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 This study aimed to measure the health utility score of patients with knee 

osteoarthritis at Nopparat Rajathanee Hospital by EQ-VAS, EQ-5D-3L and modified 

WOMAC, and to explore factors predicting health utilities. The sample of 196 persons 

with knee osteoarthritis was recruited based on inclusion criteria. Eligible participants 

were those who (1) were at least 15 years old, (2) were diagnosed with knee 

osteoarthritis who have not gotten knee surgery, (3) were literate in Thai, and (4) able 

to participate in face-to-face interview. The patients were invited to participate in the 

study and responded to the questionnaire including general information, pain 

assessment tool, EQ-VAS, EQ-5D-3L, modified WOMAC. The results revealed that the 

average health utility score measured by EQ-VAS, EQ-5D-3L and modified WOMAC 

were 0.70, 0.55 and 0.75 respectively. Health utilities elicited by EQ-VAS, EQ-5D-3L 

and modified WOMAC were significantly different. 

 This finding indicated that pain score were statistically significant associated with 

health utility score measured by EQ-5D-3L. While pain score and KL-grade 3-4 severity 

associated with health utility score measured by modified WOMAC. There was association 

between KL-grade 3-4 severity and utility score measured by EQ-VAS with low predictive 

power regression model. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 โรคขอเขาเสื่อม (knee osteoarthritis) เปนโรคขออักเสบชนิดหน่ึงที่พบบอยที่สุดใน

ประชากรสงูอายุ[1]โดยพบวาผูสงูอายุทั่วโลกมีอาการของโรคขอเขาเสื่อม รอยละ 9.6 ในเพศชาย 

และรอยละ 18 ในเพศหญิงโดยความชุกของโรคจะสงูข้ึนในกลุมประชากรที่มอีายุมากข้ึนดวยทั้งน้ี

เน่ืองมาจากเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได[2] สําหรับประเทศไทยน้ันจากการศึกษาของ

WHO-ILAR COPCORD ในประชากรอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไปที่อาศัยอยูในชนบทพบความชุกของโรคน้ี

เทากับรอยละ 11.3[3] โรคขอเสื่อมมักพบไดบอยที่ขอสะโพกและขอเขา โดยพบวาในผูสูงอายุทีอ่าศัย

อยูในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครความชุกของโรคขอเขาเสื่อมสูงถึงรอยละ 34.5-45.6[4] และจาก

การทีป่ระชากรไทยมีชีวิตยืนยาวข้ึน จํานวนประชากรสูงอายุมีมากข้ึน[5] จํานวนผูปวยโรคขอเขา

เสื่อมจงึมีมากข้ึนตามไปดวย สําหรบัโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีซึ่งเปนโรงพยาบาลขนาด561 เตียง 

ใหการดูแลผูปวยในเขตกรงุเทพตะวันออก มจีํานวนผูปวยโรคขอเขาเสื่อมเพิ่มข้ึนทุกป โดยพบวามี

จํานวนผูปวยโรคขอเขาเสื่อม 1,489 ราย ในป พ.ศ.2557 และเพิม่ข้ึนเปน 1,648 รายในป พ.ศ.2558

และแมวาโรคขอเขาเสือ่มจะไมทําใหผูปวยเสียชีวิต แตเปนโรคที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย[6,7] 

และยังเปนหน่ึงในสบิโรคที่เปนสาเหตุสําคัญใหเกิดทพุพลภาพของผูสูงอายุในประเทศไทย[8] 

นอกจากน้ี โรคขอเขาเสื่อมยังกอใหเกิดภาระคาใชจายในการดูแลผูปวยอยางตอเน่ืองเปนระยะ

เวลานาน โดยจากการศึกษาเปนระยะเวลา 4 ป ในผูปวยที่อาการไมดีข้ึนดวยการใชยาบรรเทาปวด

และยาตานอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (NSAIDs) พบวาตนทุนทางตรงของการดูแลผูปวยที่ตอบสนองตอ

การรกัษาดวยการฉีดนํ้าเลี้ยงขอเขาเทียมรวมกบัการรับประทานยาเทากบั 47,044.18 บาทตอปและ

เทากับ 144,884 บาทตอป สําหรับผูปวยที่ไมตอบสนองตอการฉีดนํ้าเลี้ยงขอเขาเทียมและตองรบัการ

ผาตัด[9] 

พยาธิสภาพของโรคเกิดจากการเสือ่มสภาพของกระดูกออนผิวขอ (articular cartilage) ทํา

ใหมีอาการปวดจากผิวขอชํารุดและการอกัเสบ และสูญเสียสมรรถภาพการทํางานของขอเขาเน่ืองจาก

อาการปวดและขอฝดตึงหรือขอหนืด ผูปวยจงึเคลือ่นไหวไดจํากัด โรคขอเขาเสื่อมสามารถแบงระดับ
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ความรุนแรงของโรคโดยใชภาพถายรังสีขอเขาโดยจําแนกความรุนแรงตามระบบข้ันเคแอล(Kellgren-

Lawrence grading system) แบงเปนระดับต้ังแต 0-4 ตามลักษณะทีพ่บในภาพถายรังส ี

แมวาโรคขอเขาเสื่อมเปนโรคที่มผีลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวย และมีการศึกษาถึง

ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตผูปวยโรคขอเขาเสื่อมอยูบางทัง้ในและตางประเทศ ทั้งปจจัยดานความ

รุนแรงของโรคและปจจัยสวนบุคคลโดยใน the Hizen-Oshima study พบวา อายุ ระดับความปวด 

การมีโรครวม และระยะเวลาในการเปลี่ยนทาจากน่ังเปนยืน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตทาง

สุขภาพ[10] และ the ROAD study รายงานผลการศึกษาวาในผูปวยที่มีระดับความรุนแรงของโรค

ตามระบบ KL ที่ระดับ 3 และ 4 จะมีคะแนนคุณภาพชีวิตดานกายภาพตํ่า แตคะแนนคุณภาพชีวิต

ดานจิตใจสงูกวาผูปวยที่มรีะดับความรุนแรงของโรคที่ระดับ 0 และ 1[11] แตยังไมพบวามกีารศึกษา

ปจจัยที่มีความสัมพันธกบัคาอรรถประโยชนดานสุขภาพในประเทศไทย พบเพียงการศึกษาคุณภาพ

ชีวิตในผูปวยทีม่ีความรุนแรงของอาการแตกตางกัน[12] การศึกษาระดับความปวดในผูปวยโรคขอเขา

เสื่อมแตละระดับความรุนแรงของโรค[13] และการศึกษาผลกระทบของความปวดตอการดําเนิน

ชีวิตประจําวันและการใชงานขอของผูปวย[14] นอกจากน้ี ยังมีปจจัยสวนบุคคลบางปจจัยซึ่งอาจมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคขอเขาเสื่อมไดแก เพศ สิทธิการรักษา และยาที่ใชในการ

รักษา ซึ่งยังไมพบวามีการศึกษาปจจัยดังกลาว  

ในการประเมินคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพน้ันสามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งหากแบงตามกลุม

ประชากรสามารถแบงไดเปน การประเมินโดยใชเครื่องมอืประเมินคุณภาพชีวิตแบบทั่วไปและแบบ

เฉพาะ เครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตแบบทั่วไปน้ันไมจํากัดอายุ เพศ หรือสภาวะโรคทีเ่ปน จงึ

สามารถนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบระหวางกลุมผูปวยตางโรคได อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือ

ประเภทน้ีอาจไมมีความไวหรือการตอบสนองทีเ่พียงพอตอการเปลี่ยนแปลงของโรคหรอือาการและ

อาจไมครอบคลมุถึงลกัษณะที่เฉพาะเจาะจงของโรคตางๆ สวนเครื่องมือแบบเฉพาะน้ัน แมจะมีความ

ไวตอการเปลี่ยนแปลงของโรคหรืออาการไดดีแตไมสามารถนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบระหวาง

โรคได นอกจากน้ีหากจําแนกเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตตามการรายงานคะแนนสามารถแบงเปน

แบบ index score ซึ่งจะรายงานคะแนนเปนตัวเลขเด่ียวเปนคาอรรถประโยชน (utility) และแบบ 

profile score ซึ่งจะรายงานคะแนนตามมิติ ซึง่สามารถนําคําตอบในแตละมิติทีผู่ตอบเลือกมาคํานวณ

คาอรรถประโยชนดวยสมการที่ไดมีการพัฒนาข้ึนไดเชนกันซึ่งการวัดอรรถประโยชนน้ีเปนวิธีการที่ใช
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กันอยางแพรหลายมากทีสุ่ดสําหรับการประเมินความคุมคาของเทคโนโลยีดานสุขภาพ โดยการวัด

อรรถประโยชนน้ีเปนการวัดความพึงพอใจของดานสุขภาพของแตละบุคคล และเมื่อนําคะแนน

อรรถประโยชนมาคูณกับระยะเวลาในการมีชีวิตอยู (life expectancy) จะทําใหไดจํานวนปสุขภาวะ 

(quality adjusted life years หรือ QALYs) ซึ่งเปนผลลัพธทางสุขภาพที่นิยมใชในการวิเคราะห

ตนทุนประสิทธิผล และตนทุนอรรถประโยชนของเทคโนโลยีดานสุขภาพ[15] ดังน้ันในการศึกษาน้ีจะ

ใชการประเมินคุณภาพชีวิตดวยเครื่องมอืเฉพาะโรคขอเขาเสื่อมคือ modified Western Ontario 

and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตของ

ผูปวยในแตละระดับความรุนแรงไดอยางละเอียด รวมกบัการประเมินอรรถประโยชนของผูปวยดวย

แบบวัด EQ-VAS ซึ่งมกีารวัดแบบ index score เปนการวัดอรรถประโยชนทางตรงและ EQ-5D-3L 

ซึ่งมีการวัดแบบ profile score เปนการวัดอรรถประโยชนทางออม ผลการศึกษาน้ีจะสามารถใชเปน

แนวทางในการศึกษาดานความคุมคาทางเศรษฐศาสตรตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาอรรถประโยชนดานสุขภาพของผูปวยโรคขอเขาเสื่อมในโรงพยาบาลนพรัตนราช

ธานีดวยเครื่องมือวัดแบบเฉพาะ (specific instrument) และดวยเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต

แบบทั่วไป (generic instrument) ทั้งดวยการวัดแบบทางตรงและทางออม  

2.เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสมัพันธกับอรรถประโยชนดานสขุภาพของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม 

ไดแก ปจจัยดานบุคคล และดานระดับความรุนแรงของโรค 

3.เพื่อเปรียบเทียบคาอรรถประโยชนที่ไดจากการวัดดวยเครือ่งมือ EQ-5D-3L, EQ-VAS และ 

WOMAC 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถนําขอมลูอรรถประโยชนดานสุขภาพของผูปวยโรคขอเขาเสือ่มไปใชสําหรบั

การศึกษาตนทุนอรรถประโยชนของการรักษาโรคขอเขาเสื่อม 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

1. อรรถประโยชน หมายถึงคาที่แสดงถึงความพึงพอใจ (preference) ของบุคคลตอสภาวะ

สุขภาพ ซึ่งมีคาต้ังแต 0 (สภาวะที่แยที่สุดหรอืเสียชีวิต) ถึง 1 (สภาวะที่แข็งแรงสมบรูณ

ที่สุด) [15] 

2. โรคขอเขาเสื่อม หมายถึงโรคทีเ่กิดจากการสึกกรอนของกระดูกออนผิวขอซึ่งเปนผลมา

จากอายุทีเ่พิ่มข้ึนและการใชงานมากเมื่อมกีารใชงานผิวขอทีส่ึกจะมีการขัดสีกัน ทําให

เกิดอาการปวดขอเขาตามมา 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาปจจัยที่มผีลตออรรถประโยชนดานสุขภาพของผูปวยโรคขอเขา 

เสื่อมในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ          - อายุ 

- ดัชนีมวลกาย   - สิทธิการรักษา 

- โรครวม       - จํานวนขางที่เปน 

- ระดับความปวด 

- ยาที่ใชในการรักษา อรรถประโยชนทางสุขภาพ 

 Specific instrument : WOMAC 

 Generic instrument : 

o Direct : EQ-VAS 

o Indirect : EQ-5D-3L 

ปจจัยดานความรุนแรงของโรค 

- Grade 0         - Grade 1 

- Grade 2         - Grade 3 

- Grade 4 



5 
 

 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. คาอรรถประโยชนดานสุขภาพของผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่ไดจากการวัดแตละวิธีมีความ

แตกตางกัน 

2. ปจจัยดานบุคคลและดานระดับความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธกบัคาอรรถประโยชน

ดานสุขภาพของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 งานวิจัยปจจัยทีม่ีผลตออรรถประโยชนดานสุขภาพของผูปวยโรคขอเขาเสื่อมในโรงพยาบาล

นพรัตนราชธานีน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

1. โรคขอเขาเสื่อม 

2. คุณภาพชีวิตและอรรถประโยชนดานสุขภาพ 

3. ปจจัยที่มผีลตออรรถประโยชนดานสุขภาพและคุณภาพชีวิต 

1. โรคขอเขาเสื่อม [16] 

คําจํากัดความ 

 โรคขอเขาเสื่อม คือโรคของขอที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกออนขอตอ การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดจากกระบวนการเสือ่มจะไมสามารถกลับสูสภาพเดิมและอาจทวีความรุนแรงข้ึนตามลําดับ 

พยาธิวิทยา  

  กระดูกออนผิวขอเขามกีารเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ชีวกลวิธาน (biomechanical) 

และชีวสัณฐาน (biomorphology) กระดูกออนผิวขอจะมีลักษณะเริ่มนุมกวาปกติ สีเปลี่ยนจากใส

เปนเหลือง มกีารแตกของผิวขอ จากน้ันกระดูกออนผิวขอจะบางลง ขอบกระดูกในขอ (subchondral 

bone) หนาตัวข้ึน มีปุมกระดูกงอก (osteophyte) ทําใหพสิัยการเคลื่อนไหวลดลง มกีาร

เปลี่ยนแปลงนํ้าไขขอ ทําใหคุณสมบติัการหลอลื่นลดลง 

การวินิจฉัย 

 อาศัยการซักประวัติ การตรวจรางกาย โดยผูปวยโรคขอเสื่อมมักมีอาการและอาการแสดง

ดังตอไปน้ี 

อาการและอาการแสดง 

  อาการของโรคขอเขาเสื่อม 
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1. ปวด มักมีการปวดต้ือๆ ทั่วๆ ไปบริเวณขอโดยไมสามารถระบุตําแหนงไดชัดเจน มัก

เปนเรื้อรัง อาการปวดมักเปนมากข้ึนเมื่อใชงานในทางอเขา ข้ึนลงบันได หรือลง

นํ้าหนักบนขอน้ันๆ และอาการจะทเุลาลงเมื่อพักการใชงานแตเมื่อการดําเนินโรค

รุนแรงข้ึนอาจปวดตลอดเวลาแมขณะพัก บางรายมีอาการปวดตึงบริเวณขอพบัเขา

ดวย 

2. ขอฝด (stiffness) พบไดบอยในชวงเชา แตมักไมนานเกิน 30 นาที อาการฝดตึงอาจ

เกิดข้ึนช่ัวคราวในชวงแรกของการเคลื่อนไหวหลงัจากพักเปนเวลานาน เรียกวา “ขอ

หนืด” (gelling phenomenon) เชน ขอเขาฝดหลังจากน่ังนานแลวลุกข้ึน ทําให

ตองหยุดพกัขยับขอระยะหน่ึง จึงจะเคลื่อนไหวไดสะดวก 

อาการแสดง 

ระยะแรก อาจมีอาการขอเขาบวมเล็กนอยและขอฝด  

ระยะทาย ขอบวมและผิดรปู (swelling and deformity) เปนลักษณะขอเขาโกง 

(bow legs) หรอืขอเขาฉ่ิง (knock knee) ขอที่บวมเปนการบวมจากกระดูกงอก 

(osteophyte) และ/หรือมีของเหลวในขอ (effusion) มีการสูญเสียการเคลื่อนไหว

และการทํางานของขอ ขอเขาเหยียดและ/หรืองอไมสุด กลามเน้ือรอบหัวเขาออน

แรง ผูปวยเดินไมสะดวก อาจมีเสียงดังกรอบแกรบ (crepitus) ในขอขณะเคลื่อนไหว 

ระดับความรุนแรง 

โรคขอเขาเสื่อมสามารถแบงระดับความรุนแรงของโรคโดยใชภาพถายรังสีขอเขา ซึง่สามารถ

จําแนกความรุนแรงไดหลายระบบ ดังน้ี 

1. การจําแนกความรุนแรงตามระบบข้ันเคแอล (Kellgren-Lawrence grading 

system) ดังน้ี [8] 

ขั้นโรคขอเขาเสื่อม   ลักษณะท่ีพบ 

0   ภาพรังสีไมปรากฏลักษณะขอเขาเสือ่ม 

1                   มีปุมกระดูกงอกไมชัดเจนซึ่งมีนัยสําคัญทางคลินิกนอย 

2   มีปุมกระดูกงอกชัดเจนแตชองขอยังไมผิดปกติ 

3   มีปุมกระดูกงอกชัดเจนและชองขอแคบลงปานกลาง 
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4                   มีปุมกระดูกงอกชัดเจนรวมกับชองขอแคบลงรุนแรงและม ี

เน้ือกระดูกใตกระดูกออนกระดาง 

2. การจําแนกความรุนแรงตามระบบออบัค (Ahlbäck classification system) 

                     มีการจําแนกความรุนแรงดังน้ี [17] 

ขั้นโรคขอเขาเสื่อม   ลักษณะท่ีพบ 

1    ชองขอแคบลงนอยกวา 3 มม. 

2    ชองขอแคบลงรุนแรง 

3    กระดูกผิวขอบางสวนสบกัน (0-5 มม.) 

4   กระดูกผิวขอสบกันปานกลาง (5-10 มม.) 

5   กระดูกผิวขอสบกันรุนแรง (มากกวา 10 มม.) 

สําหรับการจําแนกความรุนแรงทั้ง 2 ระบบน้ี มีความแตกตางกัน โดยการจําแนกตามระบบเค

แอลน้ันใหความสําคัญกับการมปีุมกระดูกงอกและระดับความแคบลงของชองขอ สวนการจําแนกตาม

ระบบออบัคน้ัน ใหความสําคัญกบัความแคบของชองขอและ indirect sign of cartilage loss พบวา

การจําแนกความรุนแรงตามระบบเคแอลน้ันมีความนิยมมากที่สุด สวนการจําแนกความรุนแรงตาม

ระบบออบัคน้ันพบในหลายการศึกษาทาง Northern Europe สําหรบัแนวปฏิบัติบริการดูแลรักษา

โรคขอเขาเสื่อม ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย ป 2553 ใชการจําแนกความรุนแรง

ตามระบบเคแอล [8] 

เปาหมายการรักษาผูปวยโรคขอเขาเสื่อม [8] 

1. ใหผูปวยและญาติมีความเขาใจเกี่ยวกบัโรคแนวทางการปฏิบัติตัวการบําบัดโรคและ

ภาวะแทรกซอนทีอ่าจเกิดข้ึน 

2. บรรเทาอาการปวด 

3. แกไขคงสภาพหรือฟนฟูสมรรถภาพการทํางานของขอใหปกติหรือใกลเคียงปกติมากทีสุ่ด 

4. ชะลอการดําเนินของโรค 

5. ปองกันภาวะแทรกซอนอันเกิดจากตัวโรคและการรักษาทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง 

6. ใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

7. ฟนฟูสภาพจิตใจของผูปวย 

การบําบัดโรคขอเขาเสือ่ม 

  การบําบัดโรคขอเขาเสือ่มน้ันมหีลายวิธี ซึ่งจากการทบทวนและรวบรวมไวในแนวปฏิบัติ
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บริการดูแลรักษาโรคขอเขาเสื่อม ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย [8] สามารถ 

จําแนกไดเปน 2 แนวทาง ดังน้ี 

1. การบําบัดโดยไมใชยา (non-pharmacologic therapy)  

1. การใหคําปรึกษาแนะนํา (counseling) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

2. การลดนํ้าหนัก โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่มีคาดัชนีมวลกายมากกวา 23 กก/ตร.ม. ซึ่ง

การลดนํ้าหนักตัวที่ชวยลดอาการน้ันจะตองลดใหไดอยางนอยรอยละ 5 ของ

นํ้าหนักตัวเดิม หรอืลดนํ้าหนักใหมากกวารอยละ 0.24 ของนํ้าหนักตัวเดิมตอ

สัปดาห 

3. การฟนฟสูมรรถภาพขอเขา ไดแก การประเมินความสามารถในการประกอบ

กิจวัตรประจําวันข้ันพื้นฐานและความสามารถในการใชอุปกรณชวยใน

ชีวิตประจําวัน  การปรบัเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต เชน หลีกเลี่ยงการงอเขา 

คุกเขา ขัดสมาธิ ข้ึนลงบันไดเทาที่จําเปน สําหรับผูปวยทีม่เีขาไมมั่นคงทัง้ขาโกง

และขาฉ่ิงที่ยังไมถึงระดับรุนแรงควรใหสวมสนับเขาแกนเหลก็ดานขางหรอืใช

อุปกรณพยุงเขานอกจากน้ียังสามารถใชการฝงเข็มเพือ่ชวยลดอาการปวด ขอติด 

และเพิม่การทํางานของขอไดอกีดวย 

4. กายบรหิารบําบัด มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของ

กลามเน้ือรอบขอ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 1) กายบริหารแบบใชออกซเิจนและ

แรงกระแทกตํ่า ไดแก การเดิน การปนจักรยาน การออกกาํลังในนํ้า เปนตน 2) 

กายบรหิารงอเหยียดขอเขาเพื่อปองกันการยึดติดของขอ และ 3) กายบรหิารเพื่อ

ความแข็งแรงของกลามเน้ือหนาขา (quadriceps exercise) 

2. การบําบัดดวยยา (pharmacologic therapy)เน่ืองจากมกีารศึกษาในปจจุบันพบวา

มียาหลายขนานทีม่ีประสิทธิภาพสูง สามารถชวยใหผูปวยบรรเทาอาการปวดและ

อาการอักเสบ รวมทั้งผูปวยสามารถใชงานขอทีม่ีพยาธิสภาพไดดีข้ึนมาก ยาบางชนิด

สามารถชะลอความเสื่อมสภาพได อยางไรก็ตามคาใชจายในการรักษาทางยาก็มี

แนวโนมสูงข้ึนมากดวย ราชวิทยาลัยออรโธปดิกสแหงประเทศไทยจงึจัดต้ังกลุม

แพทยผูทรงคุณวุฒจิากสถาบันตางๆ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อรวมกัน

ทบทวนหลักฐานการศึกษาและประสานประสบการณเพื่อกาํหนดแนวปฏิบัติทาง



10 

 
 

คลินิกการดูแลรกัษาผูปวยขอเสื่อมของราชวิทยาลยัแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศ

ไทยข้ึน สําหรับดานการบําบัดดวยยาน้ัน มีรายละเอียดคําแนะนําและคัดคานสําหรับ

การใชยาดังน้ี [8] 

1. ยาแกปวด 

แนะนําอยางย่ิงใหใชยาแกปวด เชน acetaminophen, NSAIDs ในผูที่มี

อาการปวดขอ ยกเวนในผูที่ไมสามารถใชยาทั้งสองชนิดได โดยใหใชยาขนาด

ตํ่าที่สุดและใหระวังภาวะแทรกซอนในระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะหาก

ตองใช acetaminophen ขนาดมากกวา 3 กรัมตอวันรวมกับ NSAIDs 

นอกจากน้ีแนวเวชปฏิบัติสวนใหญแนะนําใหใช acetaminophen เพื่อ

บรรเทาปวดในผูปวยขอเขาเสื่อม ปจจุบันในยุโรปแนะนําใหใชยาน้ีในการ

รักษาผูปวยขอเขาเสื่อมเพราะยามีความปลอดภัยและมปีระสิทธิภาพสูงดังน้ัน

จึงควรเลือกใชเปนยาขนานแรกในการบําบัดอาการปวดระดับนอยจนถึงปาน

กลาง และหากไดผลควรใชเปนยาตอเน่ืองเพือ่บรรเทาปวดระยะยาว 

แนะนําใหใชยาตานอักเสบ(NSAIDs) ในผูปวยโรคทางเดินอาหารหรือโรคหัวใจ

และหลอดเลือดอยางระมัดระวังโดยผูปวยที่มปีจจัยเสี่ยงตอภาวะแทรกซอน

ทางเดินอาหาร เชน อายุมากกวา 60 ป มีประวัติโรคกระเพาะทะลุ เลือดออก

ในกระเพาะอาหาร ใชยาสเตียรอยดชนิดกิน ใชยาละลายลิม่เลอืด แนะนําให

ใชยากลุม COX-2 selective หรือใช non-selective NSAIDs รวมกับยาก

ลุม Proton-pump inhibitor PPIsและยาในกลุมน้ีควรใชดวยความ

ระมัดระวังในผูปวยที่มปีจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ 

แนะนําใหใช COX-2 selective NSAIDs รวมกับยากลุม PPIs เฉพาะใน

ผูปวยอายุมากกวา 75 ป 

แนะนําใหใชยา NSAIDs ในปริมาณที่นอยทีสุ่ด และคัดคานใหใชยาดังกลาวใน

ระยะยาวเน่ืองจากในผูปวยทีม่ีภาวะเสี่ยงดานหัวใจและหลอดเลือดอาจเกิด

ภาวะไมพึงประสงคที่รุนแรงได
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แนะนําใหใชยาตานการอักเสบชนิดทาภายนอกหรือยาทาเจลพรกิทดแทนการ

กินยาบรรเทาปวดและลดการอักเสบในผูปวยขอเขาเสือ่มได 

2. การฉีดยาสเตียรอยดเขาขอ 

ไมแนะนําการฉีดยาสเตียรอยดเขาขอในผูปวยโรคขอเขาเสื่อมทั่วไปยกเวน

ผูปวยที่มอีาการบวมจากนํ้าซึมซานในขอเพื่อบรรเทาอาการปวดระยะสั้น

เทาน้ัน โดยเวนระยะหางอยางนอยสามเดือนตอหน่ึงครั้งและไมแนะนําใหใช

เกินกวา 1 ป 

3. การฉีดกรดไฮยาลูโรนิกเขาขอ 

ยังมีหลักฐานไมเพียงพอในการสนับสนุนหรือคัดคานการฉีดกรดไฮยาลูโรนิก

เขาขอโดยแพทยเฉพาะทางระบบกระดูกและกลามเน้ือ และไมแนะนําการฉีด

โดยแพทยทั่วไป 

4. SYSADOA 

ยังมีหลักฐานไมเพียงพอในการสนับสนุนหรือคัดคานการใชยากลุม 

glucosamine sulfate, chondroitin sulfate หรือ diacerein เปนการ

บําบัดทางเลือกในการรักษาผูปวยขอเสื่อมที่มี่ความรุนแรงเคแอลข้ัน 2-4 โดย

ใหเลอืกใชยากลุมน้ีตัวใดตัวหน่ึงเทาน้ัน 

3. การบําบัดโดยการผาตัด 

1. การผาตัดเปลี่ยนขอเทียม 

แนะนําอยางย่ิงใหผาตัดเปลี่ยนขอ ในผูปวยโรคขอเขาเสือ่มที่อาการปวดไม

บรรเทาเทาที่ควร หรือการทํางานของขอไมดีข้ึนดวยการรักษาแบบอนุรักษ

รวมกันทัง้การใชยาและไมใชยา 

2. การลางขอและการตัดแตงเน้ือเย่ือในขอดวยการสองกลอง 
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แนะนําใหทําการสองกลองผาตัดในขอเฉพาะในผูปวยโรคขอเขาเสื่อมทีม่ี

อาการทางกลวิธาน คือมีหมอนรองขอเขาหรอืกระดูกออนหลวม หรือมีแผน

เน้ือ (flap) ทําใหขอเขายืดเหยียดงอไมได หรือเดินแลวลมเทาน้ัน แตไม

แนะนําอยางย่ิงในการทําในรายที่ไมมีอาการดังกลาว 

ไมแนะนําอยางย่ิงในการครูดหรือเจาะเน้ือเย่ือในขอ (arthoscopic abrasion 

or drilling) เพราะไมใหประโยชนและอาจเปนอันตรายตอผูปวย 

3. การผาตัดกระดูกเปลี่ยนแนว (osteotomy) และหัตถการคงสภาพขอ (joint 

preserving procedures)  

แนะนําอยางย่ิงใหผาตัดกระดูกจัดแนวแขงดานบน (high tibial osteotomy: 

HTO) ในผูปวยอายุนอยและยังมกีิจกรรมมาก โดยผูปวยตองมีลกัษณะกอน

ผาตัดไดแก 1) งอเขาไดอยางนอย 90 องศา 2) ยังมีกระดูกออนผิวขอดานใน

เหลืออยู 3) ไมมีการเสื่อมของกระดูกออนผิวขอเขาดานนอกหรือมีนอยมาก 

4) เขายังมั่นคงดีหรือมีการเลือ่นไปดานนอกหรือความไมมั่นคงไมมากนัก 

4. การผาตัดเปลี่ยนขอเทียมบางสวน 

ยังมีหลักฐานไมเพียงพอในการสนับสนุนหรือคัดคานการผาตัดเปลี่ยนขอเขา

เทียมแบบบางสวนในผูปวยที่มีขอเขาเสื่อมจํากัดอยูในสวนเดียว 

ไมแนะนําการใช free-floating interpositional device สาํหรับผูปวยโรค

ขอเขาเสื่อมทีม่ีอาการบรเิวณชองดานเดียว (symptomatic 

unicompartment OA of the knee) 

2. คุณภาพชีวิตและอรรถประโยชนดานสุขภาพ [18] 

 คุณภาพชีวิต เปนโครงสรางที่ประกอบข้ึนดวยสุขภาพในหลายดาน ไดแก สุขภาพดาน

กายภาพ (physical health) สุขภาพดานจิตใจ (mental health) สุขภาพดานสังคม (social 

health) และภาวะสุขภาพโดยทั่วไป (general health)  
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 การประเมินคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพ สามารถแบงตามประชากร หรือแบงตามการ

รายงานคะแนนดังน้ี 

การประเมินคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพ แบงตามประชากร 

 คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มีพื้นฐานตามกลุมประชากรสามารถแบงไดเปน การประเมิน

คุณภาพชีวิตแบบทั่วไป และแบบเฉพาะโรค ดังน้ี 

1. การประเมินคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพแบบทั่วไป (Generic health-related 

quality of life) ซึ่งจะใชเครื่องมือวัดแบบทั่วไป (generic instrument) ซึ่งไมจํากัด 

อายุ เพศ หรือภาวะโรคที่เปน ตัวอยางของเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตแบบทั่วไป 

ไดแก Short Form Health Survey (SF-36), WHOQOL-BREF, Quality of  Well-

Being, Health Utility Index, และ EuroQOLขอดีของเครื่องมือประเมนิคุณภาพชีวิต

แบบทั่วไป คือสามารถวัดผลของการรักษาที่มีตอชีวิตในมิติตางๆ และสามารถ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหวางกลุมโรคตางๆ ได ขอเสียอาจเพราะการที่ความไวตอ

การเปลี่ยนแปลงของโรคหรือสุขภาพคอนขางตํ่า เน่ืองจากเครื่องมือเหลาน้ีไมเฉพาะตอ

โรคใดโรคหน่ึงหรือสภาวะใดสภาวะหน่ึง 

2. การประเมินคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพแบบเฉพาะ (specific instrument)  เชน 

เครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตแบบเฉพาะโรค (disease-specific instrument) 

ตัวอยางเชน ในโรคมะเร็งสามารถใช Functional Assessment of Cancer FACT-G 

และเครือ่งมอืประเมินคุณภาพชีวิตแบบเฉพาะอายุ (age-specific instrument) เชน 

Pediatric Asthma Quality of Life นอกจากน้ียังมีเครื่องมือที่เฉพาะตอการทํางานของ

รางกาย เชน sex function และทีเ่ฉพาะตอปญหา เชน การประเมินความปวด เปนตน  

ขอดีของเครื่องมือประเภทน้ีคือจะไวตอการเปลีย่นแปลงของโรคหรือปญหาสุขภาพ แตก็

อาจไมครอบคลมุหลายมิติของชีวิต และไมสามารถนําคะแนนคุณภาพชีวิตที่ไดมา

เปรียบเทียบระหวางกลุมโรคได นอกจากเปรียบเทียบผลของการรักษาหรือการ

เปลี่ยนแปลงในโรคเดียวกันเอง 

สําหรับโรคขอเขาเสื่อมน้ัน พบวามีการศึกษาที่ใชแบบประเมินคุณภาพชีวิตแบบเฉพาะ

โรค ดังน้ี 
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2.1 Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index 

(WOMAC) พัฒนาข้ึนโดย Bellamy, Buchanan, Goldsmith, Campbell ในป 

ค.ศ.1982 ประกอบดวยคําถาม  24 ขอ ซึ่งประเมนิคุณภาพชีวิตสําหรับผูปวยโรคขอ

เขาหรือสะโพกเสื่อมใน 3 มิติ ไดแก ความปวด ความฝดของขอ และการใชงานขอ 

โดยแบบประเมินคุณภาพชีวิต WOMAC น้ีไดรับการพัฒนาเปนฉบบัภาษาไทยโดย 

วิไล คุปตนิรัติศัยกุลและมณี รัตนไชยานนท ใชการแปลยอนกลบัเพื่อทดสอบความ

เที่ยงตรงเฉพาะหนาและความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหามีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง

เหมอืนในผูปวยขอเขาเสือ่มจํานวน 114 คน โดยเปรียบเทียบคะแนน WOMAC 

ฉบับภาษาไทยกับการประเมินดวย Lequesne Index ดานอาการปวดและการใช

งานขอพบวามีความสมัพันธกัน การทดสอบความนาเช่ือถือโดยวิธีสอบซ้ํา (test-

retest reliability) โดยทําในผูปวยขอเขาเสื่อมจํานวน 89 คน ทําแบบทดสอบสอง

ครั้งในเวลาหางกัน 3 สัปดาห intraclass correlation มีคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ 

ระหวาง 0.65-0.71 และ internal consistency มีคา Chronbach’s alpha 

ระหวาง 0.85-0.97 [19]  

2.2 The Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score Questionnaire 

(KOOS) พัฒนาข้ึนในป คศ. 1990 เปนแบบประเมินดานการใชงานขอและคุณภาพ

ชีวิตในผูปวยบาดเจบ็ขอเขาทกุประเภทซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิดขอเขาเสื่อมดวย 

ดังน้ันจึงมีความเที่ยงตรงสําหรบัใชประเมินผูปวยทีท่ําหัตถการทางกระดูกและขอ 

เชน Total knee arthroplasty, ACL construction เปนตน[20]แบบวัดน้ี  

ประกอบดวย 5 มิติไดแก ความปวด อาการอืน่ๆ การใชงานขอในกิจกรรมประจําวัน

การใชงานขอในการเลนกีฬาและสันทนาการและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับขอเขา [21]  

2.3 The LequesneAlgofunctional Index  

เปนแบบสอบถามทีพ่ัฒนาข้ึนในป ค.ศ.1980 ประกอบดวยคําถาม 10 ขอสําหรบั

ผูปวยโรคขอเขาเสื่อม โดยเปนขอคําถามเกี่ยวกบัอาการปวดหรือไมสุขสบายจํานวน 

5 ขอ คําถามเกี่ยวกับระยะทางสงูสุดในการเดิน 1 ขอ และอีก 4 ขอเปนคําถามดาน

ความสามารถในการทํากจิกรรมประจําวัน ซึ่งคะแนนที่สงูข้ึนหมายถึงความรุนแรง
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ของอาการที่มากข้ึนดวย และไดทําการทดสอบความเช่ือมัน่ในผูปวย femoro-tibial 

OA จํานวน 27 คน เปรียบเทียบในกลุมที่ไดรบัยา tiaprefenic acid และกลุมที่

ไดรับยาหลอก พบวาการประเมินโดยผูประเมินสองทานใหผลอยูในเกณฑดี 

แบบสอบถามน้ีเหมาะสําหรบัใชในการประเมินผลจากการใชยา NSAIDsหรือ ยา

ระงบัอาการปวด และสําหรบัการติดตามอาการของผูปวยในระยะยาว [22] 

การประเมินคุณภาพชีวิตดานสุขภาพแบงตามการรายงานคะแนน 

 เครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตทางดานสุขภาพสามารถแบงประเภทตามการรายงานคะแนน

ไดเปน 2 แบบ คือ profile score และ index score 

1. Profile score เปนการคิดคะแนนที่ใชการวัดเชิงจิตวิทยา ซึ่งจะรายงานคะแนนตามมิติ

ของเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตน้ันๆ เชน แบบสอบถาม SF-36 จะรายงานคะแนน

ทั้งหมด 8 ดานตามมิติจํานวน 8 มิติ นอกจากน้ันยังรวมเปนคะแนนสรุป 2 ดาน คือ 

คะแนนสรปุทางดานกายภาพและดานจิตใจ แตไมมีคะแนนรวมของทกุมิติทีเ่ปนตัวเลข

เดียว ซึ่งทําใหไมสามารถนํามาใชในการประเมินทางดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข  

2. Index score เปนคะแนนที่ไดจากการวัดอรรถประโยชน คาอรรถประโยชน (utility) เปน

คาที่แสดงถึงความพึงพอใจ (preference) ของบุคคลตอสภาวะสุขภาพ อันมีคาต้ังแต 0 

(สภาวะที่แยทีสุ่ดหรือเสียชีวิต) ถึง 1 (สภาวะที่แข็งแรงสมบรูณที่สุด)  

เน่ืองจากคาอรรถประโยชน มีความสําคัญในการนํามาใชประเมินทางดานเศรษฐศาสตร

สาธารณสุข จึงมีความพยายามทีจ่ะหาคาอรรถประโยชนจากเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตทางดาน

สุขภาพทั้งแบบ profile score และแบบ index score ดังน้ันในปจจบุัน สามารถจําแนกวิธีวัดคา

อรรถประโยชนเปน 2 วิธีหลัก [15] คือ   

1. วิธีทางตรง (direct method) ไดแกการวัดดวยวิธี Standard Gamble (SG), Time 

Trade-Off(TTO), และ Visual Analog Scale (VAS) รายละเอียดของแตละวิธีมีดังน้ี 

1.1 Visual Analog Scale (VAS) เปนวิธีการวัดอรรถประโยชนแบบใหคะแนน (rating) 

ซึ่งมีทีม่าจากทฤษฎีของการประมวล (integration theory) ทฤษฎีน้ีประกอบดวย

โครงสราง 2 สวนคือ การประมวล (integration) และการใหคา (valuation) วิธี 

VAS จะใหผูตอบใหคะแนนสภาวะสุขภาพของตนเองในวันทีต่อบ โดยที่ VAS จะ
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เปนสเกลในแนวต้ังหรือแนวนอนก็ได โดยที่ขอบบน (upper bound) จะมีคะแนน 

100 คะแนนหมายถึงสภาวะสุขภาพที่สมบรูณ และขอบลางจะมีคะแนน 0 คะแนน

หมายถึงความเสียชีวิต คะแนนอรรถประโยชนจะหาไดจากคะแนนที่ตอบหารดวย 

100 วิธี VAS ถือวาเปนวิธีที่งายที่สุดในการวัดอรรถประโยชนทางตรง และใชเวลา

ในการตอบไมนานซึ่งจะเปนผลดีตอผูตอบที่จะไมทําใหเสียเวลามากนัก  

วิธีของการใหคะแนนนอกจาก VAS แลวยังมีวิธีอื่นอีก เชน rating scale (RS) และ 

category scale (CS) โดยที่ RS จะเหมือนกบั VAS คือเปนสเกลทีม่ีตัวเลข 0 – 

100 และใหผูตอบใหคะแนนสุขภาพตัวเอง อาจตางจาก VAS เพียงแค VAS ให

ผูตอบกาเครื่องหมาย x ของคะแนนที่ตองการตอบบนสเกล ขณะที่ RS ใหเขียน

คําตอบที่เปนตัวเลขออกมา สําหรับ CS จะประกอบดวย categories ที่มีคําอธิบาย

และมีคะแนน 0 – 10 ใหเลือกตอบเชน สภาวะสุขภาพที่พอใจมากทีสุ่ด (10 

คะแนน) สภาวะสุขภาพที่พอใจมาก (9 คะแนน) ไลลงไปจนถึงสภาวะสุขภาพที่ไม

พอใจมากที่สุด (0 คะแนน) 

1.2 Standard Gamble (SG) เปนวิธีการวัดอรรถประโยชนที่ใชหลักการตามทฤษฎี

อรรถประโยชนที่มีการตัดสินใจภายใตเงื่อนไขของความไมแนนอน โดยผูตอบจะมี

ทางเลือกที่ตองตัดสนิใจระหวางการรักษาที่มีความเสี่ยงของการเสียชีวิต แตถาการ

รักษาประสบผลสําเร็จกจ็ะทําใหกลับมามีสุขภาพทีส่มบูรณ โดยอรรถประโยชนจะ

วัดจากความนาจะเปนหรือรอยละที่จะรักษาหายและผูตอบจะยอมรับไดหรือเลอืกที่

จะรบัการรักษาน้ัน  

1.3 Time Trade-Off (TTO) โดยทฤษฎีของวิธี TTO มีความนาสนใจเน่ืองจากมีความ

คลายคลึงกบัแนวคิดของปชีวิตที่มีคุณภาพ (QALYs) วิธี TTO ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อเปน

ทางเลือกอกีทางหน่ึง นอกเหนือจาก SG เน่ืองจากวิธีของ SG ยากแกการอธิบาย

เรื่องความนาจะเปนใหผูตอบเขาใจ โดยวิธี TTO ผูตอบจะถูกถามใหเลือกระหวาง

การมีชีวิตอยูในสภาวะสุขภาพที่ไมดีในชวงระยะเวลา (t) หรือการมีสภาวะสุขภาพที่

ดีแตอยูในชวงระยะเวลาที่สั้นกวา (x) ยกตัวอยางเชน ถาผูตอบมีทางเลอืกระหวาง

การมีชีวิตอยูโดยที่มกีารติดเช้ือเอชไอวี (HIV) หรือมีโรคเอดสเปนระยะเวลา 10 ป 
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กับการมีชีวิตอยูที่สุขภาพแข็งแรงสมบรูณโดยไมมีการติดเช้ือเอชไอวีแตตองอยูเปน

ระยะเวลาที่นอยกวา 10 ป อรรถประโยชนจะหาจากระยะเวลาทีส่ั้นกวา (x) ที่

ผูตอบเลือก หารดวย 10 

2. วิธีทางออม (indirect method) ซึ่งเปนการวัดโดยใชระบบการแบงสถานะทางสุขภาพ

แบบหลายมิติโดยใชแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตทางดานสขุภาพซึ่งมีการรายงาน

คะแนนแบบ profile score และไดมีการพฒันาสมการสําหรับคํานวณคาอรรถประโยชน

จากคําตอบในแตละมิติทีเ่ลือก ทั้งน้ีแบบสอบถามทีส่ามารถนํามาใชวัดคาอรรถประโยชน

ดวยวิธีทางออมไดแกแบบสอบถาม EuroQoL(EQ-5D), Health Utilities Index (HUI), 

SF-6D, และ Quality of Well-Being (QWB) รายละเอียดของแตละวิธีมีดังน้ี 

2.1 Quality of Well-Being (QWB) ประกอบดวยมิติทางสุขภาพอยู 4 มิติ คือ การ

เคลื่อนไหว (mobility) กิจกรรมทางดานกายภาพ (physical activity) กิจกรรม

ทางดานสงัคม (social activity) และมิติทางอารมณ (symptom-problem 

complex) ในแตละของมิติทางดานการเคลื่อนไหวและกิจกรรมทางกายภาพจะมี 3 

หัวขอ ขณะที่มิติทางดานสงัคมจะมี 5 หัวขอ และมิติทางอารมณมีทั้งหมด 27 

อาการ สมการที่ใชหาคะแนนอรรถประโยชนไดมาจากวิธี CS จากประชากรทั่วไป

แบบสุม (random sample of generic public) ในประเทศสหรัฐอเมริกา คะแนน

อรรถประโยชนที่ไดจะมีคาอยูระหวาง 0 – 1 เครื่องมือ QWB เปนแบบสอบถามที่

ผูตอบตองใชเวลานานในการตอบแบบสอบถามประมาณ 15 – 18 นาที ซึ่งอาจ

กอใหเกิดภาระในการตอบกบัผูตอบแบบสอบถามได 

2.2 EuroQOL (EQ-5D) ประกอบดวยมิติทางสุขภาพอยู 5 มิติ คือ การเคลือ่นไหว การ

ดูแลตนเอง การทํากจิกรรมในชีวิตประจําวัน ความเจบ็ปวดและความไมสุขสบาย

และ ความวิตกกังวลและซึมเศรา แตละมิติจะมีตัวเลอืกอยู 3 ระดับ คือ ไมมีปญหา 

มีปญหาปานกลาง และมีปญหาอยางมาก ดังน้ัน สมการทีจ่ะใชหาคะแนน

อรรถประโยชนไดมาจากวิธี TTO จากประชากรทั่วไปที่เปนผูใหญแบบสุมใน

ประเทศอังกฤษจํานวนประมาณ 3,000 คน คะแนนอรรถประโยชนที่ไดจะมีคาอยู

ระหวาง 0.59 – 1.00 และเวลาที่ใชในการตอบแบบสอบถาม EQ-5D ประมาณ 1 
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นาที และแบบสอบถามน้ีไดมีการแปลเปนภาษาตางๆ มากมายรวมถึงภาษาไทยดวย

ปจจุบันมกีารพฒันาแบบวัดภาษาไทยที่ตัวเลือกของแตละมติิเปน 5 ระดับดวย 

สําหรับในคูมือการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพสําหรบัประเทศไทยฉบบัที่ 1 น้ัน

เสนอแนะใหใชแบบสอบถาม EQ-5D ในการวัดคาอรรถประโยชนโดยการคํานวณคา

อรรถประโยชนจากคําตอบที่ไดจากแบบสอบถาม EQ-5D น้ันสามารถทําไดโดยใช

ตารางคะแนนอรรถประโยชน (value sets หรือ tariff) ซึ่งเปนการคํานวณจาก

สมการที่ไดรบัการพัฒนาข้ึนสําหรับประชากรไทย ทั้งน้ีในการพฒันาตารางคา

อรรถประโยชนและสมการสําหรบัประชากรไทยน้ันไดจากการเกบ็ขอมลูใน

ประชากรไทย จํานวน 1,409 ราย จาก 17 จังหวัดทั่วประเทศ ในป พ.ศ. 2550 โดย

กลุมตัวอยางดังกลาวจะทําการใหคะแนนอรรถประโยชนของสภาวะสุขภาพ EQ-5D 

ที่กําหนดใหดวยวิธี TTO และ VAS จากน้ันจึงนําขอมูลทีไ่ดมาสรางสมการถดถอย 

(regression) สําหรับคํานวณคาอรรถประโยชนของแตละสภาวะสุขภาพ[23] 

2.3 Health Utilities Index (HUI) แบบสอบถาม HUI ที่มีการใชมากไดแก HUI2 และ 

HUI3 โดยที่ HUI2 ถูกพัฒนาข้ึนและใชเปนครัง้แรกในผูปวยเด็กที่เปนโรคมะเร็ง 

ตอมาไดมีการปรบัปรุงเพื่อใชในผูใหญ HUI2 ประกอบดวยมิติทางสุขภาพทั้งหมด 7 

มิติ คือ ความรูสึก การเคลื่อนไหว อารมณ การใชความคิด การดูแลตนเอง ความ

เจ็บปวด และการสบืพันธุ แตละมิติจะมีตัวเลอืกอยู 4 - 5 ระดับต้ังแตระดับแยมาก

จนถึงระดับปกติ สมการที่ใชหาคะแนนอรรถประโยชนไดมาจากวิธี VAS และ SG 

จากผูปกครองของเด็กนักเรียนในเมืองแฮมลิตัน ประเทศแคนาดา และคะแนน

อรรถประโยชนที่ไดจะมีคาอยูระหวาง 0.03 – 1.00   

สําหรับ HUI3 มีความคลายกบั HUI2 แตมิติทางดานการสบืพันธุถูกตัดออก มิติ

ทางดานความรูสกึถูกขยายออกเปนอกี 3 มิติคือ การมองเหน็ การไดยิน และการพูด 

โดยสรปุ HUI3 มีทั้งหมด 8 มิติ ไดแก การมองเห็น การไดยิน การพูด การเดิน การ

ใชมือ อารมณ การใชความคิด และความเจ็บปวด โดยที่แตละมิติมีตัวเลือกอยู 5 – 6 

ระดับ สมการทีจ่ะใชหาคะแนนอรรถประโยชนไดมาจากวิธี VAS และ SG จาก

ประชากรทั่วไปทีเ่ปนผูใหญในเมืองแฮมลิตัน ประเทศแคนาดา HUI3 แบบสอบถาม

ลาสุดไดมาจากวิธีของ SG และคะแนนอรรถประโยชนที่ไดจะมีคาอยูระหวาง -0.36 
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ถึง 1.00 เวลาที่ใชในการตอบแบบสอบถามประมาณ 10 นาที โดยวิธีตอบ

แบบสอบถามดวยตนเอง และประมาณ 2 – 3 นาทีโดยวิธีสัมภาษณ 

2.4 SF-6D แบบสอบถาม SF-36 ถูกนํามาดัดแปลงใหมให 6 มิติ เรียกวา SF-6D ไดแก 

การทําหนาที่ทางกายภาพ (physical functioning) การทําหนาที่ดานสงัคม (social 

functioning)บทบาทการทําหนาที่ถูกจํากัด (role-limitations) ความมีพละกําลงั 

(vitality) การทําหนาที่ทางดานจิตใจ (mental functioning)  ความเจบ็ปวด โดยที่

แตละมิติมีตัวเลือก 4 – 6 ระดับ การหาคะแนนอรรถประโยชนจากวิธี SG จาก

ตัวแทนของประชาชนในประเทศอังกฤษจํานวน 611 คน คะแนนอรรถประโยชนที่

ไดจะมีคาอยูระหวาง 0.29 – 1.00 ดังน้ันวิธี SF-6D สามารถหาอรรถประโยชนที่ได

จากขอมลูของ SF-36 โดยผานสมการถดถอยที่ไดสรางข้ึน  

3. ปจจัยท่ีมีผลตออรรถประโยชนดานสุขภาพและคุณภาพชีวิต 

 สําหรับอรรถประโยชนดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตเปนผลมาจากปจจัยหลายๆ ดาน ทัง้ใน

สวนของโรคภัยไขเจบ็ และปจจัยพื้นฐานทั่วไป มีหลายการศึกษาที่ประเมินปจจัยทีส่งผลตอ

อรรถประโยชนและคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

เพศ ในการศึกษาของ ปราณี กาญจนวรวงศ ซึ่งศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโรคขอเขา

เสื่อมจํานวน 100 ราย พบวาเพศไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม [24] 

และจากการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสงูอายุโรคขอเสือ่ม ของยุพิน โกรินทร พบวาคุณภาพชีวิตของ

ผูสงูอายุโรคขอเสือ่มในเพศหญงิตํ่ากวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [25] เชนเดียวกับการศึกษา 

ของ Azinal F Zakariaและคณะ พบวาผูปวยโรคขอเขาเสื่อมเพศชายมีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกวา

เพศหญงิ [26] 

 อายุ จากการศึกษาของปราณี กาญจนวรวงศ พบวาอายุมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.001 [24] เชนเดียวกับใน

การศึกษาของ Takahiro Norimatsu และคณะ ที่ศึกษาในสตรีชาวญี่ปุน จํานวน 392 คนพบวาอายุ 

มีความสัมพันธกบัคุณภาพชีวิตในผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่วัดดวยแบบวัด JKOM (Japanese Knee 

Osteoarthritis Measure Score) [10] และในการศึกษาของ JOSE´ G. CHACO´N และคณะ พบวา 



20 

 
 

อายุมีความสัมพันธกบัคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่วัดดวยแบบวัด AIMS scale [27] สวน

ในการศึกษาของ Zainal F Zakaria และคณะพบวา อายุมีความสัมพันธทางลบกับคะแนนคุณภาพ

ชีวิตในมิติดานกายภาพ แตมีความสัมพันธทางบวกกับคะแนนคุณภาพชีวิตในมิติดานจิตใจ [26] 

 ระดับความรุนแรงของโรค พบวามีหลายการศึกษาที่พบวาความรุนแรงของโรคมหีรอือาจมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม โดยในการศึกษาของกนกพร สุคําวัง ซึง่ศึกษา

แบบจําลองเชิงสาเหตุซึ่งทําการศึกษาภายใตกรอบแนวคิดทฤษฎีความผาสุกในชีวิตของแอนโทนอฟสกี 

โดยศึกษาความสัมพันธระหวางความรุนแรงของโรค ความรูเกี่ยวกับโรค และความเขมแข็งในการมอง

โลก กบัคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโรคขอเสื่อม พบวาความรนุแรงของโรคมผีลทางออมตอคุณภาพชีวิต

ของผูปวย[28] อยางไรก็ตามผลการศึกษาในลกัษณะของความสัมพันธยังมีผลการศึกษาที่หลากหลาย 

ดังน้ี การศึกษาของปราณี กาญจนวรวงศ พบวาความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธทางลบกบัคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.001[24] สวนในการศึกษา The 

ROAD study พบวาผูปวยที่มรีะดับความรุนแรงของโรคตามระบบ KL grading ที่ระดับ 3  และ 4 

จะมีคุณภาพชีวิตดานกายภาพที่วัดดวย SF-8 และคะแนนในมิติความปวดที่วัดดวย WOMAC ตํ่ากวา

ผูปวยที่มรีะดับความรุนแรงของโรคในระดับ 1 และ 0 อยางไรก็ตาม ผูปวยที่มีระดับความรุนแรง

ระดับ 3 และ 4 จะมีคุณภาพชีวิตในมิติดานจิตใจจากการวัดดวย SF-8 สูงกวาผูปวยที่มรีะดับความ

รุนแรงของโรคในระดับ 0-1[11] การศึกษาของ วิภา งามสุทธิกลุ พบวา ผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่มี

อาการรุนแรงและอาการปานกลาง มีคุณภาพชีวิตดานรางกายและดานจิตใจตํ่ากวาผูปวยโรคขอเขา

เสื่อมที่มีอาการของโรคนอย[12] และในการศึกษาของมารสิา สุวรรณราช เรื่อง ความปวด การจัดการ

ความปวด และสภาวะสุขภาพในผูปวยขอเขาเสื่อม พบวาภาพถายรังสีของขอเขาเสื่อมที่ตางกันจะมี

ความปวดตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ[13] นอกจากน้ีจากการศึกษาของThe Hizen-Oshima 

Study พบวาความปวดมีความสัมพันธกบัคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม ดังน้ัน ความรุนแรง

ของโรคทีป่ระเมินไดจากภาพถายรังสีจงึอาจมีผลทางออมตอคุณภาพชีวิตของผูปวยดวยเชนกนั [10]  

 การมีโรครวม จากการศึกษาของ Zainal F Zakaria พบวาในผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่มีโรค

รวมจะมีคะแนนคุณภาพชีวิตในทุกมติิตํ่ากวาผูปวยที่ไมมีโรครวม [26]  และในการศึกษาของ Salaffi 

F และคณะ พบวา การมีโรครวมมีความสัมพันธกับคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคขอเสือ่มทัง้ใน

มิติทางดานกายภาพและมิติทางดานจิตใจ [7] เชนเดียวกับการศึกษาของ KossarHosseiniและคณะ 



21 

 
 

ซึ่งพบวาการมีโรครวมน้ัน มีความสัมพันธทางลบกับคาอรรถประโยชนทางออมของผูปวยขอเสื่อมโดย

ศึกษาในขอสะโพกหรือขอเขาเสื่อม [29] นอกจากน้ีในการศึกษา The Hizen-Oshima Study พบวา

การมีโรครวมสัมพันธกบัคุณภาพชีวิตของผูปวยขอเขาเสื่อมเชนกัน [10] 

ความอวน จากการศึกษาของ Paul Creamer และคณะ พบวาความอวนมีผลตอ

ความสามารถในการทํากจิกรรมซึ่งวัดดวยแบบวัด WOMAC [30] นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาของ W. 

Jack Rejeski และคณะ ทําการศึกษาในผูปวยโรคขอเขาเสื่อมสูงอายุที่มีภาวะนํ้าหนักตัวเกินและโรค

อวน พบวาผูปวยกลุมที่ควบคุมอาหารและออกกําลังกายเปนระยะเวลา 18 เดือนมีคะแนนคุณภาพ

ชีวิตจากการวัดดวยแบบวัด SF-36 ดีข้ึนเมื่อเทียบกบักลุมควบคุม [31] 

ความปวด จากการศึกษาของ JOSE´ G. CHACO´N และคณะ ทําการศึกษาแบบ cross-

section ในผูปวยโรคขอเขาเสื่อมจํานวน 126 คน เพื่อศึกษาปจจัยที่มผีลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย 

พบวาความปวดเปนปจจัยที่มผีลมากทีสุ่ดตอคุณภาพชีวิตที่วัดดวย AIMS scale [27] เชนเดียวกับผล

การศึกษาของ Norimatsu Takahiro ซึ่งสรุปวาปจจัยดานความปวดมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต

ผูปวยโรคขอเขาเสื่อม [10] 

 ดานการใชยาในผูปวยโรคขอเขาเสื่อมน้ัน มกีารศึกษาจํานวนมากที่ศึกษาผลของการใชยาใน

ดานผลลัพธทางคลินิกของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม ซึ่งมักศึกษาผลดานการลดความปวด การใชงานขอ 

เปนตน อยางไรก็ตามมีการศึกษาจํานวนไมมากที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการใชยากับคุณภาพ

ชีวิตของผูปวย ดังน้ี 

 Briggs A และคณะ ทําการศึกษาในผูปวยโรคขอเขาเสื่อมอายุมากกวา 65 ป พบวาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีมีความสัมพันธกับการรบัประทานยาระงับปวดกลุม NSAID โดยในการศึกษาน้ีใชเครื่องมือวัด

คุณภาพชีวิต SF-36 [32] อยางไรก็ตาม มกีารศึกษาทีม่ีผลตรงกันขาม โดยCarlos M Nunezและ

คณะ ทําการศึกษาในผูปวยที่รอผาตัด TKR จํานวน 100 คน พบวาการใช NSAID มากกวา 7 ครั้งตอ

สัปดาห มีผลกระทบเชิงลบตอคะแนนคุณภาพชีวิตที่วัดดวยแบบวัด SF-36 ในมิติดานการทํางานของ

รางกายและมิติดานอารมณนอกจากน้ียังมีผลตอคะแนนคุณภาพชีวิตที่วัดดวยแบบวัด WOMAC ในมิติ

ดานความฝดของขออีกดวย [33] 
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 Manoj P Jadhavและคณะ ศึกษาคุณภาพชีวิตและรูปแบบการใชยาของผูปวยโรคขอเสือ่ม

ในเมืองมุมไบ พบวาภายหลังไดรบัการรักษา ยาที่ผูปวยไดรับและมีคะแนนคุณภาพชีวิตซึ่งวัดดวย 

WOMAC score ลดลงมากทีสุ่ดไดแก hydroxyl chloroquine sulfate รองลงมาคือ 

paracetamol, indomethacin และ diclofenac sodium ตามลําดับ [34] 

 จากผลการทบทวนอยางเปนระบบของ Nicholas Bellamy และคณะ ไดทบทวนการศึกษา

ทางคลินิกจํานวน 28 เรือ่งพบวาผูปวยที่ไดรับคอรติโคสเตียรอยดฉีดเขาขอสามารถลดความปวดได

สําหรับการใชยาในชวงระยะเวลาสั้นๆ อยางไรก็ตามสําหรบัการใชในระยะเวลานานไมพบวามี

ประโยชนแตอยางใดและเมื่อเปรียบเทียบกบัการใช ไฮยาลูโรนิกฉีดเขาขอ พบวาไมมีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญภายหลงัการไดรับยาใน 1-4 สัปดาห แตพบวาภายหลังไดรับยาเปนระยะเวลา 5-13 

สัปดาห การฉีดไฮยาลูโรนิกจะมปีระสิทธิผลดีกวาการใหคอรติโคสเตียรอยดเมื่อวัดผลลัพธดวย 

WOMAC OA Index, Lequesne Indexระดับความปวด ระยะการเคลื่อนไหว และจํานวนผูปวยที่

ตอบสนองตอยา [35] 

 จากการทํา meta-analysis ของการทดลองแบบสุมและมีกลุมควบคุม (Randomized 

controlled trial) เปรียบเทียบการใช topical NSAID กับยาหลอกหรือ oral NSAID ในการรกัษา

โรคขอเสื่อม พบวา topical NSAID สามารถลดความปวด อาการขอฝดและเพิ่มการใชงานขอไดดีกวา

ยาหลอกในสองสปัดาหแรกของการรักษาเทาน้ัน และเมื่อเปรียบเทียบกับ oral NSAID พบวา 

topical NSAID มีประสทิธิผลตํ่ากวา oral NSAID แมในสัปดาหแรกของการรักษา [36] 

 สําหรับการใชยา tramadol ซึ่งเปนยาในกลุม opioid น้ัน จากการทบทวนอยางเปนระบบ

พบวาทั้ง tramadol และ tramadol/paracetamolลดระดับความรุนแรงของการปวด ชวยใหอาการ

ของผูปวยดีข้ึน และการใชงานขอดีข้ึน อยางไรก็ตามพบวาประโยชนดังกลาวไมมากนัก และพบวามี

อาการไมพงึประสงคที่อาจทําใหผูปวยตองหยุดใชยา ซึง่อาจเปนขอจํากัดสําหรบัการใชยาน้ีในการ

รักษาโรคขอเสื่อม [37] 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวามีการศึกษาปจจัยที่มผีลตออรรถประโยชนดานสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคขอเสื่อมอยูบางทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ อยางไรก็ตาม 

การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับอรรถประโยชนดานสุขภาพของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม
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ในลักษณะการสรางสมการพยากรณผลน้ันมีนอยมาก มีเพยีงการศึกษาของ Norimatsu Takahiro

ทําการศึกษาในผูสูงอายุประเทศญี่ปุน [10] และยังไมพบการศึกษาในประเทศไทย 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครัง้น้ีมรีูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional 

study)เพื่อศึกษาอรรถประโยชนดานสุขภาพของผูปวยโรคขอเขาเสือ่มในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

โดยใชแบบวัดคุณภาพชีวิตแบบทั่วไปคือ EQ-VAS, EQ-5D-3L และแบบวัดแบบเฉพาะคือ WOMAC 

โดยมีรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. วิธีการเก็บขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมลู 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาครัง้น้ีคือ ผูปวยโรคขอเขาเสือ่มทีม่ารับบริการทีห่องตรวจผูปวยนอก

แผนกศัลยกรรมกระดูกและขอ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

กลุมตัวอยางในการศึกษา คือผูปวยโรคขอเขาเสือ่มทีม่ารับบริการทีห่องตรวจผูปวยนอก

แผนกศัลยกรรมกระดูกและขอ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือน

มกราคม 2557 ซึ่งมีคุณสมบัติทีก่ําหนด ดังน้ี 

เกณฑการคัดเลอืกผูปวยเขารวมการศึกษา 

1. ผูปวยโรคขอเขาเสื่อมอายุ 15 ปข้ึนไป 

เกณฑการคัดเลอืกผูปวยออกจากการศึกษา 

1. ผูปวยไมสามารถอานภาษาไทยไดหรือไมสามารถใหขอมลูได 

2. ผูปวยไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาแลว 

3. ผูปวยไมยินยอมเขารวมการศึกษา 

ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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การศึกษาน้ีใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสัดสวนของประชากรทีเ่ปนโรค

ขออักเสบในการศึกษา WHO-ILAR COPCORD ซึ่งศึกษาในประเทศไทย มีสัดสวนเทากับรอยละ 11.3 

[3] แทนคาในสูตร ดังน้ี 

 

   

เมื่อ คือ  คาคะแนนมาตรฐานซึ่งเมื่อกําหนดจากระดับความเช่ือมั่นที่ตองการใชในการ 

แปลผลขอมูล ซึง่ในการศึกษาน้ีกําหนดความเช่ือมั่น 95% จะใชคา      เทากับ 1.96 

  คือ  คาสัดสวนของความชุกของโรคขอเขาเสื่อม เทากับ 0.113 

  คือ  ระดับความเช่ือมั่นที่กําหนดใหซึง่ในการศึกษาน้ีกําหนดใหเทากบั 95% 

  คือ  คาความคลาดเคลื่อนระหวางสัดสวนของประชากรกบัคาของกลุมตัวอยางที ่

ยอมใหเกิดข้ึนในการศึกษา ซึ่งในการศึกษาน้ีกําหนดความเช่ือมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน

เทากับ 0.05 

  

 

     n = (1.96)2 x 0.113(1.0-0.113) 

                                                 (0.05)2 

     n = 150.55 คน 

ดังน้ัน ขนาดตัวอยางในการวิจัยคือ ผูปวยโรคขอเขาเสื่อม จาํนวน 151 คน  

อยางไรก็ตาม ในการศึกษาน้ีจะใชการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression 

Analysis) จึงตองใชขนาดของกลุมตัวอยางจํานวนมาก โดยขนาดตัวอยางในการวิเคราะหการถดถอย

ไมควรนอยกวา 20 เทาของตัวแปรอสิระหรือตัวแปรทํานาย [38] ซึ่งในการศึกษาน้ีทําการศึกษาในตัว

แปรอสิระจํานวน 9 ตัวแปร จึงคํานวณขนาดตัวอยางไดดังน้ี 

ขนาดตัวอยาง  = จํานวนตัวแปรอสิระ x 20 

  = 9x20 

  = 180 

ดังน้ัน ในการศึกษาน้ีจึงใชกลุมตัวอยางจํานวนอยางนอย 180 ราย 

มีผูปวยทีผ่านเกณฑการคัดเลอืกเขารวมการศึกษาทัง้สิน้ 196 ราย
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2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามทีผู่วิจัยไดดัดแปลงและพฒันาข้ึน โดย

แบงเปน 5 สวน (ภาคผนวก ก.) ดังน้ี 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยเปนผูพฒันาข้ึน เพื่อเกบ็รวบรวมขอมลู

ทั่วไปของกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา ไดแก เพศ อายุนํ้าหนัก สวนสูง สิทธิการรักษา โรค

รวมที่เปนอยูในปจจบุัน จํานวนขางทีเ่ปนยาที่ใชรกัษาในปจจุบัน 

2. แบบประเมินความปวดแบบ visual rating scale เปนการวัดระดับความปวดโดยใช

เสนตรงยาว 10 เซนติเมตร แบงเปน 10 ชอง ชองละ 1 เซนติเมตรใหผูปวยทํา

เครื่องหมายบนเสนตรงที่มีตัวเลขแทนคาความรุนแรงของความปวดโดยใชปลายขางหน่ึง

แทนคาดวยเลข 0 หมายถึงไมปวด ปลายอีกขางหน่ึงแทนคาดวยเลข 10 หมายถึงปวด

รุนแรงมากทีสุ่ด ผูปวยทําเครื่องหมายตรงกับเลขใดถือเปนคะแนนความปวด 

3. แบบสอบถาม EQ5D descriptive system ฉบับภาษาไทยซึ่งเปนเครื่องมือวัด

อรรถประโยชนทางออมซึ่งพัฒนาข้ึนโดย The EuroQOL group โดยมีการประเมิน 5 

ดาน ไดแก การเคลื่อนไหว การดูแลตนเอง การทํากิจกรรมที่ทําเปนประจํา ความ

เจ็บปวดหรือไมสุขสบาย ความวิตกกังวลหรือซึมเศรา โดยในแตละดานจะประเมินเปน 3 

ระดับ คือไมมีปญหา มีปญหาบาง และมีปญหามากจากน้ันนําคาที่ไดมาแปลงเปนคา

อรรถประโยชนจากตารางสําเรจ็รปู ซึ่งไดจากศึกษาในประชากรไทย [39](ภาคผนวก ข.) 

4. แบบวัดอรรถประโยชนทางตรงดวย EQ-VAS เปนเครื่องมือวัดอรรถประโยชนทางตรง

แบบใหคะแนน (rating scale) โดยใหผูปวยทําเครื่องหมายในคะแนนที่ตนเองคิดวาตรง

กับสภาวะสุขภาพของตนเองในวันน้ัน โดยแบบวัดมีชวงคะแนนต้ังแต 0 ถึง 100 โดยเปน

สเกลแนวต้ัง ขอบลางมี 0 คะแนน หมายถึงสภาวะสุขภาพที่แยที่สุด และขอบบนมี 100 

คะแนน หมายถึงสภาวะสุขภาพที่ดีที่สุดเมื่อไดคาคะแนนแลวนํามาหารดวย 100 จะได

เปนคาอรรถประโยชน 

5. แบบสอบถาม Modified WOMAC (Western Ontario and MacMaster University) 

ฉบับภาษาไทย ซึ่งเปนการประเมินอาการของผูปวยโรคขอเสื่อม ประกอบดวยคําถาม 3 

หมวด คือ หมวดคําถามระดับความปวด ประกอบดวยคําถาม 5 ขอ หมวดคําถามระดับ

อาการขอฝด ประกอบดวยคําถาม 2 ขอ และหมวดคําถามระดับความสามารถในการใช



27 
 

 
 

งานขอ ประกอบดวยคําถาม 15 ขอ ในแตละขอคําถามจะมลีักษณะเปน visual 

analogue scale ใหผูปวยทําเครื่องหมายในคะแนนที่ตรงกับอาการที่เปนอยู โดยมีชวง

คะแนนต้ังแต 0 ถึง 10 ซึ่งคะแนน 0 หมายถึง ไมมีปญหาในขอคําถามน้ัน สวนคะแนน 

10 หมายถึงมีปญหามากจนไมสามารถทนได เมื่อไดคะแนนแลวนํามารวมกันในแตละ

หมวดคําถามแลวนํามาคํานวณใหเปนคะแนนแบบ Likert scale 0-4 โดย 0.4 คะแนน

แบบ Likert scale จะมีคาเทากับ 9.7, 9.3, และ 10.0 คะแนนเมื่อวัดดวย visual 

analogue scale ในหมวดคําถามระดับความปวด, ระดับความสามารถในการใชขอ, 

และระดับความฝด ตามลําดับ [40] จากน้ันนําคาคะแนนที่ไดในแตละหมวดคําถามไป

คํานวณเปนคาอรรถประโยชนจากสมการ 

EQ-5D = 0.83414-0.00166xWOMAC pain score-0.00092xWOMAC stiffness  

score-0.00330xWOMAC function score [41] 

สําหรับเครื่องมือที่ใชในการศึกษาน้ี ผูวิจัยไดรับอนุญาตใหใชแบบสอบถามแลวทัง้สิ้น โดย 

EQ-5D descriptive system และ EQ-VAS ไดดําเนินการขออนุญาตจาก EuroQOL group ผาน

ทางเว็บไซต www.euroqol.org สวน modified WOMAC ไดรับอนุญาตจาก Professor Nicholas 

Bellamy (ภาคผนวก ค.) 

3. วิธีการเก็บขอมูล 

การวิจัยน้ีไดผานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยและจริยธรรมวิจัยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

อนุมัติใหดําเนินการวิจัยไดเมื่อวันที ่29 ตุลาคม 2556 (ภาคผนวก ง.) โดยมีวิธีการดําเนินการดังน้ี 

3.1 เมื่อผูปวยมารับบริการตามแพทยนัดที่แผนกผูปวยนอก และผานการตรวจรักษาโดย

แพทยออรโธปดิกสและไดรบัการวินิจฉัยวาเปนโรคขอเขาเสือ่มแลว ผูปวยจะไดรบัการสง

ตอมาพบผูวิจัยพรอมกบัประวัติการรักษา 

3.2 ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย ข้ันตอนการปฏิบัติตัวของผูเขารวมโครงการวิจัย 

ความเสี่ยงหรอืความไมสบายที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ของการวิจัย ตาม

เอกสารช้ีแจงผูเขารวมการวิจัย (ภาคผนวก ก) พรอมทัง้ของอนุญาตทําการสัมภาษณ

และเกบ็ขอมลูผูปวยเมือ่ผูปวยยินดีเขารวมโครงการศึกษาจะตรวจสอบภาพถายรงัสเีดิม

ของผูปวย หากไมมีภาพถายรังสีขอเขา หรือเปนภาพถายรงัสีทีเ่กากวา 3 เดือน จะสง
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ผูปวยไปยังแผนกรังสีวิทยาเพื่อทําการถายภาพถายรังสีขอเขาของผูปวยเพื่อประเมิน

ระดับความรุนแรงของโรคตาม KL grading 

3.3 ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูปวย เริม่จากแบบสอบถามขอมลูทั่วไป 

แบบสอบถาม EQ5D descriptive system ฉบับภาษาไทย แบบวัดอรรถประโยชน

ทางตรงดวย EQ-VAS แบบสอบถาม Modified WOMAC (Western Ontario and 

MacMaster University) ฉบับภาษาไทย จากน้ันสัมภาษณประวัติการใชยาของผูปวย

ประกอบกบัการศึกษาขอมูลจากเวชระเบียนของผูปวย บันทึกลงในแบบบันทึกขอมูล 

3.4 นําภาพถายรังสีขอเขาของผูปวยใหแพทยออรโธปดิกสเพื่อประเมินระดับความรุนแรง

ของโรค และบันทึกผลการประเมินลงในแบบบันทึกขอมลู 

3.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ต้ังแตวันจันทรถึงศุกร ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง

31 มกราคม 2557 

4. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมลูที่ไดจากแบบสอบถามกลุมตัวอยางทัง้หมดตรวจสอบความครบถวนและบันทึก

ลงในคอมพิวเตอรทําการวิเคราะหดวยสถิติ ดังน้ี 

4.1 ตรวจสอบระดับขอมลูของตัวแปรที่ใชในการทดสอบ เน่ืองจากตัวแปรที่ใชในการ

วิเคราะหการถดถอยพหจุะตองอยูในมาตราวัดระดับ interval หรือ ratio scale ซึ่งใน

กรณีตัวแปรอสิระอยูในมาตรานามบญัญัติ หรือมาตราอันดับ จะแปลงเปนตัวแปรหุน 

(dummy variable) กอนจะนําไปวิเคราะห ซึง่ผลการแปลงเปนตัวแปรหุนในการศึกษา

น้ีแสดงใน ตาราง 3.1 

ตาราง 3.1 การแปลงตัวแปรเชิงคุณภาพเปนตัวแปรหุน 

ตัวแปรเชิงคุณภาพ คาเดิมของขอมลู ตัวแปรหุน 

1. เพศ 

 

2. สิทธิการรักษา 

 

เพศชาย = 1 

เพศหญงิ = 2 

ขาราชการ = 1 

ประกันสุขภาพถวนหนา = 2 

อื่นๆ = 3 

เพศชาย (ใช =1 ไมใช =0) 

 

ขาราชการ (ใช =1 ไมใช = 0) 

ประกันสุขภาพถวนหนา  

(ใช = 1 ไมใช = 0) 
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ตาราง 3.1 การแปลงตัวแปรเชิงคุณภาพเปนตัวแปรหุน (ตอ) 

ตัวแปรเชิงคุณภาพ คาเดิมของขอมลู ตัวแปรหุน 

3. ระดับความ

รุนแรงของโรค 

Grade 0 = 0 

Grade 1 = 1 

Grade 2 = 2 

Grade 3 = 3 

Grade 4 = 4 

ระดับความรุนแรงนอย 

(grade 0-2) 

(ใช = 1 ไมใช = 0) 

ระดับความรุนแรงปานกลางถึงมาก 

(grade 3-4) 

(ใช = 1 ไมใช = 0) 

 

4.2 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

ใชในการวิเคราะหและอธิบายขอมูลทั่วไปของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม ไดแก เพศ อายุ

นํ้าหนัก สวนสูง สทิธิการรักษา โรครวมทีเ่ปนอยูในปจจุบัน จํานวนขางที่เปนระดับความปวด 

และขอมลูปจจัยดานความรุนแรงของโรค โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาคาเฉลี่ยของคาอรรถประโยชนที่ได

จากการวัดแตละวิธี โดยใชสถิติไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.3 การวิเคราะหขอมลูเชิงอนุมาน (Inferential statistics analysis) 

4.3.1 ใชการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variances) แบบจําแนกทาง

เดียว ภายใตระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากบั 0.05 และใช post hoc test 

เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยแบบจับคูพหุคูณ (Multiple 

Comparison) โดยกรณีความแปรปรวนไมแตกตางกันจะใชคา Scheffe

และกรณีความแปรปรวนแตกตางกันใชคา Tamhane เพื่อทดสอบ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่วัดไดจากเครื่องมอืทั้ง 3 วิธี วามี

ความแตกตางกันหรอืไม สําหรับในการศึกษาน้ีไดทําการทดสอบความ

แปรปรวนและการทดสอบการกระจายของขอมูลในแตละกลุม ผลการ

ทดสอบเปนดังตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2 การทดสอบความแปรปรวนและการกระจายของขอมลู 

                อรรถประโยชนดานสุขภาพดวยการวัดในแตละวิธี 

Levene Statistic df1 df2  p-value 

65.017 2 558 <0.01 

จากตารางที่ 3.2 พบวาคา p-value มีคา <0.01 หมายความวา ความ

แปรปรวนของคาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่วัดดวยแตละวิธี มีอยางนอย 2 

วิธีที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติภายใตระดับนัยสําคัญที ่

0.05 ดังน้ัน หากจะทดสอบ Post Hoc จะใชวิธีการทดสอบแบบ ความ

แปรปรวนแตกตางกัน โดยเลือกใช Tamhane  

4.3.2 ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายกบัคาอรรถประโยชนทาง

สุขภาพ จะเลือกใชสถิติในการทดสอบตามระดับของตัวแปร โดยตัวแปร

ทํานายที่เปนระดับอันตรภาค ไดแก อายุ ดัชนีมวลกาย จํานวนขางที่เปน 

ระดับความปวด ใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสนั (Pearson 

Correlation Coefficient) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05 ในการทดสอบความสัมพันธกบัคาอรรถประโยชนดานสุขภาพสวนตัว

แปรทํานายทีเ่ปนตัวแปรนามบัญญัติ ไดแก เพศ การใชยา สิทธิการรักษา 

และตัวแปรอันดับ ไดแก ระดับความรุนแรงของโรค น้ันใชการทดสอบแบบ 

ETA โดยการกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการทดสอบ

ความสัมพันธกับกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ 

4.3.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายที่พบวามีความสัมพันธกบั

อรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจากการวัดแตละวิธี โดยใชสถิติการ

วิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยใชวิธี 

stepwise method 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาอรรถประโยชนดานสุขภาพของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม โรงพยาบาล

นพรัตนราชธานี และศึกษาปจจัยที่มีความสมัพันธกับอรรถประโยชนดานสุขภาพ โดยใชการวัด

อรรถประโยชนดานสุขภาพดวยแบบวัด EQ-VAS, EQ-5D-3L และแบบประเมินคุณภาพชีวิตผูปวยโรค

ขอเขาเสื่อม modified WOMAC ฉบับภาษาไทย เก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูปวยนอกทีเ่ขามารบั

บริการในแผนกศัลยกรรมกระดูกและขอ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปนเวลา 3 เดือน ต้ังแตวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 มีผูปวยเขารวมการศึกษาจํานวน 196 คน นอกจากน้ี 

ในการวิเคราะหความคลาดเคลื่อนพบวา มีขอมูลผูปวยจํานวน 2 รายที่เปน outlier ซึ่งมีผลทําให

สมการถดถอยเบี่ยงเบนไป และทําใหการทํานายคาอรรถประโยชนมีความผิดพลาดได จึงตัดขอมูลน้ี

ออกจากการศึกษาดวย คงเหลือจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 194 คนผลการวิจัยนําเสนอดวยตาราง

ประกอบคําบรรยายตามลําดับ ดังน้ี 

 สวนที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ปจจัยดานความรุนแรงของโรคของกลุมตัวอยาง 

คาเฉลี่ยของคาอรรถประโยชนดานสุขภาพของกลุมตัวอยางที่วัดดวยวิธีตางๆ 

คาเฉลี่ยอรรถประโยชนตามลักษณะของประชากร 

คาเฉลี่ยอรรถประโยชนตามระดับความรุนแรงของโรค 

ขอมูลคะแนนคุณภาพชีวิตในแตละมิติของแบบวัด EQ-5D-3L 

ขอมูลคะแนนการประเมินอาการของผูปวยโรคขอเสื่อมตามแบบสอบถาม 

modified WOMAC ฉบับภาษาไทย
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 สวนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว เพื่อการเปรียบเทียบผลการวัด

อรรถประโยชนดานสุขภาพดวยการวัดแตละวิธี 

การทดสอบสหสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายผลกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่

ไดจากการวัดแตละวิธี 

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพื่อศึกษาความสมัพันธระหวางปจจัยทํานายผลกับ

คาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจากการวัดแตละวิธี 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 ในการวิเคราะหขอมลูปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 194คน แสดงผลการ

วิเคราะหขอมูลไดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

อาย(ุn=190)(เฉลี่ย65.05±10.17, range 30-88 ป) 

30-40 ป 

41-50 ป 

51-60 ป 

61-70 ป 

71-80 ป 

81-90 ป 

BMI (n=191) (เฉลี่ย = 26.31±3.78, range16.62-38.74) 

นอยกวาหรือเทากบั 18.49 

 

36 

158 

 

1 

10 

58 

59 

50 

12 

 

  2 

 

18.6 

81.4 

 

0.5 

5.3 

30.5 

31.1 

26.3 

6.3 

 

1.0 
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ตารางที่ 4.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

18.50 -22.99 

23.00-24.99 

25.00-29.99 

30.00-34.99 

มากกวาหรือเทากับ 35  

สิทธิการรักษา(n=192)  

ประกันสุขภาพถวนหนา 

ขาราชการ 

อื่นๆ (ประกันสังคม, ไมมสีิทธิการรกัษา) 

การมีโรครวม(n=193) 

ไมมีโรครวม 

มีโรครวม 

โรครวมท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

โรคความดันโลหิตสงู 

โรคเบาหวาน 

โรคอื่นๆ 

จํานวนขางท่ีเปน (n=194) 

1 ขาง 

2 ขาง 

การใชยาในการรักษา (n=189) 

ไมมีการใชยา 

    มีการใชยา 

34 

44 

84 

24 

6 

 

34 

118 

40 

 

34 

159 

 

110 

37 

59 

 

68 

126 

 

60 

129 

17.5 

22.7 

43.3 

12.4 

3.1 

 

17.7 

64.46 

2.08 

 

17.6 

82.4 

 

56.99 

19.17 

30.57 

 

35.1 

64.9 

 

31.7 

68.3 

จากตารางที่ 4.1พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีจํานวน 158 คน คิดเปนรอย

ละ 81.4อายุเฉลี่ย 65.05 ป มีคาดัชนีมวลกายเฉลี่ย 26.31 สิทธิการรักษาสวนใหญใชสทิธ์ิขาราชการ 

โดยมีจํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 64.46 และมีโรครวมจํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 82.4 โรค

รวมที่พบมากทีสุ่ดคือ ความดันโลหิตสงู จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 56.99 กลุมตัวอยางสวนใหญ
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เปนโรคขอเขาเสื่อมทั้ง 2 ขาง จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 64.9 ดานการใชยากลุมตัวอยางสวน

ใหญมีการใชยาในการรักษา จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 68.3 

ตารางที่ 4.2 ขอมูลระดับความปวดของกลุมตัวอยาง (n=193) 

 ระดับความปวด 

คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คานอยสุด 

คามากสุด 

5.55 

2.65 

0 

10 

 

ความถี่ 

 
รูปที่ 4.1 ความถ่ีของคาระดับความปวดของกลุมตัวอยาง 

จากตารางที่ 4.2 แสดงขอมลูระดับความปวดของกลุมตัวอยางที่วัดดวยแบบประเมินความปวด

พบวากลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของระดับความปวดเทากบั 5.55 โดยกลุมตัวอยางที่มรีะดับความปวด

นอยที่สุดเทากบั 0 และมีระดับความปวดมากที่สุดเทากบั 10และจากรูปที่ 4.1 พบวากลุมตัวอยาง

สวนใหญมรีะดับความปวดที่คะแนนเทากับ 5  

ปจจัยดานความรุนแรงของโรคของกลุมตัวอยาง 

ในการวิเคราะหขอมลูปจจัยดานความรุนแรงของโรค แสดงผลการวิเคราะหไดดังน้ี 

ระดับความปวด 
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ตารางที่ 4.3 ขอมูลระดับความรุนแรงของโรค 

ระดับความรุนแรงของโรค (n= 179) จํานวน รอยละ 

Grade 0 

Grade 1 

Grade 2 

Grade 3 

Grade 4 

4 

33 

21 

54 

67 

2.1 

17.0 

10.8 

27.8 

34.5 

ตารางที่ 4.3 แสดงระดับความรุนแรงของโรคซึง่ไดมาจากการประเมินภาพถายรงัสีขอเขา

ดวยเกณฑประเมิน KL grading พบวาจากกลุมตัวอยางทีม่ีขอมูลการประเมินระดับความรนุแรงของ

โรคตาม KL grading จํานวน 179 คน สวนใหญมรีะดับความรุนแรงของโรคอยูในระดับ 4 โดยมี

จํานวน 67คน คิดเปนรอยละ 34.5รองลงมามีระดับความรนุแรงของโรค อยูในระดับ 3 โดยมีจํานวน 

54 คน คิดเปนรอยละ 27.8 

คาเฉลี่ยของคาอรรถประโยชนดานสุขภาพของกลุมตัวอยางท่ีวัดดวยวิธีตางๆ 

การวิเคราะหคาเฉลี่ยของคาอรรถประโยชนดานสุขภาพของประชากรที่วัดดวยวิธีตางๆแสดง

ผลไดดังน้ี 

ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่วัดดวยวิธี EQ-VAS, EQ-5D-3L และ modified WOMAC  

 EQ-VAS 

(n=188) 

EQ-5D-3L 

(n=191) 

Modified WOMAC 

(n=182) 

คาเฉลี่ย 

มัธยฐาน 

ฐานนิยม 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คานอยสุด 

คามากสุด 

0.70 

0.70 

0.50 

0.19 

0.20 

1.00 

0.55 

0.57 

0.60 

0.19 

0.06 

1.00 

0.75 

0.76 

0.83 

0.06 

0.59 

0.83 

จากตารางที่ 4.4 พบวาขอมูลคาอรรถประโยชนที่ไดจากการวัดดวยวิธี EQ-VAS, EQ-5D-3L 
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และจากแบบประเมินคุณภาพชีวิตผูปวยโรคขอเขาเสื่อม modified WOMAC ฉบับภาษาไทย พบวามี

คาเทากับ 0.70 (±0.19), 0.55 (±0.19)และ 0.75 (±0.06) ตามลําดับ  

คาเฉลี่ยอรรถประโยชนของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม ตามลักษณะของประชากร 

 ในการวิเคราะหคาเฉลี่ยอรรถประโยชนที่ไดจากการวัดดวย EQ-VAS, EQ-5D-3Lและจาก

แบบประเมินคุณภาพชีวิตผูปวยโรคขอเขาเสื่อม modified WOMAC ฉบับภาษาไทย โดยจําแนกตาม

ลักษณะของประชากรน้ัน แสดงผลการวิเคราะหไดดังน้ี 

ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ยอรรถประโยชนของผูปวยโรคขอเขาเสือ่มตามลกัษณะของประชากร 

 EQ-VAS 

(mean±S.D.) 

EQ-5D-3L 

(mean±S.D.) 

Modified WOMAC 

(mean±S.D.) 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

อาย ุ

30-40 ป 

41-50 ป 

51-60 ป 

61-70 ป 

71-80 ป 

81-90 ป 

BMI 

นอยกวาหรือเทากบั 18.49 

18.50 -22.99 

23.00-24.99 

25.00-29.99 

30.00-34.99 

มากกวาหรือเทากับ 35  

สิทธิการรักษา  

ประกันสุขภาพถวนหนา 

 

0.67±0.20 

0.72±0.19 

 

0.60 

0.64±0.18 

0.70±0.20 

0.72±0.18 

0.71±0.20 

0.75±0.16 

 

0.70±0.28 

0.70±0.18 

0.73±0.20 

0.72±0.19 

0.69±0.18 

0.58±0.25 

 

0.65±0.22 

 

0.56±0.16 

0.55±0.20 

 

0.57 

0.52±0.17 

0.53±0.17 

0.58±0.22 

0.56±0.18 

0.53±0.22 

 

0.65±0.06 

0.57±0.16 

0.53±0.20 

0.56±0.21 

0.56±0.15 

0.51±0.23 

 

0.51±0.19 

 

0.74±0.06 

0.75±0.60 

 

0.77 

0.76±0.06 

0.74±0.05 

0.76±0.06 

0.74±0.06 

0.75±0.07 

 

0.80±0.04 

0.76±0.06 

0.74±0.06 

0.75±0.06 

0.74±0.05 

0.69±0.07 

 

0.72±0.06 
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ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ยอรรถประโยชนของผูปวยโรคขอเขาเสือ่มตามลกัษณะของประชากร(ตอ) 

 EQ-VAS 

(mean±S.D.) 

EQ-5D-3L 

(mean±S.D.) 

Modified WOMAC 

(mean±S.D.) 

ขาราชการ 

สิทธิอื่นๆ  

การมีโรครวม 

ไมมีโรครวม 

มีโรครวม 

โรครวมท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

โรคความดันโลหิตสงู 

โรคเบาหวาน 

โรคอื่นๆ 

จํานวนขางท่ีเปน 

1 ขาง 

    2 ขาง 

การใชยาในการรักษา 

ไมมีการใชยา 

    มีการใชยา 

0.73±0.18 

0.71±0.18 

 

0.73±0.19 

0.70±0.20 

 

0.69±0.18 

0.67±0.21 

0.72±0.19 

 

0.72±0.19 

0.70±0.19 

 

0.69±0.21 

0.72±0.18 

0.58±0.18 

0.50±0.19 

 

0.56±0.17 

0.55±0.20 

 

0.55±0.19 

0.53±0.18 

0.58±0.18 

 

0.56±0.18 

0.55±0.20 

 

0.54±0.16 

0.56±0.20 

0.75±0.06 

0.75±0.06 

 

0.76±0.05 

0.74±0.06 

 

0.74±0.06 

0.72±0.06 

0.76±0.05 

 

0.75±0.06 

0.75±0.06 

 

0.75±0.06 

0.75±0.06 

คาเฉลี่ยอรรถประโยชนของผูปวยโรคขอเขา ตามระดับความรุนแรงของโรค 

 ในการวิเคราะหคาเฉลี่ยอรรถประโยชนที่วัดดวยวิธี EQ-VAS, EQ-5D-3Lและจากแบบ

ประเมินคุณภาพชีวิตผูปวยโรคขอเขาเสือ่ม modified WOMAC ฉบับภาษาไทย โดยแสดงตามระดับ

ความรุนแรงของโรคน้ัน แสดงผลการวิเคราะหไดดังน้ี 

ตารางที่ 4.6 คาเฉลี่ยอรรถประโยชนของผูปวยโรคขอเขาตามระดับความรุนแรงของโรค 

 EQ-VAS 

(mean±S.D.) 

EQ-5D-3L 

(mean±S.D.) 

Modified 

WOMAC 

(mean±S.D.) 

Grade 0  

Grade 1 

0.67±0.14 

0.78±0.14 

0.62±0.05 

0.52±0.19 

0.74±0.05 

0.75±0.06 
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ตารางที่ 4.6คาเฉลี่ยอรรถประโยชนของผูปวยโรคขอเขาตามระดับความรุนแรงของโรค(ตอ) 

 EQ-VAS 

(mean±S.D.) 

EQ-5D-3L 

(mean±S.D.) 

Modified 

WOMAC 

(mean±S.D.) 

Grade 2 

Grade 3 

Grade 4 

0.76±0.19 

0.69±0.21 

0.69±0.20 

0.70±0.13 

0.56±0.21 

0.54±0.19 

0.78±0.04 

0.75±0.06 

0.73±0.06 

ขอมูลคะแนนคุณภาพชีวิตในแตละมิติของแบบวัด EQ-5D-3L 

ตารางที่ 4.7 ความถ่ีและรอยละของคะแนนคุณภาพชีวิตแตละมิติของแบบวัด EQ-5D-3L 

 ความถ่ี รอยละ 

1. ความสามารถในการเคลือ่นไหว (n=193) 

1.1 ไมมีปญหา 

1.2 มีปญหาบาง 

1.3 ไมสามารถเดินได 

 

44 

148 

1 

 

22.8 

76.7 

0.5 

2. การดูแลตนเอง (n=193) 

2.1 ไมมีปญหา 

2.2 มีปญหาบาง 

2.3 ไมสามารถดูแลตนเองได 

 

163 

30 

0 

 

84.5 

15.5 

0 

3. การทํากจิวัตรประจําวัน (n=191) 

3.1 ไมมีปญหา 

3.2 มีปญหาบาง 

3.3 ไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันได 

 

131 

57 

3 

 

68.6 

29.8 

1.6 

4. ความเจ็บปวย/ความไมสบาย (n=192) 

4.1 ไมมีอาการปวด 

4.2 มีอาการปวดปานกลาง 

 4.3 มีอาการปวด/ไมสบายอยางมาก 

 

22 

146 

24 

 

11.5 

76.0 

12.5 
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ตารางที่ 4.7 ความถ่ีและรอยละของคะแนนคุณภาพชีวิตแตละมิติของแบบวัด EQ-5D-3L (ตอ) 

 ความถ่ี รอยละ 

5. ความวิตกกังวล/ความซึมเศรา (n=192) 

5.1 ไมมีความวิตกกังวล 

5.2 มีความวิตกกังวลปานกลาง 

5.3 มีความวิตกกังวลอยางมาก 

 

94 

91 

7 

 

49.0 

47.4 

3.6 

 จากตารางที่ 4.7 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมมีปญหาในการดูแลตนเองและการทํากจิวัตร

ประจําวัน โดยมีกลุมตัวอยางที่ไมมปีญหาในมิติน้ีจํานวน 163 และ 131 คน ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 

84.5และ 68.6ตามลําดับ สําหรบัมิติดานความสามารถในการเคลื่อนไหวน้ัน กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ปญหาบาง มีจํานวน 148คน คิดเปนรอยละ 76.7สําหรับมติิดานความเจ็บปวย/ความไมสบายน้ันกลุม

ตัวอยางสวนใหญมีอาการปวดปานกลาง จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 76.0สวนมิติดานความวิตก

กังวล/ความซึมเศราน้ัน กลุมตัวอยางที่ไมมีความวิตกกงัวลและกลุมตัวอยางที่มีความวิตกกงัวลปาน

กลางจํานวนใกลเคียงกัน คือเทากบั 94 คน และ 91คนตามลําดับ คิดเปนรอยละ 49.0และ 47.4 

ตามลําดับ 

ขอมูลคะแนนการประเมินอาการของผูปวยโรคขอเสื่อมตามแบบสอบถาม modified WOMAC 

ฉบับภาษาไทย 

 ในการวิเคราะหขอมลูการประเมนิอาการของผูปวยโรคขอเขาเสื่อมตามแบบสอบถาม 

modified WOMAC ฉบับภาษาไทยน้ัน แสดงผลไดดังตารางที่ 4.8ซึง่ในแตละขอคําถามมีคะแนน

ต้ังแต 0-10 โดยคะแนน 0 หมายถึง ไมมีปญหาเลย สวนคะแนน 10 หมายถึง มีปญหามากทีสุ่ด   

ตารางที่ 4.8 คาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินอาการของผูปวยโรคขอเสือ่มตามแบบสอบถาม  

                modified WOMAC ฉบับภาษาไทย 

 คะแนน 

(mean±S.D.) 

คําถามระดับความปวด 

1. ปวดขณะเดิน (n=193) 

2. ปวดขณะข้ึนลงบันได (n=193) 

 

4.71±3.14 

6.25±3.25 
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ตารางที่ 4.8 คาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินอาการของผูปวยโรคขอเสือ่มตามแบบสอบถาม  

                modified WOMAC ฉบับภาษาไทย(ตอ) 

 คะแนน 

(mean±S.D.) 

3. ปวดขอตอนกลางคืน (n=194) 

4. ปวดขอขณะอยูเฉยๆ (n=193) 

5. ปวดขอขณะยืนลงนํ้าหนัก (n=193) 

3.21±3.38 

1.16±2.09 

3.41±3.14 

คําถามระดับอาการขอฝด, ขอยึด 

1. ขอฝดชวงเชา (ขณะต่ืนนอน) (n=192) 

2. ขอฝดในชวงระหวางวัน (n=192) 

 

2.69±3.55 

1.85±2.98 

คําถามความสามารถในการใชงานขอ 

1. การลงบันได(n=194) 

2. การข้ึนบันได (n=194) 

3. การลกุยืนจากทาน่ัง (n=191) 

4. การยืน (n=194) 

5. การเดินบนพื้นราบ (n=194) 

6. การข้ึนลงรถยนต (n=194) 

7. การไปซือ้ของนอกบานหรือการไปจายตลาด (n=192) 

8. การใสกางเกง (n=193) 

9. การลกุจากเตียง (n=191) 

10.การถอดกางเกง (n=193) 

11.การอาบนํ้า (n=192)  

12.การน่ัง (n=193) 

13.การน่ังสวม (n=191) 

14.การทํางานบานหนักๆ (n=193) 

15.การทํางานบานเบาๆ(n=193) 

 

5.88±3.22 

6.25±3.09 

3.93±3.55 

2.88±3.18 

3.41±3.19 

4.38±3.46 

3.62±4.10 

3.10±3.30 

3.50±3.43 

2.72±3.19 

1.06±2.41 

2.44±3.08 

2.40±3.30 

4.03±4.16 

1.66±3.10 

จากตาราง พบวา ในขอคําถามระดับความปวดน้ัน กลุมตัวอยางมคีะแนนความปวดมากทีสุ่ด

ในขณะข้ึนลงบันได โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.25 และมีระดับความปวดนอยที่สุดในขณะอยูเฉยๆ 

โดยคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.16 สําหรับคําถามความสามารถในการใชงานขอน้ันพบวากิจกรรมที่
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กลุมเปาหมายทําไดยากทีสุ่ดคือการข้ึนบันได โดยคะแนนเฉลี่ยเทากบั 6.25 สวนกิจกรรมที่มปีญหา

นอยที่สุดคือ การอาบนํ้า โดยมีคะแนนเฉลีย่เทากับ 1.06 

สวนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว เพ่ือการเปรียบเทียบผลการวัดอรรถประโยชนดาน

สุขภาพดวยการวัดแตละวิธ ี

ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่วัดดวยแตละวิธีแสดงไดดังน้ี 

ตารางที่ 4.9 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของแตละกลุมของการทดสอบความแตกตางของ 

                การวัดอรรถประโยชนดานสุขภาพในแตละวิธี 

ANOVA 

Utility      

 Sum of Squares Df Mean Square F p-value 

Between Groups 3.976 2 1.988 77.818 <0.01 

Within Groups 14.256 558 0.026   

Total 18.232 560    

พบวาคา p-value มีคา <0.01 ดังแสดงในตารางที่ 4.9ซึ่งหมายความวา คาเฉลี่ยของ

อรรถประโยชนที่วัดดวยแตละวิธีมีอยางนอย 1 คูที่มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ภายใต

ระดับนัยสําคัญที่ 0.05  

เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยอรรถประโยชนที่ไดจากการวัดในแตละวิธี โดยการทํา 

Post Hoc Test ดวย Tamhaneแสดงผลการทดสอบในตารางที4่.10 

ตารางที่ 4.10 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยแบบจบัคูพหุคูณ (Multiple Comparison)  

                 Post Hoc Test ของคาเฉลี่ยอรรถประโยชนทางสุขภาพที่ไดจากการวัดแตละวิธี 

Group 

(I) 

Group 

(J) 

Mean 

Difference 

(I)-(J) 

S.E p-value 

95% Confidence Interval 

(Lower Bound-Upper 

Bound) 

EQ-VAS EQ-5D-3L 0.1561 0.0195 <0.01 0.1093-0.2029 
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ตารางที่ 4.10 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยแบบจบัคูพหุคูณ (Multiple Comparison)  

                  Post Hoc Test ของคาเฉลี่ยอรรถประโยชนทางสุขภาพที่ไดจากการวัดแตละวิธี (ตอ) 

Group 

(I) 

Group 

(J) 

Mean 

Difference 

(I)-(J) 

S.E p-value 

95% Confidence Interval 

(Lower Bound-Upper 

Bound) 

EQ-VAS modified 

WOMAC 

-0.0377 0.0145 0.03 (-0.0726)-(-0.0028) 

EQ-5D-3L modified 

WOMAC 

-0.1939 0.0145 <0.01 (-0.2286)-(-0.1590) 

จากตารางที่ 4.10 พบวาคาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่ไดจากการวัดดวย EQ-VAS กับ

คาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่ไดจากการวัดดวย EQ-5D-3Lน้ันมีคา p-value < 0.01 ซึ่งหมายความ

วาคาเฉลี่ยของทั้งสองกลุมน้ันแตกตางกัน โดยพบวา คาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่ไดจากการวัดดวย 

EQ-VAS สูงกวาคาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่ไดจากการวัดดวย EQ-5D-3L 

คาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่ไดจากการวัดดวย EQ-VAS กับคาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่ได

จากการวัดดวย modified WOMAC น้ันมีคา p-value เทากับ 0.03 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา

คาเฉลี่ยของทัง้สองกลุมน้ันแตกตางกัน โดยคาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่ไดจากการวัดดวย EQ-VAS 

น้ันมีคาตํ่ากวาคาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่ไดจากการวัดดวย modified WOMAC 

คาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่ไดจากการวัดดวย EQ-5D-3Lกับคาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่

ไดจากการวัดดวย modified WOMAC น้ันมีคา p-value <0.01 หมายความวาคาเฉลี่ยของทัง้สอง

กลุมน้ันแตกตางกัน โดยคาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่ไดจากการวัดดวย EQ-5D-3L น้ันมีคาตํ่ากวา

คาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่ไดจากการวัดดวย modified WOMAC 

การวิเคราะหสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายผลกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพท่ี

ไดจากการวัดแตละวิธ ี

 ผลการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายผลกบัคาอรรถประโยชนดาน

สุขภาพที่ไดจากการวัดแตละวิธีเปนดังน้ี 
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ตาราง 4.11 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางเพศกบัคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ 

 EQ-VAS EQ-5D-3L Modified WOMAC 

Eta value 0.103 0.028 0.017 

 จากตาราง 4.11 พบวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจากการ

วัดแตละวิธี 

ตาราง 4.12 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางอายุกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ 

 EQ-VAS EQ-5D-3L Modified WOMAC 

R 

p-value 

0.065 

0.379 

0.057 

0.435 

-0.005 

0.949 

 จากตาราง 4.12 พบวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจากการ

วัดแตละวิธี 

ตาราง 4.13 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางดัชนีมวลกายกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ 

 EQ-VAS EQ-5D-3L Modified WOMAC 

R 

p-value 

-0.067 

0.367 

0.046 

0.528 

-0.132 

0.077 

 จากตาราง 4.13 พบวาคาดัชนีมวลกายไมมีความสัมพันธกบัคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่

ไดจากการวัดแตละวิธี 

ตาราง 4.14 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางการมีโรครวมกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ 

 EQ-VAS EQ-5D-3L Modified WOMAC 

Eta value 0.046 0.016 0.132 

 จากตาราง 4.14 พบวา การมีโรครวม ไมมีความสมัพันธกบัคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่

ไดจากการวัดแตละวิธี 
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ตาราง 4.15 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางจํานวนขางทีเ่ปนกบัคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ 

 EQ-VAS EQ-5D-3L Modified WOMAC 

R 

p-value 

-0.060 

0.543 

-0.029 

0.690 

-0.023 

0.760 

 จากตาราง 4.15 พบวา จํานวนขางที่เปน ไมมีความสัมพันธกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ

ที่ไดจากการวัดแตละวิธี 

ตาราง 4.16 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางระดับความปวดกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ 

 EQ-VAS EQ-5D-3L Modified WOMAC 

R 

p-value 

-0.068 

0.357 

-0.559 

<0.001 

-0.575 

<0.001 

 จากตาราง 4.16 พบวา ระดับความปวด ไมมีความสัมพันธกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ

ที่ไดจากการวัดดวย EQ-VAS แตมีความสัมพันธเชิงลบกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจากการ

วัดดวย EQ-5D-3L และแบบวัด modified WOMAC 

ตาราง 4.17 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางการใชยากบัคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ 

 EQ-VAS EQ-5D-3L Modified WOMAC 

Eta value 0.058 0.056 0.008 

 จากตาราง 4.17 พบวา การใชยาไมมีความสัมพันธกบัคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจาก

การวัดแตละวิธี 

ตาราง 4.18 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางการใชสทิธ์ิการรักษาพยาบาลขาราชการกบัคา 

                อรรถประโยชนดานสุขภาพ 

 EQ-VAS EQ-5D-3L Modified WOMAC 

Eta value 0.116 0.201 0.138 
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 จากตาราง 4.18 พบวา การใชสิทธ์ิการรักษาพยาบาลขาราชการมีความสัมพันธกับคา

อรรถประโยชนดานสุขภาพที่วัดดวยแบบวัด EQ-5D-3L แตไมมีความสัมพันธกบัคาอรรถประโยชน

ดานสุขภาพที่ไดจากการวัดดวยแบบวัด EQ-VAS และ modified WOMAC 

ตาราง 4.19 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางการใชสทิธ์ิประกันสุขภาพถวนหนากับคา 

               อรรถประโยชนดานสุขภาพ 

 EQ-VAS EQ-5D-3L Modified WOMAC 

Eta value 0.143 0.113 0.169 

 จากตาราง 4.19 พบวา การใชสิทธ์ิประกันสุขภาพถวนหนา มีความสัมพันธกับคา

อรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจาก modified WOMAC แตไมมีความสัมพันธกบัคาอรรถประโยชน

ดานสุขภาพที่ไดจากการวัดดวยแบบวัด EQ-VAS และ EQ-5D-3L 

ตาราง 4.20 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางระดับความรนุแรงของโรคในระดับรุนแรงนอย  

               (KL grade 0-2) กับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ 

 EQ-VAS EQ-5D-3L Modified WOMAC 

Eta value 0.167 0.081 0.176 

 จากตาราง 4.20 พบวา การมีระดับความรุนแรงของโรคที่ระดับนอย (grade 0-2) มี

ความสัมพันธกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่วัดดวยแบบวัด EQ-VAS และ modified WOMAC 

แตไมมีความสัมพันธกบัคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจากการวัดดวยแบบวัด EQ-5D-3L 

ตาราง 4.21 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางระดับความรนุแรงของโรคในระดับรุนแรงปานกลางถึง 

                มาก (KL grade 3-4) กับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ 

 EQ-VAS EQ-5D-3L Modified WOMAC 

Eta value 0.167 0.081 0.176 

 จากตาราง 4.21 พบวาการมีระดับความรุนแรงของโรคทีร่ะดับปานกลางถึงมาก (grade 3-4) 

มีความสัมพันธกบัคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่วัดดวย EQ-VAS และ modified WOMAC แตไมมี

ความสัมพันธกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจากการวัดดวยแบบวัด EQ-5D-3L 
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การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทํานายผลกับคา

อรรถประโยชนดานสุขภาพท่ีไดจากการวัดแตละวิธ ี

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธพหุของตัวแปรทํานายผลกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ

ท่ีไดจากแบบวัด EQ-VAS 

จากผลการวิเคราะหสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธระหวางตัวแปรทํานายกับคาอรรถประโยชนดาน

สุขภาพ ไดนําตัวแปรทํานายที่พบวามีความสมัพันธกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจากการวัด

ดวยแบบวัด EQ-VAS ไดแก การมีระดับความรุนแรงของโรคที่ระดับนอย (KL grade 0-2) และ การมี

ระดับความรุนแรงของโรคที่ระดับปานกลางถึงมาก (KL grade 3-4) มาวิเคราะหโดยใชเทคนิค

multiple regression analysis แบบ stepwise โดยมีคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่วัดดวยแบบ

วัด EQ-VAS เปนตัวแปรตาม (dependent variable) ผลการวิเคราะหสรุปไดดังน้ี 

ตาราง 4.22 คาสัมประสทิธ์ิความเช่ือมั่นของสมการทํานายคาอรรถประโยชนดานสุขภาพจากแบบวัด  

                EQ-VAS 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.167 0.028 0.022 0.18729 

จากตาราง 4.22 พบวาสมการทํานายมีคาสมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเทากับ 0.028 โดยสมการน้ี

ประกอบดวยตัวแปรตน คือการมีระดับความรุนแรงของโรคที่ระดับปานกลางถึงมาก (KL grade 3-4)  

ตาราง 4.23 คาสัมประสทิธ์ิถดถอยของสมการทํานายคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจากแบบวัด  

                EQ-VAS 

Coefficients  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

   Grade 3-4 

0.755 

-0.068 

0.025 

0.031 

 

-0.167 

29.914 

-2.215 

<0.001 

0.028 
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จากขอมลูในตาราง 4.23 สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิถดถอยของสมการที่ได มาสรางเปนสมการ

ทํานายคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่วัดดวยแบบวัด EQ-VAS ไดดังน้ี 

EQ-VAS = 0.755 – 0.068 (การมรีะดับความรุนแรงของโรคที่ระดับปานกลางถึงมาก) 

อยางไรก็ตาม สมการทํานายน้ีมีคาอํานาจการพยากรณเทากับ รอยละ 2.8 เทาน้ัน 

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธพหุของตัวแปรทํานายผลกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ

ท่ีไดจากแบบวัด EQ-5D-3L 

จากผลการวิเคราะหสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธระหวางตัวแปรทํานายผลกับคาอรรถประโยชนดาน

สุขภาพ ไดนําตัวแปรทํานายที่พบวามีความสมัพันธกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจากการวัด

ดวยแบบวัด EQ-5D-3L จํานวน 2 ตัวแปร คือระดับความปวด และ การใชสิทธ์ิการรักษาพยาบาล

ขาราชการมาวิเคราะหโดยใชเทคนิค multiple regression analysis นําตัวแปรทัง้สองเขาสมการ

ดวยวิธี stepwise โดยมีคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่วัดดวยแบบวัด EQ-5D-3L เปนตัวแปรตาม 

(dependent variable) ผลการวิเคราะหสรุปไดดังน้ี 

ตาราง 4.24 คาสัมประสทิธ์ิความเช่ือมั่นของสมการทํานายคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจาก 

                แบบวัด EQ-5D-3L 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted  

R Square 

Std. Error  

of the Estimate 

1 0.552 0.304 0.301 0.157 

จากตาราง 4.24 พบวา สมการทํานายคาอรรถประโยชนทางสุขภาพที่ไดจากแบบวัด EQ-5D-

3L น้ีมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเทากบั 0.304 โดยสมการดังกลาวน้ีประกอบดวยตัวแปรตน 1 ตัว

แปร ไดแก ระดับความปวด และมีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยของสมการทํานายคาอรรถประโยชนดาน

สุขภาพที่ไดจากแบบวัด EQ-5D-3L ดังตาราง 4.25 
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ตาราง 4.25 คาสัมประสทิธ์ิถดถอยของสมการทํานายคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจากแบบวัด  

                EQ-5D-3L 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T 
Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

ระดับความปวด 

0.772 

-0.039 

0.027 

0.004 

 

-0.552 

29.009 

-9.044 

<0.001 

<0.001 

จากขอมลูในตาราง 4.25 สามารถนํามาสรางเปนสมการทํานายคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่วัด

ดวยแบบวัด EQ-5D-3Lไดดังน้ี 

EQ-5D-3L = 0.772 – 0.039 (ระดับความปวด) 

โดยสมการทํานายน้ีมีคาอํานาจการพยากรณเทากบั รอยละ 30.4 

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุของตัวแปรทํานายผลกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ

ท่ีไดจากแบบวัด modified WOMAC ฉบับภาษาไทย 

จากผลการวิเคราะหสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธระหวางตัวแปรทํานายผลกับคาอรรถประโยชนดาน

สุขภาพ ไดนําตัวแปรทํานายที่พบวามีความสัมพันธกบัคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจากการวัด

modified WOMAC จํานวน 4 ตัวแปร คือ ระดับความปวด การใชสิทธ์ิประกันสุขภาพถวนหนา การ

มีระดับความรุนแรงของโรคที่ระดับนอย (KL grade 0-2) และการมีระดับความรุนแรงของโรคทีร่ะดับ

ปานกลางถึงมาก (KL grade 3-4) มาวิเคราะหโดยใชเทคนิค multiple regression analysis นําตัว

แปรเขาสมการดวยวิธี stepwise โดยมีคาอรรถประโยชนดานสุขภาพทีไ่ดจากการวัดดวยแบบวัด 

modified WOMAC เปนตัวแปรตาม (dependent variable) ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิความ

เช่ือมั่นของสมการสรุปไดดังตาราง 4.26 และคาสัมประสิทธ์ิถดถอยของสมการทํานายผลสรปุไดดัง

ตาราง 4.27 
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ตาราง 4.26 คาสัมประสทิธ์ิความเช่ือมั่นของสมการทํานายคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจาก 

                แบบวัด modified WOMAC 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 

2 

0.566(a) 

0.594(b) 

0.320 

0.353 

0.316 

0.345 

0.050 

0.049 

a. Predictors: (Constant), ระดับความปวด 

b. Predictors: (Constant), ระดับความปวด, การมีระดับความรุนแรงของโรคในระดับปาน

กลางถึงมาก 

จากตาราง 4.26 พบวา สมการทํานายในแบบจําลองที่ 1 มีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเทากับ 

0.320 โดยสมการดังกลาวน้ีประกอบดวยตัวแปรตน 1 ตัวแปร ไดแก ระดับความปวด สวนสมการ

ทํานายในแบบจําลองที่ 2 มีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเทากับ 0.353 โดยประกอบดวยตัวแปรตน

จํานวน 2 ตัว ไดแก ระดับความปวด และการมรีะดับความรนุแรงของโรคในระดับปานกลางถึงมาก 

ตาราง 4.27 คาสัมประสทิธ์ิถดถอยของสมการทํานายคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจากแบบวัด  

     modified WOMAC 

Coefficients  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

ระดับความปวด 

0.816 

-0.013 

0.009 

0.001 

 

-0.566 

91.423 

-8.795 

<0.001 

<0.001 

2 (Constant) 

ระดับความปวด 

KL grade 3-4 

0.832 

-0.013 

-0.024 

0.010 

0.001 

0.008 

 

-0.563 

-0.181 

80.359 

-8.929 

-2.869 

<0.001 

<0.001 

0.005 

จากขอมลูในตาราง 4.27สามารถนํามาสรางเปนสมการทํานายคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่

วัดดวยแบบวัด modified WOMAC ไดดังน้ี 
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สมการในแบบจําลองที่ 1 

WOMAC = 0.816 – 0.013 (ระดับความปวด) 

โดยสมการทํานายน้ีมีคาอํานาจการทํานายเทากับ รอยละ 32 

สมการในแบบจําลองที่ 2 

  WOMAC= 0.832 – 0.014 (ระดับความปวด) – 0.024 (KL grade 3-4) 

  โดยสมการทํานายน้ีมีคาอํานาจการทํานายเทากับ รอยละ 35.3 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครัง้น้ี เปนการศึกษาอรรถประโยชนดานสขุภาพของผูปวยโรคขอเขาเสื่อมใน

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และศึกษาปจจัยที่มีความสมัพันธกับอรรถประโยชนดานสุขภาพ โดยใช

การวัดอรรถประโยชนดานสุขภาพดวยแบบวัด EQ-VAS, EQ-5D-3Lและแบบประเมินคุณภาพชีวิต

ผูปวยโรคขอเขาเสื่อม modifiedWOMAC ฉบับภาษาไทยกลุมตัวอยางเปนผูปวยโรคขอเขาเสื่อม อายุ

ต้ังแต 15 ปข้ึนไป ที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยเฉพาะทางสาขาออรโธปดิกส จํานวน 194 ราย 

ระยะเวลาในการศึกษาต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557  

คาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่วัดไดจากแบบวัด EQ-5D-3Lฉบับภาษาไทย พบวา คาเฉลี่ยของ

คาอรรถประโยชนมีคา 0.55 (±0.19) สวนคาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่วัดไดจากแบบวัด EQ-VAS มี

คาเทากับ 0.70 (±0.19) และคาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่วัดไดจากแบบประเมินคุณภาพชีวิตผูปวย

โรคขอเขาเสื่อม modifiedWOMAC ฉบับภาษาไทย มีคาเทากับ 0.75 (±0.06)  

เมื่อทําการทดสอบหาความแตกตางของคากลางระหวางประชากรโดยการวิเคราะหผานคา

ความแปรปรวนดวยวิธี ANOVA พบวาคาเฉลี่ยของอรรถประโยชนที่ไดจากแบบวัดทั้ง 3 แบบมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

จากผลการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยทํานายผลกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพของ

ผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่ไดจากการวัดในแตละวิธี โดยปจจัยทํานายผลที่มีมาตราวัดแบบนามบัญญัติใช

การทดสอบดวย ETA สวนปจจัยทํานายผลทีม่ีมาตราวัดแบบอันตรภาค และอัตราสวน ใชการทดสอบ

สหสัมพันธเพียรสัน พบวาปจจัยทํานายผลทีม่ีความสัมพันธกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจาก

แบบวัด EQ-VAS ไดแก การมีระดับความรุนแรงของโรคทีร่ะดับนอย (KL grade 0-2) การมรีะดับ

ความรุนแรงของโรคทีร่ะดับปานกลางถึงมาก (KL grade 3-4) สวนปจจัยทํานายผลที่มีความสมัพันธ

กับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจากแบบวัด EQ-5D-3L ไดแก ระดับความปวด การใชสทิธ์ิ

รักษาพยาบาลขาราชการ สวนปจจัยทํานายผลที่มีความสัมพันธกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ได

จากแบบวัด modified WOMAC ไดแก ระดับความปวดการมีระดับความรุนแรงของโรคทีร่ะดับนอย 
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(KL grade 0-2) การมรีะดับความรุนแรงของโรคที่ระดับปานกลางถึงมาก (KL grade 3-4) การใช

สิทธ์ิประกันสุขภาพถวนหนา 

เมื่อนําปจจัยทํานายผลที่พบวามีความสมัพันธกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพมาทดสอบ

ความสัมพันธดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (multiple regression analysis) พบวา คา

อรรถประโยชนดานสุขภาพจากแบบวัด EQ-VAS มีความสัมพันธกับปจจัยทํานายผล 1 ปจจัย คือ การ

มีระดับความรุนแรงของโรคที่ระดับปานกลางถึงมาก (KL grade 3-4) โดยสามารถแสดงความสัมพันธ

ดวยสมการตัวแบบ 

EQ-VAS = 0.755 – 0.068 (KL grade 3-4)  

สามารถทํานายความผันแปรของคาอรรถประโยชนดานสุขภาพไดรอยละ 2.8 

สําหรับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่วัดดวยแบบวัด EQ-5D-3Lพบวามีความสัมพันธกับ

ปจจัย 1ชนิด ไดแก ระดับความปวด  ดังสมการตัวแบบ 

EQ-5D-3L = 0.772 – 0.039 (ระดับความปวด) 

สามารถทํานายความผันแปรของคาอรรถประโยชนดานสุขภาพไดรอยละ 30.4 

สวนคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่วัดดวยแบบวัด modified WOMAC ฉบับภาษาไทย มี

ความสัมพันธกับปจจัย 2ชนิด ไดแก ระดับความปวดการมีความรุนแรงของโรคที่ระดับปานกลางถึง

มาก (KL grade 3-4) ดังสมการตัวแบบ 

WOMAC= 0.832 – 0.014 (ระดับความปวด) – 0.024 (KL grade 3-4) 

และสามารถทํานายความผันแปรของคาอรรถประโยชนดานสุขภาพไดรอยละ 35.3 

2. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาอรรถประโยชนดานสุขภาพของผูปวยโรคขอเขาเสื่อมในโรงพยาบาลนพรัตน-

ราชธานี มีประเด็นอภิปรายผลดังน้ี 

คาอรรถประโยชนทางสุขภาพ 

ในการศึกษาน้ีใชการวัดอรรถประโยชนทางสุขภาพโดยใชเครื่องมอืทั้งแบบ index score คือ 

EQ-VAS ซึ่งเปนการวัดอรรถประโยชนแบบทางตรง และใชเครื่องมอืแบบ profile score ทั้งที่เปน

แบบทั่วไป ไดแก EQ-5D-3L และแบบเฉพาะโรค ไดแก modified WOMAC ฉบับภาษาไทย ซึ่งเปน

การวัดอรรถประโยชนแบบทางออม โดยพบวา 
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อรรถประโยชนดานสุขภาพของผูปวยโรคขอเขาเสื่อมในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีที่วัดดวย

เครื่องมือวัดแบบทั่วไปทั้งในการวัดแบบทางตรงไดแก EQ-VAS และแบบทางออม ไดแก ใชแบบวัด 

EQ-5D-3L แลวนําคะแนนประเมินในแตละมิติมาเทียบเคียงเปนคาอรรถประโยชนทางสุขภาพโดยใช 

Thai preference scores for EQ-5D health statesมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญโดยคา

อรรถประโยชนที่ไดจากแบบวัด EQ-VAS ใหคาที่สงูกวาแบบวัด EQ-5D-3L ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการ

ประเมินโดยใชแบบวัด EQ-VAS น้ัน ไมมีการกําหนดมิติในการประเมิน ดังน้ันกลุมตัวอยางสามารถนํา

ประสบการณของตนในดานตางๆ มาประกอบการพิจารณาประเมินสภาวะสุขภาพของตนเองไดใน

ภาพรวม เชน ผูปวยบางรายขณะสัมภาษณพบวาการใชงานขอทําไดนอย ดูแลตนเองหรือทํากจิกรรม

ไดไมมาก มีระดับความปวดมาก แตมีครอบครัวดูแลใกลชิด ผูปวยมีความรูสกึพึงพอใจตอสภาวะที่

เปนอยูและใหคะแนน EQ-VAS สูงมากซึ่งแตกตางจากแบบวัด EQ-5D-3L ที่มีการกําหนดมิติในการ

ประเมินเปน 5 ดาน ไดแก ความปวด การเคลื่อนไหว ความสามารถในการทํากิจกรรม และความวิตก

กังวลหรือซึมเศรา กลุมตัวอยางไมสามารถนําประสบการณดานอื่นของตนมาประกอบการพิจารณาให

คะแนนได จึงอาจเปนเหตุใหมีคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่แตกตางกันเมื่อวัดดวยแบบวัด 2 ชนิดน้ี 

เชนเดียวกับอรรถประโยชนดานสุขภาพผูปวยโรคขอเขาเสื่อมในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีที่ไดจาก

การวัดดวยแบบประเมินคุณภาพชีวิต modified WOMAC ฉบับภาษาไทยแลวคํานวณเปนคา

อรรถประโยชนมีคาแตกตางกับอรรถประโยชนดานสุขภาพของที่วัดดวยแบบประเมินคุณภาพชีวิต

แบบทางตรง EQ-VASทั้งน้ีเน่ืองมาจากแบบประเมินคุณภาพชีวิต modified WOMAC เปนแบบวัดที่

จํากัดมุมมองในการประเมินไวเพียง 3 ดาน ไดแก ความปวด ภาวะขอติด และการใชงานขอ โดยในแต

ละมุมมองจะมีขอคําถามที่จําเพาะเจาะจงประเมินเฉพาะในบางกจิกรรมอีกดวย จึงทําใหคา

อรรถประโยชนทางสุขภาพที่ไดจากการใชเครื่องมือสองชนิดน้ีมีความแตกตางกัน 

อรรถประโยชนดานสุขภาพของผูปวยโรคขอเขาเสื่อมในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีที่วัดดวย

การใชแบบประเมินคุณภาพชีวิต modified WOMAC ฉบับภาษาไทย แลวคํานวณเปนคา

อรรถประโยชนตามสมการคํานวณที่พัฒนาข้ึนจากการศึกษาของ FengXieและคณะมีคาเฉลี่ยเทากับ 

0.75 (±0.06) เมื่อทดสอบโดย Post Hoc Test พบวาแตกตางจากคาอรรถประโยชนที่คํานวณไดจาก

การใชแบบวัด EQ-5D-3L แลวคํานวณเปนคาอรรถประโยชนโดยใช Thai preference scores for 

EQ-5D health states ซึ่งมีคาเฉลี่ยอรรถประโยชนเทากับ 0.55 (±0.19)โดยคาอรรถประโยชนดาน

สุขภาพที่ไดจากการวัดดวย modified WOMAC มีคาเฉลีย่สูงกวาคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ได
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จากการวัดดวย EQ-5D-3L ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแบบวัด modified WOMAC น้ันมีการกําหนด

มุมมองที่แตกตางจาก EQ-5D-3L โดยแบบวัด modified WOMAC มีการกําหนดมมุมองที่จําเพาะตอ

อาการของโรค สวน EQ-5D-3L น้ัน มีการกําหนดมุมมอง 5 มิติ คือ ความปวด การเคลื่อนไหว 

ความสามารถในการทํากจิกรรม และความวิตกกงัวลหรือซมึเศรา ทําใหแบบวัด EQ-5D-3L มีขอ

คําถามในการประเมินดานความวิตกกงัวลหรือซึมเศราซึง่เปนมิติที่ไมถูกนํามาประเมินในแบบประเมิน

คุณภาพชีวิต modified WOMAC และจากการศึกษาน้ี พบวาผูปวยรอยละ 49 ที่ตอบวาไมมีความ

วิตกกังวล สวนผูปวยอีกรอยละ 51 ตอบวามีความวิตกกังวลปานกลางและมีความวิตกกงัวลอยางมาก

จึงอาจทําใหคาอรรถประโยชนของผูปวยที่ประเมินดวยแบบประเมินคุณภาพชีวิต EQ-5D-3Lมีคาตํ่า

กวาคาอรรถประโยชนของผูปวยทีป่ระเมินดวยแบบประเมินคุณภาพชีวิต modified WOMAC 

นอกจากน้ีแมวาแบบวัดทั้งสองจะมีการประเมินในมิติที่ใกลเคียงกันถึง 2 ดาน ไดแก ความปวด 

ความสามารถในการทํากจิกรรม แตแบบวัด modified WOMAC มีการเลอืกประเมินเฉพาะในบาง

กิจกรรมเทาน้ัน สวนแบบวัด EQ-5D-3L น้ันเปนการประเมินภาพรวม ซึ่งผูปวยอาจใหความสําคัญใน

กิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมทีร่ะบุในแบบวัด modified WOMAC ทําใหคาอรรถประโยชนที่ไดมี

ความแตกตางกัน 

นอกเหนือจากความแตกตางดานมุมมองในการประเมินของแบบวัดทั้งสองแลว สาเหตุทีท่ํา

ใหคาอรรถประโยชนที่ไดจากการใชแบบวัด modified WOMAC แตกตางจากคาอรรถประโยชนที่ได

จากแบบวัด EQ-5D-3L น้ันอาจมาจากสมการคํานวณคา modified WOMAC ซึ่งใชสมการคํานวณ

จากการศึกษาของ FengXieและคณะ[41] โดยในการศึกษาของ FengXie และคณะน้ีใชการประเมิน

ดวยแบบประเมิน EQ-5D-3L แลวคํานวณคาอรรถประโยชนโดยใช Japanese scoring algorithm 

จากการศึกษาของ Tsuchika A และคณะ[44] กอนจะนําไปสรางสมการทํานายคาอรรถประโยชนที่

ไดจากการประเมินดวยแบบวัด WOMAC ซึ่งอาจทําใหสมการที่ไดเมื่อนํามาใชกบักลุมตัวอยางเช้ือชาติ

ไทยอาจมีความคลาดเคลื่อนในการทํานายผลไดเมื่อเทียบกบัคาอรรถประโยชนที่ไดจากการทําแบบ

ประเมิน EQ-5D-3L แลวคํานวณจาก Thai preference scores for EQ-5D health states ซึ่งมา

จากการศึกษาในกลุมประชากรเช้ือชาติไทย 

สําหรับในการศึกษาน้ี ยังอาจมคีวามคลาดเคลื่อนในการคํานวณคาอรรถประโยชนจากการใช

แบบวัด modified WOMAC ไดในบางข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนการคํานวณคาอรรถประโยชนโดยใช
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สมการคํานวณของ FengXieและคณะ ซึ่งสมการดังกลาวไดพัฒนาจากการศึกษาในกลุมตัวอยางทีม่ี

ความแตกตางจากกลุมตัวอยางในการศึกษาน้ีโดยเปนการศึกษาในกลุมตัวอยางเช้ือชาติจีนรอยละ 89 

มาเลเซียรอยละ 5 อินเดียรอยละ 5 และเช้ือชาติอื่นๆ รอยละ 1 [41] แตในการศึกษาน้ีทําการศึกษา

ในกลุมตัวอยางเช้ือชาติไทยทั้งหมดซึง่อาจมีมุมมองสุขภาพ การใหคุณคา และการตัดสินใจที่แตกตาง

กัน สวนปจจัยสวนบุคคลอื่นๆ ของกลุมตัวอยางไดแก เพศ อายุ ในการศึกษาของ FengXie และคณะ 

มีความคลายคลึงกับกลุมตัวอยางในการศึกษาน้ี นอกจากน้ี การเลือกใชแบบประเมินทีม่ีวิธีการ

ประเมินแตกตางกันโดยในการศึกษาน้ีใชแบบประเมิน modified WOMAC ฉบับภาษาไทย โดยใช

แบบ visual analogue scale ซึ่งแบงระดับคะแนนในแตละหัวขอคําถามต้ังแต 0-10 แตเมื่อนําไป

คํานวณเปนคาอรรถประโยชนโดยใชสมการทํานายคาอรรถประโยชนจากการศึกษาของ FengXie 

และคณะ ซึ่งใชคะแนน modified WOMAC แบบ Likert ซึง่แบงระดับคะแนนในหัวขอคําถามเปน 0-

4 จึงตองมกีารแปลงคะแนนโดยใชผลการศึกษาของ Ehrich EW และคณะ [40] จากข้ันตอนน้ีอาจทํา

ใหเกิดความคลาดเคลื่อนของผลคะแนนข้ึนไดเมื่อนํามาคํานวณคาอรรถประโยชน 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับอรรถประโยชนดานสุขภาพของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม 

ความปวด 

ปจจัยดานความปวด มีความสัมพันธกับคาอรรถประโยชนทางสุขภาพที่ไดจากการใชแบบ

ประเมิน EQ-5D-3Lและแบบประเมิน modified WOMAC ฉบับภาษาไทย ซึ่งอาจเน่ืองจากในแบบ

ประเมินทัง้สองชนิดน้ี มีการกําหนดมุมมองการประเมินในดานความปวดดวย สําหรับความสัมพันธ

ระหวางปจจัยดานระดับความปวดกับอรรถประโยชนทางสุขภาพของผูปวยโรคขอเขาเสื่อมน้ี

สอดคลองกบัการศึกษาของ JOSE´ G. CHACO´N และคณะ ที่พบวาความปวดเปนปจจัยที่มผีลมาก

ที่สุดตอคุณภาพชีวิตผูปวยโรคขอเขาเสือ่มที่วัดดวย AIMS scale [27] การศึกษาของ Andrew Briggs 

และคณะ ซึ่งพบวาระดับความปวดเปนปจจัยสําคัญทีม่ีผลตอคุณภาพชีวิตผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่วัด

ดวยแบบวัด SF-36 [32] และการศึกษาของ Norimatsu Takahiro ซึ่งสรปุวาปจจัยดานความปวดมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่วัดดวยแบบวัด JKOM[10] 

ระดับความรุนแรงของโรค 

 ปจจัยดานระดับความรุนแรงของโรคน้ัน ในการศึกษาน้ีพบวาการมรีะดับความรุนแรงของโรค 
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ที่ระดับปานกลางถึงมาก (KL grade 3-4) มีความสัมพันธกับคาอรรถประโยชนดานสุขภาพที่ไดจาก

การใชแบบประเมิน EQ-VAS และ modified WOMAC โดยมีความสัมพันธเชิงลบ ซึง่ผลการศึกษาน้ี

สอดคลองกบัการศึกษาของShigeyuki Murakiและคณะ ซึง่พบวาผูปวยที่มรีะดับความรุนแรงของโรค

ที่ KL grade 3 หรอื 4 จะมีคะแนนคุณภาพชีวิตดานกายภาพที่วัดดวยแบบวัด SF-8 และคะแนนใน

มิติดานความปวดที่วัดดวยแบบวัด WOMAC ตํ่ากวาผูปวยที่มีระดับความรุนแรงของโรคที่ KL grade 

0 หรือ 1 [11] การศึกษาของ วิภา งามสุทธิกลุ ซึง่พบวาผูปวยโรคขอเขาเสื่อมทีม่ีอาการรุนแรงและ

อาการปานกลาง มีคุณภาพชีวิตทั้งดานรางกายและดานจติใจตํ่ากวาผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่มีอาการ

ของโรคนอย [12] นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาของปราณี กาญจนวรวงศ พบวาความรุนแรงของโรคมี

ความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของผูสงูอายุโรคขอเขาเสื่อมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.001 [24]อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาน้ีแตกตางกับการศึกษาของ L. Martin-Martin และคณะ ที่

พบวาระดับความรุนแรงของโรคตาม KL grading  ไมมีความสัมพันธกบัคะแนนคุณภาพชีวิตที่วัดดวย 

EQ5D และไมมีความสมัพันธกับคะแนนคุณภาพชีวิตทุกมิติที่วัดดวย modified WOMAC [49] 

ปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับอรรถประโยชนดานสุขภาพของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม 

เพศ 

ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับการศึกษาของปราณี กาญจนวรวงศ [24] ซึ่งพบวาเพศไมมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม ในขณะที่การศึกษาของยุพิน โกรินทร [25] 

และการศึกษาของAzinal F Zakariaและคณะ [26] จะใหผลวาผูปวยเพศชายมีคะแนนคุณภาพชีวิต

สูงกวาผูปวยเพศหญิง 

อาย ุ

ผลการศึกษาน้ีขัดแยงกบัการศึกษาของ ปราณี กาญจนวรวงศ [24] ซึ่งศึกษาในผูสงูอายุทีม่ี

โรคขอเขาเสื่อม พบวาอายุมีความสมัพันธกับคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวย ทั้งน้ี อาจเปนผลมาจาก

ชวงอายุของกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางกันโดยในการศึกษาน้ีกลุมตัวอยางมอีายุต้ังแต 30-88 ป ซึ่ง

อาจมีมมุมอง ทัศนคติ ตอคุณภาพชีวิตที่เกีย่วกับสุขภาพแตกตางไปจากกลุมตัวอยางในการศึกษาของ 

ปราณี กาญจนวรวงศ ทีท่ําการศึกษาเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ นอกจากน้ียังมีการศึกษาของ Takahiro 

Norimatsu และคณะ [10] และการศึกษาของ JOSE´ G. CHACO´N และคณะ [27] พบวาอายุมี
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ความสัมพันธกับคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคขอเขาเสือ่มซึ่งทั้งสองการศึกษาน้ีกลุมตัวอยางมี

เช้ือชาติแตกตางกันและแตกตางจากกลุมตัวอยางในการศึกษาน้ีดวย จึงอาจมีมมุมอง ทัศนคติที่

แตกตางกันและเปนสาเหตุใหผลการศึกษาแตกตางกันไดเชนกัน สวนในการศึกษาของ Azinal F 

Zakaria และคณะ พบวาอายุมีความสัมพันธทางลบกับคะแนนคุณภาพชีวิตในมิติดานกายภาพ แตมี

ความสัมพันธทางบวกกับคะแนนคุณภาพชีวิตในมิติดานจิตใจ [26] ดังน้ันอาจไมมผีลตอคะแนน

คุณภาพชีวิตโดยรวมเชนเดียวกับในการศึกษาน้ี 

ดัชนีมวลกาย 

แมวาในการศึกษาของ Elizabeth Weiss รายงานวาผูปวยที่มีดัชนีมวลกายสูงจะมรีะดับ

ความปวดมากกวาผูปวยที่ดัชนีมวลกายตํ่ากวา [50] และแนวปฏิบัติบรกิารดูแลรักษาโรคขอเขาเสื่อม

ของราชวิทยาลัยออรโธปดิกสแนะนําใหผูปวยที่มีดัชนีมวลกายมากกวา 23 กก./ตร.ม. ลดนํ้าหนักลง

ใหอยูในระดับใกลเคียงมาตรฐาน [8] แตในการศึกษาน้ีพบวาดัชนีมวลกาย ไมมีความสัมพันธกบัคา

อรรถประโยชนดานสุขภาพของผูปวย 

จํานวนขางของขอเขาท่ีเปนโรคขอเขาเสื่อม 

แมวาจะยังไมพบวามีการศึกษาใดที่ศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนขางของขอเขาทีเ่ปน

โรคขอเขาเสื่อมกับคุณภาพชีวิตหรือคาอรรถประโยชนทางสขุภาพ แตในการศึกษาน้ีไดทําการศึกษา

ดวยแนวคิดวาหากผูปวยมีโรคขอเขาเสื่อมเพียงขางเดียวนาจะทํากจิกรรมตางๆ ไดดีกวาผูปวยทีม่ีโรค

ขอเขาเสื่อมทัง้สองขาง และอาจมีความสัมพันธกบัคาอรรถประโยชนทางสุขภาพของผูปวย อยางไรก็

ตาม ผลการศึกษาน้ีพบวาจํานวนขางของขอเขาทีเ่ปนโรคขอเขาเสื่อมไมมีความสัมพันธกบัคา

อรรถประโยชนทางสุขภาพของผูปวยไมวาจะวัดดวย EQ-VAS EQ-5D-3L หรือ modified WOMAC  

การใชยา 

ปจจัยดานการใชยาน้ันพบวาไมมีความสัมพันธกบัคาอรรถประโยชนดานสุขภาพ ซึง่ขัดแยง

กับการศึกษาของ Andrew Briggs และคณะ ที่รายงานวาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสัมพันธกับการ

รับประทานยาระงับปวดกลุม NSAID โดยในการศึกษาน้ีใชเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต SF-36 [32] และ

การศึกษาของ Carlos M Nunezและคณะ พบวาการใช NSAID มากกวา 7 ครั้งตอสัปดาห มี

ผลกระทบเชิงลบตอคะแนนคุณภาพชีวิตที่วัดดวยแบบวัด SF-36 ในมิติดานการทํางานของรางกาย
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และมิติดานอารมณ และมีผลตอคะแนนคุณภาพชีวิตที่วัดดวยแบบวัด WOMAC ในมิติดานความฝด

ของขอ [33] นอกจากน้ี ในการศึกษาของ Manoj P Jadhav และคณะ พบวาภายหลังไดรบัการ

รักษา ยาที่ผูปวยไดรับและมีคะแนนคุณภาพชีวิตซึ่งวัดดวย WOMAC score ลดลงมากทีสุ่ดไดแก 

hydroxyl chloroquine sulfate รองลงมาคือ paracetamol, indomethacin และ diclofenac 

sodium ตามลําดับ [34] 

สําหรับปจจัยดานการใชยาตอคาคะแนนอรรถประโยชนทางสุขภาพน้ัน ในการศึกษาน้ีไมได

ศึกษาแยกยาแตละชนิด นอกจากน้ียังมีขอจํากัดเน่ืองจากไมไดทําการศึกษารายละเอียดที่อาจมผีลตอ

ผลการใชยา เชน ระยะเวลาในการใชยา ความสม่ําเสมอของการใชยา ตลอดจนขนาดยาที่ใช ซึ่ง

รายละเอียดเหลาน้ีอาจมผีลตอประสิทธิผลของการใชยาดวย 

การมีโรครวม 

ปจจัยดานการมีโรครวมของผูปวยพบวาคาอรรถประโยชนดานสุขภาพไมมคีวามสัมพันธกบั

ปจจัยดานการมีโรครวมของผูปวย ซึง่ขัดแยงกับการศึกษาของ Salaffi F และคณะ ที่สรุปวา การมี

โรครวมมีความสัมพันธทางลบกับคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคขอเสื่อมที่วัดดวยแบบวัด SF-36 

ทั้งในมิติทางดานกายภาพและมิติทางดานจิตใจ [7]  

อยางไรก็ตาม ในการศึกษาปจจัยดานการมีโรครวมน้ันยังอาจมีปจจัยอื่นๆ ที่ในการศึกษาน้ี

ไมไดนํามาวิเคราะหรวม เชนระดับความรุนแรงของโรครวม แรงสนับสนุนทางสังคม ระดับการควบคุม

โรคเปนตน 

สิทธิการรักษา 

ในการศึกษาปจจัยดานสทิธิการรักษาน้ัน พบวาไมมีความสัมพันธกบัอรรถประโยชนดาน

สุขภาพ ไมวาจะวัดดวยแบบวัด EQ-VAS EQ-5D-3L หรือ modified WOMAC อยางไรก็ตามยังไม

พบวามีการศึกษาอื่นๆ ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางสิทธิการรักษาและคาอรรถประโยชนทางสุขภาพ

ของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม 
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3. ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลการศึกษา พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบตอคาอรรถประโยชนทางสุขภาพของผูปวย

โรคขอเขาเสื่อมน้ันไดแกระดับความปวดภาวะความปวด และการมีระดับความรุนแรงของโรคทีร่ะดับ

ปานกลางถึงมาก (KL grade 3-4) ซึ่งทั้งสองปจจัยน้ี มีผลทาํใหอรรถประโยชนดานสุขภาพลดลง จงึมี

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังน้ี 

1. ในการกําหนดนโยบายการใชยาของโรงพยาบาล ควรนําขอมูลอรรถประโยชนหรือคุณภาพ

ชีวิตของผูปวยมาประกอบการพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อใหผูปวยมคุีณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญใน

การดูแลสุขภาพของผูปวย ซึ่งในปจจบุันยังพจิารณาจากขอมูลผลลัพธทางคลินิกเทาน้ัน  

2. ทีมดูแลผูปวย (Patient Care Team; PCT) ควรกําหนดเปาหมายในการดูแลผูปวยโรคขอ

เขาเสื่อมโดยมุงเนนชะลอการดําเนินของโรคไมใหมีระดับความรุนแรง KL grade 3 และ 4 และ

มุงเนนการจัดการความปวดของผูปวย โดยมีการติดตามประเมินการดําเนินของโรคจากภาพถายรงัสี

เปนระยะ เพื่อวางแผนการดูแลผูปวยแตละรายอยางเหมาะสม ซึ่งในปจจุบันจะมกีารประเมินภาพถาย

รังสีขอเขาของผูปวยเมื่อผูปวยตองเขารับการผาตัดเทาน้ัน และกําหนดใหมรีะบบการประเมินและ

จัดการความปวดในผูปวยทุกราย  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ในการศึกษาคาอรรถประโยชนทางสุขภาพผูปวยโรคขอเขาเสื่อม ควรเลือกใชแบบวัดที่มี

ความเหมาะสม ซึ่งจากการศึกษาน้ี พบวาแบบวัด EQ-5D-3L น้ันมีความเหมาะสมทีสุ่ดเน่ืองจากมี

มุมมองการประเมินในมิติดานจิตใจรวมดวย ซึ่งแตกตางจากแบบวัด modifiedWOMAC และใน

การศึกษาน้ีพบวาผูปวยโรคขอเขาเสือ่มทีเ่ขารวมการศึกษาจาํนวนรอยละ 51 ที่มีความรูสกึวิตกกังวล

หรือซึมเศราดวยนอกจากน้ี ในการคํานวณคาอรรถประโยชนทางสุขภาพจากคะแนนประเมินในแบบ

วัด EQ-5D-3L น้ัน สามารถใชการเทียบคาจาก Thai preference scores for EQ-5D health 

states ซึ่งทําการศึกษาในประชากรไทย จะมีมมุมองทางสุขภาพและการใหคุณคาตอเรื่องตางๆ ไม

แตกตางจากกลุมประชากรทีท่ําการศึกษา อยางไรก็ตาม แบบวัด EQ-5D-3L น้ัน ยังมีขอจํากัดในเรื่อง

อิทธิพลของเพดาน ซึ่งแบบวัด EQ-5D-5L มีขอดีเหนือกวาและยังมอีํานาจจําแนกสงูกวาเน่ืองจากแบง
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ระดับการประเมินออกเปน 5 ระดับ แตการศึกษาวิจัยน้ีไดเริ่มทําการศึกษาในขณะที่ value sets 

สําหรับ EQ-5D-5L ยังอยูในระหวางการพัฒนา ซึ่งในปจจุบนัไดดําเนินการแลวเสร็จแลว จึงเสนอแนะ

ใหใชแบบวัด EQ-5D-5L ในการศึกษาคาอรรถประโยชนดานสุขภาพของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม 

4. ขอจํากัดในการวิจัย 

เน่ืองจากการศึกษาน้ีไดทําการศึกษาเฉพาะกลุมผูปวยโรคขอเขาเสือ่มทีม่ารบับริการที่หอง

ตรวจผูปวยนอกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จงึอาจไมเปนตัวแทนอธิบายอรรถประโยชนดานสุขภาพ

ของผูปวยโรคขอเขาเสื่อมในพื้นที่อื่นๆ ได นอกจากน้ียังมีปจจัยอื่นๆ ที่อาจมีความสัมพันธตอคา

อรรถประโยชนดานสุขภาพที่ยังไมนํามาศึกษา เชน ระยะเวลาของการเปนโรค การสนับสนุนทาง

สังคม เปนตน ซึ่งหากสามารถศึกษาปจจัยทํานายไดอยางครอบคลมุเพียงพออาจทําใหสมการทํานาย

คาอรรถประโยชนดานสุขภาพมอีํานาจการพยากรณที่สงูข้ึนดวย 
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