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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงค: เพือ่พัฒนาและทดสอบความตรงและความเทีย่งของแบบวัด Quality of Life-Thyroid Version 

(QOL-TV) ฉบับภาษาไทย วิธีการวิจัย:แบบวัดตนฉบับภาษาอังกฤษถูกแปลโดยวิธีการแปลแบบ forward-backward แบบวัด

ตนฉบับประกอบดวยคําถาม 56 ขอ ใน 4 มิติ คือ มิติความสุขสบายทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ กลุมตัวอยางที่ใช

ทดสอบคุณสมบัติของแบบวัดเปนผูปวยโรคมะเร็งตอมไทรอยด 334 คนในโรงพยาบาลสงขลานครินทร การทดสอบความเที่ยง

ใชการวิเคราะหความสอดคลองภายใน การวิจัยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจเพื่อคนหาจํานวนมิติที่เหมาะสมใน

ตัวอยางชาวไทย การทดสอบความตรงตามเกณฑใชการหาความสัมพันธระหวางมิติของแบบวัด QOL-TV กับ FACT-G 

นอกจากน้ียงัทดสอบความตรงโดยหาความสามารถของแบบวดัในการจาํแนก ผลการวิจัย:ความเที่ยงของ QOL-TV ในทุกมิติ

อยูในระดับทีย่อมรับได (Cronbach’s alpha > 0.7) การวิเคราะหองคประกอบพบวา แบบวัด QOL-TV ประกอบดวย 6 มิติ 

ไดแก ความสุขสบายทางกาย ความสุขสบายทางใจ การปลอดความเครียดจากการรักษา การปลอดความกังวลเรื่องโรคใน

อนาคต ความสุขสบายทางสังคม และความสุขสบายทางจิตวิญญาณ โดยรวมแลว ความสัมพันธระหวาง QOL-TV กับ FACT-

G มีขนาดและทิศทางเปนไปตามสมมติฐาน ซ่ึงบงชี้ความตรงตามเกณฑที่เก่ียวของของแบบวัด บางมิติของ QOL-TV สามารถ

จําแนกแยกความแตกตางของคุณภาพชีวิตในผูปวยตามคะแนน ECOG การมีโรครวม และระยะเวลาการรักษา แต FACT-G 

ไมสามารถแยกความแตกตางไดเลย ทั้ง QOL-TV และ FACT-G สามารถจาํแนกความแตกตางของคณุภาพชีวิตตามการไดรับ

หรือหยุดยาฮอรโมน และระยะของโรค ขนาดอิทธิพลทีพ่บก็มีคาใกลเคียง มีเพียงการจําแนกความแตกตางตามอายุผูปวยที่ 

FACT-G สามารถจาํแนกความแตกตางไดดีกวา QOL-TV สรุป: ผลการศึกษาสรุปไดวา แบบวัด QOL-TV มีความเที่ยง ความ

ตรง อยูในระดับที่นาพอใจ ผูปวยโรคมะเร็งตอมไทรอยดเขาใจเน้ือความในแบบวัดไดดี บคุลากรทางการแพทยสามารถนําแบบ

วัดไปประเมินผลลัพธการรักษา 
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บทนํา 

ในชวง 10 ปที ่ผานมา มะเร็งตอมไทรอยดมี

อุบัติการณการเกิดทีสู่งขึน้อยางรวดเร็วและตอเนื่องในทั่ว

โลก สาเหตุสวนหนึง่เกิดจากวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคที่มี

ความไวมากขึน้และประชากรโลกไดสัมผัสกับสารรังสีหรือ

สารกอมะเร็งอื่น ๆ เพิ่มขึ้น (1) ในป 2544-2546 ประเทศ

ไทยมีอุบัติการณของโรคน้ีเทากับ 1.0 ตอประชากรหนึ่ง

แสนคนในชาย และ 4.2 ตอประชากรหนึ่งแสนคนในหญิง 

อุบัตกิารณในหญิงมีสูงกวาในชาย มะเร็งชนิดนีพ้บมากติด 

10 อันดับแรกของมะเร็งทีพ่บในเพศหญิง จํานวนผูปวย

ใหมในชวง 2544-2546 เปนชาย 933 รายและหญิง 3,896 

ราย (2) แตโรคมะเร็งตอมไทรอยดมีการพยากรณโรค

คอนขางดี คือ มี อัตราการอยู รอดโดยปราศจากโรค

ประมาณรอยละ 95 สําหรับผูปวยที่มีความเส่ียงต่ําและรอย

ละ 45 สําหรับผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง (3) ในประเทศ

สหรัฐอเมริการะหวางป พ.ศ. 2513-2547 ผูที่เสียชีวิตดวย

โรคมะเร็งทั้งหมดเปนผูปวยมะเร็งตอมไทรอยดเพียงรอย

ละ 0.5 (4) ผูปวยมะเร็งชนิดน้ีสามารถดํารงชีวิตอยูไดนาน

กวาโรคมะเร็งชนิดอ่ืน ๆ  

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งตอมไทรอยดเริ่มตน

ดวยการผาตดักอนมะเร็งและตอมไทรอยดออกใหมากที่สุด 

และตามดวยการใชสารรังสีไอโอดีนเพื่อกําจัดเซลมะเร็ง

และตอมไทรอยดที่หลงเหลือ กระบวนการรักษาเหลานี้มี

ผลกระทบระยะยาวทั้งทางกายและทางใจ (5) การผาตัด

ตอมไทรอยดออกทั ้งหมดทําใหผู ปวยตองรับประทาน

ฮอรโมนไทรอยดตลอดชีวิต แมวาการรักษาดังกลาวจะมี

ประสิทธิภาพที่ดีและผูปวยมอัีตราการรอดชวีติในระยะยาว

ที สู่ง แต ก็อาจเกิดการกลับเปนโรคซ้ ําได  ดังนั ้น จึง

จําเปนตองติดตามอาการของผูปวยในระยะยาวดวยวิธีการ

ตาง ๆ เชน การตรวจคอดวยคลื่นเสียงความถี ่สูง การ

ตรวจวัดโปรตีน thyroglobulin ซึ่งเปนตัวบงชี้ของการกลับ

เปนมะเร็งซ้ํา หรือการสแกนตรวจทั่วรางกายหลังจากให

กลืนแรไอโอดีน131 อยางไรก็ตาม วธิกีารดังกลาวสามารถ

กอความไมสะดวกสบายทางกายและทางใจได (5) 

การทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบจํานวน 27 

เรื่องในประเด็นคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคน้ี (6) พบวา 

การผาตัดทําใหคุณภาพชีวิตลดลงในระยะสั้นหลังผาตัด 

เมื ่อเวลาผานไป คุณภาพชีวิตก็กลับคืนสูระดับเดิมกอน

การผาตัด การใหยาฮอรโมนไทรอยดเปนเวลานานอาจ

กอใหเกิดความผิดปกติ เชน ภาวะไทรอยดเกิน คุณภาพ

ชีวิตลดลงมากที่สุดเมื่อผูปวยตองหยุดยาฮอรโมนไทรอยด

ในขัน้ตอนของการใชสารรังสีไอโอดีนเพือ่กําจัดเซลมะเร็งที่

เหลือ หรือในขั ้นตอนการติดตามอาการของโรค การ

ติดตามผูปวย 19 คนโดยใชแบบวัด Profile of Mood 

States (POMS)พบวา ชวงที่ผูปวยรูสึกแยมากที่สุด คือ 

ชวงหยุดฮอรโมนไทรอยด หลังหยุดยา triiodothyronine 

(T3) ผูปวยรอยละ 94 มอีาการออนเพลียและรอยละ 89 ไม

กระปรี้กระเปราและทํางานตาง ๆ ไดนอยลง (7) การหยุด

ยาฮอรโมนไทรอยด levothyroxine 4 ถึง 6 สัปดาหกอน

กลืนแรไอโอดีน หรือการหยุด T3 สองสัปดาหกอนกลืนแร

ไอโอดีน จะเกิดอาการที่สงผลตอผูปวย ครอบครัวผูปวย 

สังคมและชีวิตการทํางานอีกดวย (8) การศึกษาในประเทศ

ไทยพบวา คุณภาพชีวิตดานความผาสุกทางดานจิตใจ

ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหลังการกลืนแรไอโอดีน (9) 

จุดมุงหมายของการรักษามะเร็งไมไดมีเพียงแค

ทําใหผูปวยรอดชีวิต แตตองรักษาและคงไวซึ่งคุณภาพ

ชีวิตดานสุขภาพของผูปวยดวย (7) การประเมินคุณภาพ

ชีวิตบ งบอกวา  โดยรวมแลวผู ป วย รู สึกอยางไรกับ

โรคมะเร็งที่ตนประสบ การรักษา และการติดตามอาการ

โรค (10) ขอมูลนี้สามารถชวยใหบุคลากรทางการแพทย

ทราบปญหาดังกลาวและใชเปนขอมูลในการชวยเหลือ

ผูปวย (11) แบบวัดคุณภาพชีวิตที่มีความตรงและความ

เที่ยงจึงเปนส่ิงสําคัญ 

การทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบ (6) พบวา 

แบบวัดคุณภาพชีวิตที่ใชในงานวิจัยเกีย่วกับผูปวยมะเร็ง

ตอมไทรอยดแบงได 5 กลุม คือ 1) แบบวัดเฉพาะโรคที่

เจาะจงกับมะเร็งตอมไทรอยด คือ Quality of Life-Thyroid 

Version (QOL-TV)(12) 2) แบบวัดคุณภาพชีวิตทั่วไป 

เชน SF-36, University of Washington Quality of Life 

Questionnaire, Nottingham Health Profile การศึกษา

สวนใหญใชแบบวัดชนิดนี้ 3) แบบวัดคุณภาพชีวิตใน

โรคมะเร็งทั่วไปหรือมะเร็งที่ตําแหนงศีรษะและคอ เชน 

Head & Neck Cancer–Specific HRQoL Questionnaire, 

FACT-G (Functional Assessment in Cancer Therapy–

General) เปนตน 4) การใชแบบประเมินอาการของโรคทั้ง

ที่เจาะจงและไมเจาะจงกับโรคของตอมไทรอยด คือ KSQ 

(Kellner Symptoms Questionnaire) และ SDQ (Somato- 
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form Disorders Questionnaire) เปนตน 5) แบบสอบถาม

ขนาดสั้นที่ผูวิจัยพัฒนาเองซึ่งวัดความรูสึกในประเด็นตาง 

ๆ ของโรคและการรักษา เชน การหยดุยาฮอรโมน 

แบบวัดฉบับภาษาไทยที ่สามารถใชประเมิน

คุณภาพชีวิตในโรคน้ีไดแก แบบวัดคุณภาพชีวิตทั่วไป SF-

36 (13) และแบบวัดเฉพาะโรคสําหรับผูปวยมะเร็งคือ 

FACT-G (14) ทั้งสองแบบวัดไดรับการพิสูจนความตรง-

ความเที่ยงมาเปนอยางดีแลว แตแบบวัดไมมีคําถามเฉพาะ

สําหรับโรคมะเร็งตอมไทรอยด ทําใหแบบวัดทั้งสองอาจมี

ความไวไมสูงในการตรวจจับการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิต

ทีเ่กิดขึน้ ปจจุบันในประเทศไทยยังไมมีแบบวัดทีเ่ฉพาะ

โรคผูปวยมะเร็งตอมไทรอยด ผูวิจัยจึงตองการพัฒนาแบบ

วัดน้ีขึ้น  

การทบทวนวรรณกรรมพบแบบประเมินคุณภาพ

ชีวิตของตางประเทศที่เฉพาะกับโรคมะเร็งตอมไทรอยด 

อยู 2 แบบวัด คือ 1) Quality of Life–Thyroid Version 

(QOL-TV) (12) ซึ่งถูกพัฒนาตอยอดมาจากจากแบบวัด 

QOL-CS (quality of life for cancer survivors) ที่ใช

สําหรับผูปวยมะเร็งทั่วไป (11) โดยเพิม่คําถามที่เจาะจงกับ

โรคมะเร็งตอมไทรอยด อยางไรก็ตาม แบบวัด QOL-TV 

ผานการทดสอบในตัวอยางกลุมเล็กเพียง 34 คนเทาน้ัน 

(11) และ 2) แบบวัด M.D. Anderson Symptom 

Inventory -Thyroid Cancer module (MDASI-THY)(15) 

ซ่ึงมีคําถามที่ละเอียดในสวนของอาการของโรค แตมี

คาํถามนอยมากเพียง 6 ขอที่วัดคุณภาพชีวิตในดานอืน่ ๆ 

แบบประเมิน QOL-TV มีคําถามคุณภาพชีวิตในดานตางๆ 

ที่ครอบคลุมมากกวา  MDASI-THY ผู วิ จัยจึ ง นําแบบ

ประเมิน QOL-TV มาแปลและปรับปรุงใหมีความเหมาะสม

กับผูปวยมะเร็งตอมไทรอยดในประเทศไทย ตลอดจน

ทดสอบความตรงและความเที ่ยง แบบวัดที ไ่ดจะมี

ประโยชนตอบุคลากรทางการแพทยในการใชคนหาความ

ตองการของผู ปวยในเรื ่องการรักษา และประเมินการ

เปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตในระหวางการรักษาของ

ผูปวยมะเร็งตอมไทรอยดได 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยน้ีประกอบดวยการแปลและทดสอบแบบ

วัดเบื้องตน และการทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา

ของแบบวัดในตัวอยางกลุมใหญ การวิจัยครัง้นีไ้ดผานการ

พจิารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการทําวิจัยในคนของ

คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นอกจากน้ี 

ผูวิจัยยังไดรับอนุญาตจากเจาของแบบวัดในการแปลและ

ใชแบบวัดในการวจิยัแลว 

 

กระบวนการแปลแบบวดั  

การแปลแบบวัดใชวิธีการแปล-แปลกลับ (16) 

การแปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยทําโดย

นักแปลอาชพีชาวไทย 1 คน ของศนูยการแปลจฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีความรูทางดานภาษาไทยภาษาอังกฤษ

ตลอดจนวฒันธรรมของทัง้สองภาษา สวนการแปลแบบวัด

ฉบับภาษาไทยทีไ่ดกลับเปนภาษาอังกฤษทําโดยนักแปล

อาชีพชาวไทยอีกทานที่มีคุณสมบัติเหมือนนักแปลทาน

แรก หลังจากน้ันผูวิจัยเปรียบเทียบแบบวัดภาษาอังกฤษที่

ไดกับตนฉบับเพื ่อดูความเทาเทียมกันของแนวคิดหรือ

ความหมาย หากพบความไมเทาเทียมกันของแนวคิดในขอ

ใด คําถามขอดังกลาวจะตองผานกระบวนการที่กลาวมา

ใหมจนกวาจะมีแนวคิดที่เทาเทียมกัน 

 

การตรวจสอบเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญ 

ผูวิจัยนําแบบวัดที่ไดมาตรวจสอบความตรงและ

ความชัดเจนของเนื้อหาโดยผู เชี ่ยวชาญ 2 ทานซึ่งเปน

อาจารยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ซึ่งมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการสอนและการ

รักษาผูปวยโรคมะเร็งตอมไทรอยด ตลอดจนยนิดีทาํหนาที่

เปนผูเชี่ยวชาญ ผูเชีย่วชาญแตละทานประเมินคําถามแต

ละขอในแบบวัดตามเกณฑตาง ๆ ดังน้ี 1) ความสามารถ

ของคําถามแตละขอในการวัดตัวแปรที ่สนใจ 2) ความ

ชัดเจนของคําถาม 3) ความเรียบงายของภาษาที่ใช และ 

4 )  ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั น ข อ ง แ น ว คิ ด  ( conceptual 

congruency) ระหวางนิยามของตัวแปรที่จะวัดและคําถาม

ที่ใช การประเมินดังกลาวอาศัยประสบการณและความ

เชี่ยวชาญของผูประเมิน ผูวิจัยนําผลการประเมินที่ไดมา

ปรับปรุงแบบสอบถามอีกคร้ังกอนนําไปทดสอบตอไป 

 

การทดสอบเบือ้งตน 

การทดสอบแบบวดัเบือ้งตน มี 2 ขั้นตอน เพื่อให

มัน่ใจวา แบบวัดมีความสอดคลองกับวัฒนธรรม (cultural 

congruency) ของผูปวยคือ 1) การทดสอบดวยวิธีการคิด
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ออกเสียง (think aloud) (17) เปนการทดสอบวา ผูปวย

เขาใจความหมายของคําถามในแบบวัดไดดีเพียงไร การ

ทดสอบทําในผู ปวยโรคมะเร็งตอมไทรอยด 5 คน โดย

ทดสอบครั้งละหนึง่คน ผูวิจัยใหผูปวยอานคําถามแตละขอ

แบบออกเสียงและบรรยายความคิดที่มีออกมาทั้งเรื่องการ

ตีความคําถาม คําตอบและเหตุผลในการตอบน้ัน ตลอดจน

ขอสงสัยในคําถามแตละขอ ผู วิจัยบันทึกขอมูลทีไ่ดจาก

กระบวนการน้ี และปรับปรุงแบบสอบถามใหมกอนทดสอบ

กับผู ปวยรายถัดไปจนพบวาแบบวัดเปนที ่เขาใจดีโดย

ผูปวย และ 2) การทดสอบนํารอง ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่

ไดไปทดสอบนํารองในผูปวยมะเร็งตอมไทรอยด 20 คน 

เพื่อคนหาปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชแบบวัด เชน 

คําถามขอที่มีผูไมตอบจํานวนมาก ฯลฯ นอกจากนี้ยังจับ

เวลา และสังเกตอุปสรรคตาง ๆ ในการตอบแบบวัด หาก

พบปญหา ผูวิจัยปรับปรุงแบบสอบถามตามขอมูลที่ได 

 

การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา 

ผูวิจัยนําเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตที่ไดมาทดสอบ

ในตัวอยางกลุมใหญ โดยมีรายละเอียดดังน้ีตัวอยาง 

 ตัวอยางในการวิจัยคือ ผูปวยอายุมากกวา 18 ป

ซึ่งไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งตอมไทรอยดของ

โรงพยาบาลสงขลานครินทรผูปวยตองยินดีใหความรวมมอื

ในการวิจัย สามารถตอบแบบสอบถามไดดวยตนเองหรือ

โดยการใหสัมภาษณ  

คําถามในแบบวัด QOL-TV มีจํานวนมากถึง 56 

ขอ การประมาณขนาดตัวอยางใชกฎคราว ๆ ของการ

วิเคราะหองคประกอบ คือ จํานวนตัวอยางขั้นต่ําตอจํานวน

คําถามหน่ึงขอ เทากับ 5:1 (18) ดังน้ันขนาดตัวอยางขั้นต่ํา

ที่ควรเปนในการวิจัยน้ีคือ 280 คน นักวิจัยบางทานแนะนํา

เกณฑคราว ๆ วา ขนาดตัวอยางขัน้ต่าํ คือ 300 ราย (19) 

การวิจัยนี้จึงวางแผนเก็บขอมูลในตัวอยาง 300 รายเปน

อยางนอย การเลือกตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบตาม

สะดวก 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวจิยั 

เคร่ืองมือที ่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามซ่ึง

ประกอบดวย 2 สวน สวนที ่ 1 ประกอบดวยคําถาม

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ระยะเวลาที่ทราบวาเปนโรค โรค

ประจําตัว และรูปแบบการรักษา สวนที่ 2 ประกอบดวย

สองแบบวัด คือ 1) แบบวัด QOL-TV ที่ไดจากการวิจัยใน

สวนแรก จํานวน 56 ขอซึง่วัดคุณภาพชีวิตใน 4 มิติ คือ 

มิติทางกาย (13 ขอ) มิติทางจิตใจ (22 ขอ) มิติทางสังคม 

(14 ขอ) และมิติทางจิตวิญญาณ (7 ขอ) แบบวัดอยูในรูป

มาตรวัด 11 ระดับจาก 0-10 (ภาคผนวก) คะแนนที่สูงใน

แบบวัดนีบ้งชีถ้ึงคุณภาพชีวิตที่มาก 2) แบบวัดคุณภาพ

ชีวิตผูปวยมะเร็ง Functional Assessment of Cancer 

Therapy-General (FACT-G) ฉบับภาษาไทย (14) ซึ่งวัด

คุณภาพชีวิต 4 ดานในชวงเวลา 7 วันทีผ่านมา คือ ความ

ผาสุกทางดานรางกาย ดานสังคมและครอบครัว ดาน

อารมณจิตใจ และดานการปฏิบัติกิจกรรม แบบวัดอยูในรูป

มาตรวัด 5 ระดับจาก 0 (ไมมีสิง่ทีถ่ามเลย) ถึง 4 (มีส่ิงที่

ถามมากที ่สุด) คะแนนที่สูงในแบบวัดนีบ้งชี ้ถึงคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 

เมือ่พบผูปวยที่มีคุณสมบัติเขาตามเกณฑ ผูวิจัย

หรือผูชวยวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย ขั้นตอนการเก็บ

ขอมูล แบบสอบถามที่ใช และสอบถามความสมัครใจใน

การเขารวมงานวิจัย การเก็บขอมูลทําโดย นักวิจัยและ

พยาบาลผู ชวยวิจัย ซ่ึงไดศึกษาวิธีการเก็บขอมูล การ

ประเมินผูปวย และแบบสอบถามรวมกัน จนเขาใจใน

ความหมายและอภิปรายปญหาทีพ่บเพื่อใหการเก็บขอมูล

มีความคงเสนคงวา 

ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโรคประจําตัว ประวัติการ

ผาตัดและรูปแบบการรักษาจากเวชระเบียนและการ

สัมภาษณผูปวย การประเมนิคะแนน ECOG PS (Eastern 

Cooperative Oncology Group Performance Status) ทํา

โดยสอบถามผูปวยถงึความสามารถในการดูแลตนเอง การ

ทํากิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการทํางานประจํา 

และการตองอยูเฉย ๆ หรือพัก หลังจากน้ันประเมินคะแนน

ตามเกณฑตอไปนี้ (20) คะแนน ECOG = 0 คือ มี

ความสามารถปกต ิสามารถออกแรง ทาํงานไดเหมอืนกอน

ปวย โดยไมมีขอจํากัดใด ๆ, คะแนน ECOG = 1 คือทํา

กิจกรรมทีต่องออกแรงมากไดจํา กัด แตยังสามารถ

เคลื่อนไหวรางกายไดและสามารถทํากิจวัตรประจําวันและ

งานเบา ๆ เชน งานบานและงานสํานักงาน, คะแนน 

ECOG = 2 คือสามารถเคลื่อนไหวและชวยเหลือตัวเองได

ทุกอยาง แตไมสามารถทํางานใด ๆ ตองพักบนเตียงหรือ
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น่ัง นอยกวารอยละ 50 ของเวลาที่ตื่น, คะแนน ECOG = 3 

คือ ชวยเหลือตัวเองไดบางสวนตองพักบนเตียงหรือนั่ง 

มากกวารอยละ 50 ของเวลาตื่น, คะแนน ECOG = 4 คือ 

ไรสมรรถภาพ ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดเลย ตองนั่ง

หรือนอนบนเตียงตลอดเวลา และ คะแนน ECOG = 5 คือ 

เสียชีวิต 

 การเก็บรวบรวมขอมูลทั ่วไป เชน เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และคุณภาพชีวิตโดยแบบวัด FACT-G 

และ QOL-TV ใหผูปวยเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง

หรือใชการสัมภาษณหากผูปวยมีปญหาในการอาน ผูเก็บ

ขอมูลไมจํากัดเวลาในการตอบแบบสอบถาม สําหรับการ

สัมภาษณ ผู สัมภาษณตองอานคําถามตรงตัวอักษรใน

คําถามและใหผูปวยตอบตามตัวเลือกที่มีใหอยางเครงครัด 

โดยผูสัมภาษณตองไมแสดงความคิดเห็นใดตอคําถามที่

ไดรับ เพื่อมาตรฐานการสัมภาษณที่เหมือน ๆ กันในทุก

คร้ัง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจใชวิธีการ 

maximum likelihood ในการสกัดองคประกอบและวิธีหมุน

แกนแบบ direct oblimin (21) การกําหนดจํานวนมิติใน

แบบวัดใชเกณฑดังตอไปนี้ประกอบกัน 1) จํานวนมิติที่มี

คา eigenvalue ที่มากกวา 1, 2) การตรวจสอบแผนภาพ 

scree 3) การกําหนดจากทฤษฎี น่ันคือ แบบวัด QOL-

Thyroid ถูกสรางขึ้นโดยใหมี 4 มิติ ดังนั้นจํานวนมิติที ่

เปนไปไดคือ 4 และ 4) เกณฑผลการวิเคราะหที ่มี

ความหมาย น่ันคือ ผลการวเิคราะหตองแปลผลไดงายและ

สอดคลองกับเน้ือหาคําถามที่เกาะกลุมกัน และเปนไปตาม

ทฤษฎีหรือส่ิงที่ควรเปน (เชน คําถามวัดอาการทางกาย

ตาง ๆ ของโรคนาจะเกาะกลุมในมิติเดียวกัน) 

 การทดสอบความเที ่ยงของแบบวัดทําโดยหา

ความสม่ ําเสมอภายใน (internal consistency) โดย

คํานวณคา Cronbach’s alpha คาความเที่ยงควรมีคาไม

นอยกวา 0.70 ในแตละมิติ (21) การทดสอบความตรงตาม

เกณฑ (criterion-related validity) ทําโดยหาความสัมพันธ

ระหวางคะแนนในมิติตาง ๆ ของ FACT-G และ QOL-TV  

การทดสอบความตรงในการวัดแปร (construct 

validity)ใชการทดสอบความสามารถในการจําแนกกลุม

ผู ปวยที ่ควรมีคุณภาพชีวิตที ่ตางกัน (known group 

validation) ดังที่พบในการศึกษาในอดีต (11, 12, 15) 

ไดแก การเปรียบเทียบผูปวยที่มีและไมมีโรครวม ผูที่มีอายุ

นอยกวา 60 ปและผูที่มีอายุมากกวา 60 ป ผูปวยที่มี

คะแนน ECOG ในระดับ 1 และผูที่มีคะแนน 2-4 ผูปวยที่

ตองหยุดยาฮอรโมนไทรอยดกับผูที่ไดยาฮอรโมนไทรอยด 

และผูที่มีระยะของโรคมะเร็งตางกัน การวิจัยน้ีคํานวณ

ขนาดอิทธพิล (effect size) เพื่อสื่อถึงขนาดความแตกตาง

ระหวางกลุม ในกรณีของการเปรียบเทียบสองกลุมและใช

การทดสอบ t ขนาดอิทธิพล คือ ความแตกตางระหวาง

กลุมหารดวยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมใดกลุมหน่ึง 

(22) การแปลผลขนาดอิทธิพลใชเกณฑของ Cohen (23) 

คือ ขนาดอิทธิพล 0.2, 0.5 และ 0.80 หมายถึง มีขนาด

อิทธิพลนอย ปานกลาง และมาก ตามลําดับ ในกรณีของ

การเปรียบเทียบมากกวาสองกลุม ขนาดอิทธิพลวัดจาก

ความแปรปรวนที่อธิบายไดดวยตัวแปรกลุม (เชน การมี

โรครวม) เมื่อใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวหรือ 

ω2 (omega-squared) คา ω2 0.010, 0.059 และ 0.138 

หมายถึง มีขนาดอิทธิพลนอย ปานกลาง และมาก 

ตามลําดับ (23) 

 

ผลการวิจยัและการอภปิรายผล 

 

การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิต 

ผูเชี่ยวชาญประเมินแบบวัด QOL-TV ที่ไดจาก

การแปลและแปลกลับวา คําถามสวนใหญสามารถวัดตัว

แปรทีส่นใจได มีความชัดเจน ภาษาที ่ใชเรียบงาย-ส่ือ

ความหมายไดดี และคําถามสอดคลองกับแนวคิดของตัว

แปรที่ตองการวัด ยกเวนคาํถาม 1 ขอทีต่องมีการปรับปรุง

ถอยคําเล็กนอย หลังจากปรับปรุงแบบวัด การทดสอบแบบ

วัดในตัวอยาง 5 คน โดยใชเทคนิคการคิดออกเสียง พบวา 

มีคําถาม 4 ขอที่ควรไดรับการปรับใหสื่อความหมายไดดี

ขึ้น 

การทดสอบนํารองในผูปวยมะเร็งตอมไทรอยด 

20 คนพบวา ผูปวยเขาใจคําถามไดดี มีขอที่คําตอบขาด

หายไมมาก และคําตอบกระจายไปในหลายตัวเลือก (ไม

กระจุกตัว) ปญหาในการตอบแบบสอบถาม คือ ตองใช

เวลานานเกินกวา 30 นาทีในการสัมภาษณผูปวยแตละ

ราย ผูวิจัยแกปญหาโดยหาผูชวยวิจัยในการสัมภาษณ 
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การทดสอบแบบวัดในตัวอยางกลุมใหญ 

ขอมูลทั่วไปของตัวอยาง 

ผูปวยมะเร็งตอมไทรอยดเขารวมการวิจัยทั้งสิ้น 

334 คน ตัวอยางสวนใหญเปนหญิง ( 272 คน หรือรอยละ 

81.44) อยูในวัยทํางาน ผูปวยรอยละ 60 ที่มีอายุในชวง 

31-60 ป ตัวอยางนับถือศาสนาพุทธรอยละ 74.25และ

มุ ส ลิมร อยละ  25.15 ส วนใหญ จบการศึ กษาระ ดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (รวมกันประมาณรอยละ 71) 

ตัวอยางมีอาชีพทําสวนรอยละ 27.84 มีอาชีพรับจางรอย

ละ 23.95 เปนแมบานรอยละ 16.17 และทําธุรกิจสวนตัว

รอยละ 10.78 รอยละ 65.87 ใช สิทธิจากหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา รอยละ 17.96 ใชสิทธิประกันสังคม และ

รอยละ 10.18 ใชสิทธสิวสัดิการขาราชการ  

ผูปวยรอยละ 43.71 ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรค

มานอยกวา 1 ปอีกรอยละ 36.23 เปนโรค 1 -5 ป ผูปวย

สวนใหญไมมีโรคประจําตัวอ่ืน ๆ (รอยละ 67.07) มีโรค

ประจําตัว 1 โรคอยูรอยละ 23.35 โรครวมของผูปวยไดแก 

โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองผู ปวยที ่มี

คะแนน ECOG เทากับ 1 (รอยละ 95.21) คะแนน ECOG 

เทากับ 2 รอยละ 2.69, คะแนน ECOG เทากับ 3 รอยละ 

1.80 และ คะแนน ECOG เทากับ 4 รอยละ 0.30ผูปวย

สวนใหญมีมะเร็งตอมไทรอยดอยูในระยะที่ 1 (รอยละ 

46.71) อีกรอยละ 36.83 มีโรคอยูในระยะที่ 2 รอยละ10.78 

มีโรคอยูในระยะที่ 3 ผูปวยอยูในระยะที่ 4a และ 4c รอยละ 

2.40 และ 3.29 ตามลําดับ 

 

ขอมูลที่ขาดหายไป (missing data) 

คําถามของ QOL-TV ที่มีผูไมตอบมากที่สุด คือ 

คําถามในมิติความสุขสบายทางกายในประเด็น “ความ

เปลี่ยนแปลงของประจําเดือนหรือความสามารถในการสืบ

พันธ” (ไมตอบรอยละ 6.6) และคําถามในมิติความสุข

สบายดานสังคมในหัวขอ “การปวยมีผลกระทบตอเร่ืองทาง

เพศของทานหรือไม” มากที่สุด มีจํานวน 21 คน (รอยละ 

6.3) ทั้งนี้เพราะคําถามดังกลาวเปนเรื่องทางเพศซึง่คนใน

สังคมไทยมักไมเปดเผยตอผู อื ่นการวิจัยเรื ่องการวัด

คุณภาพชีวิตในประเทศไทยก็ประสบกับปญหานี้เชนกัน 

(24) เหตุผลอีกประการที่ทําใหผูปวยไมตอบคําถามบางขอ 

คือ ไมเขาใจคําถาม คําถามในมิติดานจิตใจเร่ือง “การหยุด

ใหฮอรโมนไทรอยด” และ “การสแกนตรวจทั่วรางกาย” มีผู

ไมตอบรอยละ 4.5 และรอยละ 3 ตามลําดับ ทัง้นี้เพราะ

ผูตอบไมเขาใจวา ฮอรโมนไทรอยดและการสแกนตรวจคือ

อะไร นอกจากนี้ บางคําถามอาจไมเหมาะกับบริบทของ

ไทย เชน คําถามขอ 21.1 “ผลกระทบตอการขับรถ”มี

ตัวอยางรอยละ 4.5 ไมตอบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูปวยขับ

รถไมได ไมมีรถเปนยานพาหนะ สวนคําถามขออื่น ๆ มี

อัตราขาดหายของขอมูลนอยมากไมเกินรอยละ 1.5 การ

ปรับปรุงแบบวัดในอนาคตควรมุ งปรับปรุงคําถามใน

ประเด็นที่กลาวมา  

การวเิคราะหองคประกอบของ QOL-TV 

 ผลการวิเคราะหองคประกอบพบวา จํานวนมิติที่

มีคา eigenvalue ที่มากกวา 1 คือ 14 มิติ การตรวจสอบ

แผนภาพ scree พบวา เสนกราฟเริ่มมีลักษณะแบนราบที่

มิติที่ 7 ซ่ึงบงชี้วา แบบวัดอาจประกอบดวย 6 มิติ อยางไร

ก็ตาม แบบวัด QOL-TV ถูกสรางขึ้นโดยกําหนดใหมี 4 มิติ 

ดังน้ันจํานวนมิติที่เปนไปไดคือ 4 จากขอมูลขางตน ผูวิจัย

วิเคราะหองคประกอบซํ้าโดยกําหนดใหมีจํานวนมิติเทากับ 

4-14 มิติ ผลการวิเคราะหแบบ 6 มิติสามารถแปลผลไดดี

และมีความสมเหตุสมผลมากกวาแบบอื่น นั่นคือ คําถาม

เกาะกลุมกันตามเน้ือความในคําถามมากกวาการวิเคราะห

ที่มีจํานวนมิติตางออกไป  

ตารางที่ 1 แสดงคาน้าํหนักองคประกอบของมิติ

ทัง้หกจากการวเิคราะหองคประกอบ มิติของแบบวัด 

ประกอบดวยคําถาม 47 ขอและถูกตัดออก 9 ขอ โดยมี

รายละเอียดดังน้ี  

1) มิติความสุขสบายทางกายประกอบดวย

คาํถาม 16 ขอ คือ ขอ 1.1-1.12 ทีว่ดัอาการทางกาย (แบบ

วัดตนฉบับก็จัดคําถามนี้อยูในมิติความสุขสบายทางกาย

เชนกัน) ขอ 2 (สุขภาพกายโดยรวม) เดิมอยูในมิติ

ความสุขสบายทางกายของแบบวัดตนฉบับ แตการ

วิเคราะหองคประกอบรวมคําถามนี้ในมิติความสุขสบาย

ทางใจ (ตารางที ่1) การวิจัยน้ีจัดคําถามน้ีกลับเขาอยูในมิติ

ความสุขสบายทางกายตามเนื้อความของคําถาม ขอ 10 

(การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ) ขอ 13 (วิตกกังวล) และขอ 

14 (ซึมเศรา) ซึ่งเดิมอยูในมิติความสุขสบายทางใจของ

แบบวัดตนฉบับ แตผลการวิเคราะหจัดใหอยูในมิติความสุข

สบายทางกายเพราะการเปลีย่นแปลงรูปลักษณ อาการ

วิตกกังวล และอาการซึมเศราอาจมองวาเปนอาการอัน

เน่ืองมาจากโรคและการรักษาอยางหน่ึง 
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ตารางที่ 1. นํ้าหนักองคประกอบในเมทริกซรูปแบบ (pattern matrix) จากการวเิคราะหองคประกอบของ QOL-TV (แสดง

เฉพาะคาทีม่ากกวา 0.30) 

 

ขอ 

 

มิติในแบบวัดตนฉบับ 

และประเด็นในคําถาม 

มิติทีพ่บในการวิจยัน้ี 

ความสุข

สบายทาง

กาย 

ความสุข

สบายทาง

ใจ 

การปลอด

ความเครียด

จากการ

รักษา 

การปลอด

ความกังวล

เร่ืองโรคใน

อนาคต 

ความสุข

สบายทาง

สังคม 

ความสุข

สบายทาง

จิตวญิญาณ 

ความสุขสบายทางกาย       

1.1 ออนเพลีย 0.372      

1.2 ความอยากอาหาร 0.378      

1.3 อาการปวด 0.334      

1.4 การนอนหลับ 0.378      

1.5 การทองผกู 0.421      

1.6 ประจําเดือน/เจริญพันธุ 0.524      

1.7 นํ้าหนักเพิ่ม 0.490      

1.8 ทนรอนทนหนาวไมได 0.485      

1.9 ผิวแหง/ผมรวง 0.332      

1.10 เสียงเปล่ียน 0.349      

1.11 มือไมไมคลอง 0.527      

1.12 บวมตามรางกาย 0.685      

2 สุขภาพกายโดยรวม  0.427     

ความสุขสบายทางใจ       

3 การใชชวีติกับโรค       

4 คุณภาพชีวติโดยรวม  0.770     

5 ความสุขที่ม ี  0.690     

6 จดัการทกุอยางได  0.518     

7 ความพอใจกับชวีิต  0.784     

ความสุขสบายทางใจ       

8 สมาธิและความจํา  0.540     

9 รูวาตัวเองมีประโยชน  0.656     

10 รูปลักษณเปล่ียนไป 0.400      

11 ความคิดเก่ียวกับตวัเอง 0.370      

12.1 กังวลเร่ืองโรคทีพ่บ   0.389 -0.305   

12.2 กังวลเร่ืองการผาตดั   0.421 -0.314   

12.3 กังวลเร่ืองเวลาหลัง

ผาตัด 
0.333  0.501    

12.4 กังวลเร่ืองรังสีรักษา   0.895    
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ตารางที่ 1. นํ้าหนักองคประกอบในเมทริกซรูปแบบ (pattern matrix) จากการวเิคราะหองคประกอบของ QOL-TV (แสดง

เฉพาะคาทีม่ากกวา 0.30) (ตอ) 
 

ขอ 

 

มิติในแบบวัดตนฉบับ 

ประเด็นในคําถาม 

มิติทีพ่บในการวิจยัน้ี 

ความสุข

สบายทาง

กาย 

ความสุข

สบายทาง

ใจ 

การปลอด

ความเครียด

จากการ

รักษา 

การปลอด

ความกังวล

เร่ืองโรคใน

อนาคต 

ความสุข

สบายทาง

สังคม 

ความสุข

สบายทาง

จิตวญิญาณ 

12.5 กังวลเร่ืองการสแกนฯ   0.944    

12.6 กังวลเร่ืองการตรวจ

โปรตีนตอมไทรอยด 
  0.973    

12.7 กังวลเร่ืองตองหยุด

ฮอรโมนไทรอยด 
0.405  

 
   

13 วิตกกังวล 0.394      

14 ซึมเศรา 0.458      

15.1 กลัวเร่ืองการตดิตามผล    -0.797   

15.2 กลัวเปนมะเร็งที่อ่ืน    -0.989   

15.3 กลัวกลับเปนมะเร็งซํ้า    -0.956   

15.4 กลัวมะเร็งแพรกระจาย    -0.977   

ความสุขสบายทางสังคม       

16 ผลตอครอบครัว       

17 การชวยเหลือจากผูอ่ืน 0.317 0.391     

18 ผลตอความสัมพันธ   
 

   

19 ผลตอชีวิตทางเพศ       

20.1 ผลตอแรงจงูใจในการ

ทาํงาน 
    0.780  

20.2 ผลตอเวลาที่ใชทํางาน     0.774  

20.3 ผลตอปริมาณงานทีท่ํา     0.949  

20.4 ผลตอคุณภาพงาน     0.942  

21.1 ผลตอการขบัรถ     0.572  

21.2 ผลตอการทาํงานบาน     0.752  

21.3 ผลตอการทาํอาหาร     0.677  

21.4 ผลตอการไปเที่ยวหรือ

พักผอน 
    0.521  

22 รูสึกโดดเด่ียว     0.591  

23 ภาระเร่ืองเงิน       
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ตารางที่ 1. นํ้าหนักองคประกอบในเมทริกซรูปแบบ (pattern matrix) จากการวเิคราะหองคประกอบของ QOL-TV (แสดง

เฉพาะคาทีม่ากกวา 0.30) (ตอ) 
 

ขอ 

 

มิติในแบบวัดตนฉบับ 

ประเด็นในคําถาม 

มิติทีพ่บในการวิจยัน้ี 

ความสุข

สบายทาง

กาย 

ความสุข

สบายทาง

ใจ 

การปลอด

ความเครียด

จากการ

รักษา 

การปลอด

ความกังวล

เร่ืองโรคใน

อนาคต 

ความสุข

สบายทาง

สังคม 

ความสุข

สบายทาง

จิตวญิญาณ 

ความสุขสบายทางจิตวิญญาณ       

24 กิจกรรมทางศาสนา      -0.957 

25 การทาํจติใจใหสงบ      -0.989 

26 ความหมายของชีวติ      -0.820 

27 ความไมแนนอนของ

อนาคต 
      

28 ชีวิตที่ดีขึ้น       

29 เปาหมายของชีวติ  0.397     

30 การมคีวามหวงั  0.404     

 

 

สวนคําถามขอ 11 (ความคิดเกีย่วกับตัวเอง) ขอ 

12.3 (ความเครียดหรือกังวลเรื่องเวลาหลังการผาตัด) ขอ 

12.7 (ความเครียดหรือกังวลเรื่องตองหยุดฮอรโมน

ไทรอยด) และขอ 17 (การชวยเหลือจากผูอื่น) นั้นไมถูก

รวมในมิติความสุขสบายทางกายสําหรับการวิจัยนี้ แมวา

จะมีนํ้าหนักองคประกอบมากกวา 0.30 เพราะเนื้อความใน

คําถามไมสอดคลองกับความหมายของความสุขสบายทาง

กาย 

2) ความสุขสบายทางใจ ประกอบดวยคําถาม 8 

ขอ คือ ขอ 4 (คุณภาพชีวิตโดยรวม) ขอ 5(ความสุขที่มี) 

ขอ 6 (จัดการทุกอยางได) ขอ 7 (ความพอใจกับชีวิต) ขอ 

8 (สมาธิและความจํา) ขอ 9 (รูวาตัวเองมีประโยชน) ซ่ึง

แบบวัดตนฉบับก็จัดคําถามเหลาน้ีอยูในมิติความสุขสบาย

ทางใจเชนกัน  

ขอ 29 (เปาหมายของชีวิต) และขอ 30 (การมี

ความหวัง) ซึ่งแบบวัดตนฉบับก็จัดคําถามนี ้อยู ในมิติ

ความสุขสบายทางจิตวิญญาณ แตการวิจัยนี้กําหนดใหอยู

ในมิติความสุขสบายทางใจเพราะ คนไทยอาจตีความหมาย

ของการมีกําลังใจ เปาหมาย และความหวังวาเปนความสุข

ทางใจอยางหนึง่ สวนคําถามขอ 17 (การชวยเหลือจาก

ผูอ่ืน) นั้น การวิจัยครั้งนี้ไมรวมคําถามนี้ในมิติความสุข

สบายทางใจ แมวาจะมีน้าํหนักองคประกอบมากกวา 0.30 

เพราะเนื้อความในคําถามไมสอดคลองกับความหมายของ

ความ สุขสบายทาง ใจการวิ จั ย นี ใ้ ช เ กณฑ นํ้ าห นัก

องคประกอบที่คอนขางต่ํา (มากกวา 0.30) ในการคัดเลือก

คําถาม เพราะการวิจัยนี้เปนการทดสอบแบบวัด QOL-TV 

ในตัวอยางกลุมใหญเปนครั้งแรก การตัดคําถามทิ้งตองทํา

ดวยความระมัดระวัง 

3) การปลอดความเครียดจากการรักษา

ประกอบดวยคําถาม 7 ขอ คือ  ขอ 12.1-12.6 

(ความเครียดหรือกังวลกับวิธีการรักษาแบบตาง ๆ) ซ่ึง

แบบวัดตนฉบับจัดคําถามนี้อยูในมิติความสุขสบายทางใจ 

แตเนื ่องจากคําถามเจาะจงกับวิธีการรักษามะเร็งตอม

ไทรอยดอยางมาก ทําใหคําถามเกาะกลุมกันแยกออกมา

เปนมิติใหม สวนขอ 12.7 (กังวลเรื่องตองหยุดฮอรโมน

ไทรอยด) น้ัน การวิเคราะหองคประกอบจัดรวมคําถามน้ีใน

มิติความสุขสบายทางกายทั ้ง ๆ ที ่เ นื ้อความคําถาม

เก่ียวกับเร่ืองวิธีการรักษา การวิจัยนีจ้ึงจัดคําถามนี้อยูใน
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มิติการปลอดความเครียดจากการรักษาตามเนื้อความของ

คาํถาม 

4) การปลอดความกังวลเรื่องโรคในอนาคต 

ประกอบดวยคําถาม 4 ขอ คือ ขอ 15.1-15.4 เร่ือง

การกังวลเรื่องการติดตามผล การเปนมะเร็งใหมหรือเกิด

การแพรกระจายของโรค แบบวัดตนฉบับจัดคําถามเหลานี้

อยูในมิติความสุขสบายทางใจ แตเนื่องจากคําถามเจาะจง

กับการเกิดมะเร็งขึ้นใหมหรือการกระจายของมะเร็ง ทําให

คําถามเกาะกลุมกันแยกออกมาเปนมิติใหม 

5) ความสุขสบายทางสังคม ประกอบดวยคําถาม 

9 ขอ คือ ขอ 20.1-20.4 (ผลตอโรคและการรักษาตอการ

ทํางาน) ขอ 21.1-21.4 (ผลตอโรคและการรักษาตอการ

ทาํงาน)และขอ 22 (ทําใหรูสึกโดดเด่ียว) แบบวัดตนฉบับก็

จัดคําถามนี ้อยู ในมิติความสุขสบายทางสังคมเชนกัน 

อยางไรก็ตาม จากผลการวิเคราะหองคประกอบ (ตารางที่ 

1) คําถามขออื่น ๆ ในมิติทางสังคมของแบบวัดตนฉบับ

เปนคําถามที่ไมดี คือ มีน้ําหนักองคประกอบต่ําในทุกมิติ 

(ไมสามารถวัดมิติใดไดเลย) หรือถูกจัดใหอยูในมิติที ่ไม

เหมาะสม (เนื้อความของคําถามไมสอดคลองกับชื่อมิติ) 

เชน คําถามขอ 16 (ผลตอครอบครัว) ขอ17 (การชวยเหลือ

จากผูอ่ืน) ขอ 18 (ผลตอความสัมพันธ) ขอ 19 (ผลตอชีวิต

ทางเพศ) และขอ 23 (ภาระเร่ืองคาใชจาย) 

6) ความสุขสบายทางจิตวิญญาณ ประกอบดวย

คําถาม 3 ขอ คือ ขอ 24-25 (การใหความสําคัญแก

กิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทีท่าํใหจติใจสงบ) และ ขอ 

26 (การเปลี่ยนของความสงบในจิตใจ) แบบวัดตนฉบับก็

จัดคําถามน้ีอยูในมิติความสุขสบายทางจิตวิญญาณเชนกัน 

อยางไรก็ตาม จากผลการวิเคราะหองคประกอบ (ตารางที่ 

1) คําถามขออื่น ๆ ในมิติทางจิตวิญญาณของแบบวัด

ตนฉบับ (ขอ 27-30) เปนคําถามที่ไมดี คือ มีน้ําหนัก

องคประกอบต่ําในทุกมิติ (ไมสามารถวัดมิติใดไดเลย) หรือ

ถูกจัดใหอยูในมิติทีไ่มเหมาะสม (เนือ้ความของคําถามไม

สอดคลองกับชื่อมิติ)  

แบบวัด QOL-TV เกิดจากการเพิม่คําถาม 20 ขอ

ที่จําเพาะกับมะเร็งตอมไทรอยดไปในแบบวัด QOL-CS ซ่ึง

มี 4 มิติ แตยังไมเคยมีการศึกษาที่ใชเทคนิคการวิเคราะห

องคประกอบกับแบบวัด QOL-TV การทดสอบที่มีก็ทําใน

ตัวอยางขนาดเล็กเพียง 34 คนเทานั้น (11) การศึกษาครั้ง

น้ีเปนการทดสอบในลักษณะน้ีเปนคร้ังแรก การเพิ่มคําถาม

น้ีเองอาจทําใหโครงสรางหรือจํานวนของมิติของ QOL-TV 

ไมเหมือนกับ QOL-CS ผลการวิเคราะหองคประกอบใน

การศกึษาน้ีสอดคลองกับคําอภิปรายขางตน คําถามที่เพิ่ม

ในเรื่องผลกระทบทางใจของโรคและวิธีการรักษาโรคแยก

เปน 2 มิติใหมที่พบ คือ การปลอดความเครียดจากการ

รักษาและการปลอดความกังวลเรื่องโรคในอนาคต ทําให

แบบวัดมีโครงสรางแบบหกมิติ อยางไรก็ตาม ความเขาใจ

คําถามในมุมมองของตัวอยางชาวไทยอาจมีสวนทําใหได

ผลการวิจัยเชนนี ้ดวย งานวิจัยหลายเรื ่องดานการวัด

คุณภาพชีวิตในประเทศไทยและตางประเทศก็พบใน

ลักษณะเดียวกัน เชน การทดสอบแบบวัด Diabetes-39 

ฉบับภาษาไทย พบวา แบบวัดมี 6 มิติ ในขณะที่แบบวัด

ตนฉบับมี 5 มิติ (24) หรือการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยันพบวา FACT-G ในชาวไทยที่มีความสามารถในการ

อานเขียนจํากัดนั้น นาจะประกอบดวย 6 มิติ ในขณะที่

แบบวัดตนฉบับมี 4 มิติ (26)  

 

ความเทีย่งของแบบวัด QOL-TV 

ความเที่ยง (Cronbach’s Alpha) ของแบบวัด 

QOL-TV ทั้ง 6 มิติอยูระหวาง 0.847-0.963 ซึ่งสูงกวา 0.7 

ที่เปนระดับซึ่งยอมรับได ผลการศึกษาสอดคลองกับที่พบ

ในตางประเทศที่วา มิติยอยของ QOL-TV มีความเที่ยงสูง

อยูในเกณฑด ี(11, 27-29)  

 

การทดสอบความตรงตามเกณฑที่เกี่ยวของ (criterion 

validity)  

ตารางที่ 2 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

มิติของ QOL-TV และ FACT-G ผลการวิจัยบงชี้วา QOL-

TV มีความตรงตามเกณฑเมือ่ใช FACT-G เปนเกณฑ

เทียบ เพราะความสัมพันธระหวางมิติของ QOL-TV และ 

FACT-G เปนไปตามทิศทางที่ควรเปน มิติทางรางกายของ 

QOL-TV มีความสัมพันธกับมิติความผาสุกทางกายของ 

FACT-G (r=0.63, P<0.001) มิติทางจิตใจของ QOL-TV มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับ FACT-G ในมิติดานสังคมและ

ครอบครัว (r=0.56, P<0.001) และมิติอารมณจิตใจ 

(r=0.17, P=0.001) 

มิติการปลอดความเครียดจากการรักษาและมิติ

การปลอดความกังวลเร่ืองโรคในอนาคตมีความสัมพันธเชิง

บวกกับ FACT-G ในดานความผาสุกทางอารมณและจิตใจ
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(r=0.47 และ 0.45 ตามลําดับ, P=0.001) มิติทางสังคมของ 

QOL-TV มีความสัมพันธเชิงบวกกับ FACT-G ดานความ

ผาสุกทางกาย การปฏิบัติกิจกรรม และสังคม(r=0.52, 0.65 

และ 0.32 ตามลําดับ, P<0.001) สวนมิติทางจิตวิญญาณมี

เฉพาะในแบบวดั QOL-TV แตไมมีใน FACT-G มิติทางจิต

วิญญาณของ QOL-TV มีความสัมพันธเชิงบวกกับความ

ผาสุกทางกายและอารมณจิตใจของ FACT-G ในระดับที่ไม

สูง (r=0.19 และ 0.23 ตามลําดับ, P=0.001) ผลการวจิยัใน

ตัวอยางชาวอเมริกันก็พบผลในลักษณะเดียวกัน (11) 

 

ผลการทดสอบความตรงในการจําแนกโดยรวม 

ตารางที ่3 สรุปขนาดอิทธิพลที่พบในการทดสอบ

ความตรงในการจําแนกผูปวยกลุมตาง ๆ 6 การทดสอบ 

ไดแก อายุ (มากกวาหรือนอยกวา 60 ป) คะแนน ECOG 

(1 หรือ 2-4) การหยุดยาฮอรโมนไทรอยด (กลุมกอนกลืน

น้ําแร และกลุมติดตามผล) การมีโรครวม (ไมมีโรครวม มี 

1 โรค และมีมากกวา 1 โรค) ระยะเวลาการรักษา (นอย

กวา 1 ป 1-5 ป 5-10 ป และมากกวา 10 ป) ระยะของโรค 

(ระยะที่ 1, 2 และ 3-4)  

 ผลการวิจัยสรุปไดวา มิติของ QOL-TV อยาง

นอย 1 มิติสามารถจําแนกแยกความแตกตางของคุณภาพ

ชีวิตตามเกณฑการจําแนกทั้ง 6 เกณฑได ในการทดสอบ

แยกกลุมตามคะแนน ECOG การมีโรครวม และระยะเวลา

การรักษาทั้ง 4 มิติของ FACT-G ไมสามารถแยกความ

แตกตางไดเลย แตบางมิติของ QOL-TV สามารถจําแนก

ได (ตารางที ่3) 

 ทั้ง QOL-TV และ FACT-G สามารถจําแนก

ความแตกตางของคุณภาพชีวิตตามอายุ การหยุดยา

ฮอรโมน และระยะของโรค ขนาดอิทธิพลทีพ่บก็มีคา

ใกลเคียง มีเพียงการจําแนกความแตกตางของคุณภาพ

ชีวิตตามอายุและการหยุดยาที่มิติการปฏิบัติกิจกรรมของ 

FACT-G สามารถจําแนกความแตกตางไดดีกวา QOL-TV 

(ตารางที่ 3) อยางไรก็ตาม ขนาดอิทธิพลทีพ่บเกือบ

ทั้งหมดมีขนาดต่ํา 

 

ตารางที่ 2. สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวางแบบวัด QOL-TV และ FACT-G (N=334)1 

 
QOL-TV FACT-G 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QOL-TV 

กาย (1) 1 
         

ใจ (2) 0.47 1 
        

ปลอดความเครียด 

จากการรักษา (3) 
0.55 0.32 1 

       

ปลอดความกังวล 

เร่ืองโรค (4) 
0.34 0.34 0.56 1 

      

สังคม (5) 0.51 0.37 0.39 0.36 1 
     

จิตวญิญาณ (6) 0.21 0.08NS 0.15 0.16 0.14 1 
    

FACT-G 

กาย (7) 0.63 0.34 0.35 0.26 0.52 0.19 1 
   

สังคม-ครอบครัว (8) 0.30 0.56 0.22 0.20 0.32 0.08NS 0.37 1 
  

อารมณจิตใจ (9) 0.45 0.17 0.47 0.45 0.35 0.23 0.46 0.10NS 1 
 

ปฏิบัติกิจกรรม (10) 0.43 0.39 0.21 0.16 0.65 -0.04NS 0.47 0.42 0.20 1 

1: สัมประสิทธิ์สหสัมพันธทุกคูมนัียสําคัญทางสถติิ (P<0.05) ยกเวนที่มีตวัยก NS 
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 โดยรวมแลว QOL-TV มีความตรงในการจําแนก

ดีกวา FACT-G เพราะ FACT-G เปนแบบวัดสําหรับ

โรคมะเร็งทั ่วไป แต QOL-TV เปนแบบวัดสําหรับ

โรคมะเร็งตอมไทรอยดโดยเฉพาะซึง่มีคําถามที่เจาะจงกับ

โรคน้ีเปนสวนหน่ึงของแบบวัด 

ดวยขอจํากัดของพื้นที ่บทความนี้จึงนําเสนอผล

การทดสอบความตรงเฉพาะการเปรียบเทียบผู ปวยที ่มี

คะแนน ECOG ตางกันและการเปรียบเทียบผูปวยตามการ

หยุดยาฮอรโมน  สวนการเปรียบเทียบอื ่น ๆ แสดง

โดยสังเขปดังแสดงในตารางที่ 3   

 

การเปรียบเทียบผูปวยที่มีคะแนน ECOG ตางกัน 

ผลของการทดสอบความสามารถของ QOL-TV 

ในการจําแนกผู ปวยที ่มีคะแนน ECOG ตางกันแสดงใน

ตารางที ่4 แบบวัด QOL-TV ในมิติความสุขสบายทาง

สังคมสามารถจําแนกผูปวยที่มีคะแนน ECOG=1จากผูที่มี

คะแนน ECOG=2-4 โดยผูที่มีคะแนน ECOG=1 มี

คุณภาพชีวิตทางสังคมดีกวาผู ที ่มีคะแนน ECOG=2-4 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.003) ในขณะที่มิติความสุข

สบายทางสังคมของ FACT-G ไมสามารถจําแนกผูปวยได 

ทัง้นี ้อาจเปนเพราะวา แบบวัด QOL-TV ไดเพิม่คําถาม

ผลกระทบของมะเร็งตอมไทรอยดตอการทํางานและการใช

ชีวิตหลายขอ จึงทําใหมิติทางสังคมของ QOL-TV มี

ความสามารถจําแนกไดดีกวา FACT-G อยางไรก็ตาม 

ขนาดอิทธิพลมีคาเทากับ 0.36 ซ่ึงถือวามีขนาดคอนขางต่ํา 

(ตารางที ่ 4) มิติอื ่น ๆ ของ QOL-TV และทุกมิติของ 

FACT-G ไมสามารถจําแนกผู ปวยทีม่ีคะแนน ECOG 

ตางกัน ในตารางที ่4 ขนาดอิทธิพลมีคาติดลบในบางการ 

 

          ตารางที่ 3. ขนาดอิทธพิลทีพ่บในการทดสอบความตรงในการจาํแนก1 (N=334) 

แบบวัด ขนาดอิทธพิล2 (d) ขนาดอิทธพิล3(ω2) 

อายุ ECOG การหยดุ

ยา 

การมโีรค

รวม 

ระยะเวลา

การรักษา 

ระยะของ

โรค 

QOL-TV        

กาย   0.290 0.021 0.043  

ใจ      0.017 

ปลอดความเครียด

จากการรักษา     0.027 0.017 

ปลอดความกังวล

เร่ืองโรค      0.014 

สังคม 0.267 0.36 0.199    

จิตวญิญาณ      0.026 

FACT-G        

กาย   0.379   0.015 

สังคมและครอบครัว 0.217     0.012 

อารมณ-จติใจ       

การปฏบิตักิจิกรรม 0.446  0.450   0.012 

1: ตัวเลขในตารางคือขนาดอิทธพิลที่แสดงเฉพาะในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

2: คํานวณจากการทดสอบทีสําหรับประชากรสองกลุมที่เปนอิสระตอกันโดย d =0.20, 0.50 และ 0.80 หมายถึง มีขนาดอิทธิพล

นอย ปานกลาง และมาก ตามลําดับ  

3: การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวโดย ω2=0.010, 0.059 และ 0.138 หมายถงึ มขีนาดอิทธิพลนอย ปานกลาง และมาก 

ตามลําดับ 



 
 

วารสารเภสัชกรรมไทย ปที่ 5 เลมที่ 1 มค.-มิย. 2556 

 http://portal.in.th/tjpp  

55 

ทดสอบ ซ่ึงบงบอกแนวโนมวา กลุมที่มีคะแนน ECOG 2-4 

มีคุณภาพชีวิตทีสู่งกวา อยางไรก็ตามผลการทดสอบ

ดังกลาวไมมี นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) หรือความ

แตกตางดังกลาวนาจะเกิดจากความบงัเอิญ  

 

การเปรียบเทียบผูปวยตามการหยุดยาฮอรโมน  

ผลของการทดสอบความสามารถของ QOL-TV 

ในการจําแนกผูปวยที่ตองหยุดยาฮอรโมนไทรอยด กอน

กลืนน้ําแรไอโอดีน131 กับผูที่ใชยาตอเน่ือง (กลุมติดตาม

ผล) แสดงในตารางที่ 5 แบบวัด QOL-TV ในมิติความสุข

สบายทางกายและสังคมสามารถจําแนกผูปวยทั้งสองกลุม

อย า งมี นั ย สํ าคัญทางสถิ ติ  ( P=0.007  และ  0 . 0 4 4 

ตามลําดับ) ผูที่ตองหยุดยามีคุณภาพชีวิตในมิติทั้งสองดอย

กวาผูที่ใชยาอยางตอเนื่อง มิติความสุขสบายทางกายและ

การปฏิบตักิจิกรรมของ FACT-G ก็สามารถแยกกลุมผูปวย

ได 

มิติทางกายของแบบวัด QOL-TV มขีนาดอิทธพิล

เทากับ 0.29 ซึ่งนอยกวามิติทางกายของ FACT-G (ขนาด

อิทธิพลเทากับ 0.379) เล็กนอย อยางไรก็ตาม มิติทาง

สังคมของ QOL-TV มขีนาดอิทธิพลเทากับ 0.199 ซ่ึงนอย

กวามิติทางการปฏิบัติ กิจกรรมของ FACT-G (ขนาด

อิทธิพลเทากับ 0.450) มิติ อื ่น ๆ ของ QOL-TV และ 

FACT-G ไมสามารถจําแนกผูปวยที่หยุดยาจากผูที่ใชยา

อยางตอเน่ืองได 

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ  

 แบบวัด QOL-TV ประกอบดวย 6 มิติ คือ มิติ

ความสุขสบายทางกาย ความสุขสบายทางใจ การปลอด

ความเครียดจากการรักษา การปลอดความกังวลเรื่องโรค

ในอนาคต ความสุขสบายทางสังคม และความสุขสบาย

ทางจิตวิญญาณ รวมคําถามทั้งสิ้น 47 ขอ คําถามในแบบ

วัดตนฉบับที่ถูกตัดออกมี 9 ขอ  

ความเทีย่งของแบบวัด QOL-TV ทั้ง 6 มิติมีคา

สูง 0.847-0.963 ซึ่งถือวาอยูในระดับที่ดี QOL-TV มีความ

ตรงตามเกณฑเมื่อใช FACT-G เปนเกณฑเทียบ เพราะ

ความสัมพันธระหวางมิติของ QOL-TV และ FACT-G 

เปนไปตามทิศทางที ่สอดคลองกับทฤษฎี โดยรวมแลว 

QOL-TV มีความตรงในการจําแนกดีกวา FACT-G 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการแยกกลุมตามคะแนน ECOG การมี

โรครวม และระยะเวลาการรักษา  

 

      ตารางที่ 4. การเปรียบเทียบคุณภาพชวีิตของผูปวยทีม่ีคะแนน ECOG ตางกัน1 

แบบวัด 
ECOG:1 

(N=318) 

ECOG:2-4 

(N=16) 

P ขนาด 

อิทธิพล2(d) 

QOL-TV (พิสัย: 0-10)     

กาย 8.07+1.51 8.30+1.29 0.541 -0.18 

ใจ 8.43+1.68 8.70+0.98 0.513 -0.28 

ปลอดความเครียดจากการรักษา 8.32+2.14 8.16+2.06 0.767 0.08 

ปลอดความกังวลเร่ืองโรค 6.06+3.80 5.66+3.30 0.678 0.12 

สังคม 9.11+1.55 7.84+3.52 0.003 0.36 

จิตวญิญาณ 4.09+2.78 3.29+2.13 0.261 0.37 

FACT-G (พิสัย: 0-4)     

กาย 3.46+0.68 3.28+0.81 0.311 0.22 

สังคมและครอบครัว 3.36+0.59 3.21+0.59 0.322 0.25 

อารมณ-จติใจ 2.98+0.73 3.16+0.71 0.345 -0.25 

การปฏิบตักิจิกรรม 3.23+0.63 3.04+1.04 0.256 0.18 

     1: การทดสอบทีสําหรับประชากรสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน 

     2: d =0.20, 0.50 และ 0.80 หมายถึง มีขนาดอิทธิพลนอย ปานกลาง และมาก ตามลําดับ  
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            ตารางที่ 5. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติของผูปวยตองหยุดฮอรโมนไทรอยดกับผูที่ไดรับยา1 

แบบวัด หยุดยา 

(N=121) 

ไดรับยา 

(N=213) 

P ขนาดอิทธพิล2 

(d) 

QOL-TV (พิสัย: 0-10)     

กาย 7.79+1.59 8.25+1.43 0.007 0.290 

ใจ 8.42+1.66 8.45+1.65 0.851 0.021 

ปลอดความเครียดจากการรักษา 8.13+2.09 8.41+2.15 0.245 0.135 

ปลอดความกังวลเร่ืองโรค 6.47+3.40 5.80+3.95 0.118 -0.197 

สังคม 8.80+1.96 9.19+1.53 0.044 0.199 

จิตวญิญาณ 3.98+2.48 4.09+2.91 0.734 0.043 

FACT-G (พิสัย: 0-4)     

กาย 3.23+0.91 3.57+0.48 <0.001 0.379 

สังคมและครอบครัว 3.32+0.63 3.37+0.57 0.414 0.087 

อารมณ-จติใจ 3.07+0.81 2.95+0.69 0.137 -0.154 

การปฏบิตักิจิกรรม 3.01+0.71 3.33+0.59 <0.001 0.450 

          1: การทดสอบทีสําหรับประชากรสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน 

          2: d =0.20, 0.50 และ 0.80 หมายถึง มีขนาดอิทธิพลนอย ปานกลาง และมาก ตามลําดับ 

  

งานวิจัยน้ีมีขอจํากัดหลายประการ ขนาดตวัอยาง

ที่นอยในบางกลุมยอย (เชน ผูที่มีคะแนน ECOG เทากับ 4 

หรือมีระยะของโรคในระยะที่ 4 เปนตน) ทําใหการทดสอบ

สถิติที่เก่ียวของอาจไมพบนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม 

ขนาดตัวอยางในการวิจัยนี้ (334 ราย) มีขนาดเพียงพอ

สําหรับการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ งานวิจัยใน

อดีตยังไมมีการทดสอบคุณสมบัติทางการวัดของ QOL-TV 

ในตัวอยางกลุมใหญเลย มีเพียงการทดสอบความไวใน

ตัวอยางซ่ึงนอยมากเพียง 34 ราย (11) นอกจากน้ี 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบตัดขวางโดยไมไดติดตามผูปวย

ในระยะยาว ทําใหการเปรียบเทียบระหวางกลุมอาจมีปจจยั

กวนได เชน กลุมผูปวยทีม่ีคะแนน ECOG ตางกันอาจมี

อายทุีต่างกันดวยการศกึษาในอนาคตควรใชวธิกีารตดิตาม

ผูปวยเพื่อควบคุมตัวแปรกวนหรือใชวิธีการวิเคราะหขอมูล

แบบหลายตัวแปรที ่สามารถควบคุมตัวแปรกวน การ

ติดตามผูปวยยังทาํใหสามารถประเมนิความไวของแบบวัด

ต อการ เป ลี ่ยนแปลง คุณภาพชี วิ ต  เช น  แทนที ่จ ะ

เปรียบเทียบกลุมคนที่หยุดฮอรโมนไทรอยดและคนที่ไม

หยุด การเปรียบเทียบผูปวยคนเดียวกันกอน ระหวาง และ

หลังการหยุดฮอรโมนนาจะใหผลการศึกษาที่นาเชื่อถือมาก

ขึ้น งานวิจัยน้ียังไมไดทดสอบความสามารถของแบบวัดใน

การจําแนกตามชนิดของมะเร็ง (เชน papillary, follicular, 

aplastic หรือ medulliary) ทั้งนี้ เพราะขอจํากัดของขอมูล

ที่มี และจํานวนผูปวยมะเร็งชนิด aplastic ที่พบนอยมาก 

นอกจากนี้ ผูปวยตอบแบบสอบถามดวยตนเองเพียงรอย

ละ 24.55 ที่เหลือใหขอมูลโดยการสัมภาษณ วิธีการเก็บ

ขอมูลที่แตกตางกันอาจมีผลตอคุณสมบัติของแบบวัด ซึ่ง

ไมอาจทราบไดจากงานวจิยัน้ี  

 แบบวัด QOL-TV ที่พัฒนาขึน้มีความเที่ยงและ

ความตรงเปนที่นาพอใจ บุคลากรทางการแพทยสามารถ

นําแบบวัดไปประเมินผลลัพธการรักษา อยางไรก็ตาม 

แบบวัด QOL-TV ควรไดรับการพัฒนาในประเด็นตอไปนี ้

1) คําถามบางขอควรไดรับการปรับปรุง เชน คําถามที่วัด

ความกังวลตอการแพรกระจายของโรคมะเร็ง ซึ่งอาจไม

เหมาะกับผูปวยที่อยูในระยะที ่4 ซึ่งเกิดการแพรกระจาย

แลว หรือคําถามที่วัดความกังวลตอวิธีการรักษาแบบตาง 

ๆ ซ่ึงมีการระบุวิธีการอยางเจาะจงนั้น อาจตองปรับปรุง 

เพราะผู ปวยบางรายอาจไมเคยสัมผัสกับการรักษาบาง

ประการหรือไมรู วามีการใชวิธีการดังกลาว เชน การ

ตรวจหา thyroglobulin 2) ควรปรับแกคําถามที่มีขอมูลที่

ขาดหายไปมาก 3) มิติจิตวิญญาณของแบบวัดที ่ไดมี

คําถามเพียง 3 ขอจาก 7 ขอในแบบวัดตนฉบับ ที่เหลือถูก
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ตัดออกหรือกระจายไปอยูในมิติอ่ืน จึงเปนไปไดวา คําถาม

ในมิติจิตวิญญาณมีความหมายที ่จําเพาะกับวัฒนธรรม 

และอาจตองมีการสรางคําถามที่เหมาะกับวัฒนธรรมไทย

ใหมากขึ้น 4) แบบวัดที่ไดมีความยาวถึง 47 ขอ ในอนาคต

ควรมีการพัฒนาแบบวัดฉบับยอเพื่อใหสั้น เขาใจงาย เพื่อ

สามารถใชในทางปฏิบัติไดงายขึ้น 5) ควรมีการทดสอบ

แบบวัดในประชากรกลุมใหมเพือ่ยืนยันมิติตาง ๆ ทีพ่บใน

การศึกษานี ้ นอกจากนี ้ การใชเทคนิคการวิเคราะห

องคประกอบอาจตองการตัวอยางที่มาก เชน 10 ตัวอยาง

ตอคําถาม 1 ขอเพื ่อใหผลการวิเคราะหมีความคงที ่  

นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาเกณฑที ่ใชตัดสินวา ระดับ

คุณภาพชีวิตของผู ปวยอยู ในระดับที ่นาพอใจหรือควร

ปรับปรุง (norm) รวมทั้งหาความแตกตางของคะแนนที่

นอยที่สุดซ่ึงยอมรับไดวามีนัยสําคัญทางคลินิก ทั้งน้ีเพื่อให

การใชประโยชนแบบวัดทําไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 

และ 6) ควรมีการประเมินความไวของแบบวัดตอการ

เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิต 
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ภาคผนวก 

แบบวัดคุณภาพชวีิตเฉพาะโรคสําหรับผูปวยโรคมะเร็งตอมไทรอยด ฉบับภาษาไทย (QOL-TV) 

 

เราสนใจที่จะศึกษาวาคุณภาพชีวิตของทานไดรับผลกระทบจากมะเร็งตอมไทรอยดอยางไร กรุณาตอบคําถามตอไปน้ี

ทั้งหมดจากความรูสึกของทานระหวางสัปดาหที่ผานมา 

สภาพทางกาย 

1. ระหวางที่ทานปวยและรับการรักษา อาการตอไปน้ีเปนปญหามากนอยในระดับใด: 

  (ในขอ 1 ยอยทุกขอมตีัวเลือก 11 ระดับ คือ 0-10 จาก 0 (ไมมีปญหา) ถึง 10 (มีปญหารุนแรง) ดังที่แสดงในขอ 1.1) 

1.1 ความเหน่ือยลา 

ไมมีปญหา 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 มีปญหารุนแรง 

1.2 ความเปล่ียนแปลงในความอยากรับประทานอาหาร 

1.3 อาการเจบ็หรือปวด 

1.4 ความเปล่ียนแปลงในการนอนหลับ 

1.5 อาการทองผูก 

1.6 ความเปล่ียนแปลงของประจําเดือนหรือความสามารถในการสืบพันธุ 

1.7 นํ้าหนักเพิ่ม 

1.8 ความอดทนตอความหนาวหรือความรอน 

1.9 ผิวแหงหรือความเปล่ียนแปลงของเสนผม 

1.10 ความเปล่ียนแปลงของเสียง 

1.11 ความสามารถในการเคล่ือนไหว/การประสานกันของกลามเน้ือ 

1.12 อาการบวม/มีของเหลวคั่ง 

2. ระดับสุขภาพทางกายโดยรวมของทาน: 

แยมาก 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ดีมาก 

3. ทานสามารถทาํใจเก่ียวกับการปวยและการรักษาของทานไดยากเพยีงใด? 

สภาพทางใจ 

ไมยากเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ยากมาก 

4. คณุภาพชวีติของทานดีมากนอยเพยีงใด? 

แยมาก 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ดีมาก 

5. ทานมคีวามสุขมากนอยเพียงใด? 

ไมมีความสุขเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 มีความสุขมาก 

6. ทานรูสึกวาทานสามารถควบคุมส่ิงตาง ๆ ในชีวิตของทานหรือไม? 

ควบคุมไมไดเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ควบคุมไดเต็มที ่

7. ทานมคีวามพึงพอใจกับชวีิตของทานอยางไร? 

ไมเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 พอใจเตม็ที ่

8. ปจจบุนัความสามารถในการใชสมาธหิรือจดจําส่ิงตาง ๆ ของทานเปนอยางไร? 

แยมาก 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ดีมาก 

9. ทานรูสึกวาทานเปนประโยชนมากเพยีงไร? 

ไมเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ดีมาก 
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10. โรคของทานหรือการรักษาทาํใหรปูรางหนาตาของทานมีการเปล่ียนแปลงหรือไม? 

ไมเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 มากที่สุด 

11. โรคของทานทําใหทศันคตติอตนเอง (ส่ิงที่ทานคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง)มีการเปล่ียนแปลงหรือไม? 

ไมเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 มากที่สุด 

12. ทานรูสึกเศราโศกจากส่ิงตาง ๆ ที่เก่ียวกับโรคของทานและการรักษาอยางไร: 

 (ทุกขอยอยมีตัวเลือกเหมือนขอ 12.1) 

12.1  การวินิจฉยัเบื้องตน 

ไมรูสึก 0   1     2    3     4    5    6   7  8  9  10 รูสึกเศราโศกมาก 

เศราโศกเลย 

12.2  การผาตดั 

12.3 เวลาตัง้แตการรักษาเสร็จส้ิน 

12.4  การใชรงัสี(radioiodine ablation) /การรักษาเบือ้งตน 

12.5  การตรวจสแกนรางกายทัว่ทุกสวน 

12.6  การเจาะเลือดทดสอบโปรตนีThyroglobulin 

12.7  การหยดุใหฮอรโมนไทรอยด 

13. ทานรูสึกวิตกกังวลมากนอยเพียงใด? 

ไมเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 เปนมาก 

14. ทานรูสึกหดหูมากนอยเพยีงใด? 

ไมเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 เปนมาก 

15. ทานรูสึกกลัวส่ิงเหลาน้ีในระดับใด: 

 (ทุกขอยอยมีตัวเลือกเหมือนขอ 15.1) 

15.1 การวนิจิฉยัในอนาคต 

ไมกลัวเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 กลัวมาก 

15.2 การเกิดมะเร็งจุดที่สอง 

15.3 การกลับมาอีกของมะเร็งทีท่านเคยเปน 

15.4 การแพรกระจายของมะเร็ง 

สภาพทางสังคม 

16. ครอบครัวของทานรูสึกเศราโศกกับการปวยของทานเพยีงไร? 

ไมเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 เปนมาก 

17. ความสนับสนุนที่ทานไดรับจากผูอ่ืนเพียงพอกับความจําเปนของทานหรือไม? 

18. การดูแลรักษาสุขภาพอยางตอเน่ืองรบกวนความสัมพันธในชีวิตสวนตัวของทานหรือไม? 

19. การปวยมีผลกระทบตอเร่ืองทางเพศของทานหรือไม? 

 (ขอ 16-19 มตีวัเลือกเหมอืนขอ 16) 

20. โรคและการรักษารบกวนการทาํงานของทานมากนอยเพยีงใด? 

 (ทุกขอยอยมีตัวเลือกเหมือนขอ 20.1) 

20.1 แรงจงูใจในการทาํงาน 

ไมมีปญหา      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 มีปญหารุนแรง 

20.2 การขาดงาน 

20.3 ความสามารถในการทาํงาน 
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20.4 คณุภาพของงาน 

21. โรคและการรักษารบกวนกิจกรรมทีบ่านของทานมากนอยเพยีงใด? 

 (ทุกขอยอยมีตัวเลือกเหมือนขอ 20.1) 

21.1 ขบัรถ 

21.2 งานบาน 

21.3 เตรียมอาหาร 

21.4 กิจกรรมเพื่อความบันเทิง 

22. ทานรูสึกวาโรคและการรักษาทาํใหทานแยกตัวออกหางจากผูอ่ืนมากเพยีงใด? 

ไมเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 เปนมาก 

23.โรคและการรักษาทาํใหทานมภีาระดานการเงนิมากเพยีงใด? 

ไมเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 เปนมาก 

สภาพทางจติวญิญาณ 

24.การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา เชน การสวดมนต การไปวดั การละหมาด มคีวามสําคญัตอทานมากเพยีงใด? 

ไมสําคัญเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 สําคัญมาก 

25.กิจกรรมทางศาสนาอ่ืน ๆ เชน การทาํสมาธ ิมคีวามสําคญัตอทานมากเพยีงใด? 

ไมสําคัญเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 สําคัญมาก 

26.การตรวจพบมะเร็งทาํใหกจิกรรมทางศาสนาของทานเปล่ียนไปมากเพยีงใด? 

สําคัญนอยลง 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 สําคัญมากขึ้น 

27.ทานรูสึกไมมั่นใจในอนาคตของทานมากเพยีงใด? 

ไมรูสึกเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 รูสึกมาก 

28.โรคของทานทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีในชีวติของทานมากนอยเพียงใด? 

ไมเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 เปนมาก 

29.ทานรูสึกมีจุดมุงหมาย/ภารกิจในชวีติ หรือมีเหตุผลทีจ่ะยงัมชีีวิตอยูหรือไม? 

ไมมีเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 มีมาก 

30.ทานรูสึกมีความหวังมากเพียงไร? 

ไมมีความหวงัเลย 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 มีความหวังมาก 

 

หมายเหต:ุ การคํานวณคะแนนในแบบวัด QOL-TV ตองกลับขั้วคะแนนในขอตอไปน้ี 1, 3, 10-16, 18-23 และ27 หลังจากน้ัน

เฉล่ียคะแนนในแตละขอเขาดวยกัน 
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Abstract 
 Objective: To develop and determine validity and reliability of the Quality of life-Thyroid Version (QOL-TV) 

in Thai. Method: The scale was translated from English to Thai using forward and backward translation. It consists 

of 56 items with 4 domains including physical well-being, psychological well-being, social concerns and spiritual well-

being. The subjects were 334 thyroid cancer patients at Songklanakarind Hospital. Reliability was assessed by 

internal consistency. Exploratory factor analysis was employed to determine the optimum number of factors in the 

QOL-TV for Thai subjects. Criterion validity was determined from the correlation between the QOL-TV subscales and 

the FACT-G. Construct validity was determined using known-group validation. Results: Reliability of all domains of 

the QOL-TV was satisfactory (Cronbach’s alpha > 0.7). Exploratory factor analysis yielded 6 dimensions including 

physical well-being, psychological well-being, free of distress from the illness and treatment, free from fear of disease 

progression, social well-being and spiritual well-being. Overall, the correlation between subscales of the FACT-G and 

the QOL-TV was consistent in size and direction to those hypothesized, implying the criterion-related validity of the 

QOL-TV. Some subscales of the QOL-TV were able to discriminate the patients with different ECOG scores, co-

morbidities, and duration of treatment while the FACT-G could not do so. The QOL-TV and the FACT-G could 

discriminate patients receiving or withdrawing thyroid hormone and stage of cancer, with the similar effect size. The 

FACT-G showed a bigger effect size than the QOL-TV in the known group validation in patients with different age 

groups. Conclusion: The conclusion of the study is the QOL-TV shows a satisfactory reliability and validity, and is 

understandable by thyroid cancer patients. Health professionals could use the measure to assess the treatment 

outcomes. 
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