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Abstract
 Purpose: To study predictive power of health literacy, self-management, functional status, 
patient engagement, and perceived person-centered care on quality of life of knee osteoarthritis 
patients after knee arthroplasty.
 Design: Predictive study design.
 Methods: The sample consisted of 112 patients with primary osteoarthritis of the knee after 
first arthroplasty in one tertiary hospital in Bangkok, who came to follow-up at 3 – 6 months after 
surgery.  Data were collected using personal data questionnaire, the assessment of quality of life - 8D, 
patient health engagement scale, patient activation measure, health literacy questionnaires,  
consultation care measure, and modified Western Ontario and McMaster Universities  
osteoarthritis index.  Data were analyzed using descriptive statistics and multiple regression  
analysis.
 Main findings: Health literacy, self-management, functional status, patient engagement, and 
perceived person-centered care were accounted for 33.4% of variance in quality of life of patients 
with statistical significance (R2 = .334, F = 10.629, p < .05).  Only functional status, patient  
engagement, and self-management could significantly predict quality of life of patients with  
arthroplasty (β = - .335, .249, .184, p < .05, respectively) 
 Conclusion and recommendations: Nurses should be aware of promoting functional status 
and self-management in patients and develop care models by allowing the patients to engage in 
healthcare, plan and modify personal healthcare models.  This could lead to better quality of life 
among the patients with osteoarthritis of the knee after arthroplasty.
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ปัจจั ยทำ านายคุณภาพชี วิ ตผู้ ป่ วยข้อ เข่ า เสื่ อมหลั งผ่ าตั ด 
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม*
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาอำานาจการทำานายของความแตกฉานทางสุขภาพ	การจัดการตนเอง	ภาวะการทำาหน้าท่ี	
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย	 และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือม
หลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม
 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานาย
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	112	คน	เป็นผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือมปฐมภูมิหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียมคร้ัง
แรกท่ีมารับการตรวจติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด	3-6	เดือน	ณ	โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร	
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส่วนบุคคล	 แบบประเมินคุณภาพชีวิต	 แบบวัดความรับผิดชอบต่อสุขภาพของ 
ผู้ป่วย	แบบสอบถามการจัดการตนเอง	แบบประเมินความแตกฉานทางสุขภาพ	แบบสอบถามการรับรู้การดูแลแบบบุคคล
เป็นศูนย์กลาง	และแบบประเมินภาวะการทำาหน้าท่ี	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์การถดถอยพหุ
 ผลการวิจัย: ความแตกฉานทางสุขภาพ	การจัดการตนเอง	ภาวะการทำาหน้าท่ี	 ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของ 
ผู้ป่วย	และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางสามารถร่วมกันทำานายของคุณภาพชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือมหลังผ่าตัด
เปล่ียนข้อเข่าเทียมได้ร้อยละ	33.4	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(R2	=	.334,	F	=	10.629,	p	<	.05)	โดยปัจจัยท่ีสามารถ
ทำานายคุณภาพชีวิตได้สูงสุดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 คือ	ภาวะการทำาหน้าท่ี	 (β	=	 -	 .335,	p	<	 .05)	 รองลงมา	 คือ	 
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย	(β	=	.249,	p	<	.05)	และการจัดการตนเอง	(β	=	.184,	p	<	.05)	ตามลำาดับ	
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	พยาบาลควรตระหนักถึงการส่งเสริมภาวะการทำาหน้าท่ีและการจัดการตนเองท่ีเหมาะสม 
ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม	พัฒนารูปแบบการพยาบาลโดยการให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสุขภาพ	
วางแผนและปรับรูปแบบการดูแลสุขภาพของตนเอง	ซ่ึงจะนำาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
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