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
เข้ามามีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสุขภาพ วางแผนและปรับ
รูปแบบการดูแลสุขภาพของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้ป่วย
สามารถใช้งานข้อเข่าในอิรยิ าบถต่างๆ ในการใช้ชวี ติ ประจำ�
วันให้ดขี น้ึ เช่น การยืน การเดิน การทำ�กิจกรรมต่างๆ ทัง้
ภายในและภายนอกบ้าน เป็นต้น และส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยมี
การจัดการตนเองหลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมทีเ่ หมาะสม
ซึ่งจะนำ�ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
หลังผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม
ด้านการวิจยั
ผลการศึกษาครัง้ นีส้ ามารถนำ�ไปเป็นข้อมูลพืน้ ฐานใน
การศึกษาวิจยั เชิงทดลอง เพือ่ พัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย
ข้อเข่าเสือ่ มทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม โดยการใช้
โปรแกรมหรือรูปแบบการพยาบาลในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม เช่น โปรแกรมการจัดการตนเอง
โปรแกรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน หรือ
โปรแกรมการดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง เพือ่ ส่งเสริม
ให้ผ้ปู ่วยสามารถฟื้นตัวหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้
อย่างเต็มทีแ่ ละมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ไป
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