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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงค : เพ่ือแปลแบบสอบถาม KDQOL-SFTM (Kidney Disease Quality of Life-Short FormTM) เวอรชัน 1.3 
เปนภาษาไทย และประเมินเนื้อหาของแบบสอบถามฉบับภาษาไทย ดวยวิธีการสัมภาษณกระบวนการคิด วิธีการ : แปล
แบบสอบถาม KDQOL-SFTM เวอรชัน 1.3 และปรับปรุงเนื้อหาโดยใชการทดสอบกระบวนการคิดในการตอบแบบสอบถาม 
(cognitive testing) ดวยวิธี verbal concurrent probing จัดประเภทปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบจําลองกระบวนการคิดสี่ขั้นตอน (four 
stage model) ของ Tourangeau และคณะ ตัวอยางในการศึกษา คือ ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ไดรับการฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียมและการลางไตทางชองทองจํานวน 15 ราย ผลการศึกษา : แบบสอบถามตนฉบับสามารถแปลเปนภาษาไทยไดงาย 
พบปญหาจากการสัมภาษณกระบวนการคิดในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 72 ครั้ง จากการสัมภาษณ 3 รอบ  จัดกลุมปญหา
เปน 4 ประเภท ไดแก  ความเขาใจ (comprehension) 43 ครั้ง การนึกถึงขอมูลยอนหลัง (retrieval of information) 1 ครั้ง การ
ตัดสินใจ (judgment) 16 ครั้ง และการตอบคําถาม (response) 12 ครั้ง หลังการปรับแกแบบสอบถามในแตละรอบการสัมภาษณพบ
จํานวนครั้งของปญหาลดลง สรุป: การศึกษานี้พบวาแบบสอบถามตนฉบับสามารถแปลเปนไทยและเขาใจไดงาย แบบสอบถาม
ภาษาไทยมีความหมายเทียบเทากับแบบสอบถามตนฉบับภาษาอังกฤษ การสัมภาษณกระบวนการคิดในการตอบแบบสอบถาม
เปนวิธีที่ชวยใหแบบสอบถามมีความตรงทางเนื้อหา และชวยตรวจสอบปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ : แบบสอบถาม คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในโรคไต การสัมภาษณ
กระบวนการคิด 
 
รับตนฉบับ: 25 พย. 2552, รับลงตีพิมพ: 15 มค 2553 
ผูประสานงานบทความ: ขนิษฐา หอมจีน ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
E-mail: kanitha_homjean@hotmail.com  



Thai Journal of Pharmacy Practice 
                                  Vol. 2 No 1 Jan-Jun 2010 

บทนํา 

ไตวายเรื้อรัง (chronic kidney disease) เปนภาวะ
ที่อัตราการกรองผานหนวยไต (glomerular filtration rate) 
ต่ํากวา 60 มิลลิลิตร/นาที/ 1.73 ตารางเมตร เปนระยะเวลา
มากกวาหรือเทากับ 3 เดือน การทําหนาที่ของไตลดลงอยาง
ชา ๆ และตอเนื่อง ถาไมไดรับการรักษา การทําหนาที่ของไต
จะลดลงเรื่อย ๆ จนเขาสูภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย (end 
stage renal disease) ผูปวยตองไดรับการรักษาดวยการ
บําบัดทดแทนไต (renal replacement therapy) (1) จํานวน
ผูปวยกลุมนี้มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นตามอุบัติการณการเกิด
โรคเบาหวานที่เพ่ิมขึ้น สมาคมโรคไตแหงประเทศไทยเริ่ม
ลงทะเบียนผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต
ตั้งแตป พ.ศ. 2540 พบอุบัติการณการเกิดตอลานประชากร 
เทากับ 10.2 ความชุกเทากับ 30   อุบัติการณและความชุก
เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2546 อุบัติการณการเกิด
และความชุกเปน 82.8 และ 234.4 ตามลําดับ (2-4) ไตวาย
เรื้อรังระยะสุดทายเปนภาวะโรคที่มีคาใชจายในการรักษาสูง 
ขอมูลคาใชจายในการรักษาผูปวยที่ไดรับการฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียมและการลางไตทางชองทองในป พ.ศ. 2541-
2546  มีมูลคาถึง 270,000 และ 412,000 บาทตอคนตอป 
ตามลําดับ สําหรับคาใชจายในการรักษาผูปวยที่ไดรับการ
ปลูกถายไตมีมูลคา 260,000 บาทตอคนตอป คาดการณวา
จะเพ่ิมสูงขึ้นอีก 100,000 บาทตอคนตอปใน พ.ศ. 2547 (5) 
เปาหมายของการบําบัดทดแทนไตไมใชเพียงเพ่ิมอัตราการ
รอดชีวิตเทานั้น ผูปวยตองมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพที่ดี
ดวย โดยใหการรักษาที่มีเปาหมายหลักคือการเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตมากกวาอัตราการรอดชีวิต (6,7) เภสัชกรมีบทบาทใน
การประเมินคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูปวย เพ่ือชวยให
ทราบถึงผลกระทบของโรคและการรักษาที่สงผลตอรางกาย 
จิตใจ และสังคมซึ่งประเมินจากมุมมองของผูปวยเอง
นอกเหนือจากอาการแสดงทางคลินิกและผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ (8) นอกจากนั้นการวัดคุณภาพชีวิตยังใชใน
การประเมินผลลัพธของการรักษาและติดตามดูแลผูปวยทาง
คลินิก  

เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพในผูปวยที่
ไดรับการบําบัดทดแทนไต แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
เครื่องมือวัดแบบทั่วไป (generic instruments) และเคร่ืองมือ
วัดแบบเฉพาะโรค (disease-specific instruments) 
เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตแบบทั่วไปที่นิยมใชอยางแพรหลาย

ในผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต คือ แบบสํารวจสุขภาพ
และความผาสุก (Short From health survey-36 หรือ SF-
36) ซึ่งไดผานการแปลและทดสอบคุณสมบัติการวัดเชิง
จิตวิทยาดานความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามใน
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายซึ่งพบวา อยูในเกณฑดี (9) 
ขอดีของแบบสอบถามประเภทนี้ คือ นํามาใชกับกลุม
ประชากรไดอยางกวางขวาง และสามารถเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตระหวางผูปวยกลุมโรคตาง ๆ ได  แตขอเสีย คือ 
มีความไวตอการวัดความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพคอนขาง
นอยเมื่อเทียบกับเคร่ืองมือวัดแบบเฉพาะโรค เน่ืองจาก
คําถามในแบบสอบถามไมไดถามในประเด็นที่เฉพาะตอโรค
ไตวายระยะสุดทาย เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตแบบเฉพาะโรค
ที่นิยมใชมากที่สุดในการศึกษาผูปวยบําบัดทดแทนไต คือ 
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในโรคไตฉบับยอ  (Kidney 
Disease Quality of Life–Short FormTM หรือ KDQOL-
SFTM) แบบสอบถามนี้ไดถูกนํามาแปลเปนหลายภาษา เชน 
ภาษาสเปน อิตาเลียน เยอรมัน ญี่ปุน ฝรั่งเศส จีน ดัช 
เกาหลี โปรตุเกส และตุรกี (10-11) เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ี
ประกอบดวยเครื่องมือวัดแบบทั่วไปและแบบเฉพาะโรค 
คะแนนคุณภาพชีวิตสามารถทํานายความเสี่ยงตอการเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตของผูปวยลางไตได 
(12) มีหลายการศึกษาพบวาแบบสอบถามนี้มีคุณสมบัติการ
วัดเชิงจิตวิทยาอยูในเกณฑดี (13-17) รวมทั้งมีการศึกษาที่
นําแบบสอบถามนี้มาใช ในการติดตามการรักษาดาน
การแพทยในตางประเทศดวย (18-19) 
  สําหรับการศึกษาในประเทศไทย ปจจุบันยังไมมี
การนําแบบสอบถาม KDQOL-SFTM มาแปลและทดสอบ
คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาอยางเปนระบบและเปนทางการ 
การพัฒนาแบบวัดขึ้นใหมมีขอจํากัดเรื่องคาใชจายที่สูง และ
ตองใชระยะเวลานาน การนําแบบสอบถามที่สรางโดยผูอื่น
ซึ่งไดพิสูจนแลววาไดมาตรฐานมาแปลเปนภาษาไทยจะเปน
วิธีที่ชวยลดระยะเวลาและคาใชจายไดอยางมาก อยางไรก็
ตาม การนําแบบสอบถามที่สรางโดยผูอื่นมาใชตองอาศัย
กระบวนการแปลที่เหมาะสมรัดกุมเพ่ือใหเขากับวัฒนธรรม
ไทย และคงไวซึ่ งมาตรฐานของแบบสอบถามตนฉบับ 
นอกจากนี้ยังควรทดสอบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาอัน
ไดแก ความตรง (validity) ความเที่ยง (reliability) และความ
ไวตอการเปลี่ยนแปลง (responsiveness) เพ่ือใหขอมูลที่ได
จากแบบสอบถามมีความหมายสามารถสื่อถึงระดับคุณภาพ
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ชีวิตไดดี  การนําแบบสอบถามภาษาตางประเทศมาใชควร
ตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (content validity) ที่ไดจาก
การแปลแบบสอบถามและทําการปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือใหได
แบบสอบถามที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  (20-21) การ
ตรวจสอบความตรงชนิดนี้ทําไดหลายวิธี เชน อาศัยดุลย
พินิจจากผูเชี่ยวชาญ การเปรียบเทียบกับทฤษฎีที่เปนที่
ยอมรับ และการสัมภาษณกลุมประชากรเปาหมาย เปนตน  
การทดสอบกระบวนการคิดในตอบแบบสอบถาม (cognitive 
testing) เปนขั้นตอนการทดสอบแบบสอบถามในขั้นตน 
(pre-testing) โดยใชการสัมภาษณกระบวนการคิด 
(cognitive interview) ในกลุมประชากรเปาหมาย (22-24) 
ทํ า ให ท ราบป จ จั ยและข อจํ ากั ดที่ ส ง ผลต อการตอบ
แบบสอบถาม การทดสอบมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเขาใจวา
ผูตอบเขาใจและแปลผลคําถามอยางไร และชวยตรวจสอบ
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการนําแบบสอบถามไปใช วิธีนี้
สามารถใชปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความตรงทางเนื้อหา 
 กร ะบวนกา รคิ ด ในกา รตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวยส่ีขั้นตอนตามแบบจําลองกระบวนการคิดส่ี
ขั้นตอนของ Tourangaue และคณะ ไดแก ความเขาใจ 
(comprehension) การนึกถึงขอมูลยอนหลัง (retrieval of 
information)  การตัดสินใจ (judgment) และการตอบคําถาม  
(response) (22) วิธีการสัมภาษณกระบวนการคิดในการ
ตอบแบบสอบถาม แบงได 2 วิธี 1) think-aloud  เปนการ
สัมภาษณเพ่ือหาปญหาจากการตอบแบบสอบถามโดยใช
เทคนิคอธิบายความคิด วิธีนี้เนนกระตุนใหผูตอบพูดอธิบาย
ถึงวิธีคิดหรือกระบวนความคิดของตนเองในการตอบ
แบบสอบถาม 2) verbal probing เปนการสัมภาษณเพ่ือหา
ปญหาจากการตอบแบบสอบถามโดยใชคําถามที่ถูกกําหนด
ไวลวงหนาโดยผูวิจัย (standardized construction) หรืออาจ
เปนคําถามที่สรางขึ้นขณะสัมภาษณ (nonstandardized 
construction) วิธี verbal probing อาจทําโดยสัมภาษณ
ระหวางที่ผูตอบตอบคําถามเสร็จในแตละขอ (concurrent 
probing) หรือหลังจากที่ตอบแบบสอบถามดวยตนเองจน
เสร็จทั้งฉบับ (retrospective probing) ก็ได  
 

วัตถุประสงคการศึกษา 
เพ่ือแปลแบบสอบถาม KDQOL-SFTM เวอรชัน 1.3 

เปนภาษาไทยและประเมินความตรงทางเนื้อหาของ

แบบสอบถามฉบับภาษาไทยด วยวิ ธี ก าร สัมภาษณ
กระบวนการคิด  
    

วิธีการศึกษา  
การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา โดยเก็บ

ขอมูลครั้งเดียวแบบภาคตัดขวาง การศึกษาประกอบดวย 2 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การแปลแบบสอบถาม และขั้นตอน
ที่ 2 การนําแบบสอบถามไปทดสอบในกลุมตัวอยางดวย
วิธีการสัมภาษณกระบวนการคิด ผูวิจัยเลือกใชวิธี verbal 
concurrent probing เนื่องจากกลุมตัวอยางไมคอยกลาพูด
และอธิบายความไดนอย วิธี think aloud จึงไมคอยเหมาะสม 
  

กลุมตัวอยาง 
 โครงร า งการวิ จั ย ไดผ านการพิ จารณาของ

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ตัวอยางในการวิจัย คือ ผูปวย
นอกไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ไดรับการฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียมหรือลางไตทางชองทองระยะเวลามากกวาหรือ
เทากับ 3 เดือนขึ้นไป จํานวน 15 คน ซึ่งเลือกมาดวยการ
เ ลือกตั วอย า งตามสะดวก  เกณฑการคั ดผู ป วย เข า
ประกอบดวย 1) ผูปวยไทยที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเคร่ือง
ไตเทียมหรือลางไตทางชองทองระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป             
2) อายุ 18 ปขึ้นไป 3) สภาพรางกายพรอมที่จะใหขอมูล สา
มารสื่อสารและฟงภาษาไทยเขาใจได และ 4) ยินยอมให
ความรวมมือในการวิจัย สวนเกณฑการคัดออก คือ            
1) ไมสามารถไดยินการสนทนาในระยะปกติได และ            
2)  มีอาการทางจิตประสาทหรือไดรับยารักษาอาการดังกลาว 
 
          แบบสอบถาม KDQOL-SFTM เวอรชัน 1.3 
 แบบสอบถาม KDQOL-SFTM เวอรชัน 1.3 เปน
เครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตแบบเฉพาะโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดทาย พัฒนาขึ้นโดย Hays และคณะ (25)  

ประกอบดวยขอคําถาม 80 ขอ  คําถามแตละขอของ
แบบสอบถามสรางมาจากอาการแสดงของโรค ผลกระทบ
จากการรักษา รวมทั้งกิจกรรมที่สงผลตอคุณภาพชีวิตดาน
สุขภาพของผูปวย คําถาม 36 ขอแรก เปนสวนของ SF-36 
ซึ่งเปนแบบวัดทั่วไป อีก 43 ขอ เปนแบบวัดเฉพาะโรคที่
เฉพาะเจาะจงกับโรคไต และอีก 1 ขอ เปนการใหคะแนน
สุขภาพโดยรวม   ตัวเลือกตอบเปนแบบ Likert scale มี
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 1.4 แปลกลับจากฉบับภาษาไทย (จากขอ 1.3) 
เปนภาษาอังกฤษ (backward translation) โดยผูแปลชาว
ตางประเทศ 1 ทานซึ่งเปนอาจารยที่มีประสบการณในการ
สอนนักศึกษาและอาศัยในประเทศไทยมากกวา 10 ป และผู
แปลคนไทย 1 ทาน ผูแปลทั้งสองทานชํานาญการใชทั้ง 
ภาษาไทยและอังกฤษ ผูแปลทั้งสองแปลแบบสอบถามอยาง
เปนอิสระตอกัน 

จํานวนตัวเลือกตั้งแต 4-7 ตัวเลือก ชวงคะแนนที่เปนไปได
ของแบบสอบถามอยูระหวาง 0 ถึง 100 คะแนนสูงหมายถึง
คุณภาพชีวิตที่ดี  
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. การแปลแบบสอบถาม KDQOL-SFTM Version 1.3 
 คณะผู วิจัยขออนุญาตการแปลและทดสอบ
คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของแบบสอบถามจาก KDQOL 
Working group แปลแบบสอบถามตามแนวทางที่ KDQOL 
Working group กําหนด (28) สรุปเปนขั้นตอน ดังนี้ 

 1.5 ผูแปลกลับทั้ง 2 ทานนําแบบสอบถาม
ภาษาอังกฤษจากขอ 1.4 มาเปรียบเทียบและทําการปรับ
จนไดแบบสอบถามภาษาอังกฤษเพียงฉบับเดียว ผูวิจัยนํา
แบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษที่ไดมาเปรียบเทียบกับ
แบบสอบถามตนฉบับและปรับจนไดแบบสอบถาม
ภาษาไทยฉบับที่ 2 ซึ่งเปนฉบับที่สงใหผูเชี่ยวชาญทบทวน
ความถูกตองของเนื้อหาแบบสอบถาม 

 1.1 แปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 
(forward translation) โดยผูแปล 2 ทานทั้งสองทานที่
ชํานาญการใชทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ผูแปลทานที่ 1 และ 
2 แปลแบบสอบถามอยางเปนอิสระตอกัน การแปลทําเฉพาะ
สวนขอคําถามโรคไต และคําถามอิสระ รวม 44 ขอ เนื่องจาก
สวนของ SF-36 มีผูแปลและทดสอบคุณสมบัติการวัดเชิง
จิตวิทยาเรียบรอยแลว (26) การศึกษานี้จึงไมทําการทดสอบ
ในสวนนี้ซ้ําอีก ระหวางการแปลแบบสอบถาม ผูแปลตองให
คะแนนความยากงายในการแปลขอคําถามและตัวเลือกตอบ 
โดยมีชวงคะแนนที่เปนไปไดอยูระหวาง 0-100 (0 คะแนน 
หมายถึง ไมยากเลย และ 100 คะแนน หมายถึง ยากมาก
ที่สุด) 

 
2. การทบทวนแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญ 
 แพทยผูเชียวชาญโรคไตสองทานไดตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหาแบบสอบถามภาษาไทยฉบับที่ 2 
แบบสอบถามที่ปรับแกเน้ือความตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญแลว จะเปนฉบับท่ีนํามาทดสอบความเขาใจใน
กลุมผูปวยโดยใชการสัมภาษณกระบวนการคิดตอไป 
 

 1.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับแปลภาษาไทย
ทั้งสองฉบับจากขอ 1 มาเปรียบเทียบกันและทําการปรับ 
โดยมีหลักการคือทําใหความหมายตรงกับความหมายใน
ตนฉบับ และภาษาที่ใชเขาใจงาย 

3. การทดสอบกระบวนการคิดในการตอบแบบสอบถาม 
 คณะผู วิ จัยได พิจารณาเลือกตัวอยางคํ าถาม 
(probe) มาจากบทความหรือหนังสือท่ีเกี่ยวของกับ
กระบวนการคิดในการตอบแบบสอบถาม (22-23, 27) มาใช
เปนแบบสัมภาษณ แบบสัมภาษณสวนนี้มีคําถามทั้งหมด 31 
ขอ แบงเปนคําถามที่เฉพาะเจาะจง  (specific probe) 26 ขอ 
และไมเฉพาะเจาะจง (non-specific probe)  5 ขอ คําถามที่
เฉพาะเจาะจงจะจําเพาะกับขอคําถามขอใดขอหนึ่งของ
แบบสอบถาม KDQOL-SFTM ตัวอยางเชน ขอ 14ฉ “หายใจ
ไดไมเต็มที่” คําถามที่ใชสัมภาษณ คือ “คําวา หายใจไดไม
เต็มที่ ตามความรู สึกของคุณ หมายถึง ลักษณะอาการ
อยางไร” หรือ ขอ 15ซ “รูปลักษณภายนอกของทาน” คําถาม
ที่ใชสัมภาษณ คือ “คุณเขาใจความหมายคําวา รูปลักษณ วา
อยางไร” สวนขอคําถามที่ไมเฉพาะเจาะจงสามารถใชไดกับ
คําถามทุกขอของแบบสอบถาม ตัวอยางเชน แบบสอบถาม
หนานี้มีตรงไหนที่เขาใจยากหรือไม หรือแบบสอบถามหนานี้
มีคําถามขอไหนที่ยากในการตอบหรือไม เปนตน ต

 1.3 ใหคะแนนความเทียบเทาดานความหมาย 
(conceptual equivalence) ของขอคําถามและตัวเลือกตอบ
ของแบบสอบถามที่ไดจากขอ 1.2 เมื่อเทียบกับตนฉบับโดยผู
แปลอีก 2 ทาน (ผูแปลทานที่ 3 และ 4) ชวงคะแนนที่เปนไป
ไดอยูระหวาง 0-100 (0 คะแนน หมายถึง ไมเทียบเทากัน
เลย และ 100 คะแนน หมายถึง เทียบเทากันมากที่สุด) ใน
แตละขอ คะแนนความเทียบเทาที่ยอมรับไดคือคะแนน
มากกวา 75 กรณีที่นอยกวา 75 คะแนน ผูแปลทานที่ 1 และ 
2 ตองแปลขอคําถามและตัวเลือกตอบขอนั้นใหมจนกวาผู
แปลทานที่ 3 และ 4 ใหคะแนนความเทียบเทาดาน
ความหมายมากกวา 75 คะแนน ขั้นตอนนี้จะได
แบบสอบถามภาษาไทยฉบับที่ 1 

ัวอยาง
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คําถามที่ใชในการพิจารณาปญหาตามกระบวนการคิดตาม
จําลองกระบวนการคิดส่ีขั้นตอน มีดังนี้ 1) ตัวอยางคําถามที่
ใชพิจารณาปญหาเรื่องความเขาใจ เชน  คําวา “จัดการกับ
โรคไต ในความหมายของคุณ หมายถึงอะไร จงยกตัวอยาง” 
“อาการสับสน คุณเขาใจวา หมายถึง ลักษณะอาการอยางไร” 
“ตําแหนงที่แทงเข็มหรือทางออกของเลือด คุณคิดวา คือ 
ตําแหนงใดของรางกาย” 2) ตัวอยางคําถามที่ใชพิจารณา
ปญหาเรื่องการนึกขอมูลยอนหลัง เชน “คุณนึกถึงเหตุการณ
ที่เกิดในชวงระยะเวลากี่สัปดาหที่ผานมา” “คุณมีความลําบาก
ในการนึกขอมูลยอนหลังของคําถามนี้หรือไม เพราะอะไร” 3) 
ตัวอยางคําถามที่ใชพิจารณาปญหาเรื่องการตัดสินใจ เชน 
“คุณมั่นใจในการตอบคําถามขอน้ีมากแคไหน” “คุณจําขอมูล
ที่เกิดขึ้นไดดีแคไหน” 4) ตัวอยางคําถามที่ใชพิจารณาปญหา
เรื่องการตอบคําถาม เชน “สมมติวาในครั้งหนา ถาการนอน
หลับ หรือสุขภาพของคุณแยกวาตอนนี้หน่ึงระดับ ทานจะ
วงกลมลอมรอบเลขใด”  การสัมภาษณกระบวนการคิดในการ
ตอบแบบสอบถามใชวิธีการสัมภาษณตอหนา ในการตอบ
แบบสอบถาม KDQOL-SFTM กรณีผูปวยสามารถอาน
แบบสอบถามไดด วยตนเอง  ผู วิ จั ยจะใหผู ป วยตอบ
แบบสอบถามดวยตนเอง และทําการสัมภาษณตัวอยางครั้ง
ละ 1 คน  ระหวางสัมภาษณจะมีการบันทึกเสียงตลอดเวลา 
หลังการสัมภาษณ นําเทปบันทึกมาถอดความเพื่อหาปญหา 
ผูวิจัยวิเคราะหและแบงประเภทปญหาที่พบตามแบบจําลอง
กระบวนการคิดส่ีขั้นตอนของ Tourangaue  และคณะ  
ผูวิจัยปรับแกแบบสอบถามทุกครั้งหลังสัมภาษณตัวอยาง
ครบ 5 คน และทําการสัมภาษณซ้ําจนไดกลุมตัวอยาง 15 
คน  

ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูปวย (n=15) 
 

ขอมูลท่ัวไป  จํานวน (รอยละ) 

 เพศ 
   ชาย 10 (66.7) 

5  (33.3)    หญิง 
55.33±11.42  อายุ (ป) (คาเฉล่ีย±SD) 

 ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา 1 (6.67) 

       6 (40)    มัธยมศึกษา 
       6 (40)    อนุปริญญา 

1 (6.67)    ปริญญาตรี 
1 (6.67)    สูงกวาปริญญาตรี 

 อาชีพ 
10 (66.7)    ทํางาน 
5  (33.3)    ไมไดทํางาน 

 สถานภาพสมรส 
   แตงงาน 13 (86.7) 

 2  (13.3)    โสด 
 ผูดูแล 

   ไมตองอาศัยผูดูแล 11 (73.3) 
4   (26.7)    ตองอาศัยผูดูแล 

 วิธีการลางไต 
   ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 10 (66.7) 

5   (33.3)    ลางไตทางชองทอง 
 ระยะเวลาที่ไดรับการลางไต (ป)    

        (คาเฉล่ีย±SD)  
 

5.14 ± 4.33    ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 
 การวิเคราะหขอมูล 

1.63 ± 1.28    ลางไตทางชองทอง 
 ใชสถิติ เชิงพรรณนา  ไดแก ความถี่ รอยละ 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือแสดงขอมูลทั่วไป และ
ปญหาที่พบจากการสัมภาษณกระบวนการคิดในการตอบ
แบบสอบถามตามแบบจําลองกระบวนการคิดสี่ขั้นตอนของ
Tourangaue และคณะ  

 ยารักษาโรคไตวายเรื้อรัง 
      14 (93.3)    -กลุม erythropoietin 
      13 (86.7)    -กลุม phosphate binder 
      11 (73.3)    -กลุม iron supplement 
      9   (60)    -ยา sodium bicarbonate 

 
      8   (53.3)    -กลุม diuretics 

ผลการศึกษา       6   (40)    -กลุม angiotensin converting  
 ผูเขารวมการศึกษาทั้งหมด 15 คน (ตารางที่ 1) 
เปนเพศชาย 10 คน เพศหญิง 5 คน อายุเฉล่ีย คือ 55.33 ± 
11.42 ป ตัวอยางทุกรายมีระดับการศึกษาตั้งแตประถม 

     enzyme inhibitors/angiotensin    
     receptor blockers  

      5   (33.3)    -กลุม vitamin D 

7 



Thai Journal of Pharmacy Practice 
                                  Vol. 2 No 1 Jan-Jun 2010 

ตารางที่ 1 (ตอ) ขอมูลท่ัวไปของผูปวย (n=15) 
 

ขอมูลท่ัวไป  จํานวน (รอยละ) 

 จํานวนโรครวม 
       1 (6.7)    1 

4 (26.7)    2 
4 (26.7)    3 

       6 (40)   >3 
 ชนิดของโรครวม 

   ความดันโลหิตสูง 13 (86.7) 
7  (46.7)    ไขมันในเลือดสูง 
7  (46.7)    โรคหัวใจและหลอดเลือด 

      6  (40)    เบาหวาน 
      4  (26.7)    เกาต 
      2  (13.3)    ตับอักเสบ 

   อื่นๆ  4  (26.67) 
  สาเหตุของโรคไต 

      3  (20)    การตกผลึกยูเรตที่ไต 
      3  (20)    กรวยไตอักเสบ  
      4  (26.7)    เบาหวาน 

   ความดันโลหิตสูง      11 (73.3) 
      1  (6.7)    อื่นๆ 

 
ประถมศึกษาขึ้นไป สวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ (8 
คน) สามารถชวยเหลือตนเองได ผูปวยแตละรายมีโรครวม
ตั้งแต 1 โรคขึ้นไป  โรครวมที่พบมาก 4 อันดับแรก คือ 
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง 
และเบาหวาน สาเหตุการเกิดโรคไตสวนใหญเกิดจากความ
ดันโลหิตสูง (รอยละ 73.33)  สวนใหญไดรับการรักษาดวยวิธี
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (รอยละ 66.67) กลุมฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียมมีระยะ เวลาที่ไดรับการลางไตนานกวา
กลุมลางไตทางชองทอง 5.14 ป และ 1.63 ตามลําดับ   ยาที่
ผูปวยไดรับการรักษา คือ กลุม erythropoietin กลุม 
phosphate binder และกลุม iron supplement รอยละ 93.33 
86.67 และ 73.33 ตามลําดับ 
 
การแปลแบบสอบถาม 
 จากการแปลแบบสอบถามตนเปนภาษาไทย
พบวา คําถามสวนใหญสามารถแปลเปนไทยไดงาย โดยผู

แปลคนที่ 1 และ 2 ใหคะแนนความยากของการแปล เทากับ 
7.53±5.09 และ 9.40±4.08 ตามลําดับ (จากคะแนนเต็ม 
100) อยางไรก็ตาม พบปญหาในการแปลวลีคําถามและ
ตัวเลือกการตอบบางคํา  โดยพบปญหาในการแปลขอคําถาม
ที่มีศัพทเฉพาะทางเกี่ยวกับการลางไต   2 ขอ ไดแก วลี  
“problems with your access site” ในคําถามขอ 14l   และ 
“problems with your catheter site” ในคําถามขอ 14m  ซึ่ง
การแปลความหมายตรงตามวลีอาจทําใหผูปวยไมเขาใจวา
หมายถึงตําแหนงใดของรางกาย นอกจากนี้ยังพบขอคําถาม
ที่ไวตอความรูสึก ไดแก วลี “enjoying sex” ในคําถามขอ 
16a การแปลตามวลีไดเปน สนุกในการมีเพศสัมพันธ หรือมี
ความเพลิดเพลินในการมีเพศสัมพันธ เพ่ือหลีกเล่ียงการไว
ตอความรู สึกของผูตอบ ผูวิจัยจึงใหความหมายวา “มี
ความสุขกับการมีเพศสัมพันธ” เชนเดียวกับ วลี “becoming 
sexually aroused”  ขอ 16b การแปลตามวลีไดเปนการเรา
อารมณทางเพศหรือการตื่นตัวทางเพศ ผูวิจัยจึงเล่ียงการใช
คําเปน “การกระตุนทางเพศ” เพ่ือลดความไมสะดวกใจใน
ก า รตอบแบบสอบถาม  แต ยั ง ค ง ค ว ามหมายต าม
แบบสอบถามตนฉบับและเขากับวัฒนธรรมไทย สวนของ
ตัวเลือกการตอบ วลี “ mostly true” ผูแปลใหความหมายวา 
“คอนขางถูกตอง” แตผูวิจัยคิดวาควรแปลเปน “ถูกตอง
คอนขางมาก” เพราะจะทําใหผูตอบเขาใจไดงายกวา 
เชนเดียวกับวลี “mostly false” ผูวิจัยคิดวาควรให
ความหมายวา “ถูกตองคอนขางนอย” แทน “คอนขางจะไม
ถูกตอง” เพ่ือใหผูตอบเขาใจไดงาย หลังการปรับแก
แบบสอบถาม ผูวิจัยใหผูแปลอีก 2 ทานใหคะแนนความ
เทียบเทาดานความหมาย (conceptual equivalence) กับ
แบบสอบถามตนฉบับ คะแนนเทากับ 86.69±7.59 (จาก
คะแนนเต็ ม  100) ส วน ในขั้ นตอนการแปลกลั บ เป น
ภาษาอังกฤษใชผูแปลอีก 2 ทาน พบวาแบบสอบถามที่ได
จากการแปลทั้ง 2 ฉบับ มีความคลายคลึงกันทั้งในรูปของวลี
และความหมาย แมวาขอคําถามบางขอจะมีการใชคําศัพทที่
ตางจากตนฉบับเดิมอยูบาง แตความหมายที่ไดไมแตกตาง
กัน  
 
การทบทวนแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญ 
 อาจารยแพทยหนวยวักกะวิทยา  (หนวยไต ) 
โรงพยาบาลศิริราช 2 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของ
เนื้อหาของแบบวัด และไดใหความคิดเห็นวา เนื้อหาของ
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แบบสอบถามโดยภาพรวมแลวแปลไดถูกตองและสามารถ
เขาใจไดงาย แตมีขอเสนอแนะบางประการ  ดังนี้ ประโยค 
ขอ 13 “คําถามตอไปนี้ถามเกี่ยวกับ คุณรูสึกอยางไรและสิ่ง
ตาง ๆ ดําเนินไปอยางไรในชวง 1 เดือนที่ผานมา” 
เปล่ียนเปน “คําถามตอไปนี้ถามเกี่ยวกับความรูสึกและส่ิง
ตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตในชวง 1 เดือนที่ผานมา” เพ่ือให
กระชับและเขาใจไดงายขึ้น  ขอ 12ค “ฉันรูสึกหงุดหงิดกับ
การจัดการกับโรคไต” เปล่ียนเปน “ฉันรูสึกวุนวายใจกับการ
จัดการกับโรคไต” เนื่องจากตรงกับความหมายของ
ภาษาอังกฤษมากกวา ขอ 15ก จากประโยคเดิม “การจํากัด
ของเหลว” เปล่ียนเปน “การจํากัดน้ําดื่ม” เพ่ือใหความหมาย
ชัดเจนมากขึ้น และขอ 14ฏ จากประโยคเดิม “ปญหา
เกี่ยวกับบริเวณที่แทงเข็มหรือทางออกของเลือด”เปล่ียนเปน 
“ปญหาเกี่ยวกับบริเวณที่แทงเข็มหรือทางออกของสายฟอก
เลือด” ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับแกไปทดสอบในกลุม
ตัวอยางโดยการสัมภาษณกระบวนการคิดตอไป ตัวอยางขอ
คําถามบางขอของแบบสอบถามฉบับที่นํ าไปทดสอบ
กระบวนการคิดแสดงดังภาคผนวก ก 

ตารางที่ 2  จํานวนครั้งของปญหาที่พบจากการสัมภาษณ
กระบวนการคิดซึ่งแบงตามแบบจําลองกระบวนการคิดส่ี
ขั้นตอนของ Tourangeau และคณะ 
การสัมภาษณรอบท่ี    1 2 3 

n = 5 n = 5 n = 5 

36 19 17 จํานวนคร้ังของปญหาท่ีพบ      
(ตอหนึ่งรอบการสัมภาษณ) 
แบงตามประเภท           

ความเขาใจ 23 12 8 
การนึกขอมูลยอนหลัง   1 0 0 
การตัดสินใจ 7 4 5 
การตอบคําถาม 5 3 4 

 
สับสน” ขอท่ี 15ฉ “รูปลักษณ” ขอท่ี 18ค “ระหวางวัน” ขอท่ี 
20 “งานที่ไดรับคาตอบแทน” เปนตน สวนปญหาการนึก
ขอมูลยอนหลัง มีผูปวยเพียงหนึ่งรายที่มีปญหาเนื่องจากเพิ่ง
ไดรับการลางไตทําใหการนึกขอมูลยอนหลังทําไดลําบาก
เน่ืองจากผูตอบยังไมพบปญหาที่เกิดขึ้น 

    ดานปญหาการตัดสินใจ ผูปวยบางรายไมสามารถ
ตอบคําถามไดทันที เนื่องจากตัวเลือกการตอบมีหลายระดับ 
และตัวเลือกการตอบมีความคลายคลึงกัน ผูวิจัยตองอาน
ทวนตัวเลือกการตอบซ้ําทุก ๆ 2-3 ขอคําถามเพื่อชวยให
ผูปวยเลือกตัวเลือกการตอบไดถูกตอง บางปญหาเกิดจากขอ
คําถามที่ไวตอความรูสึก เชน คําถามที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
ทางเพศ (ขอ 15ช และขอ16) ผูปวยมักไมกลาตอบเนื่องจาก
กลัวถูกตําหนิ และสถานที่ใชสัมภาษณไมเหมาะสม หรือ
ผูปวยบางรายที่เกษียณอายุราชการแตไดรับเงินบํานาญทุก
เดือน อาจมีปญหาในการตอบคําถามบางขอ ตัวอยาง เชน 
ในชวง 1 เดือนที่ผานมา ทานทํางานที่ไดรับคาตอบแทน
หรือไม (ขอ 20) ผูตอบมักจะตอบวาใช หรือ สุขภาพของทาน
ทําใหทานไมสามารถทํางานที่ไดรับคาตอบแทนหรือไม (ขอ 
21)  ขาราชการเกษียณมักตอบวา ไมใช เนื่องจากไดรับเงิน
บํานาญทุกเดือน นอกจากนั้น กรณีขอคําถามเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ไมไดทํา เชน ความสามารถในการทํางานบาน 
หรือการถือของเวลาไปจายตลาดในเพศชาย อาจไดขอมูลไม
ตรงตามจริง 

การสัมภาษณกระบวนการคิดในการตอบแบบสอบถาม 
 ผูปวยตอบแบบสอบถาม KDQOL-SFTM ดวย
ตนเอง จํานวน 2 ราย และตอบโดยวิธีการสัมภาษณตอหนา 
13 ราย (รอยละ 86.67) ระยะเวลาที่ใชสัมภาษณตาม
แบบสอบถามและสัมภาษณกระบวนการคิดโดยเฉลี่ยเทากับ 
42.67±9.04 นาที การทดสอบพบจํานวนครั้งของปญหาที่ได
จากการสัมภาษณกระบวนการคิดจํานวน 72 ครั้ง จากการ
สัมภาษณทั้งส้ิน 3 รอบ ผูวิจัยแบงประเภทปญหาตาม
แบบจําลองกระบวนการคิดส่ีขั้นตอน ของ Tourangeau และ
คณะ พบจํานวนครั้งของปญหาที่พบมากอันดับแรก คือ 
ความเขาใจ จํานวน 43 ครั้ง อันดับสอง คือ ปญหาการ
ตัดสินใจ จํานวน 16 ครั้ง อันดับ 3 และ 4  คือ ปญหาการ
ตอบคําถาม 12 ครั้ง และปญหาการนึกขอมูลยอนหลัง 1 ครั้ง 
ตามลําดับ หลังสัมภาษณและทําการปรับปรุงแบบสอบถาม
แตละรอบพบวา แนวโนมจํานวนครั้งของปญหาลดลง 
คาเฉล่ียจํานวนครั้งของปญหาจากการสัมภาษณรอบท่ี 1, 2 
และ 3  เทากับ 7.2 3.8 และ 3.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

สําหรับปญหาความเขาใจสวนใหญเกิดจากไมเขาใจ
ความหมายและแปลความหมายของคําหรือวลีที่ใชไมถูกตอง 
ตัวอยางเชน ขอท่ี 12ข วลี “การจัดการโรค” ขอท่ี 13ฉ “รูสึก 

 ปญหาการตอบคําถาม เกิดจากความคลายคลึงกัน
ของตัวเลือกการตอบ เชน คอนขางจะไมพอใจ กับพอใจบาง 
ผูปวยบางรายไมสามารถแยกความแตกตางไดและแปล
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กิตติกรรมประกาศ ความหมายในทิศทางตรงกันขาม นอกจากนั้นพบผูปวยบาง
รายเลือกวงกลมคําตอบ 2 ขอในบรรทัดเดียวกัน ผู วิ จั ยขอขอบพระคุณ   อาจารย  นายแพทย

สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล และ อาจารย แพทยหญิงนลินี 
เปรมัษเฐียร ภาควิชาอายุรศาสตร สาขาวิชาวักกะวิทยา 
โรงพยาบาลศิริราช ที่ใหความอนุเคราะหชวยตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหาแบบสอบถาม และผูชวยศาสตราจารยรุง
เพ็ชร สกุลบํารุงศิลปที่ ใหความอนุเคราะหในการแปล
แบบสอบถาม 

           รายละเอียดการปรับปรุงเนื้อหาแบบสอบถาม 
KDQOL-SFTM เวอรชัน 1.3 แสดงในภาคผนวก ข 
 

สรุปและขอเสนอแนะ  
 แบบสอบถาม KDQOL-SFTM เวอรชัน 1.3 สามารถ
แปลเปนภาษาไทยไดงาย และมีความหมายตรงตามแบบ 
สอบถามตนฉบับภาษาอังกฤษ คําถามบางขอตองอาศัยการ
ปรับเนื้อความให เขากับวัฒนธรรมไทย  เชนเดียวกับ
การศึกษาประเทศเกาหลี (16) คําถามขอ 13f “did you 
become confuse?” ผูตอบสวนใหญไมเขาใจตองอธิบาย
ความเพ่ิมเติมในวงเล็บวา สับสนเรื่องสถานที่ เวลา หรือ 
บุคคล และคําถามขอ 19b “the support you receive from 
your family and friends” สังคมชาวเกาหลีสวนใหญอาศัยอยู
เปนครอบครัวใหญ จึงมีความสัมพันธกับเครือญาติมากกวา
เพ่ือน จึงเปล่ียนคําถามเปน “the support you receive from 
your family or friends” การสัมภาษณกระบวนการคิดในการ
ตอบแบบสอบถามสามารถตรวจสอบปญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
แงของการนําแบบสอบถามไปใช และชวยใหแบบสอบถามมี
ความตรงทางเนื้ อหา  ผู วิ จั ยจัดกลุมปญหาที่พบตาม
แบบจําลองกระบวนการคิดส่ีขั้นตอนของ Tourangeau และ
คณะ ปญหาเกิดจากไมเขาใจความหมายของคําหรือวลีที่ใช
มากที่สุด แตหลังจากปรับแกแบบ สอบถามแตละรอบของ
การสัมภาษณ พบวาผูปวยเขาใจคําและวลีที่ใชมากขึ้น และ
จํานวนครั้งปญหาลดลง แตมีคําถามบางขอที่ไมสามารถ
ปรับแกไดจากการสัมภาษณและตองระมัดระวังในการแปล
ผล เชน คําถามที่ถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไมไดทํา หรือ
คําถามขอ 20 ถามวา ในชวงหน่ึงเดือนที่ผานมาทานทํางาน
ที่ไดรับคาจางใชหรือไมในกลุมขาราชการเกษียณ ซึ่งมักจะ
ตอบวา ใช ทั้ง ๆ ที่ไมไดทํางานแลว เปนตน อยางไรก็การ
นําแบบสอบถามไปใชจริง ควรมีการทดสอบคุณสมบัติเชิง
จิตวิทยาของแบบสอบถามซึ่งคณะผูวิจัยกําลังดําเนินการอยู 
เพ่ือใหคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามมีความหมายสามารถ
ส

 ขอขอบพระคุณ พันตรีหญิงศนิตา หิรัญรัศมี และ
พันตรีหญิงนงลักษณ โตรักษา พยาบาล ผูชวยพยาบาล และ
เจาหนาที่หนวยไตเทียมและลางไตทางชองทอง โรงพยาบาล
พระ มงกุฎเกลาที่อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล และ
ขอขอบพระคุณผูปวยที่เขารวมเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้
ทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 
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for use and scoring. CA: RAND, Santa Monica. 
1997:1-39. 

     - 13ก: คุณแยกตัวออกจากคนอื่นที่อยูรอบตัวคุณ 
     - 13จ: คุณเขากับผูอื่นไดดี 

26. วัชรี เลอมานกุล และปารณีย มีแตม.การทดสอบ
คุณสมบัติของแบบสอบถาม SF-36 ภาษาไทยฉบับแปล
ใหม. ไทยเภสัชสาร. 2548:69-88.  

14. ในชวงหนึ่งเดือนที่ผานมา ทานถูกรบกวนโดยอาการ
เหลานี้มากนอยเพียงใด 
     - 14ก: ปวดเมื่อยกลามเนื้อ 

27. Gordon BW. Cognitive interview: a tool for 
improving questionnaire design. Thousand Oaks, 
California: Sage, 2005. 

     - 14ค: เปนตะคริว 
     - 14ฉ: หายใจไดไมเต็มที่ หรือหายใจแลวเหน่ือย 
15. ชีวิตประจําวันของบางคนไดรับผลกระทบจากโรคไตใน
ขณะท่ีผูอื่นไมไดรับผลกระทบ โรคไตรบกวนทาน 
มากนอยเพียงใด ในเรื่องตอไปนี้ 

28. KDQOL Working Group. Translation Steps. [Cited 4 
Aug 2008.] Available from URL: www.med.ucla.edu 

      /kdqol/page7.htm.      - 15ง: ความสามารถในการเดินทางไปที่ตาง ๆ 
     - 15ซ: ลักษณะรูปรางภายนอกของคุณ  
18. ในชวงหนึ่งเดือนภาคผนวก ก ที่ผาน มี ส่ิงเหลานี้ เกิดขึ้นกับทาน
บอยครั้งเพียงใด ตัวอยางคําถามของแบบวัด KDQOL-SFTM 
 - 18ค: งวงนอนระหวางวัน 12.  ขอความแตละขอความตอไปนี้ ถูกตองหรือไมถูกตอง 

มากนอยเพียงใดสําหรับทาน 24. ขอความแตละขอความตอไปนี้ ถูกตองหรือไมถูกตอง 
มากนอยเพียงใดสําหรับทาน      - 12ก: โรคไตรบกวนชีวิตของฉันมากเกินไป 
    - 24ข:  เจาหนาที่หนวยลางไตชวยเหลือใหฉันตอสูกับ
โรคไตได 

     - 12ง: ฉันรูสึกเปนภาระของครอบครัว 
13. คําถามตอไปนี้ถามเกี่ยวกับความรูสึกและสิ่งตางๆในการ
ดําเนินชีวิตในชวงหน่ึงเดือน     ที่ผานมา   
      กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคําตอบที่ใกลเคียงกับความรูสึก
ของทานมากที่สุด ในชวงหนึ่งเดือนที่ผานมา ทานมี
ความรูสึกตอไปนี้ บอยแคไหน 

ภาคผนวก ข 
การปรับปรุงเน้ือหาของแบบวัด KDQOL-SFTM 

เน้ือหากอนปรับปรุง เน้ือหาหลังปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 
 คําอธิบายการตอบแบบสอบถาม 

วงกลมเลือกคําตอบในแตละ
บรรทัด 

วงกลมเลือกหนึ่งคําตอบในแต
ละบรรทัด 

กรณีผูปวยตอบแบบสอบถามดวยตนเองเกิดปญหาการวงกลม
เลือกคําตอบมากกวาหนึ่งคําตอบในขอคําถามขอเดียวกัน 

  คําถามขอ 12ข 
เวลาของฉันหมดไปกับการ ผูปวยบางกลุม เชน ผูที่มีระดับการศึกษาระดับประถม ศึกษาและ

มัธยมศึกษาไมเขาใจความหมายคําวา “การจดัการโรค” ทําใหไม
สามารถตอบคําถามได 

เวลาของฉันหมดไปกับการ
จัดการโรคไตมากเกินไป รักษาโรคไตมากเกินไป 

  คําถามขอ 13ก 
คุณแยกตัวออกจากคนอื่นที่ วลี “คนอื่นที่อยูรอบตัวคุณ” ชวยขยายความใหผูปวยเขาใจไดงาย

มากขึ้น 
คุณแยกตัวเองออกจากคน

อยูรอบตัวคุณรอบขาง  
  คําถามขอ 13ฉ 
คุณรูสึกสับสนหรือมึนงงคุณรูสึกสับสน  ผูปวยหลายรายไมเขาใจและอธิบาย “อาการสับสน” ไมไดวา

หมายถึงอาการอยางไร  
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ภาคผนวก ข (ตอ) 
การปรับปรุงเน้ือหาของแบบวัด KDQOL-SFTM 

 

เน้ือหากอนปรับปรุง เน้ือหาหลังปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 
หายใจไดไมเต็มที่ หรือหายใจเหนื่อยคําถามขอ 14ฉ  หายใจไดไมเต็มที่ 

 
 ปรับตามคําแนะนําของผูปวย คําวา “หายใจ

เหนื่อย” ผูปวยสวนใหญเขาใจไดงายกวา 

ลักษณะรูปรางภายนอกคําถามขอ 15ซ รูปลักษณของคุณ ของคุณ ผูปวยสวนใหญไมเขาใจวาหมายถึงอะไร บาง
รายใหความหมายเฉพาะดานการแตงตัว 

  คําถามขอ 17  
ถาทานคิดวาการนอนหลับของทานอยู ผูปวยสวนเขาใจคําวา ครึ่ง มากกวา คําวา 

กึ่งกลาง 
ถาทานคิดวาการนอนหลับของทานอยู
กึ่งกลางระหวาง แยมาก กับ ดีมาก ระหวางครึ่งของ แยมาก กับ ดีมาก 

  คําถามขอ 18ข  
นอนไดเพียงพอตามนอนไดมากเทาที่ตองการ ตองการ ผูปวยบางรายตีความวา “นอนไดมากเทาที่

ตองการ” หมายถึง นอนไดครบชั่วโมงตามที่
ตนเองสามารถนอนไดในแตละวัน แมวาจะไม
เพียงพอกับความตองการของรางกาย 

งานที่ไดรับคาจางคําถามขอ 20  งานที่ไดรับคาตอบแทน 
 

 ผูปวยมีความเขาใจวลีแตกตางกันออกไป บาง
รายเขาใจวา หมายถึง งานที่ทําแลวไดส่ิงของ
ตอบแทน และบางรายเขาใจวา หมายถึง งาน
รายไดเสริมไมใชงานประจํา 

  คําถามขอ 23 
ใหทานคิดถึงการดูแลรักษาเกี่ยวกับการ
ลางไตที่ทานไดรับจากเจาหนาที่ลางไต

ผูปวยสวนใหญไมสามารถตอบคําถามได
เน่ืองจากไมแนใจวาคําถามขอนี้ตองการให
ผูตอบใหคะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับใคร 

ใหทานคิดถึงการดูแลรักษาเกี่ยวกับการ
ลางไตที่ทานไดรับ โดยวัดจากความพึง
พอใจ  

 
ในเรื่องของความพึงพอใจ  
เจาหนาที่หนวยลางไตชวยเหลือและ การขยายความเพิ่มชวยใหผูปวยเขาใจงายขึ้น คําถามขอ 24ก  เจาหนาที่หนวยลางไต

สนับสนุนใหฉันพ่ึงตนเองใหมากที่สุด
เทาที่ทําได 

สนับสนุนใหฉันพ่ึงตนเองใหมากที่สุด
เทาที่ทําได 
  ตัวเลือกตอบ  
  ขอ 16  
ไมมี........1          หากเลือกหมายเลข ผูปวยบางรายไมเขาใจคําวาขอนี้ หมายถึง 

การเลือก หมายเลข 1 หรือ 2 
ไมมี........1          หากเลือกขอน้ีใหขาม
ไปตอบคําถามขอ 17 ตอ 1ใหขามไปตอบคําถามขอ 17 ตอ 

มี.............2 มี.............2 
ไมมีปญหา มปีญหาเล็กนอย  ไมมีปญหา มปีญหาเล็กนอย  เพ่ือใหผูตอบเห็นความแตกตางของระดับ

ตัวเลือกการตอบไดชัดเจนขึ้น มีปญหาบาง มีปญหามาก มีปญหาปานกลาง  มีปญหามาก  
มีปญหามากที่สุด มีปญหามากที่สุด 
ไมพอใจมาก คอนขางจะไมคอยพอใจ 
พอใจบาง พอใจมาก 

ไมพอใจมาก ไมคอยพอใจ พอใจบาง 
พอใจมาก 

ผูปวยบางรายไมเขาใจวา วลี “คอนขางจะ” ให
น้ําหนักไปในทิศทางสวนมากหรือสวนนอย 
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Abstract 
Objective: To translate the Kidney Disease Quality of Life-Short From version 1.3 (KDQOL-SFTM 1.3) 

questionnaires into Thai and evaluate the content of the questionnaire by using cognitive interviewing. Methods: The 
questionnaire was translated and improved according to the findings from cognitive interviewing.  Fifteen interviews using 
verbal concurrent probing were conducted among hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. 
Identified problems were categorized according to Tourangeau’s four-stage model. Results: We did not observe 
translation difficulties. Seventy two problems were identified from three iterative rounds of interviews. Forty three involved 
comprehension, 1 retrieval of information, 16 judgment and 12 response. Within each round of interviews, the numbers 
of problems declined. Conclusion: This study found the KDQOL-SFTM 1.3 questionnaire could be translated into Thai 
without major difficulties. The findings suggest conceptual equivalence between the original version and the Thai version 
of KDQOL-SFTM 1.3. The cognitive interview methodology is effective in improving content validity and identifying 
problems within the questionnaire responding process. 
 
Keywords: questionnaire, health-related quality of life, end stage renal disease, Kidney Disease Quality of Life Short 
Form (KDQOL-SFTM), cognitive interview 
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