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Abstract
 Purpose: To compare quality of life and related factors between women receiving hemodialysis 
(HD) and continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD).
 Design: A secondary data analysis. 
 Method: A sample of 100 HD women and 100 CAPD women aged 18 years and above who 
received dialysis for at least three months were included in the study.  Primary data were collected 
by using demographic questionnaire, Female Sexual Function Index (FSFI), Center for  
Epidemiologic Study-Depression Scale (CES-D), Dyadic Adjustment Scale (DAS), and Thai version 
of WHO’s Quality of Life Brief questionnaire (WHOQOL–BREF–THAI).  Data were analyzed by 
using descriptive statistics and multiple regression analysis.
 Main findings: The results indicated significantly higher sexual function and marital  
relationship in HD women compared to CAPD women, but no difference in depression was found.  
When explored the associations between the quality of life scores and dialysis modality by multiple 
regression analysis, the results showed that different dialysis modality affected quality of life.  The 
scores of overall quality of life and all component scales were significantly higher in HD women  
(p < .001).
 Conclusion and recommendations: Women with dialysis, especially CAPD women are at risk 
for poor quality of life.  They should receive care to promote their quality of life.  In doing so, they 
will be able to live better with their chronic illness and prolong treatment.  
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คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี ่ยวข้องในผู้หญิงที่ได้รับการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม และล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง: 
การศึกษาเปรียบเทียบ*

อรวมน ศรียุกตศุทธ, DSN1 นพพร ว่องสิริมาศ, ปร.ด.1 ณัฏยา ประหา, พย.ม.1 
ประพัฒน์สินี ประไพวงษ์, พย.ม.1

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องระหว่างผู้หญิงท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ือง 
ไตเทียม	และผู้หญิงท่ีได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเน่ือง
 รูปแบบการวิจัย:	การวิเคราะห์ทุติยภูมิ	
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงท่ีได้รับการฟอกเลือด	100	คน	และได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบ 
ต่อเน่ือง	100	คน	อายุ	18	ปี	ข้ึนไป	ล้างไตมาแล้วอย่างน้อย	3	เดือน	ข้อมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคล	แบบสอบถามการทำาหน้าท่ีทางเพศ	แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า	แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส	
และแบบสอบถามคุณภาพชีวิต	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	และสถิติถดถอยพหุคูณ
 ผลการวิจัย: ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้หญิงกลุ่มฟอกเลือดมีการทำาหน้าท่ีทางเพศและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส 
ดีกว่ากลุ่มล้างไตทางช่องท้องอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ส่วนภาวะซึมเศร้าของท้ังสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน	เม่ือทดสอบความ
สัมพันธ์ระหว่างคะแนนคุณภาพชีวิตกับวิธีการล้างไตโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณพบว่า	 ผู้หญิงกลุ่มฟอกเลือดด้วยเคร่ือง 
ไตเทียมมีคุณภาพชีวิตดีกว่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท้ังโดยรวมและรายด้าน	(p	<	.001)
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ผู้หญิงท่ีได้รับการล้างไตโดยเฉพาะการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเน่ืองมีความเส่ียงต่อ
คุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี	 ควรได้รับการดูแลเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน	และสามารถปรับตัวอยู่กับภาวะโรคเร้ือรัง	 และ 
การรักษาท่ียาวนานได้ต่อไป
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