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Abstract:
Purpose: To study the level of quality of life (QOL), social support 
and factors associated with quality of life in patients with limb 
ischemia. 
Design:descriptive research 
Method: Subjects of the study were one-hundred and twenty 
patients with limb ischemia, aged 18 years and over, who were 
receiving treatment at Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand during 
2002-2008.   Instruments for data collection consisted of 
demographic characteristics data, treatment data, social support 
data, and the Quality of Life Short Form 36 Health-Survey (SF-36) 
questionnaire. Data were collected from January 2008 to August 
2009 and analyzed using frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and Kruskal-Wallis Test. 
Mainfindings: Results of the study revealed that patients had an 
overall QOL at low levels ( < 75). QOL in each domain of SF-36: 
physical function, role limitation due to physical health problems, 
pain, social functioning, general mental health, role limitation due 
to emotional problems, vitality and general health perception were 
also at low levels. Patients of all treatment categories had high level 
of social support. Age, family status, occupation, underlying 
disease and duration of illness of patients with limb ischemia were 
significantly associated with QOL. Income and methods of 
treatment were also significantly associated with the physical 
function domain of patients with limb ischemia at p < .05 and .01 
consecutively. 
Conclusion and recommendations: Many factors for patients 
with limb ischemia have affected the QOL. These results can be 
used to develop a guideline of nursing care for these patients to 
improve quality of care and QOL.  
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บทคดัยอ่:  
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต ระดับการสนับสนุนทางสังคม 
และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยภาวะขาขาดเลอืด  
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิบรรยาย  
วธิดีำเนนิการวจิยั: ศกึษาในผูป้ว่ยภาวะขาขาดเลอืดทีม่ารบัการรกัษาในโรง
พยาบาลศริริาช ตัง้แตป่ ี2547-2552 จำนวน 120 ราย อายตุัง้แต ่18 ปขีึน้ไป 
โดยคดัเลอืกตามคณุสมบตัทิีก่ำหนดไว ้  เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ประกอบดว้ย แบบบนัทกึลกัษณะสว่นบคุคลของผูป้ว่ย ขอ้มลูดา้นการรกัษา 
แบบสอบถามคุณภาพชีวิต (SF-36) เก็บข้อมูลตั้งแต่มกราคม 2551   
ถงึ สงิหาคม 2552  วเิคราะหข์อ้มลูโดยแจกแจงความถี ่ คำนวณคา่ รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และ Kruskal-Wallis test  
ผลการวิจัย: พบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยภาวะขาขาดเลือดอยู่ใน
ระดับต่ำ (เกณฑ ์ < 75 คะแนน) และคุณภาพชีวิตรายด้านในแต่ละองค์
ประกอบ ไดแ้ก ่ ความสามารถในการทำหนา้ทีข่องรา่งกาย บทบาททีถ่กูจำกดั
จากปัญหาทางด้านร่างกาย ความเจ็บปวด บทบาททางสังคม สุขภาพจิต 
บทบาททีถ่กูจำกดัอนัเนือ่งมาจากปญัหาทางดา้นอารมณ ์ ความกระฉบักระเฉง 
และความคดิเหน็ดา้นสขุภาพทัว่ไป อยู่ในระดบัตำ่เชน่กนั กลุม่ตวัอยา่งไดร้บั
การสนบัสนนุทางสงัคมในระดบัดีในทกุวธิกีารรกัษา ปจัจยัดา้นอาย ุสถานภาพ
ในครอบครวั อาชพี โรครว่ม และระยะเวลาการเจบ็ปว่ยมผีลตอ่คณุภาพชวีติ
โดยรวมของผูป้ว่ยภาวะขาขาดเลอืด (p < .01) และยงัพบวา่รายไดแ้ละชนดิ
การผา่ตดัรกัษา มผีลตอ่คะแนนคณุภาพชวีติดา้นความสามารถในการทำหนา้ที่
ของรา่งกายอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .05, p < .01 ตามลำดบั)  
สรปุและขอ้เสนอแนะ: ผูป้ว่ยภาวะขาขาดเลอืดมปีจัจยัหลายประการทีส่ง่ผล
ตอ่คณุภาพชวีติ ซึง่ทมีสขุภาพควรนำความรูน้ี้ ไปใช้ในการพฒันาแนวทางใน
ดแูลผูป้ว่ย เพือ่ปรบัปรงุพฒันาคณุภาพการดแูลผูป้ว่ยใหม้ปีระสทิธภิาพ และ
สง่เสรมิคณุภาพชวีติผูป้ว่ยใหด้ขีึน้ 
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