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The Utility Weight and Quality of Life in Thai Diabetes
Mellitus Patients Measured by EQ-5D and Thai DQOL
Abstract

Thanawat Wongphan M.D., M.P.A., Dip. Preventive Medicine, Dip. Family Medicine*
Kanitta Bundhamcharoen, D.D.S., Ph.D.*

In Thailand, the prevalence rate of diabetes mellitus (DM) was 6.9 per 100. Diabetes
Mellitus could produce many complications and increase mortality rate. In order to do
a health technology assessment for diabetes mellitus, we need a utility weight (UW)
to compute quality-adjusted life year. Therefore, this study aimed to (1) measure UW
from Euroqol-5D (EQ-5D), (2) analyze factors associated with UW and (3) analyze relation
between UW and Thai-Diabetes Quality of Life (DQOL) in multiple conditions such
as no complication, nephropathy, neuropathy, retinopathy, glaucoma, cataract, and
amputation. We performed cross sectional study; 558 samples were enrolled from
out-patients and in-patients in 5 regional hospitals throughout Thailand since 2009-2010.
Data analysis was done with Pearson’s correlation and ANOVA.
The largest group of samples was collected from Saraburi province (26.2%), average
age was 57 (S.D. 12) years old, 40.5% were male, 50.9% were living in suburban area and
73.8% used universal coverage scheme. The UW ranged from 0.42 (S.D. 0.26) to 0.85
(S.D. 0.19). The lowest UW was found in diabetes mellitus with amputation, while the
highest one was found in diabetes mellitus without complication. Quality of life could
differ from various complications (p<0.05), fasting blood sugar (p<0.001), occupation
(p=0.002) and area of living (p=0.03). Moreover, we found significant relation between
UW from EQ-5D and the Thai DQOL score (Pearson r=0.519). The key strength of this
finding was delivering function to estimate UW by the Thai-DQOL score.
The current investigation was limited by lack of amputation details and course of diseases.
Thus, further research might explore more detail in severity of the amputation.
Keyword: diabetes mellitus, utility weight, EQ-5D, Thai DQOL
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ค่าน�้ำหนักอรรถประโยชน์ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน
ในแต่ละภาวะแทรกซ้อนที่วัดด้วยแบบสอบถามคุณภาพชีวิต (EQ-5D)
และแบบวัดคุณภาพชีวิตส�ำหรับผู้เป็นเบาหวาน (Thai DQOL)
บทคัดย่อ

ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน, พ.บ., รป.ม., อว.เวชศาสตร์ป้องกัน, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว*
กนิษฐา บุญธรรมเจริญ, ทพ.บ., ปร.ด.**

ความชุกของโรคเบาหวานในไทยมีถึงร้อยละ 6.9 โรคเบาหวานท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายประการ
และเพิ่มอัตราตาย การคัดเลือกเทคโนโลยีเพื่อการรักษาเบาหวานจ�ำเป็นต้องมีค่าคุณภาพชีวิตในรูปของ
ค่าน�้ำหนักอรรถประโยชน์ เพื่อใช้ในการค�ำนวณปีอรรถประโยชน์ แต่ค่าดังกล่าวยังขาดการศึกษาที่ครอบคลุม
ในประเทศไทยอยู่ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาค่าน�้ำหนักอรรถประโยชน์ในผู้ป่วยเบาหวาน
ในภาวะต่างๆ ได้แก่ ปราศจากภาวะแทรกซ้อน ไตเสื่อม เส้นประสาทเสื่อม เบาหวานขึ้นจอประสาทตา
ต้อหิน ต้อกระจกและตัดรยางค์ โดยแบบสอบถาม EuroQol-5D หรือ EQ-5D (2) เพื่อหาปัจจัยที่ท�ำให้
ค่าอรรถประโยชน์มีความแตกต่างกัน และ (3) หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าน�้ำหนักอรรถประโยชน์ กับ
คุณภาพชีวิตที่วัดโดย Thai diabetes quality of life หรือ Thai DQOL โดยเลือกใช้การศึกษาภาคตัดขวาง
ในตัวอย่างทั้งสิ้น 558 ราย จากแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน จากโรงพยาบาล 5 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2552-2553 และวิเคราะห์ทางสถิติด้วย Pearson correlation และ ANOVA
ผลการศึกษา พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างจาก จ.สระบุรี ร้อยละ 26.2 สูงสุด มีอายุเฉลี่ยที่ 57 (S.D. 12) ปี
เป็นเพศชายร้อยละ 40.5, ร้อยละ 50.9 อยู่นอกพื้นที่เขตเทศบาล, และร้อยละ 73.8 ใช้สิทธิการรักษา
ในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) พบว่าผู้ป่วยเบาหวานมีค่าน�้ำหนักอรรถประโยชน์ ตั้งแต่ 0.42
(S.D. 0.26) ถึง 0.85 (S.D. 0.19) โดยต�่ำสุดในกลุ่มที่ถูกตัดรยางค์ และสูงสุดในกลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
โดยมีปัจจัยที่ท�ำให้คุณภาพชีวิตมีความแตกต่างได้แก่ ภาวะแทรกซ้อน (p<0.05), ระดับน�้ำตาลอดอาหาร
(p<0.001), อาชีพ (p=0.002) และที่อยู่อาศัย (p=0.03) ข้อค้นพบอีกประการคือ มีความสัมพันธ์ระหว่าง
UW ที่ค�ำนวณจาก EQ-5D กับ ค่าคะแนน Thai DQOL อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีค่าสหสัมพันธ์
ของ Pearson เท่ากับ 0.519 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นที่น�ำมาใช้ท�ำนายค่า UW ได้
งานวิจัยนี้มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของการจ�ำแนกความรุนแรงจากการตัดอวัยวะ และระยะเวลาการด�ำเนิน
ของโรค ดั ง นั้ น หากมี ก ารศึ ก ษาต่ อ ไป ควรพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งรายละเอี ย ดของการตั ด อวั ย วะ เพื่ อ
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: โรคเบาหวาน, น�้ำหนักอรรถประโยชน์, แบบสอบถามคุณภาพชีวิต (EQ-5D), แบบวัดคุณภาพชีวิต
		 ส�ำหรับผู้เป็นเบาหวาน (Thai DQOL)
*สำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
**โรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
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บทน�ำ

โครงการ การศึกษาภาระโรคของโลก มีการ
จัดท�ำรายงานการศึกษาโดยครอบคลุม 197 ประเทศ
เพื่อวัดความสูญเสียโดยผลการศึกษาที่ส�ำคัญ คือ
การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนการเสียชีวิตถึงร้อยละ 30
โดยเบาหวานเป็ น โรคหลั ก ในกลไกการเพิ่ ม ขึ้ น
ดังกล่าว(1)
รายงานการส� ำ รวจสุ ข ภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552
พบความชุ ก ของโรคเบาหวานเป็ น ร้ อ ยละ 6.9 (2)
และจากฐานข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล หลักประกัน
สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า และสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ข้ า ราชการและครอบครั ว ปี 2555 พบมี ผู ้ ป ่ ว ย
เบาหวานทั้งประเทศ 674,826 คน(3) และมีรายงาน
ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น จ� ำ นวน 7,749 คน จาก
7,019 คน ในปี 2552 หรือประมาณวันละ 19 คน(4)
ในประเทศไทยพบว่ า ความชุ ก ของการเกิ ด โรค
เบาหวานในเพศหญิ ง สู ง กว่ า ในเพศชายเล็ ก น้ อ ย
ความชุกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น และ
พบว่ากลุ่มที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจระดับ
น�้ำตาลถึงร้อยละ 80-85(5) การคาดการณ์ในปี 2025
อาจจะมี ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานทั่ ว โลก 330 ล้ า นคน (6)
และจะมีผู้ที่มีภาวะระบบปลายประสาทเสื่อมจาก
โรคเบาหวาน (Diabetic peripheral neuropathy)
ประมาณร้ อ ยละ 50 (7) ภายในระยะเวลา 5 ปี
หลังจากการเกิดแผลจากโรคเบาหวาน ผู้ป่วยจะมี
อัตราการเสียชีวิตระหว่าง 43% และ 55% และ
มี อั ต ราการถู ก ตั ด ขาสู ง ถึ ง 74% (8) จากการที่ โรค
เบาหวานมี ผ ลกระทบต่ อ ความพิ ก าร และการ
เสียชีวิตอย่างมาก จึงมีการศึกษาพัฒนาเครื่องมือ
มาช่ ว ยในการดู แ ลเบาหวานใหม่ ๆ ทั้ ง ยา และ
เครื่องมือ เช่น Hyperbaric oxygen therapy(9)
เป็ น ต้ น การศึ ก ษาเพื่ อ ตั ด สิ น ใจว่ า มี ค วามคุ ้ ม ค่ า
ทางเศรษฐศาสตร์ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ค ่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต
ในรูปของค่าน�ำ้ หนักอรรถประโยชน์ (Utility weight;
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UW) ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษา
ในประชากรไทย และอี ก ประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ คื อ
ในการศึ ก ษาทางคลิ นิ ก นั้ น มั ก จะมี แ บบสอบถาม
คุณภาพชีวิตในโรคนั้นๆ เช่น แบบวัดคุณภาพชีวิต
ส�ำหรับผู้เป็นเบาหวาน (The Diabetes Quality
of Life Questionnaire; DQOL) (10) เป็ น ต้ น
แต่ค่าที่ได้จากแบบสอบถามเหล่านี้จะไม่สามารถ
แปลงเป็นค่าน�้ำหนักอรรถประโยชน์ได้ ซึ่งต่างจาก
แบบสอบถาม EuroQol-5D (EQ-5D)(11) จึงควรมี
การศึกษานี้เพื่อหาเครื่องมือในการประมาณค่า UW
จากแบบสอบถามเฉพาะโรค (DQOL)
ในประเทศไทยยังขาดการศึกษาที่เชื่อมโยง
จากคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ วั ด ด้ ว ย Thai DQOL กั บ
ค่าอรรถประโยชน์ เพื่อน�ำไปใช้ทางเศรษฐศาสตร์
และลดความซ�้ำซ้อน อีกทั้งการศึกษานี้จะท�ำการ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาวะแทรกซ้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเกี่ยวข้องที่ท�ำให้คุณภาพชีวิต
มีความแตกต่างกัน เช่น ในต่างประเทศพบว่ากลุ่ม
ที่ความเสี่ยง 3-5 ตัวจะมีค่า EQ-5D อยู่ในระดับ
0.792 ในขณะที่ หากมีความเสี่ยงอยู่ใน 0-2 ตัว
จะมีค่า EQ-5D อยู่ในระดับ 0.870(12) และปัจจัย
ที่ท�ำให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพชีวิต ได้แก่
ระดับของน�ำ้ ตาลจากการอดอาหาร (Fasting blood
sugar)(13), ระดับของน�้ำตาล Hemoglobin A1C
(HbA1C)(13) และภาวะแทรกซ้อน และการเจ็บป่วย
ร่วม(14) การศึกษานี้จึงทดสอบปัจจัยต่างๆ ที่ท�ำให้
มีความแตกต่างร่วมด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ หาค่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ ป ่ ว ย
เบาหวาน ในแต่ละภาวะแทรกซ้อน ในรูปแบบของ
ค่าน�้ำหนักอรรถประโยชน์ (Utility weight)
2. ปัจจัยทีม่ ที ำ� ให้คา่ น�ำ้ หนักอรรถประโยชน์
ของผู้ป่วยเบาหวาน มีความแตกต่างกัน
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3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าน�้ำหนัก
อรรถประโยชน์ ใ นกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวาน จาก
แบบสอบถาม EQ-5D และ Thai DQOL

วัสดุและวิธีการ

การศึ ก ษานี้ ภ าคตั ด ขวางนี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของโครงการส� ำ รวจค่ า น�้ ำ หนั ก ภาวะสุ ข ภาพของ
ผู้ป่วย โดยใช้แบบสอบถาม EQ-5D ใน 5 กลุ่มโรค:
เอชไอวี/เอดส์ เบาหวาน มะเร็งตับ โรคหลอดเลือด
สมอง และการบาดเจ็บ ประจ�ำปี พ.ศ. 2552-2553
โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างจากแผนกผู้ป่วยนอก และ
ผู ้ ป ่ ว ยใน จากโรงพยาบาล 5 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
ดังต่อไปนี้ 1. ภาคเหนือ-โรงพยาบาลศูนย์ล�ำปาง,
2. ภาคกลาง-โรงพยาบาลศู น ย์ ส ระบุ รี , 3. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ-โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม า
และ 4. ภาคใต้-โรงพยาบาลศูนย์นครศรีธรรมราช
โดยเริ่มด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2552-2553 โดยการด� ำ เนิ น การนี้ เ ป็ น
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ส่วนหนึง่ ของโครงการส�ำรวจค่าน�ำ้ หนักภาวะสุขภาพ
ของผู้ป่วย โดยใช้แบบสอบถาม EQ-5D ใน 5 กลุ่ม
โรค: เอชไอวี/เอดส์ เบาหวาน มะเร็งตับ โรคหลอด
เลือดสมอง และการบาดเจ็บ ประจ�ำปี 2552-2553
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,704 รายโดยมีการประมาณ
การขนาดตัวอย่างในผู้ป่วยเบาหวาน ตามสมการ 1
สมการ 1: การค�ำนวณขนาดตัวอย่าง
2
Sample size(n) = Z (px(1-p))
d2

เมื่อ Z คือ ค่าพื้นที่ใต้โค้งมาตรฐาน (1.96),
P คือ อัตราส่วนของโรค
และ d คือ ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
โดยประชากรที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ
ผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ป็ น โรคโดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษา
ภาระโรคในประเทศไทยปี ค.ศ. 2004 (15) โดย
พบว่า จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวาน เท่ากับ 3,315,156 คน
สามารถน�ำไปค�ำนวณขนาดตัวอย่างได้ตามตาราง 1

ตาราง 1 จ�ำนวนขนาดตัวอย่างของเบาหวานแต่ละภาวะแทรกซ้อน
โรคเบาหวานจ�ำแนกตามภาวะแทรกซ้อน
ปราศจากภาวะแทรกซ้อน (DM without complication)
เบาหวานขึ้นจอประสาทตา (DM with Retinopathy)
ไตเสื่อม (DM with Nephropathy)
เส้นประสาทเสื่อม (DM with Neuropathy)
เบาหวานร่วมกับต้อกระจก (DM with Cataract)
เบาหวานร่วมกับต้อหิน (DM with Glaucoma)
เบาหวานร่วมกับการตัดอวัยวะ (DM with Amputation)
*ให้จ�ำนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง

P
0.8738
0.0441
0.0042
0.0362
0.0401
0.0006
0.001

D
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

n
169
65
30*
54
59
30*
30*
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ในจ�ำนวนทั้งหมดของโครงการ 2,704 ราย
เป็นกลุ่มตัวอย่างในโรคนี้ รวม 437 ราย โดยทาง
ทีมวิจัยขยายกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 25 เป็นจ�ำนวน
ไม่ น ้ อ ยกว่ า 547 ราย เพื่ อ ป้ อ งกั น เหตุ ข ้ อ มู ล
ไม่สมบูรณ์ และมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเบาหวาน
ได้แก่ อ่านออก เขียนได้ ยินยอมให้ข้อมูล และได้รับ
การวินิจฉัยตามเกณฑ์ว่าเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ
2 เท่านั้น
เกณฑ์การตัดออกของผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วย
ที่ทุพพลภาพตั้งแต่ก�ำเนิด, ผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วย
ในโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น ยกเว้นโรค
ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง มีการเจ็บป่วย
อื่นที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับโรคในระหว่างที่เก็บข้อมูล
การสุ ่ ม ข้ อ มู ล ท� ำ โดย quota purposive
sampling ให้แต่ละพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ที่เข้ามารับบริการ และรายงานในโปรแกรมออนไลน์
เพื่อติดตามจ�ำนวนตัวอย่าง โดยอาศัยนิยามของโรค
ดังต่อไปนี้
ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานต้ อ งได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย
ตามเกณฑ์ อ ย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ประการ ระดั บ น�้ ำ ตาล
ภายหลังการอดอาหารมา ไม่น้อยกว่า 126 มก./ดล
ควรตรวจยืนยันอีกครั้งก่อนการวินิจฉัย หรือ 11.1
mmol/l(16) หรือ ระดับน�้ำตาลมากกว่า 200 มก./ดล
ภายหลังการรับประทาน 75 g. OGTT(17) หรือ ระดับ
น�ำ้ ตาลแบบไม่อดอาหารมีคา่ ไม่นอ้ ยกว่า 200 มก./ดล
ร่วมกับอาการต่อไปนี้ หิวน�้ำมาก ปัสสาวะมากหรือ
น�้ำหนักตัวลดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
การวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน ให้อาศัยนิยาม
ตามการศึกษา Global burden of diseases 2000
ของ World Health Organization (WHO)
ในภาวะดังต่อไปนี้ ได้แก่ โรคบาดแผลที่เท้าจาก
เบาหวาน, โรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน
แบ่งเป็น Non-proliferative diabetic retinopathy
(NPDR-ICD10: E11.329) และ Proliferative
diabetic retinopathy (PDR-ICD10: E11.359),
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เส้นประสาทเสื่อมจากเบาหวาน (ICD10: E13.40),
การสูญเสียส่วนของรยางค์จากเบาหวาน (ICD10:
Z89), การเสื่ อ มของไตจากเบาหวาน (ICD10:
E09.21), ต้อกระจก (ICD10: E13.36),(18) และ
ต้อหินร่วม (ICD10: H40-42)
การค� ำ นวณค่ า น�้ ำ หนั ก อรรถประโยชน์
ด�ำเนินการโดย ใช้ค่าที่วัดได้จาก 5 มิติของ EQ-5D
มาผ่าน Algorithm ตามวิธีการแปลงค่า(11) โดย
ค่าที่ได้มา ปกติแล้วจะมีค่า 0-1 โดย 1 คือ สุขภาพ
ที่สมบูรณ์ที่สุด และ 0 คือ แย่ที่สุดโดยปกติแล้ว
หมายถึง เสียชีวิต โดยอาจจะมีค่าติดลบได้ หรือ
มีความทุพพลภาพที่แย่กว่าเสียชีวิต ในขณะที่ Thai
DQOL จะค�ำถาม 15 ข้อ 5 ตัวเลือกโดยนับเป็น
คุณภาพชีวิตโดยการรวมคะแนน
การวิเคราะห์สถิติ ประกอบไปด้วย (1) การ
ทดสอบความแตกต่ า งของค่ า กลางแต่ ล ะกลุ ่ ม
ตัวอย่าง โดย independent t-test และ one
way-ANOVA ตามขนาดของกลุ ่ ม ตั ว แปรต้ น ,
(2) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดย
Pearson correlation และ (3) การวิ เ คราะห์
สมการถดถอยเชิ ง เส้ น เพื่ อ หาสู ต รในการ
ประมาณค่ า UW จาก คะแนน Thai DQOL
การวิเคราะห์ทั้งหมด ด�ำเนินการโดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์ SPSS version 24

พิทักษ์สิทธิและจริยธรรมการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
“A Study of Health state in patients with
HIV/AIDS, diabetes mellitus, liver cancer,
stroke and injuries in Thailand.” ได้ ผ ่ า น
การพิ จ ารณาและได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข อง
คณะกรรมการพิ จ ารณาการศึ ก ษาวิ จั ย ในคน
กระทรวงสาธารณสุข (เอกสารอนุมตั ิ เลขที่ 98/2009)
ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552
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ผลการศึกษา

ตาราง 2 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
พบว่ า มี ผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง หมด 558 ราย ร้ อ ยละ 26.2
มาจาก รพ.สระบุ รี สู ง สุ ด และต�่ ำ สุ ด จาก รพ.
สรรพสิทธิประสงค์ ร้อยละ 15.2 โดยมีอายุเฉลีย่ ที่ 57
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12) ปี ต�่ำสุดคือ 8 ปี และ
สูงที่สุดคือ 87 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
จากข้ อ มู ล ปั จ จั ย ข้ อ มู ล เศรษฐานะในตารางที่ 3
พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ อยู ่ น อกพื้ น ที่ เขต
เทศบาล การศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่
ไม่ได้ประกอบอาชีพ ระดับรายได้ครัวเรือนส่วนใหญ่
ไม่มากกว่า 5,000 บาท และใช้สทิ ธิการรักษาในระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) มากที่สุด

ตาราง 2 ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชาย
จ�ำนวน (%)
จังหวัด
รพ.ล�ำปาง
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
รพ.มหาราชนครราชสีมา
รพ.สระบุรี
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
รวม
ที่อยู่อาศัย*
อยู่ในเขตเทศบาล
อยู่นอกเขตเทศบาล
ระดับการศึกษา*
ไม่ได้ศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
สายอาชีพ
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
อาชีพ*
ท�ำกสิกรรม
ผู้ด�ำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร
รับจ้างทั่วไป
ลูกจ้างวิชาชีพ
ข้าราชการ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ

54
42
38
65
27
226

หญิง
จ�ำนวน (%)

(44.6%) 67
(49.4%) 43
(35.5%) 69
(44.5%) 81
(27.3%) 72
(40.5%) 332

(55.4%)
(50.6%)
(64.5%)
(55.5%)
(72.7%)
(59.5%)

รวม
จ�ำนวน (%)
121 (21.7%)
85 (15.2%)
107 (19.2%)
146 (26.2%)
99 (17.7%)
558(100.0%)
269 (48.6%)
284 (51.4%)
45
341
85
15
24
41

(8.2%)
(61.9%)
(15.4%)
(2.7%)
(4.4%)
(7.4%)

89
97
151
5
51
158

(16.2%)
(17.6%)
(27.4%)
(0.9%)
(9.3%)
(28.7%)
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ตาราง 2 ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวาน (ต่อ)
ชาย
จ�ำนวน (%)
ระดับรายได้*
ไม่มีรายได้
ไม่มากกว่า 5,000 บาท
5,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
สิทธิการรักษา*
บัตรทอง
ประกันสังคม
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เบิก พรบ.
อื่นๆ
ภาวะแทรกซ้อน*
ต้อหิน (DM with Glaucoma)
ตัดอวัยวะ (DM with Amputation)
ไตเสื่อม (DM with Nephropathy)
เส้นประสาทเสื่อม (DM with Neuropathy)
ต้อกระจก (DM with Cataract)
เบาหวานขึน้ จอประสาทตา (DM with Retinopathy)
ปราศจากภาวะแทรกซ้อน (DM without complication)

อายุ
น�้ำตาลอดอาหาร*
น�้ำตาลสะสม (HbA1C)*

จ�ำนวน
558
553
453

หญิง
จ�ำนวน (%)

ค่าเฉลี่ย
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
57 (12)
152.3 (64.6)
7.8 (1.8)

รวม
จ�ำนวน (%)
81
250
191
28

(14.7%)
(45.5%)
(34.7%)
(5.1%)

412
27
100
9
7

(73.8%)
(4.8%)
(17.9%)
(1.6%)
(1.3%)

37 (7.2%)
25 (4.8%)
95 (18.4%)
54 (10.5%)
96 (18.6%)
127 (24.6%)
82 (15.9%)
ต�่ำสุด-สูงสุด
853-916
3.7-15.5

*มีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วน (missing)
ปัจจัยที่พบว่าท�ำให้มีค่า UW ที่แตกต่างกัน
ได้แก่ ที่อยู่อาศัย (p=0.033) และอาชีพ (p=0.001)
โดยในกลุ ่ ม อาชี พ มี เ พี ย งค่ า UW เท่ า นั้ น ที่ มี

ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ แต่
คะแนนเฉลี่ยของ Thai DQOL กลับไม่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติในตาราง 3
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ตาราง 3 ค่าอรรถประโยชน์ (Utility weight) และ Thai DQOL แยกตามกลุ่มทางสังคมและเศรษฐานะ
		 ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
P-Value
Utility weight P-Value
Thai DQOL
ค่าเฉลี่ย ส่วน
ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
เขตที่อยู่อาศัย*
อยู่ในเขตเทศบาล
0.80
0.21
0.033a 61.87
6.90
0.025a
อยู่นอกเขตเทศบาล
0.76
0.25
60.45
7.57
ระดับการศึกษาสูงสุด*
ไม่ได้ศึกษา
0.74
0.27
0.462 60.56
7.97
0.835
ระดับประถมศึกษา
0.77
0.24
61.30
7.16
ระดับมัธยมศึกษา
0.81
0.22
60.64
7.43
สายอาชีพ
0.77
0.19
63.00
6.89
ระดับอนุปริญญา
0.83
0.20
60.92
5.89
ระดับปริญญาตรี
0.79
0.20
60.44
8.34
ประเภทอาชีพ*
ท�ำกสิกรรม
0.72
0.28
0.001b 60.68
7.05
0.869
ผู้ด�ำเนินธุรกิจของตนเอง
0.81
0.19
61.70
7.99
ที่ไม่ใช่การเกษตร
รับจ้างทั่วไป
0.81
0.19
61.18
7.31
ลูกจ้างวิชาชีพ
0.95
0.12
60.60 10.01
ข้าราชการ
0.82
0.18
61.96
6.65
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
0.73
0.27
60.82
7.10
ระดับรายได้*
ไม่มีรายได้
0.76
0.26
0.329 62.49
6.50
0.243
ไม่มากกว่า 5,000 บาท
0.77
0.23
59.71
7.48
5,001-30,000 บาท
0.78
0.23
61.60
6.98
มากกว่า 30,000 บาท
0.85
0.18
60.46
7.52

วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 129

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

ตาราง 3 ค่าอรรถประโยชน์ (Utility weight) และ Thai DQOL แยกตามกลุ่มทางสังคมและเศรษฐานะ
		 ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน (ต่อ)
Utility weight P-Value Thai DQOL P-Value
ค่าเฉลี่ย ส่วน
ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
สิทธิการรักษา*
บัตรทอง
0.78
0.24
0.565 61.26
7.22
0.211
ประกันสังคม
0.82
0.22
61.12
7.70
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
0.77
0.21
61.53
7.11
เบิก พรบ.
0.67
0.09
56.11
6.85
ต่างด้าว
.
.
ไม่มีสิทธิ
.
.
อื่นๆ
0.80
0.19
58.14
10.64
* มีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนในตัวแปรนี้
a
independent t-test; มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ p<0.05
b
One way ANOVA; มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ p<0.05
เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งรายคู ่ จ ะพบว่ า
กลุ่มที่เป็นเกษตรกรมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ
อย่างมีนับส�ำคัญทางสถิต เช่นเดียวกับกลุ่มที่ไม่ได้

ประกอบอาชี พ แต่ ก ลุ ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ระกอบอาชี พ
และกลุ่มเกษตรกรกลับไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ตามตาราง 4

ตาราง 4 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc test)
ท�ำ ผู้ด�ำเนินธุรกิจ รับจ้าง
กสิกรรม ของตนเองที่ ทั่วไป
ไม่ใช่การเกษตร
ท�ำกสิกรรม
1
-0.086* -0.087*
ผู้ด�ำเนินธุรกิจของตนเอง
1
-0.001
ที่ไม่ใช่การเกษตร
รับจ้างทั่วไป
1
ลูกจ้างวิชาชีพ
ข้าราชการ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ

ลูกจ้าง ข้าราชการ ไม่ได้
วิชาชีพ
ประกอบ
อาชีพ
-0.22* -0.098* -0.008
-0.134 -0.01204 0.078*
-0.133
1

-0.01071
0.12228
1

0.079*
0.212*
0.090*
1
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ผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน ในแต่ละ
ภาวะแทรกซ้อนท�ำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน
ตามตาราง 5 โดยค่าที่ต�่ำที่สุดคือ เบาหวานที่ถูกตัด
อวัยวะ และสูงสุดในกลุ่มเบาหวานที่ปราศจากภาวะ
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แทรกซ้อน (p<0.05) ผู้ป่วยเบาหวานแต่ละประเภท
ของภาวะแทรกซ้อน ต่างมีความแตกต่างของ UW
และ Thai DQOL

ตาราง 5 ค่าน�้ำหนักอรรถประโยชน์ (Utility weight) และค่าคุณภาพชีวิตจาก Thai DQOL จ�ำแนกตาม
		 ประเภทของภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน
ภาวะแทรกซ้อนที่พบร่วม
Utility weight P-Value Thai DQOL P-Value
ค่าเฉลี่ย ส่วน
ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ต้อหิน
0.683 0.232
0.009a 56.54 7.64
0.001a
(DM with Glaucoma)
ตัดอวัยวะ
0.422 0.264 <0.001a 52.45 7.56
<0.001a
(DM with Amputation)
ไตเสื่อม
0.709 0.254
0.001a 61.21 7.79
0.040a
(DM with Nephropathy)
เส้นประสาทเสื่อม
0.710 0.225 <0.001a 56.29 7.97
<0.001a
(DM with Neuropathy)
ต้อกระจก
0.737 0.237
0.001a 59.68 6.66
0.012a
(DM with Cataract)
เบาหวานขึ้นจอประสาทตา
0.813 0.200
0.002b 60.32 7.35
<0.001b
(DM with Retinopathy)
ปราศจากภาวะแทรกซ้อน
0.852 0.187
0.014a 63.98 5.41
<0.001a
(DM without complication)
independent t-test ระหว่างกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนนั้น กับกลุ่มที่ไม่มีภาวะนั้น พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ p<0.05
b
One way ANOVA; เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีการวินิจฉัย NPDR, PDR กับกลุ่มที่ไม่มีการวินิจฉัย
พบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ p<0.05
a

นอกจากปั จ จั ย เรื่ อ งภาวะแทรกซ้ อ นแล้ ว
ไม่พบว่า ระดับน�้ำตาลอดอาหาร และน�้ำตาลสะสม
มีความสัมพันธ์กบั ค่าน�ำ้ หนักอรรถประโยชน์ แต่ระดับ

น�้ำตาลอดอาหาร กับน�้ำตาลสะสม มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001) ตามตาราง 6
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ตาราง 6 ค่าสหสัมพันธ์ของ Pearson ระหว่างค่าน�้ำหนักอรรถประโยชน์ (Utility weight) กับระดับน�้ำตาล
		 อดอาหาร (FBS) และระดับน�้ำตาลสะสม (HbA1C)
น�้ำหนัก
ระดับน�้ำตาล ระดับน�้ำตาล
อรรถประโยชน์ อดอาหาร
สะสม
(UW)
(FBS)
(HbA1C)
น�้ำหนักอรรถประโยชน์ (UW)
1
0.003
-0.014
ระดับน�้ำตาลอดอาหาร (FBS)
1
0.442
ระดับน�้ำตาลสะสม (HbA1C)
1
**มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (2-tailed)
จากตาราง 7 พบความสัมพันธ์ระหว่าง UW
กั บ ค่ า Thai DQOL อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.001) โดยมีคา่ สหสัมพันธ์ของ Pearson เท่ากับ
0.519 การวิเคราะห์สมการถดถอยระหว่าง UW
และ Thai DQOL พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง เส้ น

อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=<0.001) ตามตาราง
ที่ 8 และสร้างเป็นฟังก์ชั่นท�ำนายค่าตามสมการ 2
แต่มคี า่ R2 เท่ากับ 0.269 ซึง่ ไม่สงู นัก ท�ำให้การใช้งาน
ต้องมีความระมัดระวัง

ตาราง 7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์เชิงเส้นในการท�ำนาย Utility weight จากค่า Thai DQOL และการวิเคราะห์
		 ความสัมพันธ์แบบ Pearson
ตัวแปร
จ�ำนวน
Mean
S.D.
r
UW
558
0.778
0.232
0.519
Thai DQOL
536
61.168
7.270
ตาราง 8 ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง UW กับ Thai-DQOL
Std. Error
Beta
Constant
Thai DQOL

B
-0.239
0.017

SEb
0.073
0.001

Beta
0.519

t
-3.269
14.035

R = 0.519; R2 = 0.269; Adj. R2 = 0.268
SEest0.199; F=196.99; *P<0.0001
สมการ 2: ท�ำนายค่าน�้ำหนักอรรถประโยชน์ (Utility weight) จากคะแนน Thai DQOL
UW = (0.017 x Thai DQOL score) - 0.239

P-Value
0.001
<0.001
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วิจารณ์

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ เข้ า ในการศึ ก ษาเป็ น กลุ ่ ม เบาหวานที่ มี ภ าวะ
แทรกซ้อนแตกต่างกัน มีค่าน�้ำหนักอรรถประโยชน์
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.422-0.852 และค่าคุณภาพชีวิต
Thai-DQOL อยู ่ ร ะหว่ า ง 52.45-63.98 และ
ค่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน
ผลการศึกษาที่ได้มีความสอดคล้องกับการ
ศึ ก ษาของ Beaudet (19) โดยพบว่ า แต่ ล ะภาวะ
แทรกซ้อน มีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันออกไป และ
กลุ่มที่มีค่าสูงสุด คือ กลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
และกลุ ่ ม ที่ ต�่ ำ สุ ด ได้ แ ก่ ก ลุ ่ ม ที่ ถู ก ตั ด รยางค์ แต่
จะพบได้ว่า การให้ค่าน�้ำหนักของการถูกตัดรยางค์
ในบางการศึ ก ษาจะมี ค ่ า เป็ น ลบ (20) หรื อ แย่ ก ว่ า
การเสี ย ชี วิ ต ทั้ ง นี้ ค ่ า ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามมุ ม มอง
ของผูป้ ว่ ยทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละชาติ และแต่ละระดับ
ของการถูกตัดอวัยวะ
ค่าคุณภาพชีวิตเหล่านี้สามารถน�ำไปค�ำนวณ
ปี สุ ข ภาวะเพื่ อ ใช้ ใ นการศึ ก ษาความคุ ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ต่อไปได้ อย่างไรก็ตามพบว่าปัจจัย
ที่ท�ำให้คุณภาพชีวิตมีความแตกต่างอื่นๆ ที่เป็นไปได้
อีกเช่น ระยะการเจ็บป่วยของโรคเบาหวาน(21, 22),
ชนิ ด ของโรคเบาหวาน(21) และช่ อ งทางการให้ ย า
เพื่ อ ลดระดั บ น�้ ำ ตาล (23, 24) เป็ น ต้ น และจากผล
การศึกษา จะเห็นได้ว่าในบางปัจจัยเช่น อาชีพนั้น
การวัดคุณภาพชีวิต โดย EQ-5D จะสามารถพบ
ความแตกต่างได้ดีกว่า DQOL ทั้งนี้เนื่องจาก EQ-5D
จะมีมิติอื่นๆ ที่ถูกพิจารณาด้วย เช่น การเคลื่อนไหว
เป็นต้น ซึ่งมมีความเป็นไปได้ที่จะสัมพันธ์กับอาชีพ
ด้วย อาทิเช่น กลุ่มที่ไม่ประกอบอาชีพ อาจจะเป็น
กลุ่มเดียวกับกลุ่มที่เคลื่อนไหวล�ำบาก จนไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ เป็นต้น การจะหาค�ำตอบที่แน่ชัด
ต้องท�ำการศึกษาในกลุม่ เฉพาะเหล่านีต้ อ่ ไป ข้อค้นพบ
อีกประการคือ แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตเฉพาะ
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โรค Thai-DQOL นั้นมีความสัมพันธ์ กับค่า UW ได้
และสามารถน�ำไปท�ำนายค่าได้ แต่ด้วยข้อจ�ำกัดของ
ความแม่นย�ำ
ถึงแม้ว่าการศึกษานี้จะเป็นการศึกษาต้นแบบ
แต่ ก ารศึ ก ษานี้ ก็ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น งานอื่ น ๆ
เช่น SF-36 กับ DQOL(25) ซึ่งพบว่าทั้งสองมีความ
สอดคล้องกันเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามค�ำแนะน�ำ
โดยทัว่ ไปคือแบบสอบถาม DQOL จะมีความละเอียด
ในตัวโรค มากกว่า
สิ่งที่แตกต่าง คือ ปัจจัยที่ทดสอบแล้วไม่พบ
ความแตกต่างของคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยส�ำคัญ
ได้แก่ ระดับ HbA1C ซึ่งต่างจากการศึกษาก่อน
หน้านี้ (13) ทั้งนี้อาจจะเป็นจาก กลุ่มตัวอย่างได้มี
การเจาะ HbA1C ไม่ครบทุกราย ท�ำให้การกระจายตัว
ของข้อมูลไม่เพียงพอที่จะพบความแตกต่างได้ แต่
ปัจจัยที่มีความแตกต่างอื่นๆ เช่น ระดับน�้ำตาลอด
อาหาร และปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งการศึกษาก่อน
หน้านี้ก็มีข้อค้นพบที่คล้ายคลึงกัน เช่น กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นความดันโลหิตสูง แต่อยู่ในเมือง ก็จะมีคุณภาพ
ชีวิตที่สูงกว่า กลุ่มที่อยู่ในชนบท เป็นต้น(26)

สรุป

การศึกษานี้ พบว่าผูป้ ว่ ยเบาหวานมีคา่ คุณภาพ
ชีวิตในการวัดแบบน�้ำหนักอรรถประโยชน์ ตั้งแต่
0.42 (S.D. 0.26) ถึง 0.85 (S.D. 0.19) ต�ำ่ สุดในกลุม่ ที่
ถูกตัดรยางค์ และสูงสุดในกลุม่ ทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อน
ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลให้ มี ค วามแตกต่ า งนอกจากภาวะ
แทรกซ้อนแล้ว ก็ยังมีระดับของน�้ำตาลอดอาหาร
ที่อยู่อาศัย และอาชีพ ซึ่งการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่สุดในกลุ่มนี้คือ การเพิ่มการคุมได้ของเบาหวาน
และการลดภาวะแทรกซ้อน
การศึกษานี้ยืนยันความสัมพันธ์ของคะแนน
ที่ได้จาก DQOL และค่า UW ที่ได้จาก EQ-5D โดย
สามารถน�ำ ไปประยุกต์ในการค�ำ นวณหาค่ า UW
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จากค่า Thai DQOL ได้ แต่จ�ำเป็นที่ต้องค�ำนึงถึง
เพดานของค่า UW ที่ไม่สามารถเกิน 1 ไว้ด้วย

ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของการข้อมูล
การตัดรยางค์, และระยะเวลาการด�ำเนินของโรค
ดังนั้นหากมีการศึกษาต่อไปควรพิจารณาเพิ่มเติม
เรื่องรายละเอียด ของการตัดรยางค์ และระยะเวลา
การด�ำเนินของโรค เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง
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