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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงค : เพ่ือทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบประเมินคุณภาพชีวิตในผูปวยไตวายเรื้อรัง (Kidney 
Disease Quality of Life Short Form: KDQOL-SFTM) ฉบับภาษาไทย วิธีการ :  แบบวัดประกอบดวยขอคําถาม 24 ขอใหญ 79 ขอ
ยอย แบบวัดถูกแปลเปนภาษาไทยดวยวิธีการแปลไปขางหนา-แปลกลับ (forward and backward translation) ผูวิจัยทดสอบแบบ
ประเมินในกลุมผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง จํานวน 50 คน ที่ไดทดสอบความตรงดวยวิธี known-group validation และทดสอบความเที่ยง
ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาคและการทดสอบสองครั้ง (Test-retest reliability) ผลการวิจัย : เพศชายมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกวาเพศหญิงในสวนอาการและปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปวย  ผลของสภาวะโรคไตตอผูปวย และคุณภาพในการมีปฏิสัมพันธทางสังคม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) เมื่อพิจารณาตามระยะโรคพบวา ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายมีคุณภาพชีวิตนอยกวาผูปวย
กอนระยะสุดทายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาคของ KDQOL-SFTM  ฉบับภาษาไทยคอนขางดี 
โดยคา α ของสวนที่มีความเฉพาะเจาะจงกับโรคไต อยูในชวง 0.49-0.86  และคา α ของคําถามทั่วไป อยูในชวง 0.78-0.97  การ
ทดสอบสองครั้งโดยเวนระยะหาง 4 สัปดาห พบวา Intraclass correlation coefficient  (ICC) ของสวนที่มีความเฉพาะเจาะจงกับโรค
ไต อยูในชวง 0.35 – 0.80 ยกเวนสถานภาพในการทํางานที่มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และ ICC ในสวนคําถามทั่วไป อยูในชวง 
0.72 - 0.96  สรุป :  จากการทดสอบพบวา KDQOL-SFTM  ฉบับภาษาไทยมีคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาที่ดี   อยางไรก็ตามควร
ทดสอบเครื่องมือดังกลาวในกลุมตัวอยางขนาดใหญตอไป 
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บทนํา 

 โรคไตวายเรื้อรัง (chronic kidney disease; CKD) 

เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศตางๆ ทั่วโลก   

จากรายงานของสมาคมโรคไตนานาชาติ (International 

Society of Nephrology) ในป พ.ศ. 2548 คาดวามีผูปวยโรค

ไตประมาณรอยละ 6.5-10 ของประชากรโลก หรือราว 300-

500 ลานคน  จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป 

พ.ศ.2546-2550 อัตราการตายของผูปวยดวยโรคไตวาย

เร้ือรังเพ่ิมขึ้นจาก 11,169 คนตอประชากร 100,000 คน เปน 

12,195 คนตอประชากร 100,000 คน (1) ในประเทศไทยยัง

ไมมีเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่เฉพาะเจาะจงกับโรคไตวาย

เร้ือรัง โดยยังใชเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตโดยทั่วไป 

เชน SF-36, SF-12 และ WHOQOL เปนตน เครื่องมือท่ัวไป

เหลานี้มีขอดี คือ สามารถเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหวาง

กลุมโรคได แตไมเหมาะสมในการประเมินโรคใดโรคหนึ่งจาก

เพราะความไวตอการเปลี่ยนแปลง (responsiveness) ของ

โรคหรือสุขภาพคอนขางตํ่า เชน ในเรื่องสภาวะของโรคไต

วายที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญใน

โรคนี้  นอกจากนี้  แบบสอบถาม  SF-36 ไมมีคําถามที่

ครอบคลุมถึงเรื่องนี้ (2)  แบบประเมินที่มีความเฉพาะเจาะจง

กับโรคไตวายเรื้อรังที่มีใชในตางประเทศ ไดแก แบบประเมิน 

Kidney Disease Quality of Life Short Form (KDQOL-

SFTM) แบบวัดนี้ถูกนํามาใชประเมินคุณภาพชีวิตในหลาย

ประเทศ เชน เกาหลี ญี่ปุน เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส เนื่องจาก

มีความสามารถใชในการประเมินคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวของกับ

สุขภาพของผูปวยไตวายเรื้อรังไดโดยตรง และจากการที่

คะแนนของแบบวัดสามารถทํานายอัตราการตายและอัตรา

การเขารักษาตัวในโรงพยาบาลได (3,4) แบบวัดนี้จึงเปน

เครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการนํามาพัฒนาเพื่อประเมิน

คุณภาพชีวิตผูปวยไตวายเรื้อรังในประเทศไทย  การศึกษา

ครั้ งนี้มีวัตถุประสงค เ พ่ือทดสอบคุณสมบัติการวัดของ

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตผูปวยไตวายเรื้อรังซึ่งแปลและ

ปรับปรุงมาจาก Kidney Disease Quality of Life Short 

Form (KDQOL-SFTM) ของประเทศสหรัฐอเมริกา (5) 

วิธีการดําเนินการ 

 รูปแบบการวิจัย  

ก า ร ศึ ก ษ า น้ี เ ป น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง วิ ธี ก า ร แ บบ

ภาคตัดขวาง โดยการแปลและทดสอบเครื่องมือที่ใชในการ

ประเมินคุณภาพชีวิตผูปวยไตวายเรื้อรังฉบับภาษาไทย   

 

 กลุมตัวอยาง  

การคัดเลือกตัวอยางเปนแบบเฉพาะเจาะจงตาม

เกณฑ คือผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคไต

วายเรื้อรังทุกระยะที่มารับการรักษา ณ คลินิกโรคไต ทุกวัน

อังคารและวันพฤหัสบดีของแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล

ลพบุรี จังหวัดลพบุรี การทดสอบเครื่องมือขั้นตนใชตัวอยาง 

10  ราย  และ ในการศึ กษาจริ ง ใช ผู ป วยที่ มี ลั กษณะ

เชนเดียวกันอีกจํานวน 50 คนที่มารับการรักษาในระหวาง

เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2552 กลุมตัวอยางตองมีการรับรู

และสติสัมปชัญญะดี สามารถใหขอมูลไดดวยตนเอง ไมมี

ปญหาในการไดยิน เขาใจภาษาไทยไดดีและยินยอมเขา

รวมงานวิจัยดวยความสมัครใจ  

 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามขอมูล

ทั่วไป แบบยินยอมเขารวมงานวิจัย และแบบประเมิน

คุณภาพชีวิตผูป วยไตวายเรื้ อ รั งฉบับภาษาไทย  ซึ่ ง

ประกอบดวย 24 ดาน 79 คําถาม ลักษณะตัวเลือกมความ

หลากหลายประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญ คือ 1) คําถามทั่วไป 

(SF-36) 8 ดาน ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 2) คําถามที่

เฉพาะตอโรคไตวายเรื้อรัง 11 ดาน ดังแสดงในตารางที่ 2 

คะแนนในแตละดานจะถูกแปลงคาใหอยูในชวงคะแนน 0–

100 คะแนน คะแนนสูงแสดงวามีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช

หลักการคิดคะแนนตามที่กําหนดไวในคูมือของ Kidney 

Disease Quality of Life Short Form (KDQOL-SFTM) (5) 

สวนขอที่ตัวอยางไมตอบจะไมถูกนํามาใชคํานวณคะแนน 

ผูสนใจสามารถติดตอขอแบบสอบถามฉบับเต็มภาษาไทย 

และการคิดคะแนนไดจากผูวิจัยโดยตรง 
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 การดําเนินการจําแนกเปน 2 ขั้นตอน คือ การ

สรางเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ (6)   

ขั้นตอนที่ 1: การแปลแบบสอบถามประกอบดวย

ขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

1.1 แปลจากแบบสอบถามตนฉบับ KDQOL-SFTM 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย (forward translation) โดยผู

แปล  2 ทาน  โดยเปนชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญทั้ ง

ภาษาไทยและอังกฤษ 

1.2 ผู เชี่ยวชาญ  2 ทานปรับแบบสอบถามที่ ได  โดยมี

หลักการ คือ จะตองมีแบบวัดฉบับแปลตองมีความหมายตรง

กับตนฉบับ รวมทั้งสํานวนภาษาอานเขาใจงายสําหรับคน

ทั่วไป  

1.3 ผูแปลชาวตางชาติที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาไทยและ

อังกฤษแปลแบบวัดภาษาไทยขางตนกลับเปนภาษาอังกฤษ  

(backward translation) 

1.4 ผูเชี่ยวชาญ 2 ทาน ตรวจสอบแบบวัดทั้งสองฉบับ คือ 

ฉบับภาษาอังกฤษและตนฉบับภาษาอังกฤษ และปรับเปล่ียน

สํานวนภาษาที่ใชใหเหมาะสม ไดเปนแบบประเมิน Kidney 

Disease Quality of Life Short Form (KDQOL-SFTM) ฉบับ

ภาษาไทย 

1.5 เมื่อส้ินสุดขั้นตอนการแปลทั้งหมด ผูวิจัยไดสงแบบ

ประเมินใหกับผูเชี่ยวชาญ 2 ทานของคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรวจสอบแกไข และปรับแก

สํานวนภาษาจนไดแบบประเมิน Kidney Disease Quality of 

Life Short Form (KDQOL-SFTM)  ฉบับภาษาไทยที่สมบูรณ 

ขั้นตอนที่ 2: การทดสอบเครื่องมือ  

หลังจากเสร็จส้ินขั้นตอนการแปลแลว ผูวิจัยทดลอง

ใชเครื่องมือดังกลาวกับผูปวยไตวายเรื้อรัง 10 คน เพ่ือ

ประเมินความเที่ยงโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค 

หลังจากนั้นผูวิจัยไดปรับขอคําถามจนไดแบบประเมินที่

สมบูรณและทดสอบเครื่องมือตอไป โดยทั่วไปขนาดตัวอยาง

ในการวิจัยเชิงวิธีการมักกําหนดใหมีจํานวนตั้งแต 200 คน

ขึ้นไป (7,8)  แตในงานวิจัยนี้เปนการทดสอบขั้นตนกับกลุม

ตัวอยางจํานวน 50 คน การเก็บขอมูลใชการสัมภาษณโดยผู

สัมภาษณคนเดียว การสัมภาษณใชเวลาประมาณ 16 นาที

ตอผูปวยหน่ึงคน  การหาความเที่ยงโดยใชคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของคอนบาคและการทดสอบซ้ําสองครั้ง การทดสอบ

เวนชวงระยะหางการสัมภาษณ  4 สัปดาห จากงานวิจัยของ

สุพัฒน วานิชยการและคณะ พบวา ระยะเวลาที่เหมาะสมใน

การทดสอบซ้ําคือ 1 สัปดาหถึง 1 เดือน (9)   การทดสอบ

ความตรงใชวิธี known group validity โดยเปรียบเทียบ

คะแนนของผูปวยในกลุมตางๆ  ตอไปนี้ กลุมโรคไตเรื้อรัง

ระยะตาง ๆ กลุมอายุตาง ๆ  

 

การวิเคราะหทางสถิติ   

การบรรยายขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางใชสถิติ

เชิงพรรณนา คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และใชสถิติ Independent t-test ในการ

เปรียบเทียบคะแนนคุณภาพระหวาง เพศ ระยะของโรคและ

อายุที่แตกตางกัน การทดสอบความเที่ยงในการวัดสองครั้ง 

ใชคาสหสัมพันธภายในชั้น (ICC)  ICC มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 

1 โดยที่ 0 หมายถึงไมมีความสอดคลองกัน คานอยกวา 0.4 

หมายถึง มีความสอดคลองกันระดับต่ํา คา 0.4-0.74หมายถึง 

มีความสอดคลองกันระดับปานกลาง และคามากกวาเทากับ 

0.75 หมายถึง มีความสอดคลองกันระดับสูง (9,10) 

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

การทดสอบแบบสอบถามในกลุมตัวอยาง 50 คน 

ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง

จํานวน 50 คน ที่ทําการสัมภาษณ พบวาเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย (รอยละ 62 และรอยละ 38 ตามลําดับ) 

ตัวอยางมีอายุเฉล่ีย คือ 55.12±1.64 ป สวนใหญเปนโรคไต

วายเรื้อรังระยะที่ 5 (รอยละ 70) 

ระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยไตวายเรื้อรังและความ

ผันแปรของคะแนนแสดงในตารางที่ 2 ทุกดานทดสอบกับ

ผูปวย 50 คน ยกเวนดานสมรรถภาพทางเพศ มีตัวอยาง

เพียง 14 คน เพราะโดยปกติแลวชาวไทยไมคอยอยากแสดง 
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ตารางที่ 1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (N = 50)

  

ลักษณะของตัวอยาง จํานวน (รอยละ) 
เพศชาย 19 (38) 
อายุ (ป), (คาเฉล่ีย±SD) 55.12± 1.64 
มีประวัติการดื่มแอลกอฮอล 20 (40) 
มีประวัติการสูบบุหร่ี 11 (22) 
มีโรคประจําตัวอ่ืนรวม 49 (98) 
ไดรับการรักษาโดยการชําระเลือด 
(Dialysis) 

29 (58) 

ระยะของโรคไตวายเรื้อรัง 
ระยะที่ 1 (GFR ≥ 90 ) 
ระยะที่ 2 (GFR 60-89) 
ระยะที่ 3 (GFR 30-59) 
ระยะที่ 4 (GFR 15-29) 
ระยะที่ 5 (GFR < 15) 

 
5 (10) 
2 (4) 
2 (4) 
6 (12) 
35 (70) 

มีงานประจําทํา 12 (24) 
 

ความเห็นในเรื่องเพศตอบุคคลอื่น ในคําถามสวนที่มีความ

เฉพาะเจาะจงกับโรคไตพบวาดานสถานภาพในการทํางานมี

อัตราสวนของคะแนนที่มี floor effect สูง ซึ่งขอสรุปนี้

สอดคลองกันกับการรายงานของ Korevaar และ Hay 

(2,5,11)  Korevaar (2) ไดอธิบายวาลักษณะดังกลาวเกิด

จากการที่ผูปวยโรคนี้มีผูสูงอายุมาก การศึกษานี้มีผูปวย

เพียงรอยละ 24.0 เทานั้นที่มีงานประจําทํา คะแนนในดาน

การใหกําลังใจของเจาหนาที่ และการไดรับความสนับสนุน

จากสังคม มีอัตราสวนของคะแนนที่มี ceiling effect สูง 

(ตารางที่ 2) เนื่องจากผูตอบคําถามอาจเขาใจวาผูสัมภาษณ

เปนเจาหนาที่ที่มาดูแล หรืออาจะมีความเกรงใจเจาหนาที่ที่

คอยดูแล (12) ดังนั้นจึงตองระมัดระวังในการแปลผลในดาน

เหลานี้  สําหรับในสวนของคําถามทั่วไป (SF-36) พบวา 

ขอจํากัดบทบาทจากปญหาสุขภาพทางกาย มีอัตราสวนของ

ของคะแนนที่มี floor effect สูง สวนดานความเจ็บปวดและ

หนาที่ทางสังคม มีอัตราสวนของคะแนนที่มี ceiling effect 

สูงและขอจํากัดบทบาทของปญหาทางอารมณมีทั้งอัตราสวน

ของของคะแนนท่ีมี floor effect และ ceiling effect สูง   

Known-group validity   
 ตารางที่ 3 แสดงคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยไต

วายเรื้อรังจําแนกตามเพศ ระยะของโรคไตวายและอายุ ใน
คุณภาพชีวิตดานที่มีความเฉพาะเจาะจงกับโรคไต พบวา 
เพศชายมีคุณภาพชีวิตสูงกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติในดาน อาการและปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปวย ผลของ
สภาวะโรคไตตอผูปวย  และคุณภาพในการมีปฏิสัมพันธทาง
สังคม ซึ่งพบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยของวัชรี เลอมา
นกุล (7,8) ที่วาเพศชายมักมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาเพศหญิง 
สําหรับในสวนของคําถามทั่วไป (SF-36) พบวา คะแนน
เฉล่ียระหวางกลุมเพศชายและหญิงไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   

 เมื่อพิจารณาตามระยะของโรคไตวายเรื้อรัง ผูปวย
ไตวายเรื้อรังระยะสุดทายมีคุณภาพชีวิตดานสถานภาพใน
การทํางานนอยกวาผูปวยไตวายเรื้อรังกอนระยะสุดทาย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับในสวนของคําถามทั่วไป 
(SF-36) พบวา ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายมีคุณภาพ
ชีวิตดานขอจํากัดบทบาทของปญหาทางอารมณนอยกวา
ผูปวยกอนระยะสุดทายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  เ มื่ อ จํ า แนกคุณภาพชี วิ ต ในส วนที่ มี ค ว าม
เฉพาะเจาะจงกับโรคไตตามอายุ พบวา อาการและปญหาที่
เกิดขึ้นกับผูปวย สถานภาพในการทํางาน สมรรถภาพใน
การรับรูของผูปวยและการนอนหลับ ในผูสูงอายุ (≥ 60 ป) 
จะมีคะแนนต่ํากวาผูที่ไมใชผูสูงอายุ (< 60 ป) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สําหรับในสวนของคําถามทั่วไป (SF-36) 
ทุกดานพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จากผลการศึกษาขางตนจะเห็นวาคําถามของ KDQOL-
SFTM ที่เจาจะงกับโรคในหลายมิติสามารถจําแนกผูปวยใน
กลุมตางๆ  ไดดี ขณะที่มิติของ SF-36 ไมกี่ดานเทานั้น ที่
สามารถจําแนกผูปวยกลุมตาง ๆ ได  ทั้งนี้เพราะคําถามที่มี
ความเฉพาะตอโรคมีความไวกวาคําถามทั่วไป จึงเปน
เหตุผลใหผูจัดทํา KDQOL-SFTM ตนฉบับนําคําถามทั้งสอง
ดานมารวมกัน (5)  

 
ความเที่ยง 

ตารางที่  4 แสดงค าความสม่ํ า เสมอภายใน 
(Internal consistency reliability) หรือคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของคอนบาค พบวาแบบวัดคุณภาพชีวิตสวนใหญอยูใน
เกณฑที่ยอมรับไดคือมีคาตั้งแต 0.70 ขึ้นไป (12) ดานที่มี
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ความเที่ยงนอยกวา 0.7 คือ สมรรถภาพในการรับรูของ
ผูปวย  คุณภาพในการมีปฏิสัมพันธทางสังคมและการให
กําลังใจของเจาหนาที่ โดยมีความเที่ยงเทากับ 0.67, 0.49 
และ 0.49 ตามลําดับ ผลการศึกษาเรื่องความเที่ยงของ
คุณภาพในการมีปฏิ สัมพันธทางสั งคมสอดคลองกับ
การศึกษาในอดีตที่พบวาคุณภาพดานนี้มีความเที่ยงในชวง 
0.35-0.58 (2-3, 13-14) อยางไรก็ตาม มีผูแนะนําวา คา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาคที่นอยที่สุดที่ยอมรับได คือ 
0.40 (14,15) จากตารางที่ 4 พบวา แบบประเมินคุณภาพ
ชีวิตฉบับภาษาไทยมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาคอยู

ในระดับที่ยอมรับไดและมีคาความเที่ยงใกล เคียงกับ
การศึกษาในตางประเทศ 

การหาความเที่ยงจากการวัดซ้ําสองครั้งในเวลาที่หางกัน 1 

เดือน  พบวาแบบประเมิน KDOQ-SFTM ฉบับแปลดานที่มี

ความเฉพาะเจาะจงกับโรคไต มีคา ICC อยูในชวง 0.35–

0.80  Fayer และ Machin กลาววาคา ICC ในระดับต่ําที่

ยอมรับได คือ 0.40-0.60 (12) ICC ของแบบวัดที่เจาะจงกับ

โรคไตทุกดานเปนไปตามเกณฑดังกลาว ยกเวนดาน

สถานภาพในการทํางาน ซึ่งมีคา ICC เทากับ 0.35 แสดงถึง 

 
             ตารางที่ 2. คะแนนเฉลี่ยและความผันแปรของคะแนนจากแบบวัดคุณภาพชีวิตผูปวยโรคไตวายเรื้อรังฉบับภาษาไทย 
 

คุณภาพชีวิต N คาเฉล่ีย±SD Floor 
(%) 

Ceiling  
(%) 

คําถามที่เฉพาะตอโรคไตวายเรื้อรัง  
(จํานวนขอ) 
อาการและปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปวย (12) 
ผลของสภาวะโรคไตตอผูปวย (8)  
ความยากลําบากจากสภาวะโรคไต (4) 
สถานภาพในการทํางาน (2) 
สมรรถภาพในการรับรู (3) 
คุณภาพในการมีปฏิสัมพันธทางสังคม (3) 
สมรรถภาพทางเพศ (2) 
การนอนหลับ (4) 
การไดรับความสนับสนุนจากสังคม (2) 
การใหกําลังใจของเจาหนาที่ (2) 
ความพึงพอใจของผูปวยเอง (1) 
สุขภาพโดยรวมของผูปวย (1) 

 
 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
14 
50 
50 
50 
50 
50 

 
 
61.58±19.03 
47.56±23.40 
33.63±26.67 
23.00±26.65 
60.53±23.01 
67.33±19.34 
68.75±30.91 
60.70±22.90 
82.00±23.29 
88.75±14.56 
58.67±15.88 
66.40±19.95 

 
 

2.00 
2.00 
14.00 
58.00 
4.00 
4.00 
7.10 
2.00 
2.00 
4.00 
8.00 
2.00 

 

2.00 
2.00 
4.00 
14.00 
8.00 
8.00 
21.40 
2.00 
48.00 
56.00 
8.00 
8.00 

 
คําถามทั่วไป: SF-36 (จํานวนขอ) 
สภาวะทางกาย (10) 
ขอจํากัดบทบาทจากปญหาสุขภาพทางกาย (4) 
ความเจ็บปวด (2) 
การรับรูสุขภาพทั่วไป (5) 
สุขภาพจิตทั่วไป (5) 
ขอจํากัดบทบาทของปญหาทางอารมณ (3) 
หนาที่ทางสังคม (2) 
ความออนเพลีย (4) 

 
 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

 
 
47.80±28.68 
20.50±35.96 
69.05±29.45 
35.30±26.48 
63.60±20.98 
49.33±47.26 
63.00±36.42 
41.10±21.08 

 
 

4.00 
68.00 
6.00 
12.00 
2.00 
42.00 
14.00 
4.00 

 
 

2.00 
14.00 
34.00 
6.00 
2.00 
44.00 
34.00 
2.00 
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การมีความสัมพันธของคะแนนจากการวัดสองครั้งในระดับต่ํา  

สําหรับคําถามทั่วไป (SF-36) พบวา ICC อยูในชวง 0.72- 

0.96 การที่ ICC ทุกดานมีคามากกวา 0.70 แสดงถึง

เครื่องมือหรือแบบประเมินคุณภาพชีวิตผูปวยไตวายเรื้อรังที่

ไดพัฒนาขึ้นมีความเที่ยงที่คอนขางสูงอยูในระดับที่ยอมรับ

ได (12) 

 
 

สรุปผลการศึกษา 
ขอมูลจากการศึกษานี้สรุปไดวา แบบประเมินคุณภาพ

ชีวิตผูปวยไตวายเรื้อรังฉบับภาษาไทย มีความเที่ยงและความ
ตรงอยูในระดับที่ยอมรับไดในการนําไปประเมินคุณภาพชีวิตที่
เกี่ยวกับสุขภาพของผูปวยไตวายเรื้อรังในประเทศไทย อยางไรก็
ตาม ควรมีการศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญและมี
คุณลักษณะที่หลากหลายยิ่ งขึ้น  เ พ่ือเปนตัวแทนที่ดีของ
ประชากร  

ตารางที่ 3 คุณภาพชีวิตของผูปวยไตวายเรื้อรัง จําแนกตาม เพศ ระยะของโรค และอายุ 
คาเฉลีย่±SD คุณภาพชีวิต 

ชาย 
(N=19) 

หญิง 
(N=31) 

โรคไตระยะ  
1-4  

(N=15) 

โรคไตระยะ
สุดทาย 
(N=35) 

< 60 ป 
(N=25) 

≥ 60 ป 
(N=25) 

คําถามที่เฉพาะตอโรค 
ไตวายเรื้อรัง 
อาการและปญหาที่เกิดข้ึนกับผูปวย  
ผลของสภาวะโรคไตตอผูปวย  
ความยากลําบากจากสภาวะโรคไต  
สถานภาพในการทํางาน 

สมรรถภาพในการรับรู  
คุณภาพในการมีปฏิสัมพันธ 
   ทางสังคม  
สมรรถภาพทางเพศ1  
การนอนหลับ  
การไดรับความสนับสนุนจากสังคม  
การใหกําลังใจของเจาหนาที่  
ความพึงพอใจของผูปวยเอง  
สุขภาพโดยรวมของผูปวย 

 
 

69.19±15.97* 
61.68±19.17* 
41.12±28.13 
36.84±36.67 
64.21±24.77 
74.74±13.62* 

 
76.14±30.34 
64.67±24.07 
89.47±15.92 
93.42±10.51 
60.53±17.75 
70.00±17.24 

 
 

56.92±19.49 
38.91±21.68 
29.03±25.08 
22.58±36.11 
58.28±21.97 
62.80±21.07 

 
41.67±14.43 
58.27±20.66 
77.42±26.02 
85.89±16.05 
57.53±14.81 
64.19±21.41 

 
 

  65.83±1.00 
52.50±28.82 
42.92±24.76 
50.00±46.29* 
60.89±24.02 
68.00±15.37 
 
67.50±36.01 
68.67±19.57 
71.11±32.41 
86.67±16.00 
53.33±16.90 

  69.33±16.68 

 
 
59.76±20.73 
45.45±20.78 
29.64±26.79 
18.57±27.35 
60.38±22.92 
67.05±21.02 

 
69.44±30.05 
57.29±22.35 
86.66±16.57 
89.64±14.05 
60.95±15.09 

 65.14±21.30 

 
 
71.17±16.02** 

 53.75±24.29 
 35.25±22.09 
50.00±38.19** 
 68.24±24.27* 
 70.67±13.88 
  
75.00±24.37 
68.70±20.21** 
 82.66±23.81 
 88.00±15.51 
 62.00±17.02 
 72.00±17.32* 

 
 

60.80±21.15 
52.00±17.08 
32.00±30.95 
6.00±16.58 
53.07±19.39 
64.00±23.41 

 
45.83±47.32 
52.70±21.13 
81.33±23.24 
89.50±13.83 
55.33±14.21 
60.80±21.15 

คําถามทั่วไป: SF-36 
  สภาวะทางกาย  
ขอจํากัดบทบาทจากสุขภาพทาง
กาย  
ความเจ็บปวด  
การรับรูสุขภาพทั่วไป  
สุขภาพจิตทั่วไป  
ขอจํากัดบทบาทของปญหาทาง
อารมณ 
หนาที่ทางสังคม  
ความออนเพลีย  

 
55.00±33.42 
25.00±39.09 
 
72.37±23.62 
35.53±23.13 
60.84±24.21 
38.60±44.81 

 
66.45±34.12 
42.37±21.63 

 
43.39±24.91 
17.74±34.27 

 
67.02±32.76 
35.16±25.90 
65.29±18.97 
55.91±48.22 

 
60.89±38.15 
40.32±21.05 

 
50.67±26.18 
33.33±43.98 

 
68.50±26.62 
43.67±26.35 
69.60±22.41 
73.33±45.77* 

 
74.17±35.50 
47.33±17.40 

 
46.57±29.97 
15.00±31.04 

 
69.29±30.99 
31.71±26.09 
61.03±20.13 
39.05±44.64 

 
58.21±36.25 
38.43±22.15 

 
51.00±29.69 
20.00±37.50 

 
71.10±28.29 
40.00±30.35 
66.24±22.06 
41.33±47.42 

 
63.50±38.85 

42.20±23.54 

 
89.50±13.83 
21.00±35.12 

 
67.00±31.07 
30.60±21.57 
60.96±19.94 
57.33±46.67 

 
62.50±34.61 
40.00±18.71 

การเปรียบเทียบระหวางกลุมเพศ ระยะของโรค และอายุที่แตกตางกันโดยใช Independent t-test * p < 0.05 , ** p < 0.01  

1 : ขนาดตัวอยางในดานสมรรถภาพทางเพศเทากับ 14 คน 
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21  

ตารางท่ี 4. คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (ICC) ของแบบประเมินคุณภาพชีวิตผูปวยไตวายเรื้อรังของประเทศตางๆ  

คุณภาพชีวิต ไทย1 เกาหลี(16) ญี่ปุน(15) อเมริกา(3) เนเธอรแลนด(2) 
คําถามที่เฉพาะตอโรคไตวายเรื้อรัง  
อาการและปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปวย  
ผลของสภาวะโรคไตตอผูปวย  
ความยากลําบากจากสภาวะโรคไต  
สถานภาพในการทํางาน 

สมรรถภาพในการรับรู  
คุณภาพในการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  
สมรรถภาพทางเพศ  
การนอนหลับ  
การไดรับความสนับสนุนจากสังคม  
การใหกําลังใจของเจาหนาที่  
 

 
0.78 (0.79) 
0.79 (0.79) 
0.72 (0.55) 
0.75 (0.35) 
0.67 (0.62) 
0.49 (0.41) 
0.77 (0.80) 
0.73 (0.69) 
0.86 (0.75) 
0.49 (0.43) 

 
0.85 
0.82 
0.74 
0.68 
0.64 
0.58 
0.93 
0.45 
0.78 
0.84 

 
0.81 
0.79 
0.81 
0.69 
0.73 
0.35 
0.92 
0.61 
0.76 
0.80 

 
0.84 
0.82 
0.83 
0.83 
0.68 
0.61 
0.89 
0.90 
0.89 
0.90 

 
0.80 
0.76 
0.80 
0.39 
0.83 
0.39 
0.95 
0.72 
0.67 
0.78 

คําถามทั่วไป: SF-36  
  สภาวะทางกาย  
ขอจํากัดบทบาทจากสุขภาพทางกาย  
ความเจ็บปวด  
การรับรูสุขภาพทั่วไป  
สุขภาพจิตทั่วไป  
ขอจํากัดบทบาทของปญหาทางอารมณ 
หนาที่ทางสังคม  
ความออนเพลีย  

 
0.91 (0.89) 
0.91 (0.93) 
0.97 (0.96) 
0.81 (0.78) 
0.78 (0.72) 
0.93 (0.93) 
0.96 (0.93) 
0.81 (0.74) 

 
0.92 
0.88 
0.73 
0.65 
0.73 
0.90 
0.73 
0.67 

 
0.90 
0.88 
0.83 
0.80 
0.84 
0.92 
0.73 
0.81 

 
0.92 
0.87 
0.90 
0.78 
0.80 
0.86 
0.87 
0.90 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 ตัวเลขหนาวงเล็บคือสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค สวนตัวเลขในวงเล็บคือ ICC 
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Psychometric Properties of the Kidney Disease  

Quality Of Life Short Form (KDQOL-SFTM) Thai  Version 
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Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University  
 

Abstract 
Objective: To test the psychometric properties of the Kidney Disease Quality of Life Sort Form (KDQOL-

SFTM) Thai version. Method: The questionnaire consists of 24 domains with 79 items. The questionnaire was 
translated into Thai using forward and backward translation. We tested the questionnaire in 50 patients with 
chronic kidney disease. Known group validity, internal consistency and test-retest reliability were assessed. 
Results: Male had significantly higher scores on symptom/problem list scale, effect of kidney disease scale, and 
quality of social interaction scale compared to female (p<0.001). Total scores among the patients with end-stage 
kidney disease was significantly lower than those of pre-end-stage kidney disease patients (p <0.05). Internal 
consistency of the KDQOL Thai version was acceptable. For the kidney disease targeted domain, Cronbach’s 
alpha coefficients ranged from 0.49 to 0.86. For the general domain, Cronbach’s alpha coefficients ranged from 
0.78 to 0.97. The scale was retested in the same patients four weeks later.  Findings showed that intraclass 
correlation coefficients (ICC) of the kidney disease targeted domains ranged from 0.35 to 0.80. Work status scale 
showed a low correlation. ICC of the general domain ranged from 0.72 to 0.96. Conclusion:  This pilot test show 
that Thai version of KDQOL-SFTM

 had acceptable psychometric properties. However, further study of the KDQOL-
SFTM Thai version in a larger sample is needed 

 
Keyword: chronic kidney disease, quality of life, reliability validity, KDQOL-SF   
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