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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอรรถประโยชน์ดา้ นสุขภาพและปั จจัยทีม่ ผี ลในผูป้ ่ วยโรคจุดภาพชัดของจอตาเสือ่ มในผูส้ งู อายุ
ชนิดทีม่ หี ลอดเลือดงอกใหม่ (neovascular age-related macular degeneration หรือ neovascular AMD) ในโรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์ (วัด ไร่ ข ิง) วิ ธีการศึกษา: การศึก ษามีรูปแบบเป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาแบบภาคตัด ขวาง โดยคัด เลือกผู้ป่วย
neovascular AMD ทีม่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขงิ ) ตัง้ แต่เดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560
จ านวน 84 คน การศึก ษาประเมิน สถานะสุ ข ภาพด้ว ยวิธีก ารแลกเปลี่ย นเวลา (Time Trade-off, TTO) และแบบทดสอบ
ประเมินผลกระทบของความผิดปกติในการมองเห็นหรือ The Impact of Vision Impairment (Thai-IVI) ผลการศึกษา : ค่าเฉลีย่
อรรถประโยชน์จากการประเมินด้วยวิธี TTO เท่ากับ 0.74 เมื่อแบ่งค่าอรรถประโยชน์ตามระดับการมองเห็นของตาข้างทีด่ กี ว่า
พบว่ากลุ่มที่ 1 (20/20 - 20/25) กลุ่มที่ 2 (20/30-20/50) กลุ่มที่ 3 (20/60-20/100) กลุ่มที่ 4 (20/150-20/400) และกลุ่มที่ 5 (นับ
นิ้วได้-มองไม่เห็นแสง) มีค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ 0.90, 0.81, 0.74, 0.51 และ 0.45 ตามลาดับ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
เส้นตรงแบบพหุ พบว่า ปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ กับค่าอรรถประโยชน์ (P<0.001, adjusted R2=0.55)
ได้แก่ ระดับการมองเห็นของตาข้างทีด่ กี ว่า และคะแนนจาก Thai-IVI (β = 0.38 และ -0.04 ตามลาดับ) สรุป: neovascular AMD
ทาให้ค่าอรรถประโยชน์ดา้ นสุขภาพของผู้ป่วยลดลง การเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว
ขึน้ อยู่กบั ระดับการมองเห็นของตาข้างทีด่ กี ว่าของผูป้ ่ วย และผลกระทบของความผิดปกติในการมองเห็น
คาสาคัญ: อรรถประโยชน์ดา้ นสุขภาพ โรคจุดภาพชัดของจอตาเสือ่ มในผูส้ งู อายุชนิดทีม่ หี ลอดเลือดงอกใหม่ วิธกี ารแลกเปลีย่ น
เวลา การประเมินผลกระทบของความผิดปกติในการมองเห็น
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Abstract
Objectives: To determine health utility and factors affecting it in neovascular age-related macular degeneration
(AMD) in Mettapracharak (Wat Raikhing) Hospital. Method: The study was descriptive cross-sectional study in 84
outpatients with neovascular AMD receiving care from in Mettapracharak (Wat Raikhing) Hospital during May to June
2017. The study measured health utility using the time trade-off (TTO) method and The Impact of Vision Impairment
questionnaire (Thai-IVI). Results: Mean health utility measured with TTO was 0.74±0.16. Sub-group analysis according
to the visual acuity in the better-seeing eye revealed that of utility values in group 1 (20/20-20/25), group 2 (20/3020/50), group 3 ( 20/60-20/100) , group 4 (20/150-20/400) and group 5 (counting fingers to light perception) were 0.90,
0.81, 0.74, 0.51 and 0.45, respectively. Multiple regression analysis showed that significant factors influencing health
utility ( P<0.001, adjusted R2=0.55) were visual acuity loss in the better-seeing eye and score from Thai-IVI. (β=0.38
and - 0.04, respectively). Conclusion: Neovascular AMD decreased health utility in patients. Change of utility depends
on the degree of visual loss in the better-seeing eye and impact of vision impairment.
Keywords: health utility, neovascular age-related macular degeneration, time trade-off, Impact of Vision Impairment

บทนา
โรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุช นิ ด ที่มี
หลอดเลือ ดงอกใหม่ (neovascular age-related macular
degeneration (neovascular AMD หรื อ wet AMD) เป็ น
สาเหตุสาคัญทีท่ าให้ผปู้ ่ วยสูงอายุสญ
ู เสียการมองเห็นอย่าง
รุนแรงในระยะเวลาอันสัน้ จนถึงขัน้ ตาบอดได้ (1) AMD แบ่ง
ได้เป็ น 2 ระยะ คือ ระยะเริม่ ต้นเป็ นระยะทีไ่ ม่มหี ลอดเลือด
งอกใหม่ (non-neovascular AMD หรือ dry AMD) และระยะ
สุดท้ายซึ่งเป็ นระยะที่มหี ลอดเลือดงอกใหม่ (neovascular

AMD หรือ wet AMD) ความชุกของ neovascular AMD ใน
ประชากรอายุมากกว่า 40 ปี ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ
ร้อ ยละ 1.47 ในชาวเอเชีย เป็ นร้อยละ 6.8 และในชาวคอ
เคเชียนเป็ นร้อยละ 8.8 (2) ผลการสารวจสาหรับประเทศ
ไทย พบว่า ความชุกในประชากรอายุ 50 ปี ขน้ึ ไปของ nonneovascular AMD เป็ น ร้อ ยละ 2.7 และ ในระยะสุ ด ท้า ย
หรือ neovascular AMD เป็ นร้อยละ 0.3 มีการประมาณการ
ว่ามีจานวนผู้ป่วยรวมทัง้ สองระยะ 20,000 ราย และ AMD
เป็ น 1 ใน 3 ของโรคตาทีท่ าให้เกิดภาวะตาบอดทีส่ ามารถ
แก้ไขได้ (3)
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AMD พบได้ในผูท้ ม่ี อี ายุ 50 ปี ขน้ึ ไปและพบมากขึน้
เมื่ออายุสงู ขึน้ ผูป้ ่ วยระยะแรกจะยังไม่แสดงอาการใด ๆ แต่
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะพบแพทย์ด้วยอาการตามัว เห็นภาพ
บิดเบีย้ ว หรือเห็นเป็ นเงาดาอยู่กลางภาพ โรคนี้เป็ นสาเหตุ
สาคัญของการเกิดสายตาเลือนรางและตาบอด เนื่องจาก
การสูญเสียการมองเห็นโดยเฉพาะตรงบริเวณกลางภาพ ซึง่
เป็ นจุดทีม่ องเห็นได้ชดั ทีส่ ุด จึงส่งผลต่อการใช้ชวี ติ และการ
ทากิจกรรมประจาวันของผู้ ป่วย เช่น การอ่าน การเขียน
การดูโทรทัศน์ การขับรถ การจดจาใบหน้าบุคคล (4)
การรักษา AMD เป็ นการรักษาผูป้ ่ วยในระยะสุดท้าย
( 5) แ ต่ เ ดิ ม ใ ช้ วิ ธี ก า ร รั ก ษ า ด้ ว ย เ ล เ ซ อ ร์ ( laser
photocoagulation) (6) และวิธี photodynamic therapy (6)
ปั จจุบนั ใช้เป็ นการรักษาแบบเสริมร่วมกับการฉีดยาเข้าวุน้
ตา เพื่อเพิม่ ประสิทธิผลในการรักษา หรือลดความถี่ในการ
ฉีดยาเข้าวุ้นตาทาให้ลดต้นทุนในการรักษาได้ การรักษา
AMD ด้วยยาในปั จจุบนั คือการใช้ anti-vascular endothelial
growth factor (anti-VEGF) (5, 7-12) ซึ่ ง มี ป ระสิท ธิผ ลใน
การยับยัง้ การสร้างหลอดเลือดใหม่ อย่างไรก็ตามแนวการ
รักษานี้มตี ้นทุนทีส่ ูงมาก ผู้ป่วยจาเป็ นต้องได้รบั การรักษา
หลายครัง้ ซึง่ ทาให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ ่ วย ครอบครัว
และกองทุนสุขภาพต่าง ๆ การศึกษาค่าใช้จ่ายในการดูแล
รัก ษาผู้ป่ วย AMD ของ ปิ ย ะเมธ ดิลกธรสกุ ล ในปี 2557
พบว่า ต้นทุนทางตรงทางการแพทย์ทใ่ี ช้ในการรักษาโรคนี้
เป็ นต้นทุนทีม่ ากทีส่ ุด คือ ร้อยละ 77 ทัง้ นี้คดิ เป็ นต้นทุนค่า
ยา จานวน 81,640 บาทต่อปี หรือร้อยละ 42.5 ของต้นทุน
ทัง้ หมด ต้นทุนรวมในการรักษาคือ มูลค่า 192,053 บาทต่อ
ปี ซึ่งมีค่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว
ประชากร (GDP per capita) ในปี ทศ่ี กึ ษา (13)
AMD ส่ ง ผลกระทบทัง้ ต่ อ ร่ า งกายของผู้ ป่ วยและ
ภาระงบประมาณในการรักษา หากมีการประเมินผลกระทบ
ของโรคในมุมมองของผูป้ ่ วยก็จะทาให้ผู้ให้บริการสามารถ
วางแผนการรั ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ วิ ธี ก าร
ประเมิน ผลอย่ า งหนึ่ ง คือ การประเมิน คุ ณ ภาพชี วิต หรือ
อรรถประโยชน์ ด้า นสุ ข ภาพซึ่ง สามารถวัด ได้ท ัง้ โดยใช้
เครื่ อ งมื อ แบบทั ว่ ไป และแบบเฉพาะเจาะจงต่ อ โรค
ประชากร หรือการทาหน้ าที่ของร่างกาย ข้อดีของการใช้
เครื่องมือแบบเฉพาะเจาะจงคือสามารถให้ขอ้ มูลที่เฉพาะ
เกีย่ วกับโรคนัน้ ๆ มากกว่า เช่น การมองเห็น แบบวัดจึงไว
ต่ อ การเปลี่ย นแปลงสถานะสุ ข ภาพได้ ม ากกว่ า แต่ ก็มี
ข้อจากัดคือ ไม่สามารถเปรียบเทียบผลที่ได้กบั ประชากร

293

กลุ่มอื่นได้ ในประเทศไทยได้มกี ารพัฒนาแบบวัดคุณภาพ
ชีวติ เฉพาะผูป้ ่ วยจักษุเอาไว้นนั ่ คือ แบบประเมินผลกระทบ
ของความผิด ปกติใ นการมองเห็น The Impact of Vision
Impairment (Thai-IVI) (14) แบบสอบถามดังกล่าวสามารถ
แยกผู้ป่วยที่มองเห็นผิดปกติกบั ผู้ท่มี องเห็นปกติได้ดี จึง
สามารถสะท้อ นผลกระทบของโรคต่ อ คุ ณภาพชีวิตที่เกิด
จากการมองเห็นได้ดี ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงเลือกใช้ Thai-IVI ใน
การวัดคุณภาพชีวติ เพราะมีความเจาะจงกับผู้ป่วยโรคทาง
จักษุ ซึง่ จะช่วยให้สามารถแยกผูป้ ่ วยตามระดับความรุนแรง
ได้ นอกจากนี้ Thai IVI ยัง เป็ น เครื่อ งมือ ที่เ หมาะสมกับ
ประชากรในประเทศไทยเพราะได้มปี รับคาถามให้เหมาะสม
กับวิธีการดาเนินชีวิต และมีจานวนคาถามไม่มากเกินไป
ทาให้ใช้เวลาไม่นานในการสัมภาษณ์
การทบทวนวรรณกรรมพบว่ า ที่ผ่ า นมายัง ไม่พบ
การศึก ษาอรรถประโยชน์ ด้า นสุ ข ภาพของ neovascular
AMD ในประเทศไทย งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
อรรถประโยชน์ด้านสุขภาพในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว โดยใช้
เครื่องมือวัด ได้แก่ เครื่องมือวัดทางตรงวิธกี ารแลกเปลี่ยน
เวลา (time trade-off: TTO) และ แบบทดสอบ Thai-IVI
(14) เพื่อให้ได้ค่าคะแนนอรรถประโยชน์ของผูป้ ่ วยโรคนี้ ซึง่
สา ม า รถ ใช้ ว า งแผ นดู แ ลผู้ ป่ วย ห รื อ ใ ช้ ศึ ก ษาทาง
เศรษฐศาสตร์ดา้ นยาต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การวิจ ัย ในครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจยั เชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัด ขวาง ซึ่ง ผ่ า นการพิจ ารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจยั ในคน โรงพยาบาลเมตตาประชา
รัก ษ์ (วัด ไร่ ข ิง ) โดยได้ ร ับ อนุ ม ัติ ใ นการประชุ ม เลขที่
003/2560 วิธกี ารดาเนินการวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
ตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูป้ ่ วย neovascular
AMD และมีแผนการรักษาด้วยการฉีดยาเข้าวุ้นตาที่มารับ
บริก ารที่แ ผนกผู้ป่ วยนอกจัก ษุ ข องโรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์ (วัดไร่ขงิ ) จังหวัดนครปฐม จากการสืบค้นจาก
ฐานข้อ มูลเวชระเบีย นของโรงพยาบาลพบว่ า ในปี พ.ศ.
2558 มี ผู้ ป่ วยได้ ร ั บ การฉี ด ยาเข้ า วุ้ น ตา 492 คน การ
คานวณขนาดตัวอย่างใช้สตู รเพื่อการประมาณค่าเฉลีย่ ของ
คะแนนอรรถประโยชน์ด้านสุขภาพในผู้ป่วย neovascular
AMD (15) โดยกาหนดให้มคี วามคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ

5 การใช้วิธี TTO ได้ค่าอรรถประโยชน์ มคี ่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.25 (16) ระดับความเชื่อมันก
่ าหนดที่
ร้อยละ 95 (α=0.05) ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างขัน้ ต่าในการวิจยั
คือ 81 คน
การวิ จ ั ย ยั ง ศึ ก ษาปั จจั ย 3 ตั ว ในการอธิ บ าย
อรรถประโยชน์ ด้านสุขภาพในผู้ป่วย โดยใช้การวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ Hair แนะนาว่า ในการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุท่ตี ้องการค่าอานาจในการทดสอบที่ร้อยละ
80 ทีร่ ะดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.05 จานวนตัวอย่างต่อตัวแปร
ต้นขัน้ ต่ าคือ 15-20 (17) ดังนัน้ จานวนตัวอย่างทีน่ ่ าจะเป็ น
ในการศึกษานี้คอื 20 × 3 = 60 คน จึงเพียงพอต่อการศึกษา
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเก็บตัวอย่างทัง้ หมดจานวนไม่น้อย
กว่า 81 คน ตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทุก
คนที่ม ารับ บริก ารที่แ ผนกผู้ป่ วยนอกจัก ษุ ระหว่ า งเดือ น
พฤษภาคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกณฑ์การคัด
เข้า ในการศึก ษาคือ 1. ผู้ป่ วยที่ไ ด้ร ับ การวินิ จ ฉัย ว่ า เป็ น
neovascular AMD 2. ผู้ ป่ วยที่รู้ สึก ตัว ดี สามารถสื่อ สาร
ภาษาไทยได้อ ย่ า งเข้า ใจ และ 3. ผู้ป่ วยยิน ยอมให้ค วาม
ร่วมมือในการศึกษา เกณฑ์การคัดออกในการศึกษาคือ 1.
ผูป้ ่ วยไม่สามารถจดจาเหตุการณ์ หรือการใช้ชวี ติ ประจาวัน
ได้ หรือได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคอัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้า
2. ผู้ป่วยต้องได้รบั การฉีดยาเข้าวุ้นตาในทันทีระหว่างการ
สัมภาษณ์ 3. ผู้ป่วยปฏิเสธการเข้าร่วมวิจยั ในระหว่างการ
สัมภาษณ์ และ 4. ผูป้ ่ วยไม่สามารถตอบคาถามจนสิน้ สุดได้
ผู้ป่วยได้รบั การคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเข้า สู่
การวิจยั จานวน 110 คน มีผู้ท่ไี ม่สามารถตอบคาถามจน
สิน้ สุดได้ จานวน 26 คน ทาให้คงเหลือตัวอย่างจานวน 84
คน
เครือ่ งมือวิ จยั
เครื่ อ งมื อ วิ จ ั ย เป็ นแบบสอบถามที่ ผู้ วิ จ ั ย ได้
ดัด แปลงและพัฒ นาขึ้น โดยแบ่ ง เป็ น 4 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1
ประกอบค าถามข้ อ มู ล ทัว่ ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย อายุ เพศ โรคร่วมที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั และ
ระยะเวลาที่เ ป็ น โรค ส่ว นที่ 2 เป็ น แบบบัน ทึก ข้อ มูลทาง
คลินิกเฉพาะทางด้านจักษุประกอบด้วย ระดับการมองเห็น
(visual acuity) ระยะเวลาที่เป็ นโรค และยาที่ผู้ป่วยได้รบั
การฉีดเข้าวุน้ ตา ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลส่วนนี้จากบันทึกการตรวจ
รัก ษา ส่ ว นที่ 3 แบบวัด อรรถประโยชน์ ว ัด ทางตรงด้ว ย
วิธกี ารแลกเปลี่ยนเวลา (Time Trade-off: TTO) โดยแสดง

สถานการณ์ จ าลองแก่ ผู้ป่ วยว่ า หากมีเ ทคโนโลยีใ นการ
รักษาที่ทาให้ผู้ป่วยกลับมามีระดับการมองเห็นได้เหมือน
ปกติ แต่จะต้องแลกด้วยอายุขยั ทีเ่ หลืออยู่ของผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วย
จะยอมแลกหรือไม่ และยอมแลกสูงสุดกีป่ ี แล้วนาจานวนปี
ทีไ่ ด้มาคานวณคะแนนอรรถประโยชน์ ซึง่ มีค่าอยู่ระหว่าง 0
-1 โดย 0 หมายถึง ผู้ป่วยยอมแลกชีวติ ที่เหลืออยู่ทงั ้ หมด
กับการมองเห็นที่เป็ นปกติ และ 1 หมายถึง ผู้ป่วยไม่ยอม
แลกชีวิต ที่เ หลือ อยู่เ ลยและต้อ งการใช้ชีวิต กับ ระดับ การ
มองเห็น ที่เ ป็ น อยู่ ส่ว นที่ 4 เป็ น แบบทดสอบประเมิน ผล
กระทบของความผิดปกติในการมองเห็น หรือ Thai-IVI (14)
ซึ่ ง พั ฒ นามาจากแบบสอบถาม The Impact of Vision
Impairment (18) ของประเทศออสเตรเลีย เพื่อ ใช้ใ นการ
ประเมินคุณภาพชีวติ ที่สมั พันธ์กบั โรคตา แบบสอบถามนี้
ได้รบั การพัฒนาเป็ นภาษาไทยโดย แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์
และคณะ (14) โดยมีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.787
– 0.849 ค่าความถูกต้องของเนื้อหาเท่ากับ 0.96 คะแนน
รวมทีส่ งู บ่งชีถ้ งึ ความสามารถในการมองเห็นทีต่ ่าของผูป้ ่ วย
สาหรับเครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั ได้รบั อนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิให้
์ ใช้แบบสอบถามแล้ว
วิ ธีการเก็บข้อมูล
เมื่อ ผู้ป่ วยมารับ บริก ารที่แ ผนกผู้ป่ วยนอกจัก ษุ
ผ่านการตรวจรักษาโดยจักษุ แพทย์เฉพาะทางด้านจอตา
และได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น neovascular AMD ผู้ป่วยจะ
ได้รบั การคัดกรองโดยพยาบาล และส่งต่อให้แก่ผวู้ จิ ยั ผูว้ จิ ยั
คัด เลือ กผู้ป่ วยตามเกณฑ์ร ะหว่ า งที่ผู้ป่ วยรอคอย ผู้วิจ ัย
ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจยั ตามเอกสารชีแ้ จงข้อมูลสาหรับ
ผู้ เ ข้า ร่ ว มการวิจ ัย หลัง จากนั น้ ให้ ผู้ ป่ วยที่ยิน ดีเ ข้า ร่ ว ม
การศึกษาลงลายมือชื่อในใบยินยอม
การเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามใช้วธิ ีสมั ภาษณ์
โดยผู้ วิ จ ัย อ่ า นข้ อ ความในแบบสอบถามและให้ ผู้ ป่ วย
เลือ กตอบเอง แล้ว ผู้วิจยั เป็ นผู้กรอกแบบสอบถามให้กบั
ผู้ป่วย การสัมภาษณ์เริม่ ต้นจากแบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่
Thai-IVI และบบวัดอรรถประโยชน์ดว้ ยวิธี TTO
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาใช้ ส ถิ ติ เ ชิง พรรณนาเพื่อ สรุ ป ข้อ มู ล
ทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย โดยใช้ค่ามัธยฐานสาหรับข้อมูลทีก่ ระจาย
ตั ว ไม่ เ ป็ นปกติ การทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งค่ า
อรรถประโยชน์ดา้ นสุขภาพกับระดับการมองเห็นของตาข้าง
ทีด่ กี ว่า (ในรูปทศนิยม) ระยะเวลาทีเ่ ป็ นโรค และ ผลกระทบ
ของความผิ ด ปกติ ใ นการมองเห็ น จาก Thai-IVI ใช้ ค่ า
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สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์แ บบเพีย ร์ส ัน โดยก าหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และการวิเคราะห์ถดถอย
เชิง พหุ ด้ว ยวิธี stepwise คะแนน Thai-IVI กระจายตัว ไม่
เป็ นปกติโดยมีลกั ษณะเบ้ขวา การศึกษานี้จงึ แปลงตัวแปรนี้
ให้อยู่ในรูป ln ก่อนการวิเคราะห์ถดถอย

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ผู้ป่วยได้รบั การคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเข้า สู่
การวิจ ัย จ านวน 110 คน เมื่อ สิ้น สุด การศึก ษามีตัว อย่ า ง
จานวน 84 คน ลักษณะทัวไปของตั
่
วอย่างแสดงในตารางที่
1 ผู้ ป่ วยเป็ นหญิ ง 50 คน (ร้ อ ยละ 59.5) มี อ ายุ เ ฉลี่ ย
67.90±10.45 ปี ผูป้ ่ วยจานวน 66 คน (ร้อยละ 78.6) มีโรค
ประจาตัวอย่างน้อย 1 โรค ผู้ป่วยจานวน 56 ราย (ร้อยละ
66.7) มีระยะเวลาที่เป็ นโรคมานานกว่า 1 ปี ผู้ป่วยได้รบั
การฉีดยาเข้าวุน้ ตา bevacizumab จานวน 55 คน (ร้อยละ
65.5) ranibizumab จ านวน 17 คน (ร้ อ ยละ 20.2) และ
aflibercept จ านวน 12 คน (ร้อ ยละ 14.3) เมื่อ แบ่ ง ผู้ป่วย
เป็ นช่วงระดับการมองเห็นทัง้ 5 ระดับ พบว่า ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่มรี ะดับการมองเห็นของตาข้างทีด่ กี ว่าอยู่ทร่ี ะดับ 20/30
– 20/50 (46 คน หรือร้อยละ 54.8) และส่วนใหญ่มรี ะดับการ
มองเห็นของตาข้างทีแ่ ย่กว่าอยู่ทร่ี ะดับนับนิ้วได้ถงึ มองเห็น
แสง (43 คนหรือร้อยละ 51.2) ดังแสดงในตารางที่ 2
อรรถประโยชน์เมื่อประเมิ นโดย TTO
ค่าเฉลี่ยของระดับการมองเห็นของตาข้างทีด่ กี ว่า
ในรูปแบบทศนิยมของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 0.46 หรือเป็ น
ระดับทีแ่ ย่กว่าระดับ 20/40 เล็กน้อย ค่าอรรถประโยชน์ทไ่ี ด้
จากวิ ธี TTO มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 0.74±0.16 เมื่ อ แบ่ ง ค่ า
อรรถประโยชน์ ตามระดับการมองเห็นของตาข้างที่ดีกว่า
ตาม Brown classification (16) พบว่า กลุ่มที่ 1-5 มีค่า

ตารางที่ 1. ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง (n=84)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน
ร้อยละ
เพศ
หญิง
50
59.5
ชาย
34
40.5
อายุ (ปี ) (เฉลีย่ 67.49±9.95 ปี )
น้อยกว่า 50
4
4.8
51-60
15
17.9
61-70
29
34.5
71-80
25
29.8
มากกว่า 80
11
13.1
จานวนโรคประจาตัวทีเ่ ป็ นร่วม
ไม่มโี รคประจาตัว
18
21.4
มี 1 โรค
30
35.7
มี 2 โรค
21
25.0
มี 3 โรค
10
11.9
มี 4 โรค หรือ มากกว่า
5
6.0
ระยะเวลาทีเ่ ป็ นโรค
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 ปี 28
33.3
นานกว่า 1 ปี
56
66.7
ยาทีไ่ ด้รบั การฉีดเข้าวุน้ ตา
bevacizumab
55
65.5
ranibizumab
17
20.2
aflibercept
12
14.3
อรรถประโยชน์ เ ท่ า กับ 0.90, 0.81, 0.74, 0.51 และ 0.45
ดังแสดงในตารางที่ 3
อรรถประโยชน์จาแนกตามระยะเวลาที่เป็ นโรค
ผู้ป่วย 28 คน จาก 84 คน (ร้อยละ 33.3) มีระดับ
การมองเห็นเริม่ แย่ลงจนถึงระดับการมองเห็นในปั จจุบนั

ตารางที่ 2. จานวนผูป้ ่ วยจาแนกตามระดับการมองเห็นของตาข้างทีด่ กี ว่าและตาข้างทีแ่ ย่กว่า (n=84)
ตาข้างทีด่ กี ว่า
ตาข้างทีแ่ ย่กว่า
กลุ่ม
ช่วงระดับการมองเห็น
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
1
20/20 – 20/25
2
2.4
2
20/30 – 20/50
46
54.8
6
7.1
3
20/60 – 20/100
23
27.4
19
22.6
4
20/150 – 20/400
7
8.3
16
19.0
5
นับนิ้วได้ – มองเห็นแสง
6
7.1
43
51.2
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ตารางที่ 3. ค่ า อรรถประโยชน์ ด้ า นสุ ข ภาพของผู้ ป่ วย
neovascular AMD จ าแนกตามระดับ การมองเห็น ของตา
ข้างทีด่ กี ว่า
ช่วงระดับการ
กลุ่ม
มองเห็นของตาข้าง ค่าเฉลีย่
SD
ทีด่ กี ว่า
1
20/20-20/25
0.90
0.01
2
20/30-20/50
0.81
0.10
3
20/60-20/100
0.74
0.12
4
20/150-20/400
0.51
0.13
5
นับนิ้วได้-มองไม่เห็นแสง
0.45
0.05
รวม
0.74
0.16

ตารางที่ 5. ผลกระทบของความผิดปกติในการมองเห็นจาก
Thai-IVI จาแนกตามระดับการมองเห็นของตาข้างทีด่ กี ว่า
ช่วงระดับการ
ค่า
กลุ่ม มองเห็นของตา
SD มัธยฐาน
เฉลีย่
ข้างทีด่ กี ว่า
1
20/20-20/25
5.00 1.41
5.00
2
20/30-20/50
9.46 10.48 6.00
3
20/60-20/100
14.04 12.29 13.00
4
20/150-20/400
28.29 10.83 29.00
นั บ นิ้ ว ได้ -มองไม่ 44.33 23.58 47.50
5
เห็นแสง
รวม
14.67 15.43 9.00

เป็ น ระยะเวลานานน้ อ ยกว่ า หรือ เท่ า กับ 1 ปี ในขณะที่มี
ผู้ ป่ วยอีก 56 คน (ร้ อ ยละ 66.7) มีอ าการนานกว่ า 1 ปี
ผู้ป่ วยทัง้ สองกลุ่ ม มีค่ า เฉลี่ย อรรถประโยชน์ ด้า นสุข ภาพ
เท่ากับ 0.73 และ 0.75 ตามลาดับดังแสดงในตารางที่ 4

ความสัมพันธ์ระหว่างอรรถประโยชน์กบั ปัจจัยต่างๆ
ร ะ ดั บ ก า ร ม อ ง เ ห็ น ข อ ง ต า ข้ า ง ที่ ดี ก ว่ า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าอรรถประโยชน์อย่างมีนยั สาคัญ
(r = 0.62 P< 0.001) ผลกระทบของความผิด ปกติใ นการ
มองเห็ น ที่ว ัด จาก Thai-IVI และระยะเวลาที่เ ป็ นโรค มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับค่าอรรถประโยชน์อย่างมีนัยสาคัญ
(r = -0.52 P< 0.001 และ r = -0.19 P< 0.05 ตามลาดับ)
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ โ ดยวิธี
stepwise พบว่า ระดับการมองเห็นของตาข้างที่ดกี ว่า และ
ln(Thai-IVI) สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของค่ า
อรรถประโยชน์ได้รอ้ ยละ 55.2 (F value = 47.87, P<0.001)
ส่วนระยะเวลาทีเ่ ป็ นโรคไม่สามารถทานายอรรถประโยชน์
ได้ เ มื่ อ มี ตัว แปรอิส ระทัง้ สองในสมการแล้ ว ระดับ การ
มองเห็นของตาข้างที่ดีกว่าและคะแนนจาก Thai-IVI มีค่า
สัมประสิทธิถดถอยที
ป่ รับมาตรฐาน (β) = 0.38 และ -0.04
์
ตามลาดับ (P<0.001 ในทัง้ สองค่า) ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ระดับ
การมองเห็ น ของตาข้ า งที่ ดี ก ว่ า (ในรู ป ทศนิ ย ม) มี
ความสาคัญกว่า Thai-IVI score

ตารางที่ 4. ค่ า อรรถประโยชน์ ด้ า นสุ ข ภาพของผู้ ป่ วย
neovascular AMD จาแนกตามระยะเวลาทีเ่ ป็ นโรค
ระยะเวลาทีเ่ ป็ นโรค จานวน ค่าเฉลีย่ ±SD ร้อยละ
28
0.73±0.17
33.3
≤ 1 ปี
> 1 ปี
56
0.75±0.15
66.7
ผลกระทบของความผิดปกติ ในการมองเห็น
คะแนนจาก Thai-IVI บ่งบอกผลกระทบของความ
ผิดปกติในการมองเห็น ค่าที่สูงแสดงถึงคุณภาพชีวติ ด้าน
การมองเห็นที่แย่กว่า คะแนน Thai-IVI เฉลี่ยของตัวอย่าง
เท่ากับ 14.67±15.43 มัธยฐานเท่ากับ 9.00 เมื่อแบ่งคะแนน
จาก Thai-IVI ตามกลุ่มของระดับการมองเห็นของตาข้างที่
ดีกว่า พบว่ากลุ่มที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 5.00±1.41 มัธยฐาน
เท่ า กับ 5.00 กลุ่ ม ที่ 2 มีค ะแนนเท่ากับ 9.46±10.48 มัธย
ฐานเท่ากับ 6.00 กลุ่มที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 14.04±12.29
มัธ ยฐานเท่ า กับ 13.00 กลุ่ ม ที่ 4 มีค ะแนน 28.29±10.83
มัธ ยฐานเท่ า กับ 29.00 และกลุ่ ม ที่ 5 มี ค ะแนนเท่ า กับ
44.33±23.58 มั ธ ยฐาน คื อ 47.50 ในทุ ก ระดั บ ของการ
มองเห็นทีล่ ดลงจะมีคะแนน Thai-IVI ทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของความผิดปกติในการ
มองเห็นและอรรถประโยชน์ (ตารางที่ 5)

การอภิ ปรายและสรุปผล
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ยั ง ไ ม่ เ ค ย มี ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง
อรรถประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ป่วย neovascular AMD
การประเมินอรรถประโยชน์ด้วยวิธี TTO เป็ นที่นิยมอย่าง
แพร่หลายในทางจักษุ เพราะมีขอ้ ดีคอื มีความสัมพันธ์กบั
ระดับการมองเห็นทีแ่ ตกต่าง สามารถวัดคุณภาพชีวติ ได้ทุก
สถานะสุข ภาพ มีค วามถู ก ต้อ งแม่ น ย า ได้ค่ า เท่ า เดิม แม้
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ทาซ้า สามารถเปรียบเทียบผลการวัดในประชากรต่างกลุ่ม
ทัง้ เพศ วัย ระดับ การศึ ก ษาได้ และเหมาะสมกับ การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ร่วมกับ
แบบสอบถามวัด คุ ณภาพชีวิตที่มีค วามเฉพาะเจาะจงใน
ผู้ป่วยจักษุ หรือ Thai-IVI จะช่วยให้สามารถแยกผูป้ ่ วยตาม
ระดับความรุนแรงได้ละเอียดดียงิ่ ขึน้ การศึกษานี้แสดงให้
เห็นว่า ระดับการมองเห็นทีล่ ดลงมีความสัมพันธ์อ ย่างมาก
กับคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพของผูป้ ่ วย ซึ่งสนับสนุ นข้อมูล
จากการศึก ษาอื่น ๆ ที่มีม าก่ อ นหน้ า ที่พ บว่ า ระดับ การ
มองเห็นของตาข้างทีด่ กี ว่ามีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ
และเครื่องมือวัดคุณภาพชีวติ เฉพาะโรคทางจักษุ สามารถ
แยกผูป้ ่ วยตามระดับความรุนแรงได้ดี (19)
ค่ า เฉลี่ ย ของค่ า อรรถประโยชน์ จ ากวิ ธี TTO
เท่ากับ 0.74 โดยมีความสัมพันธ์กนั กับระดับการมองเห็น
ข อ ง ต า ข้ า ง ที่ ดี ก ว่ า ข อ ง ผู้ ป่ ว ย ใ น ก ลุ่ ม ที่ 1 มี ค่ า
อรรถประโยชน์ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.90 ในกลุ่ ม 2-4 มี ค่ า
อรรถประโยชน์ลดลงตามระดับการมองเห็นของตาข้างทีด่ ที ่ี
ลดลงตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาก่อนหน้ านี้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (16) ในเกือบทุกระดับการมองเห็น
ส าหรั บ ประเทศไทยยั ง ไม่ เ คยมี ผู้ ศึ ก ษาถึ ง การวั ด ค่ า
อรรถประโยชน์ ด้านสุขภาพของผู้ป่วย neovascular AMD
จึงไม่อาจเปรียบเทียบการศึกษาในประเทศได้
ร ะ ดั บ ก า ร ม อ ง เ ห็ น ข อ ง ต า ข้ า ง ที่ ดี ก ว่ า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าอรรถประโยชน์ดา้ นสุขภาพของ
ผู้ป่ วย neovascular AMD ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาใน
อดีต (16-22) ผู้ป่วยที่มรี ะยะเวลาทีเ่ ป็ นโรคนานกว่า 1 ปี มี
ค่าเฉลี่ยอรรถประโยชน์ด้านสุขภาพใกล้เคียงกัผู้ท่เี ป็ นโรค
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.75 และ 0.73
ตามล าดับ ) การวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ พ บว่ า
ระยะเวลาทีเ่ ป็ นโรคไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ค่าอรรถประโยชน์
สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ Brown และคณะ (20) ที่พ บ
เช่นเดียวกัน
การศึกษานี้พบว่า คุณภาพชีวติ ด้านการมองเห็นมี
ความสัม พัน ธ์ เ ชิง บวกกับ ค่ า อรรถประโยชน์ ข องผู้ป่ วย
neovascular AMD โ ดย สอดค ล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Sharma และคณะ (21) Espallargues และคณะ (22) แม้ว่า
การศึกษาต่ าง ๆ ใช้เครื่องมือที่ต่างกันในการวัดคุณภาพ
ชีวติ ด้านการมองเห็น การศึกษานี้ยงั พบว่า คะแนน ThaiIVI มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมื่อผูป้ ่ วยมีระดับการมองเห็นของตา
ข้า งที่ดีก ว่ า ที่ลดลง คะแนน Thai-IVI ในการศึก ษานี้ มีค่ า
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น้อยกว่าการศึกษาของ แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ และคณะ (14)
ทีพ่ บค่าเฉลีย่ เท่ากับ 33.73 ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากผูป้ ่ วยส่วน
ใหญ่ในการศึกษาครัง้ นี้ (ร้อยละ 54.8) มีระดับการมองเห็น
อยู่ท่รี ะดับ 20/30 - 20/50 ซึ่งผู้ป่วยให้เหตุผลว่า ถึงแม้ตา
อีกข้างจะมีการมองเห็นทีแ่ ย่ลง ก็ยงั มีตาอีกข้างที่มองเห็น
ได้ดี จึงยังสามารถทากิจกรรมประจาวันต่าง ๆ ได้ ทาให้มี
คะแนนในผู้ป่ วยกลุ่ ม นี้ เ ท่ า กับ 9.46±10.48 ค่ า เฉลี่ย ของ
คะแนน Thai-IVI ในการศึ ก ษาในครั ง้ นี้ เ ท่ า กั บ 14.67
±15.43 และมีม ัธยฐานเท่ ากับ 9.00 ซึ่ง แสดงว่า ผู้ป่ วยใน
การศึ ก ษานี้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นการมองเห็ น ดี ก ว่ า ใน
การศึกษาของ แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ และคณะ (14)
ส า เ ห ตุ ที่ ผู้ วิ จ ั ย เ ลื อ ก ศึ ก ษ า เ ฉ พ า ะ ผู้ ป่ ว ย
neovascular AMD เพราะว่าผู้ป่วยกลุ่ม non-neovascular
AMD สูญเสียการมองเห็นเพียงเล็กน้อย Brown และคณะ
พบว่า ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้จะมีระดับการมองเห็นอยู่ทร่ี ะดับ 20/20
ขึ้ น ไป ซึ่ ง เป็ นระดั บ ที่ ป กติ ท าให้ ผู้ ป่ วยไม่ ย อมที่ จ ะ
แลกเปลี่ยนปี ชีวิตที่เหลืออยู่ เมื่อประเมินด้วยวิธี TTO จน
ต้องคัดออกผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้จากการศึกษาในทีส่ ุด (16) จาก
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ยังพบว่า ผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับการมองเห็น
ในระดับ 20/30 - 20/50 ปฏิเสธทีจ่ ะแลกจานวนปี ทเ่ี หลืออยู่
เพราะคิดว่ายังมีการมองเห็นที่ใกล้เคียงกับคนปกติ และ
สามารถทากิจวัตรประจาวันได้ ในขณะเดียวกันกลับพบว่ามี
ผู้ป่ วย 1 รายที่มีร ะดับการมองเห็นของตาข้า งที่ดีกว่าอยู่
ในช่วง 20/20 – 20/25 ซึง่ เป็ นระดับการมองเห็นทีเ่ ป็ นปกติ
กลั บ ย อม แ ลกจ า นว นปี ที่ เ ห ลื อ อยู่ 1 ปี ท า ใ ห้ มี ค่ า
อรรถประโยชน์เท่ากับ 0.9 ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะผู้ป่วยกังวล
เกีย่ วกับการมองเห็นของตาข้างทีแ่ ย่กว่าว่าจะมีอาการแย่ลง
ทาให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจน้อยเกี่ยวกับสถานะสุขภาพที่
เป็ นอยู่
ค่าอรรถประโยชน์ทไ่ี ด้จากประชากรไทยแตกต่าง
จากชาวต่างประเทศ เช่นเดียวกับ การศึกษาในผู้ป่วยโรค
เดี ย ว กั น นี้ ในป ระชา กรสิ ง ค โปร์ (23) ที่ พ บ ว่ า ค่ า
อรรถประโยชน์ของผูป้ ่ วย AMD โดยวิธี TTO มีค่าสูงกว่าที่
ได้จากการศึกษาในประเทศตะวันตก เนื่องจากมีปัจจัยด้าน
สังคม ขนบธรรมเนียม และประเพณีทแ่ี ตกต่างกัน ทัง้ นี้การ
นาวิธกี ารวัดค่าอรรถประโยชน์ทางตรงโดยวิธี TTO ไปใช้
จาเป็ นต้องอาศัยความคุน้ เคยและเป็ นกันเองกับผูป้ ่ วยและผู้
เก็บข้อมูลต้องฝึกเทคนิคในการสัมภาษณ์มาเป็ นอย่างดีเพื่อ
ลดปั ญหาการกระทบกระเทือนจิตใจของผูป้ ่ วย ในการศึกษา
นี้ท่ใี นช่วงของการทดสอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้ว ย

คาถามข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย ข้อมูลทางคลินิก ข้อมูลด้าน
อรรถประโยชน์ และ Thai-IVI ตามลาดับ พบว่า การถาม
ด้วย Thai-IVI ก่อนทีถ่ ามคาถามอรรถประโยชน์โดยวิธกี าร
TTO ทาให้ผปู้ ่ วยเข้าใจในคาถามและยอมทีแ่ ลกจานวนปี ท่ี
เหลืออยู่มากกว่า เพราะผูป้ ่ วยสามารถจินตนาการถึงการใช้
ชีวติ ประจาวันด้วยการมองเห็นทีเ่ ป็ นอยู่ กับการแลกจานวน
ปี ชีวิต ที่เ หลือ อยู่ เ พื่อ ให้ มีก ารมองเห็น ที่ดีข้ึน ในการท า
กิจ วัต รประจ าวัน ทัง้ ยัง มีผ ลกระทบต่ อ สภาพจิต ใจของ
ผูป้ ่ วยได้น้อยกว่า ผูว้ จิ ยั จึงจัดลาดับการสอบถามข้อมูลโดย
ส อ บ ถ า ม ด้ ว ย Thai-IVI ก่ อ น ก า ร ถ า ม เ พื่ อ วั ด ค่ า
อรรถประโยชน์ ท างตรง พร้อ มทัง้ เน้ น ย้ า ว่ า ค าถามเป็ น
เพียงเหตุการณ์สมมติเพื่อลดความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยลง
ข้อ จ ากัด ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ การวัด ระดับ การ
มองเห็นควรมีการวัดซ้าโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูใ้ นเรื่องนี้
เพราะการวัดที่ใช้ในโรงพยาบาลอาจมีความคลาดเคลื่อน
โดยพบว่า เมื่อผู้ป่วยมีระดับการมองเห็นที่แย่กว่า 20/200
จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มทีม่ รี ะดับการมองเห็นระดับนับนิ้วได้และ
ระดับ มองเห็น แสงทัน ที ท าให้ ไ ม่ มีผู้ ป่ วยที่มีร ะดับ การ
มองเห็น 20/400 และ 20/800 จากการทบทวนวรรณกรรม
ของต่างประเทศในประเด็นนี้พบว่า มีการใช้เครื่องมือการวัด
ระดับการมองเห็นที่มคี วามละเอียดมากกว่า เช่น ETDRS
Chart ซึ่งต้องใช้เวลานานในการวัด ข้อจากัด อีกประการ
หนึ่งคือ ในด้านของเวลา ทาให้ไม่ สามารถศึกษาถึงปั จจัย
ด้านการรักษาหรือผลการรักษาได้ เพราะระยะเวลาตัง้ แต่
ก่ อ นได้ ร ั บ การรั ก ษาจนถึ ง เสร็ จ สิ้ น การรั ก ษาอาจใช้
ระยะเวลาถึง 6 – 8 เดือน ดังนัน้ หากมีการศึกษาต่อไปควร
ทาการวัดก่อนและหลังการรักษาก็อาจได้ประโยชน์ดยี งิ่ ขึน้
ในอดีตการศึกษาทางด้านจักษุ รวมทัง้ จักษุแพทย์
มุ่งเน้นไปทีก่ ารวัดระดับการมองเห็นเพื่อประเมินผลในการ
รักษาในทางคลินิก ระดับการมองเห็นสามารถวัดได้โดยใช้
Snellen chart เป็ น ส่ว นใหญ่ บางการศึก ษา ใช้ ETDRS
chart (19) ซึ่ง อาจไม่ ส ามารถแสดงค่ า คุ ณ ภาพชีวิต ของ
ผูป้ ่ วยได้โดยตรง การวัดระดับการมองเห็นทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยน่ าจะเป็ นเครื่องมือสาคัญในการ
วัดความพึงพอใจในมุมมองของผูป้ ่ วยซึง่ เป็ นมุมมองที่อาจ
แตกต่างจากแพทย์และผูบ้ ริหาร
ดั ง นั ้ น ผลการวิ จ ั ย นี้ สามารถยื น ยั น ผลที่ ว่ า
neovascular AMD ทาให้ค่าอรรถประโยชน์ดา้ นสุขภาพของ
ผูป้ ่ วยลดลง การลดลงของอรรถประโยชน์จะมากหากระดับ
การมองเห็นของตาข้างทีด่ กี ว่าของผู้ป่วยนัน้ บกพร่องมาก

และมีผลกระทบมากจากความผิดปกติในการมองเห็นของ
ผูป้ ่ วย
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