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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีท่มี รี ะดับความรุนแรง
ต่างๆ ด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพชีวติ modified WOMAC ฉบับภาษาไทย วิ ธีการวิ จยั : ผูป้ ่ วยโรคข้อเข่าเสือ่ มทีม่ คี ุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ จานวน 194 คนได้รบั การสัมภาษณ์ตามแบบวัดคุณภาพชีวติ modified WOMAC ฉบับภาษาไทย ผลการวิ จยั : ผูป้ ่ วย
โรคข้อเข่าเสื่อมที่เข้าร่วมการศึกษา เป็ นเพศหญิงร้อยละ 81.6 อายุเฉลี่ย 65.05±10.17 ปี ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 26.31±3.78
กิโลกรัม/ เมตร2 ระดับความปวดเฉลี่ย 5.55±2.65 (จากคะแนนเต็ม 10) ผู้ป่วยร้อยละ 34.5 และ 27.8 มีความรุนแรงของโรค
ตามเกณฑ์การประเมินระบบขัน้ ของ Kellgren-Lawrence อยู่ในระดับ 4 และ 3 ตามลาดับ การวัดคุณภาพชีวติ ในด้านความ
ปวดนัน้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความปวดมากทีส่ ดุ ในขณะขึน้ ลงบันได และมีระดับความปวดน้อยทีส่ ุดในขณะอยู่เฉย ๆ
ด้านอาการข้อฝืด/ข้อยึด ผูป้ ่ วยรูส้ กึ ว่าเป็ นปั ญหาในระดับน้อย การประเมินความสามารถในการใช้งานข้อพบว่า กิจกรรมที่กลุ่ม
ตัวอย่างทาได้ยากทีส่ ุดคือการขึน้ บันได ส่วนกิจกรรมทีม่ ปี ั ญหาน้อยทีส่ ุดคือ การเข้าออกจากห้องอาบน้ า คะแนนคุณภาพชีวติ
เฉลีย่ ในมิตดิ า้ นความปวดและด้านระดับข้อฝื ด/ข้อยึดไม่แตกต่างกันในผูป้ ่ วยแต่ละระดับความรุนแรงของโรค อย่างไรก็ตามใน
ผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับความรุนแรงของโรคที่ KL = 4 มีคุณภาพชีวติ ด้านการใช้งานข้อน้อยกว่าผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับความรุนแรงของโรคที่
KL = 2 อย่างมีนัยสาคัญ สรุป: โรคข้อเข่าเสื่อมมีผลต่อคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยทัง้ ในด้านความปวดและด้านความสามารถใน
การใช้งานข้อ แม้ว่าผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับความรุนแรงของโรคต่างกันมีคุณภาพชีวติ โดยรวมในแต่ละมิตไิ ม่แตกต่างกัน บุคลากรทาง
การแพทย์ควรพิจารณาถึงการลดอาการปวดเพื่อจะทาให้คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยดีขน้ึ
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บทนา
โรคข้อ เข่ า เสื่อ ม (knee osteoarthritis) เป็ นโรค
ข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดในประชากรสูงอายุ (1)
โดยพบว่า ผูส้ งู อายุทวโลกมี
ั่
อาการของโรคข้อเข่าเสือ่ มร้อย
ละ 9.6 ในเพศชาย และร้อยละ 18 ในเพศหญิง ความชุก
ของโรคสูงขึน้ ในกลุ่มประชากรทีม่ อี ายุมากขึน้ เนื่องจากโรค
ข้อเข่าเสื่อมเป็ นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ (2)
การศึกษาWHO-ILAR COPCORD ในประชากรไทยอายุ
ตัง้ แต่ 15 ปี ขน้ึ ไปทีอ่ าศัยอยู่ในชนบทพบความชุกของโรค

นี้เท่ากับร้อยละ 11.3 (3) โรคข้อเสื่อมมักพบได้บ่อยที่ข้อ
สะโพกและข้อ เข่ า ผู้สูง อายุ ท่ีอ าศัย อยู่ ในเขตเมือ งของ
กรุงเทพมหานครมีความชุกของโรคข้อเข่าเสื่อมสูงถึงร้อย
ละ 34.5-45.6 (4) การทีป่ ระชากรไทยมีชวี ติ ยืนยาวขึน้ ทา
ให้จานวนประชากรสูงอายุมมี ากขึน้ (5) จานวนผู้ป่วยโรค
ข้อ เข่าเสื่อมจึงมีม ากขึ้น ตามไปด้วย โรงพยาบาลนพรัต
นราชธานีเป็ นโรงพยาบาลขนาด 561 เตียง ซึง่ ให้การดูแล
ผูป้ ่ วยในเขตกรุงเทพตะวันออก พบว่ามีจานวนผูป้ ่ วยโรค
ข้อ เข่าเสื่อ มเพิ่ม ขึ้น ทุ ก ปี โดยมีจ านวนผู้ป่ วยโรคข้อ เข่ า
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เสื่อม 1,489 ราย ในปี พ.ศ. 2557 และเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,648
รายในปี พ.ศ. 2558
โรคข้อ เข่าเสื่อม เป็ น โรคที่เป็ น ปั ญ หาสาคัญ ใน
ปั จจุบนั เพราะแม้ว่าไม่ทาให้ผู้ป่วยเสียชีวติ แต่เป็ นโรคที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วย (6,7) และยังเป็ นหนึ่งใน
สิบโรคที่เป็ นสาเหตุสาคัญให้เกิดทุพพลภาพของผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย ดังนัน้ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยจึงเป็ นหนึ่ง
ในเป้ าหมายของการรักษาทีก่ าหนดไว้ในแนวปฏิบตั บิ ริการ
สาธารณสุขโรคข้อเข่าเสื่อม (8) และบุคลากรแพทย์ควรให้
ความสาคัญต่อคุณภาพชีวติ ผูป้ ่ วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อ
เข่าเสื่อม สามารถจาแนกระดับความรุนแรงของโรคตาม
ระบบ Kellgren-Lawrence grading system (KL) เป็ น 5
ระดับตามลักษณะทีป่ รากฏในภาพถ่ายรังสี อย่างไรก็ตาม
ในการพิจารณาให้การรักษา แพทย์จะพิจารณาอาการของ
ผูป้ ่ วยเป็ นหลัก โดยมุ่งบรรเทาอาการปวดในผูป้ ่ วยและให้
สามารถใช้ง านข้อ ได้ใกล้เคีย งกับ ปกติม ากที่สุด เพื่อ ให้
ผูป้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
การประเมินคุ ณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพนัน้
สามารถท าได้ ห ลายวิ ธี โดยอาจใช้ เ ครื่อ งมื อ ประเมิ น
คุ ณ ภาพชีวิต แบบทัว่ ไปหรือ แบบเฉพาะโรค เครื่อ งมือ
แบบทัว่ ไปนั น้ ใช้ ไ ด้ใ นตัว อย่ า งไม่ จ ากัด อายุ เพศ หรือ
สภาวะโรคที่ เ ป็ น จึ ง สามารถน าผลการประเมิ น มา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ป่วยต่ างโรคได้ อย่างไรก็ตาม
การใช้ เ ครื่อ งมื อ ประเภทนี้ อ าจไม่ มี ค วามไวหรือ การ
ตอบสนองที่เพีย งพอต่ อ การเปลี่ย นแปลงของโรคหรือ
อาการ และคาถามในแบบวัดอาจไม่ครอบคลุมถึงลักษณะ
ที่เ ฉพาะเจาะจงของโรคต่ า ง ๆ เหมือ นเครื่อ งมือ แบบ
เฉพาะโรค ดังนัน้ ในการศึกษานี้จงึ ประเมินคุณ ภาพชีวิต
ด้วยเครื่องมือเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อมเพื่อประเมินคุณภาพ
ชีวิต ของผู้ป่ วยในแต่ ละระดับ ความรุน แรง เนื่ อ งจากใน
ประเทศไทยยังไม่มกี ารศึกษาคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยโรค
ข้อ เข่ า เสื่อ มในแต่ ล ะระดับ ความรุ น แรงที่ ป ระเมิน ด้ ว ย
ภาพถ่ายรังสี มีเฉพาะการศึกษาคุณภาพชีวติ ในผูป้ ่ วยที่มี
ความรุ น แรงของอาการแตกต่ างกัน การประเมิน ความ
รุนแรงของโรคด้วยภาพถ่ายรังสีสามารถบอกระดับความ
รุนแรงของโรคได้แน่นอนกว่าการประเมินจากการสอบถาม
อาการของผูป้ ่ วย ดังนัน้ ผลการศึกษานี้จะสามารถใช้เป็ น
ข้อมูลสาหรับ การดูแลผู้ป่ วยโรคข้อเข่าเสื่อมชาวไทยที่มี
ความรุนแรงของโรคแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
231

วิ ธีการวิ จยั
การวิ จ ั ย นี้ เป็ น การวิ จ ั ย เชิ ง พ รรณ น าแ บ บ
ภาคตั ด ขวางซึ่ ง ได้ ผ่ า นการอนุ ม ัติ ข องคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจยั และจริยธรรมวิจยั โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556
ตัวอย่าง
ตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ที่ม ารับ บริก ารที่ห้ อ งตรวจผู้ป่ วยนอกแผนกศัล ยกรรม
กระดูกและข้อ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 โดยผูป้ ่ วยต้อง
ไม่ มี อ าการอัม พาต อัม พฤกษ์ เดิ น ไม่ ไ ด้ หรือ ต้ อ งใช้
อุปกรณ์ ช่วยเดิน การวิจยั ไม่ได้ศึกษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
อ่านภาษาไทยได้หรือไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้และผู้ป่วยที่
ได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าแล้ว
การวิจยั นี้เป็ นการประมาณระดับคุณภาพชีวติ จึง
ค าน ว ณ ข น าด ตั ว อย่ างจ าก สู ต ร (Z /e)2 (9) โด ย
กาหนดให้ความคลาดเคลื่อนชนิดทีห่ นึ่งเท่ากับ 0.05 และ
Z=1.96,  คือ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ใน
ทีน่ ้ีใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในมิติความสามารถในการใช้
งานจากการวิ จ ั ย ของในอดี ต (6) คื อ 4.08±7.93 จาก
คะแนนเต็ม 68 ส่วนค่า e คือ ความคลาดเคลื่อนทีย่ อมได้
ในทีน่ ้ีกาหนดไว้ท่ี 1.2 ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างในการศึกษานี้
คือ 154 คน การเลือกตัวอย่างใช้วธิ แี บบตามสะดวก
เครือ่ งมือการวิ จยั
เครื่องมือการวิจยั คือ แบบประเมินคุณภาพชีวติ
ผูป้ ่ วยโรคข้อเข่าเสื่อม modified WOMAC ฉบับภาษาไทย
(8) ซึ่ง ผู้วิจ ัย ได้ร ับ อนุ ญ าตให้ใ ช้แ บบวัด จาก Professor
Nicholas Bellamy เมื่อเดือนกันยายน 2556 แบบวัดนี้เป็ น
เครื่องมือเฉพาะโรคที่นิยมใช้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่ง
ได้รบั การแนะนาในแนวทางปฏิบตั บิ ริการดูแลรักษาโรคข้อ
เข่าเสื่อม พ.ศ. 2553 ของราชวิทยาลัยออร์โธปิ ดิกส์แห่ ง
ประเทศไทย (8) แบบสอบถามฉบับภาษาไทยมีคุณสมบัติ
การวัดเชิงจิตวิทยาที่ยอมรับได้ทงั ้ ในด้านความเที่ยงและ
ความตรง (10) modified WOMAC ประกอบด้วยคาถาม 3
หมวด คือ หมวดระดับ ความปวด (5 ข้อ ) หมวดระดับ
อาการข้อฝื ด (2 ข้อ) และหมวดระดับความสามารถในการ
ใช้งานข้อ (15 ข้อ) มาตรวัดในแต่ละข้อคาถามมีลกั ษณะ
เป็ น visual analogue scale ที่ให้ผู้ป่วยทาเครื่องหมายใน
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คะแนนทีต่ รงกับอาการทีเ่ ป็ นอยู่ โดยมีช่วงคะแนนตัง้ แต่ 0
ถึง 10 ซึง่ คะแนน 0 หมายถึง ไม่มปี ั ญหาในข้อคาถามนัน้
ส่วนคะแนน 10 หมายถึงมีปัญหามากจนไม่สามารถทนได้
ค ะแ น น modified WOMAC ที่ น้ อย บ่ งบ อก ถึ ง ระดั บ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล
เมื่อผู้ป่ วยมารับ บริการที่แ ผนกผู้ป่ วยนอก และ
ผ่านการตรวจรักษาโดยแพทย์ออร์โธปิ ดกิ ส์ ตลอดจนได้รบั
การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้ว ผู้ป่วยถูกส่งต่อมา
พบผู้วจิ ยั พร้อมกับประวัติการรักษา ผู้วจิ ยั ประเมินผู้ป่วย
ตามเกณฑ์การคัดเลือกผูป้ ่ วย อธิบายวัตถุประสงค์ของการ
วิจ ัย ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติตัว ของผู้ เข้า ร่ ว มโครงการวิจ ัย
ความเสี่ย งหรือ ความไม่ ส บายที่ อ าจเกิด ขึ้น ตลอดจน
รายละเอี ย ดอื่ น ๆ ของการวิจ ัย ตามเอกสารชี้ แ จงแก่
ผู้เข้าร่วมการวิจยั พร้อมทัง้ ขออนุ ญาตสัมภาษณ์ และเก็บ
ข้อมูลผู้ป่ วย เมื่อผู้ป่ วยยิน ดีเข้าร่วมการศึกษา ผู้วิจ ัยจะ
ตรวจสอบภาพถ่ายรังสีเดิมของผู้ป่วย หากไม่มภี าพถ่ าย
รังสีขอ้ เข่าหรือเป็ นภาพถ่ายรังสีท่เี ก่ากว่า 3 เดือน ผู้วจิ ยั
จะส่งผู้ป่วยไปยังแผนกรังสีวทิ ยาเพื่อถ่ายภาพถ่ายรังสีขอ้
เข่า หลังจากนัน้ แพทย์ออร์โธปิ ดกิ ส์ประเมินระดับความ
รุน แรงของโรคตาม Kellgren-Lawrence KL grading ซึ่ง
แบ่งระดับความรุนแรงของโรคโดยใช้ภาพถ่ายรังสีขอ้ เข่า
เป็ น 5 ระดับจาก 0 ถึง 4 โดย 0 หมายถึง ภาพถ่ายรังสีไม่
ปรากฏลักษณะข้อเข่าเสือ่ ม 1 หมายถึง มีป่ มุ กระดูกงอกไม่
ชัด เจน ซึ่ง มีนั ย สาคัญ ทางคลินิ ก น้ อ ย 2 หมายถึง มีป่ ุ ม
กระดูกงอกชัดเจนแต่ช่องข้อยังไม่ผดิ ปกติ 3 หมายถึง มี
ปุ่มกระดูกงอกชัดเจนและช่องข้อแคบลงปานกลาง และ 4
หมายถึง มีป่ ุ มกระดูกงอกชัดเจนร่วมกับ ช่ องข้อ แคบลง
รุ น แรง และมี เ นื้ อ กระดู ก อ่ อ นใต้ ก ระดู ก กระด้ า ง (8)
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้ป่วยตามข้อ
ค าถามใน modified WOMAC ฉบับ ภาษาไทย จากนั ้น
สัมภาษณ์ประวัตกิ ารใช้ยาของผูป้ ่ วยประกอบกับการศึกษา
ข้อมูลจากเวชระเบียนของผูป้ ่ วย โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ มั ภาษณ์
เพียงคนเดียวทัง้ หมด
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การคานวณคะแนนจาก modified WOMAC ท า
โดยนาคะแนนแต่ละข้อของแต่ละหมวดคาถามมารวมกัน
การศึกษาใช้สถิติพรรณนาในรูปความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย
และส่ ว น เบี่ ย งเบ นม าต รฐาน แ ละใช้ ส ถิ ติ ANOVA

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในแต่ ละระดับความ
รุ น แรงของโรค ส าหรับ การทดสอบความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลีย่ แบบจับคู่พหุคูณ จะใช้วธิ ี Tamhane’s กรณีความ
แปรปรวนไม่ เ ท่ า กั น และใช้ วิ ธี Scheffe กรณี ความ
แปรปรวนเท่ากัน

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
การศึ ก ษานี้ มี ผู้ ป่ วยโรคข้ อ เข่ า เสื่ อ มเข้ า ร่ ว ม
การศึกษาจานวน 194 คน ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
โดยมี จ านวน 158 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 81.4 อายุ เ ฉลี่ ย
65.05 ปี มีค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 26.31 กิโลกรัม/ เมตร 2
ส่วนใหญ่ใช้สทิ ธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยมี
จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.46 ตัวอย่างมีโรคร่วม
จานวน 159 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 82.4 โรคร่วมที่พ บมาก
ทีส่ ดุ คือ ความดันโลหิตสูง จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ
56.99 และโรคเบาหวาน 37 ราย (ร้อ ยละ 19.17) กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ น โรคข้อเข่าเสื่อมทัง้ 2 ข้าง จานวน
126 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มกี าร
ใช้ยาในการรักษา จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.3
กลุ่มตัวอย่าง 179 คนมีข้อมูลการประเมินระดับ
ความรุ น แรงของโรคตาม KL grading ส่ว นใหญ่ มีระดับ
ความรุนแรงของโรคอยู่ ในระดับ 4 โดยมีจ านวน 67 คน
คิดเป็ นร้อยละ 34.5 รองลงมามีระดับความรุนแรงของโรค
อยู่ในระดับ 3 โดยมีจ านวน 54 คน คิด เป็ น ร้อยละ 27.8
ระดับ 1 จ านวน 33 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 17 และระดับ 2
จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 14
คุณภาพชีวิต
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพชีวติ ของ
ผู้ ป่ วยโรคข้ อ เข่ า เสื่ อ มด้ ว ย modified WOMAC ฉบั บ
ภาษาไทย พบว่า ในด้านระดับความปวดนัน้ กลุ่มตัวอย่าง
มีคะแนนความปวดมากที่สุดในขณะขึน้ ลงบันได (คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 6.25±3.25 จากคะแนนเต็ม 10) และมีระดับ
ความปวดน้อยที่สุดในขณะอยู่เฉยๆ (คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
1.16±2.09) การประเมินคุณภาพชีวติ ด้านความสามารถใน
การใช้งานข้อพบว่า กิจกรรมที่ตวั อย่างทาได้ยากที่สุดคือ
การขึน้ บันได โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 6.25±3.09 ส่วน
กิจกรรมทีม่ ปี ั ญหาน้อยที่สุดคือ การอาบน้ า โดยมีคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 1.06±2.41 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1. คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยโรคข้อเสือ่ มทีป่ ระเมิน
โดย modified WOMAC
ค่าเฉลีย่ ±SD1

ระดับความปวด
6.25±3.25
1. ปวดขณะขึน้ ลงบันได (n=193)
4.71±3.14
2. ปวดขณะเดิน (n=193)
3.41±3.14
3. ปวดข้อขณะยืนลงน้าหนัก (n=193)
3.21±3.38
4. ปวดข้อตอนกลางคืน (n=194)
1.16±2.09
5. ปวดข้อขณะอยู่เฉยๆ (n=193)
ระดับอาการข้อฝื ด, ข้อยึด
2.69±3.55
1. ข้อฝืดช่วงเช้า (ขณะตื่นนอน) (n=192)
1.85±2.98
2. ข้อฝืดในช่วงระหว่างวัน (n=192)
ความสามารถในการใช้งานข้อ
6.25±3.09
1. การขึน้ บันได (n=194)
5.88±3.22
2. การลงบันได(n=194)
4.38±3.46
3. การขึน้ ลงรถยนต์ (n=194)
4. การทางานบ้านหนักๆ (n=193)
4.03±4.16
5. การลุกยืนจากท่านัง่ (n=191)
3.93±3.55
6. การไปซือ้ ของนอกบ้านหรือการไปจ่าย
3.62±4.10
ตลาด (n=192)
7. การลุกจากเตียง (n=191)
3.50±3.43
8. การเดินบนพืน้ ราบ (n=194)
3.41±3.19
9. การใส่กางเกง (n=193)
3.10±3.30
10. การยืน (n=194)
2.88±3.18
11. การถอดกางเกง (n=193)
2.72±3.19
12. การนัง่ (n=193)
2.44±3.08
13. การนังส้
่ วม (n=191)
2.40±3.30
14. การทางานบ้านเบาๆ(n=193)
1.66±3.10
15. การอาบน้า (n=192)
1.06±2.41
1: ในแต่ ละข้ อ มี ค ะแนน ตั ้ง แต่ 0-10 โดยคะแนน 0
หมายถึ ง ไม่ มีปั ญหาเลย ส่ ว นคะแนน 10 หมายถึ ง มี
ปั ญหามากทีส่ ดุ
ระดับคุณภาพชีวติ ในแต่ละมิติของผู้ป่วยจาแนก
ตามะระดับ ความรุนแรงของโรคสแสดงอยู่ในตารางที่ 2
การทดสอบความแตกต่างของคุณภาพชีวติ ในผูป้ ่ วยแต่ละ
ระดับความรุนแรงด้วย ANOVA พบว่า คุณภาพชีวติ ด้าน
ความปวดและด้านอาการข้อฝื ด/ข้อยึดไม่มคี วามแตกต่าง
233

กัน ในกลุ่ ม ผู้ป่ วยแต่ ล ะระดับ ความรุ น แรง (F(4, 172) =
0.41, p= 0.80 สาหรับมิตดิ า้ นความปวด และ F(4, 172) =
0.77, p= 0.54 สาหรับมิตดิ า้ นระดับข้อฝื ด/ข้อยึด) แต่กลุ่ม
ผูป้ ่ วยทีร่ ะดับความรุนแรง KL grade 2 มีคุณภาพชีวติ ด้าน
ความสามารถในการใช้งานข้อ ดีก ว่ า(คะแนน WOMAC
น้ อ ยกว่ า ) กลุ่ ม ผู้ ป่ วย KL grade 4 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
(p<0.05) ส่วนผู้ป่วยที่ระดับความรุนแรงอื่นๆ ไม่พบว่ามี
ความแตกต่างกันในเรื่องคุณภาพชีวติ ด้านนี้

การอภิ ปรายและสรุปผล
การศึกษานี้พบว่า โรคข้อเข่าเสือ่ มมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยในมิตดิ า้ นความปวดและการใช้งาน
ข้อ แต่มผี ลไม่มากต่อคุณภาพชีวติ ด้านระดับอาการข้อฝืดข้อยึด ในมิตดิ า้ นความปวดนัน้ พบว่า โรคมีผลกระทบมาก
ต่อคุณภาพชีวติ ในขณะใช้งานข้อ โดยเฉพาะในขณะเดิน
และจะมีปัญหามากขึน้ ในการเดินขึน้ ลงบันได สาหรับความ
ปวดขณะยืน ลงน้ าหนักนัน้ มีปั ญ หาน้ อยกว่า แต่ ผู้ป่ วยมี
ปั ญหาด้านความปวดน้อยมากเมื่ออยู่เฉย ๆ
โรคข้อเข่าเสือ่ มมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ในมิติ
ด้านการใช้งานข้อมากที่สุดในการเดินขึน้ บันได รองลงมา
คื อ การเดิ น ลงบั น ได ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Guccione และคณะ (11) ที่รายงานว่า ผู้ป่ วยโรคข้อ เข่า
เสื่อมมีขอ้ จากัดในการทากิจกรรมได้แก่ การเดินขึน้ บันได
การเดินเป็ นระยะทาง 1 ไมล์ การทางานบ้าน และการแบก
ของ สาหรับคุณภาพชีวติ ในมิตดิ า้ นระดับอาการข้อฝื ด -ข้อ
ยึด พบว่าผู้ป่วยมีปัญหาในมิตนิ ้ีน้อยมาก ทัง้ อาการข้อฝื ด
ในตอนเช้าและระหว่างวัน
จากคะแนนคุณภาพชีวติ ในมิตดิ า้ นความปวดและ
ด้านการใช้งานข้อ พบว่า กิจกรรมทีเ่ ป็ นปั ญหาของผู้ป่วย
อย่ างมากคือ การขึ้น และลงบัน ได เนื่ องจากขณะขึ้น ลง
บันไดจะมีแรงกด 3 เท่าของน้าหนักตัว ทาให้ขอ้ เข่าต้องรับ
น้ าหนัก มากขึ้น กว่าปกติ (12) นอกจากนี้ การที่ผู้ป่ วยมี
คุ ณ ภาพชีวิต ไม่ ดีในมิติ ค วามสามารถในการใช้ง านข้อ
สาหรับกิจกรรมการขึน้ ลงบันได และมีคุณภาพชีวติ ไม่ดใี น
มิติด้า นความปวดสาหรับ กิจ กรรมนี้ ด้ว ยนั น้ การศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความปวดและข้อจากัดในขณะ
ท ากิจ กรรมแต่ ละชนิ ด จะท าให้สรุ ป ได้ช ัด เจนมากขึ้น ว่ า
คุณภาพชีวติ ในสองมิตนิ ้มี คี วามสัมพันธ์กนั หรือไม่ อย่างไร
ก็ตาม การศึกษาโดย Gabriella และคณะ พบว่า เมื่อ
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ตารางที่ 2. ระดับคุณภาพชีวติ ในแต่ละมิตขิ องผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับความรุนแรงของโรคต่าง ๆ
ระดับความรุนแรง
คะแนนคุณภาพชีวติ เฉลีย่
ด้านความปวด1 ด้านอาการข้อฝืด ข้อยึด2 ด้านความสามารถในการใช้งานข้อ3
KL grade 0
21.25±7.32
4.00±8.00
38.75±17.77ab
KL grade 1
20.00±12.49
5.61±5.96
48.30±33.15ab
KL grade 2
16.15±9.19
3.71±4.71
32.10±26.04a
KL grade 3
18.94±12.27
5.43±6.69
50.85±39.18ab
KL grade 4
18.73±10.64
3.98±5.61
63.24±40.07b
1:คะแนนมีพสิ ยั ทีเ่ ป็ นไปได้ คือ 0-50, F(4, 172) = 0.41, p= 0.80
2: คะแนนมีพสิ ยั ทีเ่ ป็ นไปได้ คือ 0-20, F(4, 172) = 0.77, p= 0.54
3: คะแนนมีพสิ ยั ทีเ่ ป็ นไปได้ คือ 0-150, F(4, 167) = 3.18, p= 0.02
a, b: ค่ าเฉลี่ย ที่มีตัว อัก ษรยกเหมือ นกัน หมายถึง ไม่ มีค วามแตกต่ างอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ เมื่อ ใช้ก ารทดสอบ
Tamhane’s หรือ Scheffe
ติด ตามผู้ป่ วยเป็ น ระยะเวลา 1 ปี ด้ว ยแบบวัด WOMAC
ความสามารถในการทากิจกรรมที่ลดลงของผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อมนี้ มีความสัม พันธ์กบั ระดับความปวดที่เพิ่ม ขึ้น
พิสยั การเคลื่อนไหวที่ลดลง และจานวนความผิด ปกติท่ี
มากขึน้ (13)
การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ระหว่างผู้ป่วยที่มี
ระดับความรุนแรงของโรคต่างกัน พบว่า ผูป้ ่ วยระดับความ
รุนแรง KL grade 4 ทีม่ คี ุณภาพชีวติ ด้านการใช้งานข้อต่ า
กว่าผูป้ ่ วยระดับความรุนแรง KL grade 2 แต่คุณภาพชีวติ
ด้านความปวดและระดับข้อฝื ด-ข้อยึดไม่แตกต่างกัน ส่วน
ผูป้ ่ วยทีร่ ะดับความรุนแรงอื่น ๆ มีคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่ ง แตกต่ า งจากการศึก ษาของ Muraki และคณะ ที่
รายงานว่า ผู้ป่วยที่มรี ะดับความรุนแรง KL grade 3 หรือ
4 จะมีคุณภาพชีวติ ในมิติด้านความปวดที่วดั ด้วยแบบวัด
WOMAC ต่ ากว่าผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับความรุนแรง KL grade 0
หรือ 1 (6) อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ Martin และคณะ
พ บ ว่ า ระดั บ ค ว าม รุ น แ รงต าม ระบ บ ขั ้น KL ไม่ มี
ความสัม พัน ธ์ก ับ คะแนนคุ ณ ภาพชีวิต ที่ว ัด ด้ว ยแบบวัด
WOMAC ทุกมิติ (14)
การศึก ษานี้ แ สดงให้ เห็น ว่ า ผู้ ป่ วยโรคข้อ เข่ า
เสื่อมที่มีระดับความรุน แรงของโรคต่ าง ๆ ที่จาแนกด้วย
ภาพถ่ า ยรัง สีนั น้ มีคุ ณ ภาพชีวิต ไม่ แ ตกต่ า งกัน ในด้า น
ความปวดและระดับ ข้อฝื ด /ข้อยึด โดยคุณ ภาพชี วิต ด้าน
ระดับข้อฝื ด/ข้อยึดนัน้ เป็ นปั ญหาน้อย ดังนัน้ บุคลากรทาง

การแพทย์จงึ ควรให้ความสาคัญในการควบคุมอาการปวด
ในการดูแ ลผู้ป่ วยโรคข้อ เข่าเสื่อ มทุ ก ระดับ ความรุ น แรง
นอกจากนี้ กิจกรรมทีเ่ ป็ นปั ญหามากทีส่ ดุ ได้แก่ การขึน้ ลง
บันได ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวติ ทัง้ ด้านความปวดและด้าน
ความสามารถในการใช้งานข้อ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนานวัตกรรมสาหรับช่วยผู้ป่วยในการ
ทากิจกรรมนี้ได้ง่ายขึน้ เพื่อให้ผปู้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
การศึกษานี้มขี อ้ จากัดดังนี้ 1) ในการศึกษานี้ ใช้
แบบสัมภาษณ์ WOMAC ในลักษณะของ visual analogue
scale ซึ่งพบว่า ผู้ป่วยบางรายไม่มนใจในการให้
ั่
ค ะแนน
เนื่ อ งจากค าอธิบ ายความหมายของคะแนนมีเฉพาะที่
คะแนน 0 และ 10 หากใช้ แ บบสัม ภาษณ์ แ บบ 5-point
Likert ซึ่ง ระบุ อ าการของผู้ป่ วยชัด เจนในแต่ ละตัว เลือ ก
หรืออาจใช้ modified WOMAC ของ เสก อักษรานุเคราะห์
(15) ซึ่งระบุ ค วามหมายของอาการโดยละเอีย ดในแต่ ละ
ช่วงคะแนน อาจช่วยให้ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ตรง
กั บ อาการของผู้ ป่ วยมากขึ้ น และ 2) ไม่ มี ก ารศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความปวดในการทากิจกรรมแต่
ละชนิ ดกับความสามารถในการใช้งานข้อแต่ ละกิจ กรรม
การศึกษาในประเด็นดังกล่าวจะทาให้อธิบายผลการศึกษา
ได้อย่างละเอียดมากยิง่ ขึน้
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Abstract
Objective: To determine the quality of life of osteoarthritis patients with different severity in Nopparat
Rajathanee Hospital using the modified Thai WOMAC questionnaire. Methods: This study enrolled 194 eligible
osteoarthritis patients at Nopparat Rajathanee Hospital. The patients were interviewed with the modified Thai
WOMAC questionnaire. Results: Most of osteoarthritis patients in the study were women (81.6%) with the mean age
of 65.05±10.17 years, mean body mass index of 26.31 ±3.78 kg/ m 2, and pain score at 5.55±2.65 (full score = 10).
There were 34.5% and 27.8% of subjects with the severity level 4 and 3, respectively, according to the KellgrenLawrence grading system. The measurement of quality of life with pain subscale showed that the patients reported
the highest pain score on climbing up and down the stairs and the lowest score on sitting or lying down. For
stiffness, patients perceived it as a minor problem. The assessment of physical function revealed that the most
difficult activity was climbing up the stairs and the least difficult activity was getting in and out of bathroom. There
were no differences of quality of life in pain and stiffness among patients with different severity levels. However,
patients with KL = 4 reported a significantly lower level of quality of life in physical functioning than those with KL = 2
did. Conclusions: Osteoarthritis affected patients’ quality of life in pain and physical function. Although, there was
no difference of overall quality of life among patients with different severity levels, health practitioners should
consider relieving of patients’ pain to improve patients’ quality of life.
Keywords: quality of life, osteoarthritis, treatment outcome
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