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วัตถุประสงค: เพือ่ พัฒนาและทดสอบความตรงและความเทีย่ งของแบบวัด Quality of Life-Thyroid Version
(QOL-TV) ฉบับภาษาไทย วิธีการวิจัย:แบบวัดตนฉบับภาษาอังกฤษถูกแปลโดยวิธีการแปลแบบ forward-backward แบบวัด
ตนฉบับประกอบดวยคําถาม 56 ขอ ใน 4 มิติ คือ มิติความสุขสบายทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ กลุม ตัวอยางที่ใช
ทดสอบคุณสมบัติของแบบวัดเปนผูปวยโรคมะเร็งตอมไทรอยด 334 คนในโรงพยาบาลสงขลานครินทร การทดสอบความเที่ยง
ใชการวิเคราะหความสอดคลองภายใน การวิจัยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจเพื่อคนหาจํานวนมิติที่เหมาะสมใน
ตัวอยางชาวไทย การทดสอบความตรงตามเกณฑใชการหาความสัมพันธระหวางมิติของแบบวัด QOL-TV กับ FACT-G
นอกจากนีย้ งั ทดสอบความตรงโดยหาความสามารถของแบบวัดในการจําแนก ผลการวิจัย:ความเที่ยงของ QOL-TV ในทุกมิติ
อยูใ นระดับทีย่ อมรับได (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 FACTG มีขนาดและทิศทางเปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งบงชี้ความตรงตามเกณฑที่เกี่ยวของของแบบวัด บางมิติของ QOL-TV สามารถ
จําแนกแยกความแตกตางของคุณภาพชีวิตในผูป วยตามคะแนน ECOG การมีโรครวม และระยะเวลาการรักษา แต FACT-G
ไมสามารถแยกความแตกตางไดเลย ทั้ง QOL-TV และ FACT-G สามารถจําแนกความแตกตางของคุณภาพชีวิตตามการไดรับ
หรือหยุดยาฮอรโมน และระยะของโรค ขนาดอิทธิพลทีพ่ บก็มีคาใกลเคียง มีเพียงการจําแนกความแตกตางตามอายุผูปวยที่
FACT-G สามารถจําแนกความแตกตางไดดกี วา QOL-TV สรุป: ผลการศึกษาสรุปไดวา แบบวัด QOL-TV มีความเที่ยง ความ
ตรง อยูในระดับที่นาพอใจ ผูปวยโรคมะเร็งตอมไทรอยดเขาใจเนื้อความในแบบวัดไดดี บุคลากรทางการแพทยสามารถนําแบบ
วัดไปประเมินผลลัพธการรักษา
คําสําคัญ: คุณภาพชีวติ มะเร็งตอมไทรอยดแบบวัดคุณภาพชีวิต คุณสมบัติการวัด
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บทนํา
ในช ว ง 10 ป ที ่ผ า นมา มะเร็ ง ต อ มไทรอยด มี
อุบัติการณการเกิดทีส่ ูงขึน้ อยางรวดเร็วและตอเนื่องในทั่ว
โลก สาเหตุสวนหนึง่ เกิดจากวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคที่มี
ความไวมากขึน้ และประชากรโลกไดสัมผัสกับสารรังสีหรือ
สารกอมะเร็งอื่น ๆ เพิ่มขึ้น (1) ในป 2544-2546 ประเทศ
ไทยมีอุบัติการณของโรคนี้เทากับ 1.0 ตอประชากรหนึ่ง
แสนคนในชาย และ 4.2 ตอประชากรหนึ่งแสนคนในหญิง
อุบัตกิ ารณในหญิงมีสูงกวาในชาย มะเร็งชนิดนีพ้ บมากติด
10 อันดับแรกของมะเร็งทีพ่ บในเพศหญิง จํานวนผูปวย
ใหมในชวง 2544-2546 เปนชาย 933 รายและหญิง 3,896
ราย (2) แตโรคมะเร็งตอมไทรอยดมีการพยากรณโรค
ค อ นข า งดี คื อ มี อั ต ราการอยู ร อดโดยปราศจากโรค
ประมาณรอยละ 95 สําหรับผูปวยที่มีความเสี่ยงต่ําและรอย
ละ 45 สําหรับผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง (3) ในประเทศ
สหรัฐอเมริการะหวางป พ.ศ. 2513-2547 ผูท ี่เสียชีวิตดวย
โรคมะเร็งทั้งหมดเปนผูปวยมะเร็งตอมไทรอยดเพียงรอย
ละ 0.5 (4) ผูปวยมะเร็งชนิดนี้สามารถดํารงชีวิตอยูไดนาน
กวาโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ
แนวทางการรักษาโรคมะเร็งตอมไทรอยดเริ่มตน
ดวยการผาตัดกอนมะเร็งและตอมไทรอยดออกใหมากที่สุด
และตามดวยการใชสารรังสีไอโอดีนเพื่อกําจัดเซลมะเร็ง
และตอมไทรอยดที่หลงเหลือ กระบวนการรักษาเหลานี้มี
ผลกระทบระยะยาวทั้งทางกายและทางใจ (5) การผาตัด
ต อ มไทรอยด อ อกทั ้ง หมดทํ า ให ผู ป ว ยต อ งรั บ ประทาน
ฮอรโมนไทรอยดตลอดชีวิต แมวาการรักษาดังกลาวจะมี
ประสิทธิภาพที่ดีและผูปว ยมีอตั ราการรอดชีวติ ในระยะยาว
ที ส่ ู ง แต ก็ อ าจเกิ ด การกลั บ เป น โรคซ้ ํา ได ดั ง นั ้น จึ ง
จําเปนตองติดตามอาการของผูปวยในระยะยาวดวยวิธีการ
ต า ง ๆ เช น การตรวจคอด ว ยคลื ่น เสี ย งความถี ่สู ง การ
ตรวจวัดโปรตีน thyroglobulin ซึ่งเปนตัวบงชี้ของการกลับ
เปนมะเร็งซ้ํา หรือการสแกนตรวจทั่วรางกายหลังจากให
กลืนแรไอโอดีน131 อยางไรก็ตาม วิธกี ารดังกลาวสามารถ
กอความไมสะดวกสบายทางกายและทางใจได (5)
การทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบจํานวน 27
เรื่องในประเด็นคุณภาพชีวิต ของผูป วยโรคนี้ (6) พบว า
การผาตัดทําใหคุณภาพชีวิตลดลงในระยะสั้นหลังผาตัด
เมื่อเวลาผานไป คุ ณภาพชีวิต ก็กลั บคืน สูระดั บเดิ มกอ น

การผ าตัด การใหยาฮอรโมนไทรอยดเ ปนเวลานานอาจ
กอใหเกิดความผิดปกติ เชน ภาวะไทรอยดเกิน คุณภาพ
ชีวิตลดลงมากที่สุดเมื่อผูปวยตองหยุดยาฮอรโมนไทรอยด
ในขัน้ ตอนของการใชสารรังสีไอโอดีนเพือ่ กําจัดเซลมะเร็งที่
เหลื อ หรื อ ในขั ้น ตอนการติ ด ตามอาการของโรค การ
ติดตามผูปวย 19 คนโดยใชแบบวัด Profile of Mood
States (POMS)พบวา ชวงที่ผูปวยรูสึกแยมากที่สุด คือ
ชวงหยุดฮอรโมนไทรอยด หลั งหยุดยา triiodothyronine
(T3) ผูปวยรอยละ 94 มีอาการออนเพลียและรอยละ 89 ไม
กระปรี้กระเปราและทํางานตาง ๆ ไดนอยลง (7) การหยุด
ยาฮอรโมนไทรอยด levothyroxine 4 ถึง 6 สัปดาหกอน
กลืนแรไอโอดีน หรือการหยุด T3 สองสัปดาหกอนกลืนแร
ไอโอดีน จะเกิดอาการที่สงผลตอผูปวย ครอบครัวผูปวย
สังคมและชีวิตการทํางานอีกดวย (8) การศึกษาในประเทศ
ไทยพบว า คุ ณ ภาพชี วิ ต ด า นความผาสุ ก ทางด า นจิ ต ใจ
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหลังการกลืนแรไอโอดีน (9)
จุดมุงหมายของการรักษามะเร็งไมไดมีเพียงแค
ทําใหผูปวยรอดชีวิต แตตอ งรักษาและคงไวซึ่ง คุณภาพ
ชีวิตดานสุขภาพของผูปวยดวย (7) การประเมินคุณภาพ
ชี วิ ต บ ง บอกว า โดยรวมแล ว ผู ป  ว ยรู สึ ก อย า งไรกั บ
โรคมะเร็งที่ตนประสบ การรักษา และการติดตามอาการ
โรค (10) ขอมูลนี้สามารถชวยใหบุคลากรทางการแพทย
ทราบป ญ หาดั ง กล า วและใช เ ป น ข อ มู ล ในการช ว ยเหลื อ
ผูปวย (11) แบบวัดคุณภาพชีวิตที่มีความตรงและความ
เที่ยงจึงเปนสิ่งสําคัญ
การทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบ (6) พบวา
แบบวัดคุณภาพชีวิตที่ใชในงานวิจัยเกีย่ วกับผูปวยมะเร็ง
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
ส ว นใหญ ใ ช แ บบวั ด ชนิ ด นี ้ 3) แบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ใน
โรคมะเร็ ง ทั่ว ไปหรือ มะเร็ งที่ตํ าแหนง ศีร ษะและคอ เช น
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 (Somato44
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form Disorders Questionnaire) เปนตน 5) แบบสอบถาม
ขนาดสั้นที่ผูวิจัยพัฒนาเองซึ่งวัดความรูส ึกในประเด็นตาง
ๆ ของโรคและการรักษา เชน การหยุดยาฮอรโมน
แบบวั ด ฉบั บ ภาษาไทยที ่ส ามารถใช ป ระเมิ น
คุณภาพชีวิตในโรคนี้ไดแก แบบวัดคุณภาพชีวิตทั่วไป SF36 (13) และแบบวัดเฉพาะโรคสําหรับผูปวยมะเร็งคือ
FACT-G (14) ทั้งสองแบบวัดไดรับการพิสูจนความตรงความเที่ยงมาเปนอยางดีแลว แตแบบวัดไมมีคําถามเฉพาะ
สําหรับโรคมะเร็งตอมไทรอยด ทําใหแบบวัดทั้งสองอาจมี
ความไวไมสูงในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต
ทีเ่ กิดขึน้ ปจจุบันในประเทศไทยยังไมมีแบบวัดทีเ่ ฉพาะ
โรคผูปวยมะเร็งตอมไทรอยด ผูวิจัยจึงตองการพัฒนาแบบ
วัดนี้ขึ้น
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) โดยเพิม่ คําถามที่เจาะจงกับ
โรคมะเร็งตอมไทรอยด อยางไรก็ตาม แบบวัด QOL-TV
ผานการทดสอบในตัวอยางกลุมเล็กเพียง 34 คนเทานั้น
(11) และ 2) แบบวั ด M.D. Anderson Symptom
Inventory -Thyroid Cancer module (MDASI-THY)(15)
ซึ่ ง มี คํ า ถามที่ ล ะเอี ย ดในส ว นของอาการของโรค แต มี
คําถามนอยมากเพียง 6 ขอที่วัดคุณภาพชีวิตในดานอืน่ ๆ
แบบประเมิน QOL-TV มีคําถามคุณภาพชีวิตในดานตางๆ
ที่ ค รอบคลุ ม มากกว า MDASI-THY ผู วิ จั ย จึ ง นํ า แบบ
ประเมิน QOL-TV มาแปลและปรับปรุงใหมีความเหมาะสม
กั บ ผู ป ว ยมะเร็ ง ต อ มไทรอยด ใ นประเทศไทย ตลอดจน
ทดสอบความตรงและความเที ่ย ง แบบวั ด ที ไ่ ด จ ะมี
ประโยชนตอบุคลากรทางการแพทยในการใชคนหาความ
ต อ งการของผู ป ว ยในเรื ่อ งการรั ก ษา และประเมิ น การ
เปลี ่ยนแปลงของคุณ ภาพชี วิต ในระหว า งการรั ก ษาของ
ผูปวยมะเร็งตอมไทรอยดได

พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการทําวิจัยในคนของ
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นอกจากนี้
ผูวิจัยยังไดรับอนุญาตจากเจาของแบบวัดในการแปลและ
ใชแบบวัดในการวิจยั แลว

วิธีการวิจัย

การทดสอบเบือ้ งตน
การทดสอบแบบวัดเบือ้ งตน มี 2 ขั้นตอน เพื่อให
มัน่ ใจวา แบบวัดมีความสอดคลองกับวัฒนธรรม (cultural
congruency) ของผูปวยคือ 1) การทดสอบดวยวิธีการคิด

การวิจัยนี้ประกอบดวยการแปลและทดสอบแบบ
วัดเบื้องตน และการทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา
ของแบบวัดในตัวอยางกลุมใหญ การวิจัยครัง้ นีไ้ ดผานการ
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กระบวนการแปลแบบวัด
การแปลแบบวั ด ใช วิ ธี ก ารแปล-แปลกลั บ (16)
การแปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยทําโดย
นักแปลอาชีพชาวไทย 1 คน ของศูนยการแปลจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรูทางดานภาษาไทยภาษาอังกฤษ
ตลอดจนวัฒนธรรมของทัง้ สองภาษา สวนการแปลแบบวัด
ฉบับภาษาไทยทีไ่ ดกลับเปนภาษาอังกฤษทําโดยนักแปล
อาชี พชาวไทยอีก ทานที่มีคุ ณสมบัติเ หมือ นนัก แปลทา น
แรก หลังจากนัน้ ผูวิจัยเปรียบเทียบแบบวัดภาษาอังกฤษที่
ได กั บ ต น ฉบั บ เพื ่อ ดู ค วามเท า เที ย มกั น ของแนวคิ ด หรื อ
ความหมาย หากพบความไมเทาเทียมกันของแนวคิดในขอ
ใด คําถามขอดังกลาวจะตองผานกระบวนการที่กลาวมา
ใหมจนกวาจะมีแนวคิดที่เทาเทียมกัน
การตรวจสอบเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ
ผูว ิจัยนําแบบวัดที่ไดมาตรวจสอบความตรงและ
ความชั ด เจนของเนื ้อ หาโดยผู เ ชี ่ย วชาญ 2 ท า นซึ ่ง เป น
อาจารยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ซึ่งมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการสอนและการ
รักษาผูปวยโรคมะเร็งตอมไทรอยด ตลอดจนยินดีทาํ หนาที่
เปนผูเชี่ยวชาญ ผูเชีย่ วชาญแตละทานประเมินคําถามแต
ละขอในแบบวัดตามเกณฑตาง ๆ ดังนี้ 1) ความสามารถ
ของคํ า ถามแต ล ะข อ ในการวั ด ตั ว แปรที ่ส นใจ 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
ที่ใ ช การประเมิ นดั ง กล าวอาศั ยประสบการณ และความ
เชี่ยวชาญของผูประเมิน ผูวิจัยนําผลการประเมินที่ไดมา
ปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้งกอนนําไปทดสอบตอไป
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ออกเสียง (think aloud) (17) เปนการทดสอบวา ผูปวย
เขาใจความหมายของคําถามในแบบวัดไดดีเพียงไร การ
ทดสอบทํ า ในผู ป ว ยโรคมะเร็ ง ต อ มไทรอยด 5 คน โดย
ทดสอบครั้งละหนึง่ คน ผูว ิจัยใหผูปวยอานคําถามแตละขอ
แบบออกเสียงและบรรยายความคิดที่มีออกมาทั้งเรื่องการ
ตีความคําถาม คําตอบและเหตุผลในการตอบนั้น ตลอดจน
ขอสงสัย ในคํ าถามแต ละข อ ผูว ิจั ยบัน ทึกข อมูล ทีไ่ ด จ าก
กระบวนการนี้ และปรับปรุงแบบสอบถามใหมกอนทดสอบ
กั บ ผู ป ว ยรายถั ด ไปจนพบว า แบบวั ด เป น ที ่เ ข า ใจดี โ ดย
ผูปวย และ 2) การทดสอบนํารอง ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่
ไดไปทดสอบนํารองในผูป วยมะเร็งตอมไทรอยด 20 คน
เพื่อคนหาปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชแบบวัด เชน
คําถามขอที่มีผูไมตอบจํานวนมาก ฯลฯ นอกจากนี้ยังจับ
เวลา และสังเกตอุปสรรคตาง ๆ ในการตอบแบบวัด หาก
พบปญหา ผูวิจัยปรับปรุงแบบสอบถามตามขอมูลที่ได
การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา
ผูวิจัยนําเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่ไดมาทดสอบ
ในตัวอยางกลุมใหญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ตัวอยาง
ตัวอยางในการวิจัยคือ ผูป วยอายุมากกวา 18 ป
ซึ ่ง ได รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว า เป น โรคมะเร็ ง ต อ มไทรอยด ข อง
โรงพยาบาลสงขลานครินทรผูปวยตองยินดีใหความรวมมือ
ในการวิจัย สามารถตอบแบบสอบถามไดดวยตนเองหรือ
โดยการใหสมั ภาษณ
คําถามในแบบวัด QOL-TV มีจํานวนมากถึง 56
ข อ การประมาณขนาดตั ว อย า งใช ก ฎคร า ว ๆ ของการ
วิเคราะหองคประกอบ คือ จํานวนตัวอยางขั้นต่ําตอจํานวน
คําถามหนึ่งขอ เทากับ 5:1 (18) ดังนั้นขนาดตัวอยางขั้นต่ํา
ที่ควรเปนในการวิจัยนี้คือ 280 คน นักวิจัยบางทานแนะนํา
เกณฑคราว ๆ วา ขนาดตัวอยางขัน้ ต่าํ คือ 300 ราย (19)
การวิจัยนี้จึงวางแผนเก็บขอมูลในตัวอยาง 300 รายเปน
อยา งนอ ย การเลือ กตัว อย างใชวิธี การเลื อกแบบตาม
สะดวก
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่อ งมื อที ่ใ ชใ นการวิ จัย คื อ แบบสอบถามซึ่ ง
ประกอบด ว ย 2 ส ว น ส ว นที ่ 1 ประกอบด ว ยคํ า ถาม
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ระยะเวลาที่ทราบวาเปนโรค โรค
ประจําตัว และรูปแบบการรักษา สวนที่ 2 ประกอบดว ย

สองแบบวัด คือ 1) แบบวัด QOL-TV ที่ไดจากการวิจัยใน
สวนแรก จํานวน 56 ขอซึง่ วัดคุณภาพชีวิตใน 4 มิติ คือ
มิติทางกาย (13 ขอ) มิติทางจิตใจ (22 ขอ) มิติทางสังคม
(14 ขอ) และมิติทางจิตวิญญาณ (7 ขอ) แบบวัดอยูใ นรูป
มาตรวัด 11 ระดับจาก 0-10 (ภาคผนวก) คะแนนที่สูงใน
แบบวัดนีบ้ งชีถ้ ึงคุณภาพชีวิตที่มาก 2) แบบวัดคุณภาพ
ชีวิตผูปวยมะเร็ง Functional Assessment of Cancer
Therapy-General (FACT-G) ฉบับภาษาไทย (14) ซึ่งวัด
คุณภาพชีวิต 4 ดานในชวงเวลา 7 วันทีผ่ านมา คือ ความ
ผาสุ ก ทางด า นร า งกาย ด า นสั ง คมและครอบครั ว ด า น
อารมณจิตใจ และดานการปฏิบัติกิจกรรม แบบวัดอยูในรูป
มาตรวัด 5 ระดับจาก 0 (ไมมีสิง่ ทีถ่ ามเลย) ถึง 4 (มีสิ่งที่
ถามมากที ่สุด ) คะแนนที่สูง ในแบบวัด นีบ้  งชี ้ถึ งคุ ณภาพ
ชีวิตที่ดี
การเก็บรวบรวมขอมูล
เมือ่ พบผูป วยที่มีคุณสมบัติเขาตามเกณฑ ผูว ิจัย
หรือผูชวยวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย ขั้นตอนการเก็บ
ขอมูล แบบสอบถามที่ใช และสอบถามความสมัครใจใน
การเข าร วมงานวิ จัย การเก็บ ข อมู ล ทํา โดย นั กวิ จั ยและ
พยาบาลผู ช  ว ยวิ จั ย ซึ่ ง ได ศึ ก ษาวิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล การ
ประเมิ น ผู ป ว ย และแบบสอบถามร ว มกั น จนเข า ใจใน
ความหมายและอภิปรายปญหาทีพ่ บเพื่อใหการเก็บขอมูล
มีความคงเสนคงวา
ผูวิ จั ย รวบรวมข อ มูล โรคประจํา ตั ว ประวัติ ก าร
ผ า ตั ด และรู ป แบบการรั ก ษาจากเวชระเบี ย นและการ
สัมภาษณผูปวย การประเมินคะแนน ECOG PS (Eastern
Cooperative Oncology Group Performance Status) ทํา
โดยสอบถามผูป ว ยถึงความสามารถในการดูแลตนเอง การ
ทํากิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการทํา งานประจํ า
และการตองอยูเฉย ๆ หรือพัก หลังจากนั้นประเมินคะแนน
ตามเกณฑต อไปนี้ (20) คะแนน ECOG = 0 คื อ มี
ความสามารถปกติ สามารถออกแรง ทํางานไดเหมือนกอน
ปวย โดยไมมีขอจํากัดใด ๆ, คะแนน ECOG = 1 คือทํา
กิ จ กรรมที ต่  อ งออกแรงมากได จํ า กั ด แต ยั ง สามารถ
เคลื่อนไหวรางกายไดและสามารถทํากิจวัตรประจําวันและ
งานเบา ๆ เช น งานบ า นและงานสํ า นั ก งาน, คะแนน
ECOG = 2 คือสามารถเคลื่อนไหวและชวยเหลือตัวเองได
ทุกอยาง แตไมสามารถทํางานใด ๆ ตองพักบนเตียงหรือ
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นั่ง นอยกวารอยละ 50 ของเวลาที่ตื่น, คะแนน ECOG = 3
คือ ช วยเหลือ ตัว เองไดบ างสว นต องพัก บนเตี ยงหรื อนั่ง
มากกวารอยละ 50 ของเวลาตื่น, คะแนน ECOG = 4 คือ
ไรสมรรถภาพ ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดเลย ตองนั่ง
หรือนอนบนเตียงตลอดเวลา และ คะแนน ECOG = 5 คือ
เสียชีวิต
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ทั ่ว ไป เช น เพศ อายุ
ระดั บการศึก ษา และคุณภาพชีวิ ตโดยแบบวั ด FACT-G
และ QOL-TV ใหผูปวยเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง
หรือใชการสัมภาษณหากผูป วยมีปญหาในการอาน ผูเก็บ
ขอมูลไมจํากัดเวลาในการตอบแบบสอบถาม สําหรับการ
สั ม ภาษณ ผู สั ม ภาษณ ต อ งอ า นคํ า ถามตรงตั ว อั ก ษรใน
คําถามและใหผูปวยตอบตามตัวเลือกที่มีใหอยางเครงครัด
โดยผูสัมภาษณตองไมแสดงความคิดเห็นใดตอคําถามที่
ไดรับ เพื่อมาตรฐานการสัมภาษณที่เหมือน ๆ กันในทุก
ครั้ง
การวิเคราะหขอมูล
การวิเ คราะหอ งคป ระกอบเชิ งสํ า รวจใช วิ ธีก าร
maximum likelihood ในการสกัดองคประกอบและวิธีหมุน
แกนแบบ direct oblimin (21) การกําหนดจํานวนมิติใน
แบบวัดใชเกณฑดังตอไปนี้ประกอบกัน 1) จํานวนมิติที่มี
คา eigenvalue ที่มากกวา 1, 2) การตรวจสอบแผนภาพ
scree 3) การกําหนดจากทฤษฎี นั่นคือ แบบวัด QOLThyroid ถูกสรางขึ้นโดยใหมี 4 มิติ ดังนั้นจํานวนมิติที่
เป นไปไดคื อ 4 และ 4) เกณฑผ ลการวิ เคราะห ที ่มี
ความหมาย นั่นคือ ผลการวิเคราะหตองแปลผลไดงายและ
สอดคลองกับเนื้อหาคําถามที่เกาะกลุมกัน และเปนไปตาม
ทฤษฎีหรือสิ่งที่ควรเปน (เชน คําถามวัดอาการทางกาย
ตาง ๆ ของโรคนาจะเกาะกลุมในมิติเดียวกัน)
การทดสอบความเที ่ย งของแบบวั ด ทํ า โดยหา
ความสม่ ํา เสมอภายใน (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)ใช ก ารทดสอบความสามารถในการจํา แนกกลุ ม
ผู ป  ว ยที ่ค วรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที ่ต า งกั น (known group
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validation) ดังที่พบในการศึกษาในอดีต (11, 12, 15)
ไดแก การเปรียบเทียบผูปวยที่มีและไมมีโรครวม ผูที่มีอายุ
นอยกวา 60 ปและผูที่มีอายุมากกวา 60 ป ผูปวยที่มี
คะแนน ECOG ในระดับ 1 และผูที่มีคะแนน 2-4 ผูปวยที่
ตองหยุดยาฮอรโมนไทรอยดกับผูท ี่ไดยาฮอรโมนไทรอยด
และผู ที่ มี ร ะยะของโรคมะเร็ ง ต า งกั น การวิ จั ย นี้ คํ า นวณ
ขนาดอิทธิพล (effect size) เพื่อสื่อถึงขนาดความแตกตาง
ระหวางกลุม ในกรณีของการเปรียบเทียบสองกลุมและใช
การทดสอบ t ขนาดอิ ทธิพ ล คื อ ความแตกตางระหวา ง
กลุมหารดวยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมใดกลุมหนึ่ง
(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
หมายถึ ง มี ข นาดอิ ท ธิ พ ลน อ ย ปานกลาง และมาก
ตามลําดับ (23)

ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิต
ผูเชี่ยวชาญประเมินแบบวัด QOL-TV ที่ไดจาก
การแปลและแปลกลับวา คําถามสวนใหญสามารถวัดตัว
แปรที ส่ นใจได มี ค วามชั ด เจน ภาษาที ่ใ ช เ รี ย บง า ย-สื่ อ
ความหมายไดดี และคําถามสอดคลองกับแนวคิดของตัว
แปรที่ตองการวัด ยกเวนคําถาม 1 ขอทีต่ องมีการปรับปรุง
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
ผูป วยมะเร็งตอมไทรอยดเขารวมการวิจัยทั้งสิ้น
334 คน ตัวอยางสวนใหญเปนหญิง ( 272 คน หรือรอยละ
81.44) อยูใ นวัยทํางาน ผูปวยรอยละ 60 ที่มีอายุในชวง
31-60 ป ตั ว อย า งนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธร อ ยละ 74.25และ
มุ ส ลิ ม ร อ ยละ 25.15 ส ว นใหญ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (รวมกันประมาณรอยละ 71)
ตัวอยางมีอาชีพทําสวนรอยละ 27.84 มีอาชีพรับจางรอย
ละ 23.95 เปนแมบานรอยละ 16.17 และทําธุรกิจสวนตัว
ร อ ยละ 10.78 ร อ ยละ 65.87 ใช สิ ท ธิ จ ากหลั ก ประกั น
สุขภาพถวนหนา รอยละ 17.96 ใชสิทธิประกันสังคม และ
รอยละ 10.18 ใชสทิ ธิสวัสดิการขาราชการ
ผูปวยรอยละ 43.71 ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรค
มานอยกวา 1 ปอีกรอยละ 36.23 เปนโรค 1 -5 ป ผูปวย
สวนใหญไม มีโ รคประจําตั วอื่ น ๆ (รอยละ 67.07) มี โรค
ประจําตัว 1 โรคอยูรอยละ 23.35 โรครวมของผูป วยไดแก
โรคความดั น โลหิ ต สู ง โรคหลอดเลื อ ดสมองผู ป ว ยที ่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
คํา ถามในมิ ติ ค วามสุ ข สบายทางกายในประเด็ น “ความ
เปลี่ยนแปลงของประจําเดือนหรือความสามารถในการสืบ
พันธ” (ไมตอบรอยละ 6.6) และคําถามในมิติความสุ ข
สบายดานสังคมในหัวขอ “การปวยมีผลกระทบตอเรือ่ งทาง
เพศของทานหรือไม” มากที่สุด มีจํานวน 21 คน (รอยละ
6.3) ทั้งนี้เพราะคําถามดังกลาวเปนเรื่องทางเพศซึง่ คนใน
สั ง คมไทยมั ก ไม เ ป ด เผยต อ ผู อื ่น การวิ จั ย เรื ่อ งการวั ด
คุณภาพชีวิตในประเทศไทยก็ประสบกับปญหานี้เชนกัน
(24) เหตุผลอีกประการที่ทําใหผูปวยไมตอบคําถามบางขอ
คือ ไมเขาใจคําถาม คําถามในมิติดานจิตใจเรื่อง “การหยุด
ใหฮอรโมนไทรอยด” และ “การสแกนตรวจทั่วรางกาย” มีผู

ไมตอบรอยละ 4.5 และรอยละ 3 ตามลําดับ ทัง้ นี้เพราะ
ผูตอบไมเขาใจวา ฮอรโมนไทรอยดและการสแกนตรวจคือ
อะไร นอกจากนี้ บางคําถามอาจไมเหมาะกับบริบทของ
ไทย เช น คํ า ถามข อ 21.1 “ผลกระทบต อ การขั บ รถ”มี
ตัวอยางรอยละ 4.5 ไมตอบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูป วยขับ
รถไมได ไมมีรถเปนยานพาหนะ สวนคําถามขออื่น ๆ มี
อัตราขาดหายของขอมูลนอยมากไมเกินรอยละ 1.5 การ
ปรั บ ปรุ ง แบบวั ด ในอนาคตควรมุ ง ปรั บ ปรุ ง คํ า ถามใน
ประเด็นที่กลาวมา
การวิเคราะหองคประกอบของ QOL-TV
ผลการวิเคราะหองคประกอบพบวา จํานวนมิติที่
มีคา eigenvalue ที่มากกวา 1 คือ 14 มิติ การตรวจสอบ
แผนภาพ scree พบวา เสนกราฟเริ่มมีลักษณะแบนราบที่
มิติที่ 7 ซึ่งบงชี้วา แบบวัดอาจประกอบดวย 6 มิติ อยางไร
ก็ตาม แบบวัด QOL-TV ถูกสรางขึ้นโดยกําหนดใหมี 4 มิติ
ดังนั้นจํานวนมิติที่เปนไปไดคือ 4 จากขอมูลขางตน ผูว ิจัย
วิเคราะหองคประกอบซ้ําโดยกําหนดใหมีจํานวนมิติเทากับ
4-14 มิติ ผลการวิเคราะหแบบ 6 มิติสามารถแปลผลไดดี
และมีความสมเหตุสมผลมากกวาแบบอื่น นั่นคือ คําถาม
เกาะกลุมกันตามเนื้อความในคําถามมากกวาการวิเคราะห
ที่มีจํานวนมิติตางออกไป
ตารางที่ 1 แสดงคาน้าํ หนักองคประกอบของมิติ
ทัง้ หกจากการวิเคราะหองคประกอบ มิติของแบบวัด
ประกอบดวยคําถาม 47 ขอและถูกตัดออก 9 ขอ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) มิ ติ ค วามสุ ข สบายทางกายประกอบด ว ย
คําถาม 16 ขอ คือ ขอ 1.1-1.12 ทีว่ ดั อาการทางกาย (แบบ
วัดตนฉบับก็จัดคําถามนี้อยูในมิติความสุขสบายทางกาย
เช น กั น ) ข อ 2 (สุ ข ภาพกายโดยรวม) เดิ ม อยู ใ นมิ ติ
ความสุ ข สบายทางกายของแบบวั ด ต น ฉบั บ แต ก าร
วิเคราะหองคประกอบรวมคําถามนี้ในมิติความสุขสบาย
ทางใจ (ตารางที่ 1) การวิจัยนี้จัดคําถามนี้กลับเขาอยูในมิติ
ความสุขสบายทางกายตามเนื้อความของคําถาม ขอ 10
(การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ) ขอ 13 (วิตกกังวล) และขอ
14 (ซึมเศรา) ซึ่งเดิมอยูในมิติความสุขสบายทางใจของ
แบบวัดตนฉบับ แตผลการวิเคราะหจัดใหอยูในมิติความสุข
สบายทางกายเพราะการเปลีย่ นแปลงรู ปลั กษณ อาการ
วิตกกัง วล และอาการซึ มเศร าอาจมองว าเปน อาการอั น
เนือ่ งมาจากโรคและการรักษาอยางหนึง่
48
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ตารางที่ 1. น้ําหนักองคประกอบในเมทริกซรูปแบบ (pattern matrix) จากการวิเคราะหองคประกอบของ QOL-TV (แสดง
เฉพาะคาทีม่ ากกวา 0.30)

ขอ

มิติในแบบวัดตนฉบับ
และประเด็นในคําถาม

ความสุขสบายทางกาย
1.1 ออนเพลีย
1.2 ความอยากอาหาร
1.3 อาการปวด
1.4 การนอนหลับ
1.5 การทองผูก
1.6 ประจําเดือน/เจริญพันธุ
1.7 น้ําหนักเพิ่ม
1.8 ทนรอนทนหนาวไมได
1.9 ผิวแหง/ผมรวง
1.10 เสียงเปลี่ยน
1.11 มือไมไมคลอง
1.12 บวมตามรางกาย
2
สุขภาพกายโดยรวม
ความสุขสบายทางใจ
3
การใชชวี ติ กับโรค
4
คุณภาพชีวติ โดยรวม
5
ความสุขที่มี
6
จัดการทุกอยางได
7
ความพอใจกับชีวิต
ความสุขสบายทางใจ
8
สมาธิและความจํา
9
รูวาตัวเองมีประโยชน
10
รูปลักษณเปลี่ยนไป
11
ความคิดเกี่ยวกับตัวเอง
12.1 กังวลเรื่องโรคทีพ่ บ
12.2 กังวลเรือ่ งการผาตัด
12.3 กังวลเรื่องเวลาหลัง
ผาตัด
12.4 กังวลเรื่องรังสีรักษา
49

ความสุข
สบายทาง
กาย

0.372
0.378
0.334
0.378
0.421
0.524
0.490
0.485
0.332
0.349
0.527
0.685

ความสุข
สบายทาง
ใจ

มิติทพี่ บในการวิจยั นี้
การปลอด การปลอด
ความเครียด ความกังวล
จากการ
เรื่องโรคใน
รักษา
อนาคต

0.427

0.770
0.690
0.518
0.784

0.400
0.370

0.333

0.540
0.656
0.389
0.421
0.501
0.895

-0.305
-0.314

ความสุข
สบายทาง
สังคม

ความสุข
สบายทาง
จิตวิญญาณ
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ตารางที่ 1. น้ําหนักองคประกอบในเมทริกซรูปแบบ (pattern matrix) จากการวิเคราะหองคประกอบของ QOL-TV (แสดง
เฉพาะคาทีม่ ากกวา 0.30) (ตอ)

ขอ

มิติในแบบวัดตนฉบับ
ประเด็นในคําถาม

กังวลเรือ่ งการสแกนฯ
กังวลเรือ่ งการตรวจ
โปรตีนตอมไทรอยด
12.7 กังวลเรื่องตองหยุด
ฮอรโมนไทรอยด
13
วิตกกังวล
14
ซึมเศรา
15.1 กลัวเรือ่ งการติดตามผล
15.2 กลัวเปนมะเร็งที่อื่น
15.3 กลัวกลับเปนมะเร็งซ้ํา
15.4 กลัวมะเร็งแพรกระจาย
ความสุขสบายทางสังคม
16
ผลตอครอบครัว
17
การชวยเหลือจากผูอื่น
18
ผลตอความสัมพันธ
19
ผลตอชีวิตทางเพศ
20.1 ผลตอแรงจูงใจในการ
ทํางาน
20.2 ผลตอเวลาที่ใชทํางาน
20.3 ผลตอปริมาณงานทีท่ ํา
20.4 ผลตอคุณภาพงาน
21.1 ผลตอการขับรถ
21.2 ผลตอการทํางานบาน
21.3 ผลตอการทําอาหาร
21.4 ผลตอการไปเที่ยวหรือ
พักผอน
22
รูสึกโดดเดี่ยว
23
ภาระเรื่องเงิน

ความสุข
สบายทาง
กาย

ความสุข
สบายทาง
ใจ

12.5
12.6

มิติทพี่ บในการวิจยั นี้
การปลอด
การปลอด
ความเครียด ความกังวล
จากการ
เรื่องโรคใน
รักษา
อนาคต
0.944

ความสุข
สบายทาง
สังคม

ความสุข
สบายทาง
จิตวิญญาณ

0.973
0.405
0.394
0.458

0.317

-0.797
-0.989
-0.956
-0.977

0.391

0.780
0.774
0.949
0.942
0.572
0.752
0.677
0.521
0.591
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ตารางที่ 1. น้ําหนักองคประกอบในเมทริกซรูปแบบ (pattern matrix) จากการวิเคราะหองคประกอบของ QOL-TV (แสดง
เฉพาะคาทีม่ ากกวา 0.30) (ตอ)

ขอ

มิติในแบบวัดตนฉบับ
ประเด็นในคําถาม

ความสุข
สบายทาง
กาย

ความสุข
สบายทาง
ใจ

มิติทพี่ บในการวิจยั นี้
การปลอด
การปลอด
ความเครียด ความกังวล
จากการ
เรื่องโรคใน
รักษา
อนาคต

ความสุข
สบายทาง
สังคม

ความสุข
สบายทาง
จิตวิญญาณ

ความสุขสบายทางจิตวิญญาณ
24
กิจกรรมทางศาสนา

-0.957

25

การทําจิตใจใหสงบ

-0.989

26
27

ความหมายของชีวติ

-0.820

28
29
30

ความไมแนนอนของ
อนาคต
ชีวิตที่ดีขึ้น
เปาหมายของชีวติ
การมีความหวัง

0.397
0.404

สวนคําถามขอ 11 (ความคิดเกีย่ วกับตัวเอง) ขอ
12.3 (ความเครียดหรือกังวลเรื่องเวลาหลังการผาตัด) ขอ
12.7 (ความเครี ย ดหรื อ กั ง วลเรื ่อ งต อ งหยุ ด ฮอร โ มน
ไทรอยด) และขอ 17 (การชวยเหลือจากผูอื่น) นั้นไมถูก
รวมในมิติความสุขสบายทางกายสําหรับการวิจัยนี้ แมวา
จะมีน้ําหนักองคประกอบมากกวา 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 (รูว าตัวเองมีประโยชน) ซึ่ง
แบบวัดตนฉบับก็จัดคําถามเหลานี้อยูในมิติความสุขสบาย
ทางใจเชนกัน
ขอ 29 (เปาหมายของชีวิต) และขอ 30 (การมี
ความหวั ง ) ซึ่ ง แบบวั ด ต น ฉบั บ ก็ จั ด คํ า ถามนี ้อ ยู ใ นมิ ติ
ความสุขสบายทางจิตวิญญาณ แตการวิจัยนี้กําหนดใหอยู
ในมิติความสุขสบายทางใจเพราะ คนไทยอาจตีความหมาย
ของการมีกําลังใจ เปาหมาย และความหวังวาเปนความสุข
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ทางใจอยางหนึง่ สวนคําถามขอ 17 (การชวยเหลือจาก
ผูอื่ น) นั ้น การวิ จัย ครั ้งนี ้ไ ม ร วมคํา ถามนี ้ในมิติ ความสุ ข
สบายทางใจ แมวาจะมีน้าํ หนักองคประกอบมากกวา 0.30
เพราะเนื้อความในคําถามไมสอดคลองกับความหมายของ
ความสุ ข สบายทางใจ การวิ จั ย นี ใ้ ช เ กณฑ นํ้ า หนั ก
องคประกอบที่คอนขางต่ํา (มากกวา 0.30) ในการคัดเลือก
คําถาม เพราะการวิจัยนี้เปนการทดสอบแบบวัด QOL-TV
ในตัวอยางกลุมใหญเปนครั้งแรก การตัดคําถามทิ้งตองทํา
ดวยความระมัดระวัง
3)
การปลอดความเครี ย ดจากการรั ก ษา
ประกอบด ว ยคํ า ถาม 7
ข อ คื อ ข อ 12.1-12.6
(ความเครี ยดหรือ กัง วลกับ วิธีก ารรัก ษาแบบตา ง ๆ) ซึ่ ง
แบบวัดตนฉบับจัดคําถามนี้อยูในมิติความสุขสบายทางใจ
แต เ นื ่อ งจากคํ า ถามเจาะจงกั บ วิ ธี ก ารรั ก ษามะเร็ ง ต อ ม
ไทรอยดอยางมาก ทําใหคําถามเกาะกลุมกันแยกออกมา
เปนมิติใหม สวนขอ 12.7 (กังวลเรื่องตองหยุดฮอรโมน
ไทรอยด) นั้น การวิเคราะหองคประกอบจัดรวมคําถามนี้ใน
มิ ติ ค วามสุ ข สบายทางกายทั ้ง ๆ ที ่เ นื ้อ ความคํ า ถาม
เกี่ยวกับเรื่องวิธีการรักษา การวิจัยนีจ้ ึงจัดคําถามนี้อยูใน
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มิติการปลอดความเครียดจากการรักษาตามเนื้อความของ
คําถาม
4) การปลอดความกัง วลเรื ่อ งโรคในอนาคต
ประกอบดวยคําถาม 4 ขอ คือ
ขอ 15.1-15.4 เรื่อง
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
ทํางาน)และขอ 22 (ทําใหรูสึกโดดเดี่ยว) แบบวัดตนฉบับก็
จั ด คํ า ถามนี ้อ ยู ใ นมิ ติ ค วามสุ ข สบายทางสั ง คมเช น กั น
อยางไรก็ตาม จากผลการวิเคราะหองคประกอบ (ตารางที่
1) คําถามขออื่น ๆ ในมิติทางสังคมของแบบวัดตนฉบับ
เปนคําถามที่ไมดี คือ มีน้ําหนักองคประกอบต่ําในทุกมิติ
(ไมสามารถวัดมิติ ใดไดเลย) หรือถู กจัดใหอยูในมิติที่ไ ม
เหมาะสม (เนื้อความของคําถามไมสอดคลองกับชื่อมิติ)
เชน คําถามขอ 16 (ผลตอครอบครัว) ขอ17 (การชวยเหลือ
จากผูอื่น) ขอ 18 (ผลตอความสัมพันธ) ขอ 19 (ผลตอชีวิต
ทางเพศ) และขอ 23 (ภาระเรื่องคาใชจาย)
6) ความสุขสบายทางจิตวิญญาณ ประกอบดวย
คําถาม 3 ขอ คือ ขอ 24-25 (การใหความสําคัญแก
กิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทีท่ าํ ใหจติ ใจสงบ) และ ขอ
26 (การเปลี่ยนของความสงบในจิตใจ) แบบวัดตนฉบับก็
จัดคําถามนี้อยูในมิติความสุขสบายทางจิตวิญญาณเชนกัน
อยางไรก็ตาม จากผลการวิเคราะหองคประกอบ (ตารางที่
1) คําถามขออื่น ๆ ในมิติทางจิตวิญญาณของแบบวัด
ตนฉบั บ (ขอ 27-30) เป นคําถามที่ไมดี คือ มีน้ําหนั ก
องคประกอบต่ําในทุกมิติ (ไมสามารถวัดมิติใดไดเลย) หรือ
ถูกจัดใหอยูในมิติทีไ่ มเหมาะสม (เนือ้ ความของคําถามไม
สอดคลองกับชื่อมิติ)
แบบวัด QOL-TV เกิดจากการเพิม่ คําถาม 20 ขอ
ที่จําเพาะกับมะเร็งตอมไทรอยดไปในแบบวัด QOL-CS ซึ่ง
มี 4 มิติ แตยังไมเคยมีการศึกษาที่ใชเทคนิคการวิเคราะห
องคประกอบกับแบบวัด QOL-TV การทดสอบที่มีก็ทําใน
ตัวอยางขนาดเล็กเพียง 34 คนเทานั้น (11) การศึกษาครั้ง
นี้เปนการทดสอบในลักษณะนี้เปนครั้งแรก การเพิ่มคําถาม

นีเ้ องอาจทําใหโครงสรางหรือจํานวนของมิติของ QOL-TV
ไมเหมือนกับ QOL-CS ผลการวิเคราะหองคประกอบใน
การศึกษานีส้ อดคลองกับคําอภิปรายขางตน คําถามที่เพิ่ม
ในเรื่องผลกระทบทางใจของโรคและวิธีการรักษาโรคแยก
เปน 2 มิติใหมที่พบ คือ การปลอดความเครียดจากการ
รักษาและการปลอดความกังวลเรื่องโรคในอนาคต ทําให
แบบวัดมีโครงสรางแบบหกมิติ อยางไรก็ตาม ความเขาใจ
คําถามในมุมมองของตัวอยางชาวไทยอาจมีสวนทําใหได
ผลการวิ จั ย เช น นี ้ด ว ย งานวิ จั ย หลายเรื ่อ งด า นการวั ด
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในประเทศไทยและต า งประเทศก็ พ บใน
ลักษณะเดี ยวกัน 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)
ความเทีย่ งของแบบวัด 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
อยูใ นเกณฑดี (11, 27-29)
การทดสอบความตรงตามเกณฑที่เกี่ยวของ (criterion
validity)
ตารางที่ 2 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
มิติของ QOL-TV และ FACT-G ผลการวิจัยบงชี้วา QOLTV มีความตรงตามเกณฑเมือ่ ใช 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
ครอบครั ว (r=0.56, P<0.001) และมิ ติ อ ารมณ จิ ต ใจ
(r=0.17, P=0.001)
มิติการปลอดความเครียดจากการรักษาและมิติ
การปลอดความกังวลเรื่องโรคในอนาคตมีความสัมพันธเชิง
บวกกับ FACT-G ในดานความผาสุกทางอารมณและจิตใจ
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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 (ตารางที่ 3)
ทั้ง QOL-TV และ FACT-G สามารถจําแนก
ความแตกต า งของคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามอายุ การหยุ ด ยา
ฮอร โ มน และระยะของโรค ขนาดอิ ท ธิ พ ลที พ่ บก็ มี ค า
ใกลเคียง มีเพียงการจําแนกความแตกตางของคุณภาพ
ชีวิตตามอายุและการหยุดยาที่มิติการปฏิบัติกิจกรรมของ
FACT-G สามารถจําแนกความแตกตางไดดีกวา QOL-TV
(ตารางที่ 3) อย างไรก็ ต าม ขนาดอิ ท ธิพ ลทีพ่ บเกื อ บ
ทั้งหมดมีขนาดต่ํา

(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
เฉพาะในแบบวัด 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) ผลการวิจยั ใน
ตัวอยางชาวอเมริกันก็พบผลในลักษณะเดียวกัน (11)
ผลการทดสอบความตรงในการจําแนกโดยรวม
ตารางที่ 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

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

QOL-TV

FACT-G

2

3

4

FACT-G
5

6

7

8

กาย (1)

1

ใจ (2)

0.47

1

0.55

0.32

1

0.34

0.34

0.56

สังคม (5)

0.51

0.37

0.39 0.36

จิตวิญญาณ (6)

0.21 0.08NS 0.15 0.16

0.14

1

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

อารมณจิตใจ (9)

0.45

0.17

0.47 0.45

0.35

0.23

0.46 0.10NS

ปฏิบัติกิจกรรม (10)

0.43

0.39

0.21 0.16

0.65

ปลอดความเครียด
จากการรักษา (3)
ปลอดความกังวล
เรื่องโรค (4)

9

10

1
1

1: สัมประสิทธิ์สหสัมพันธทุกคูม นี ัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ยกเวนที่มีตวั ยก NS
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-0.04NS 0.47

1

0.42

1
0.20

1
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โดยรวมแลว QOL-TV มีความตรงในการจําแนก
ดีกวา FACT-G เพราะ FACT-G เปนแบบวัดสําหรับ
โรคมะเร็ ง ทั ่ว ไป แต
QOL-TV เป น แบบวั ด สํ า หรั บ
โรคมะเร็งตอมไทรอยดโดยเฉพาะซึง่ มีคําถามที่เจาะจงกับ
โรคนี้เปนสวนหนึ่งของแบบวัด
ดวยขอจํากัดของพื้นที่ บทความนี้จึงนําเสนอผล
การทดสอบความตรงเฉพาะการเปรี ย บเที ยบผู ป ว ยที ่มี
คะแนน ECOG ตางกันและการเปรียบเทียบผูปวยตามการ
หยุ ด ยาฮอร โ มน ส ว นการเปรี ย บเที ย บอื ่น ๆ แสดง
โดยสังเขปดังแสดงในตารางที่ 3
การเปรียบเทียบผูปวยที่มีคะแนน ECOG ตางกัน
ผลของการทดสอบความสามารถของ QOL-TV
ในการจํา แนกผูป  วยที ่มีค ะแนน ECOG ต า งกั นแสดงใน

ตารางที่ 4 แบบวัด QOL-TV ในมิติความสุขสบายทาง
สังคมสามารถจําแนกผูปวยที่มีคะแนน ECOG=1จากผูที่มี
คะแนน ECOG=2-4 โดยผู ที่ มี ค ะแนน ECOG=1 มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ทางสั ง คมดี ก ว า ผู ท ี ่มี ค ะแนน ECOG=2-4
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.003) ในขณะที่มิติความสุข
สบายทางสังคมของ FACT-G ไมสามารถจําแนกผูป วยได
ทัง้ นี ้อาจเป น เพราะว า แบบวั ด QOL-TV ได เ พิม่ คํ าถาม
ผลกระทบของมะเร็งตอมไทรอยดตอการทํางานและการใช
ชี วิ ต หลายข อ จึ ง ทํ า ให มิ ติ ท างสั ง คมของ QOL-TV มี
ความสามารถจําแนกไดดีกวา FACT-G อยางไรก็ตาม
ขนาดอิทธิพลมีคาเทากับ 0.36 ซึ่งถือวามีขนาดคอนขางต่ํา
(ตารางที ่ 4) มิติ อื ่น ๆ ของ QOL-TV และทุก มิ ติ ข อง
FACT-G ไม สามารถจํ าแนกผู ปว ยทีม่ ี คะแนน ECOG
ตางกัน ในตารางที่ 4 ขนาดอิทธิพลมีคาติดลบในบางการ

ตารางที่ 3. ขนาดอิทธิพลทีพ่ บในการทดสอบความตรงในการจําแนก1 (N=334)
ขนาดอิทธิพล2 (d)
แบบวัด
ขนาดอิทธิพล3(ω2)
อายุ
ECOG
การหยุด การมีโรค ระยะเวลา
ระยะของ
ยา
รวม
การรักษา
โรค
QOL-TV
กาย
0.290
0.021
0.043
ใจ
0.017
ปลอดความเครียด
จากการรักษา
0.027
0.017
ปลอดความกังวล
เรือ่ งโรค
0.014
สังคม
0.267
0.36
0.199
จิตวิญญาณ
0.026
FACT-G
กาย
0.379
0.015
สังคมและครอบครัว
0.217
0.012
อารมณ-จิตใจ
การปฏิบตั กิ จิ กรรม
0.446
0.450
0.012
1: ตัวเลขในตารางคือขนาดอิทธิพลที่แสดงเฉพาะในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
2: คํานวณจากการทดสอบทีสําหรับประชากรสองกลุม ที่เปนอิสระตอกันโดย d =0.20, 0.50 และ 0.80 หมายถึง มีขนาดอิทธิพล
นอย ปานกลาง และมาก ตามลําดับ
3: การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวโดย ω2=0.010, 0.059 และ 0.138 หมายถึง มีขนาดอิทธิพลนอย ปานกลาง และมาก
ตามลําดับ
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ทดสอบ ซึ่งบงบอกแนวโนมวา กลุมที่มีคะแนน ECOG 2-4
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที ส่ ู ง กว า อย า งไรก็ ต ามผลการทดสอบ
ดั ง กล า วไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (P>0.05) หรื อ ความ
แตกตางดังกลาวนาจะเกิดจากความบังเอิญ

กว า มิ ติ ท างการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมของ FACT-G (ขนาด
อิ ท ธิ พ ลเท า กั บ 0.450) มิ ติ อื ่น ๆ ของ QOL-TV และ
FACT-G ไมสามารถจําแนกผูปวยที่หยุดยาจากผูที่ใชยา
อยางตอเนือ่ งได

การเปรียบเทียบผูปวยตามการหยุดยาฮอรโมน
ผลของการทดสอบความสามารถของ QOL-TV
ในการจําแนกผูปวยที่ตองหยุดยาฮอรโมนไทรอยด กอน
กลืนน้ําแรไอโอดีน131 กับผูที่ใชยาตอเนื่อง (กลุมติดตาม
ผล) แสดงในตารางที่ 5 แบบวัด QOL-TV ในมิติความสุข
สบายทางกายและสังคมสามารถจําแนกผูปวยทั้งสองกลุม
อย า ง มี นั ย สํ า คั ญ ท า ง สถิ ติ (P=0.007 แ ละ 0 . 0 4 4
ตามลําดับ) ผูที่ตองหยุดยามีคุณภาพชีวิตในมิติทั้งสองดอย
กวาผูที่ใชยาอยางตอเนื่อง มิติความสุขสบายทางกายและ
การปฏิบตั กิ จิ กรรมของ FACT-G ก็สามารถแยกกลุมผูปวย
ได
มิติทางกายของแบบวัด QOL-TV มีขนาดอิทธิพล
เทากับ 0.29 ซึ่งนอยกวามิติทางกายของ FACT-G (ขนาด
อิท ธิพ ลเท า กับ 0.379) เล็ ก นอ ย อยา งไรก็ต าม มิ ติท าง
สังคมของ QOL-TV มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.199 ซึ่งนอย

สรุปผลและขอเสนอแนะ

แบบวัด QOL-TV ประกอบดวย 6 มิติ คือ มิติ
ความสุขสบายทางกาย ความสุขสบายทางใจ การปลอด
ความเครียดจากการรักษา การปลอดความกังวลเรื่องโรค
ในอนาคต ความสุขสบายทางสั งคม และความสุขสบาย
ทางจิตวิญญาณ รวมคําถามทั้งสิ้น 47 ขอ คําถามในแบบ
วัดตนฉบับที่ถูกตัดออกมี 9 ขอ
ความเทีย่ งของแบบวัด QOL-TV ทั้ง 6 มิติมีคา
สูง 0.847-0.963 ซึ่งถือวาอยูในระดับที่ดี QOL-TV มีความ
ตรงตามเกณฑเมื่อใช FACT-G เปนเกณฑเทียบ เพราะ
ความสัมพั นธร ะหว างมิ ติของ QOL-TV และ FACT-G
เป น ไปตามทิ ศ ทางที ่ส อดคล อ งกั บ ทฤษฎี โดยรวมแล ว
QOL-TV มี ค วามตรงในการจํ า แนกดี ก ว า FACT-G
โดยเฉพาะอยางยิ่งการแยกกลุมตามคะแนน ECOG การมี
โรครวม และระยะเวลาการรักษา

ตารางที่ 4. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูปวยทีม่ ีคะแนน ECOG ตางกัน1
ECOG:1
ECOG:2-4
P
แบบวัด
(N=318)
(N=16)
QOL-TV (พิสัย: 0-10)
กาย
8.07+1.51
8.30+1.29
0.541
ใจ
8.43+1.68
8.70+0.98
0.513
ปลอดความเครียดจากการรักษา
8.32+2.14
8.16+2.06
0.767
ปลอดความกังวลเรื่องโรค
6.06+3.80
5.66+3.30
0.678
สังคม
9.11+1.55
7.84+3.52
0.003
จิตวิญญาณ
4.09+2.78
3.29+2.13
0.261
FACT-G (พิสัย: 0-4)
กาย
3.46+0.68
3.28+0.81
0.311
สังคมและครอบครัว
3.36+0.59
3.21+0.59
0.322
อารมณ-จิตใจ
2.98+0.73
3.16+0.71
0.345
3.23+0.63
3.04+1.04
0.256
การปฏิบตั กิ จิ กรรม
1: การทดสอบทีสําหรับประชากรสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน
2: d =0.20, 0.50 และ 0.80 หมายถึง มีขนาดอิทธิพลนอย ปานกลาง และมาก ตามลําดับ
55

ขนาด
อิทธิพล2(d)
-0.18
-0.28
0.08
0.12
0.36
0.37
0.22
0.25
-0.25
0.18
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ตารางที่ 5. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ของผูปวยตองหยุดฮอรโมนไทรอยดกับผูท ี่ไดรบั ยา1
แบบวัด
หยุดยา
ไดรับยา
P
ขนาดอิทธิพล2
(d)
(N=121)
(N=213)
QOL-TV (พิสัย: 0-10)
กาย
7.79+1.59
8.25+1.43
0.007
0.290
8.42+1.66
8.45+1.65
0.851
0.021
ใจ
ปลอดความเครียดจากการรักษา
8.13+2.09
8.41+2.15
0.245
0.135
6.47+3.40
5.80+3.95
0.118
-0.197
ปลอดความกังวลเรื่องโรค
8.80+1.96
9.19+1.53
0.044
0.199
สังคม
3.98+2.48
4.09+2.91
0.734
0.043
จิตวิญญาณ
FACT-G (พิสัย: 0-4)
กาย
3.23+0.91
3.57+0.48
<0.001
0.379
3.32+0.63
3.37+0.57
0.414
0.087
สังคมและครอบครัว
3.07+0.81
2.95+0.69
0.137
-0.154
อารมณ-จิตใจ
3.01+0.71
3.33+0.59
<0.001
0.450
การปฏิบตั กิ จิ กรรม
1: การทดสอบทีสําหรับประชากรสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน
2: d =0.20, 0.50 และ 0.80 หมายถึง มีขนาดอิทธิพลนอย ปานกลาง และมาก ตามลําดับ
งานวิจัยนี้มีขอจํากัดหลายประการ ขนาดตัวอยาง
ที่นอยในบางกลุมยอย (เชน ผูที่มีคะแนน ECOG เทากับ 4
หรือมีระยะของโรคในระยะที่ 4 เปนตน) ทําใหการทดสอบ
สถิติที่เกี่ยวของอาจไมพบนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม
ขนาดตัวอยางในการวิจัยนี้ (334 ราย) มีขนาดเพียงพอ
สําหรับการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ งานวิจัยใน
อดีตยังไมมีการทดสอบคุณสมบัติทางการวัดของ QOL-TV
ในตัว อย างกลุ มใหญ เลย มีเ พีย งการทดสอบความไวใน
ตั ว อย า งซึ่ ง น อ ยมากเพี ย ง 34 ราย (11) นอกจากนี้
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบตัดขวางโดยไมไดติดตามผูปวย
ในระยะยาว ทําใหการเปรียบเทียบระหวางกลุมอาจมีปจจัย
กวนได เชน กลุมผูป วยทีม่ ีคะแนน ECOG ตางกันอาจมี
อายุทต่ี า งกันดวยการศึกษาในอนาคตควรใชวธิ กี ารติดตาม
ผูปวยเพื่อควบคุมตัวแปรกวนหรือใชวิธีการวิเคราะหขอมูล
แบบหลายตั ว แปรที ่ส ามารถควบคุ ม ตั ว แปรกวน การ
ติดตามผูปวยยังทําใหสามารถประเมินความไวของแบบวัด
ต อ การเปลี ่ย นแปลงคุ ณ ภาพชี วิ ต เช น แทนที ่จ ะ
เปรียบเทียบกลุม คนที่หยุดฮอรโมนไทรอยดและคนที่ไม
หยุด การเปรียบเทียบผูปวยคนเดียวกันกอน ระหวาง และ
หลังการหยุดฮอรโมนนาจะใหผลการศึกษาที่นาเชื่อถือมาก
ขึ้น งานวิจัยนี้ยังไมไดทดสอบความสามารถของแบบวัดใน

การจําแนกตามชนิดของมะเร็ง (เชน papillary, follicular,
aplastic หรือ medulliary) ทั้งนี้ เพราะขอจํากัดของขอมูล
ที่มี และจํานวนผูปวยมะเร็งชนิด aplastic ที่พบนอยมาก
นอกจากนี้ ผูปวยตอบแบบสอบถามดวยตนเองเพียงรอย
ละ 24.55 ที่เหลือใหขอมูลโดยการสัม ภาษณ วิธีการเก็บ
ขอมูลที่แตกตางกันอาจมีผลตอคุณสมบัติของแบบวัด ซึ่ง
ไมอาจทราบไดจากงานวิจยั นี้
แบบวัด QOL-TV ที่พัฒนาขึน้ มีความเที่ยงและ
ความตรงเปนที่นาพอใจ บุคลากรทางการแพทยสามารถ
นํ า แบบวั ด ไปประเมิ น ผลลั พ ธ ก ารรั ก ษา อย า งไรก็ ต าม
แบบวัด QOL-TV ควรไดรับการพัฒนาในประเด็นตอไปนี้
1) คําถามบางขอควรไดรับการปรับปรุง เชน คําถามที่วัด
ความกังวลตอการแพรกระจายของโรคมะเร็ง ซึ่งอาจไม
เหมาะกับผูปวยที่อยูในระยะที่ 4 ซึ่งเกิดการแพรกระจาย
แลว หรือคําถามที่วัดความกังวลตอวิธีการรักษาแบบตาง
ๆ ซึ่งมีการระบุวิธีการอยางเจาะจงนั้น อาจตองปรับปรุง
เพราะผูป  ว ยบางรายอาจไม เคยสัม ผั สกั บ การรัก ษาบาง
ประการหรื อ ไม รู ว า มี ก ารใช วิ ธี ก ารดั ง กล า ว เช น การ
ตรวจหา thyroglobulin 2) ควรปรับแกคําถามที่มีขอมูลที่
ขาดหายไปมาก 3) มิ ติ จิ ต วิ ญ ญาณของแบบวั ด ที ่ไ ด มี
คําถามเพียง 3 ขอจาก 7 ขอในแบบวัดตนฉบับ ที่เหลือถูก
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วารสารเภสัชกรรมไทย ปที่ 5 เลมที่ 1 มค.-มิย. 2556
http://portal.in.th/tjpp

ตัดออกหรือกระจายไปอยูในมิติอื่น จึงเปนไปไดวา คําถาม
ในมิ ติ จิ ต วิ ญ ญาณมี ค วามหมายที ่จํ า เพาะกั บ วั ฒ นธรรม
และอาจตองมีการสรางคําถามที่เหมาะกับวัฒนธรรมไทย
ใหมากขึ้น 4) แบบวัดที่ไดมีความยาวถึง 47 ขอ ในอนาคต
ควรมีการพัฒนาแบบวัดฉบับยอเพื่อใหสั้น เขาใจงาย เพื่อ
สามารถใชใ นทางปฏิบัติไดงายขึ้น 5) ควรมีการทดสอบ
แบบวัดในประชากรกลุมใหมเพือ่ ยืนยันมิติตาง ๆ ทีพ่ บใน
การศึ ก ษานี ้ นอกจากนี ้ การใช เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห
องคประกอบอาจตองการตัวอยางที่มาก เชน 10 ตัวอยาง
ต อ คํ า ถาม 1 ข อ เพื ่อ ให ผ ลการวิ เ คราะห มี ค วามคงที ่
นอกจากนี ้ค วรมี ก ารพั ฒ นาเกณฑ ที ่ใ ช ตั ด สิ น ว า ระดั บ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ป ว ยอยู ใ นระดั บ ที ่น า พอใจหรื อ ควร
ปรับปรุง (norm) รวมทั้งหาความแตกตางของคะแนนที่
นอยที่สุดซึ่งยอมรับไดวามีนัยสําคัญทางคลินิก ทั้งนี้เพื่อให
การใชประโยชนแบบวัดทํา ไดอยางเปนรู ปธรรมมากขึ้น
และ 6) ควรมี ก ารประเมิ น ความไวของแบบวั ด ต อ การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต
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ภาคผนวก
แบบวัดคุณภาพชีวิตเฉพาะโรคสําหรับผูปวยโรคมะเร็งตอมไทรอยด ฉบับภาษาไทย (QOL-TV)
เราสนใจที่จะศึกษาวาคุณภาพชีวิตของทานไดรับผลกระทบจากมะเร็งตอมไทรอยดอยางไร กรุณาตอบคําถามตอไปนี้
ทั้งหมดจากความรูสึกของทานระหวางสัปดาหที่ผานมา
สภาพทางกาย
1. ระหวางที่ทา นปวยและรับการรักษา อาการตอไปนี้เปนปญหามากนอยในระดับใด:
(ในขอ 1 ยอยทุกขอมีตัวเลือก 11 ระดับ คือ 0-10 จาก 0 (ไมมีปญ
 หา) ถึง 10 (มีปญหารุนแรง) ดังที่แสดงในขอ 1.1)
1.1 ความเหนื่อยลา
ไมมีปญ
 หา
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มีปญหารุนแรง
1.2 ความเปลีย่ นแปลงในความอยากรับประทานอาหาร
1.3 อาการเจ็บหรือปวด
1.4 ความเปลี่ยนแปลงในการนอนหลับ
1.5 อาการทองผูก
1.6 ความเปลี่ยนแปลงของประจําเดือนหรือความสามารถในการสืบพันธุ
1.7 น้ําหนักเพิ่ม
1.8 ความอดทนตอความหนาวหรือความรอน
1.9 ผิวแหงหรือความเปลี่ยนแปลงของเสนผม
1.10 ความเปลี่ยนแปลงของเสียง
1.11 ความสามารถในการเคลือ่ นไหว/การประสานกันของกลามเนือ้
1.12 อาการบวม/มีของเหลวคั่ง
2. ระดับสุขภาพทางกายโดยรวมของทาน:
แยมาก
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ดีมาก
สภาพทางใจ
3. ทานสามารถทําใจเกีย่ วกับการปวยและการรักษาของทานไดยากเพียงใด?
ไมยากเลย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ยากมาก
4. คุณภาพชีวติ ของทานดีมากนอยเพียงใด?
แยมาก
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ดีมาก
5. ทานมีความสุขมากนอยเพียงใด?
ไมมีความสุขเลย0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มีความสุขมาก
6. ทานรูส กึ วาทานสามารถควบคุมสิ่งตาง ๆ ในชีวิตของทานหรือไม?
ควบคุมไมไดเลย 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 ควบคุมไดเต็มที่
7. ทานมีความพึงพอใจกับชีวิตของทานอยางไร?
ไมเลย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 พอใจเต็มที่
8. ปจจุบนั ความสามารถในการใชสมาธิหรือจดจําสิ่งตาง ๆ ของทานเปนอยางไร?
แยมาก
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ดีมาก
9. ทานรูสึกวาทานเปนประโยชนมากเพียงไร?
ไมเลย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ดีมาก
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10. โรคของทานหรือการรักษาทําใหรปู รางหนาตาของทานมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม?
ไมเลย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มากที่สุด
11. โรคของทานทําใหทศั นคติตอ ตนเอง (สิ่งที่ทานคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง)มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม?
ไมเลย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มากที่สุด
12. ทานรูสึกเศราโศกจากสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคของทานและการรักษาอยางไร:
(ทุกขอยอยมีตัวเลือกเหมือนขอ 12.1)
12.1 การวินิจฉัยเบื้องตน
ไมรูสึก 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รูส กึ เศราโศกมาก
เศราโศกเลย
12.2 การผาตัด
12.3 เวลาตัง้ แตการรักษาเสร็จสิน้
12.4 การใชรงั สี(radioiodine ablation) /การรักษาเบือ้ งตน
12.5 การตรวจสแกนรางกายทัว่ ทุกสวน
12.6 การเจาะเลือดทดสอบโปรตีนThyroglobulin
12.7 การหยุดใหฮอรโมนไทรอยด
13. ทานรูสึกวิตกกังวลมากนอยเพียงใด?
ไมเลย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เปนมาก
14. ทานรูสึกหดหูม ากนอยเพียงใด?
ไมเลย
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เปนมาก
15. ทานรูสึกกลัวสิ่งเหลานี้ในระดับใด:
(ทุกขอยอยมีตัวเลือกเหมือนขอ 15.1)
15.1 การวินจิ ฉัยในอนาคต
ไมกลัวเลย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 กลัวมาก
15.2 การเกิดมะเร็งจุดที่สอง
15.3 การกลับมาอีกของมะเร็งทีท่ านเคยเปน
15.4 การแพรกระจายของมะเร็ง
สภาพทางสังคม
16. ครอบครัวของทานรูส กึ เศราโศกกับการปวยของทานเพียงไร?
ไมเลย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เปนมาก
17. ความสนับสนุนที่ทานไดรบั จากผูอื่นเพียงพอกับความจําเปนของทานหรือไม?
18. การดูแลรักษาสุขภาพอยางตอเนื่องรบกวนความสัมพันธในชีวิตสวนตัวของทานหรือไม?
19. การปวยมีผลกระทบตอเรือ่ งทางเพศของทานหรือไม?
(ขอ 16-19 มีตวั เลือกเหมือนขอ 16)
20. โรคและการรักษารบกวนการทํางานของทานมากนอยเพียงใด?
(ทุกขอยอยมีตัวเลือกเหมือนขอ 20.1)
20.1 แรงจูงใจในการทํางาน
ไมมีปญ
 หา 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มีปญหารุนแรง
20.2 การขาดงาน
20.3 ความสามารถในการทํางาน
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20.4 คุณภาพของงาน
21. โรคและการรักษารบกวนกิจกรรมทีบ่ า นของทานมากนอยเพียงใด?
(ทุกขอยอยมีตัวเลือกเหมือนขอ 20.1)
21.1 ขับรถ
21.2 งานบาน
21.3 เตรียมอาหาร
21.4 กิจกรรมเพื่อความบันเทิง
22. ทานรูสึกวาโรคและการรักษาทําใหทา นแยกตัวออกหางจากผูอื่นมากเพียงใด?
ไมเลย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เปนมาก
23.โรคและการรักษาทําใหทา นมีภาระดานการเงินมากเพียงใด?
ไมเลย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เปนมาก
สภาพทางจิตวิญญาณ
24.การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา เชน การสวดมนต การไปวัด การละหมาด มีความสําคัญตอทานมากเพียงใด?
ไมสําคัญเลย 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สําคัญมาก
25.กิจกรรมทางศาสนาอืน่ ๆ เชน การทําสมาธิ มีความสําคัญตอทานมากเพียงใด?
ไมสําคัญเลย 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สําคัญมาก
26.การตรวจพบมะเร็งทําใหกจิ กรรมทางศาสนาของทานเปลีย่ นไปมากเพียงใด?
สําคัญนอยลง 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สําคัญมากขึ้น
27.ทานรูสึกไมมั่นใจในอนาคตของทานมากเพียงใด?
ไมรูสึกเลย 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รูส กึ มาก
28.โรคของทานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวติ ของทานมากนอยเพียงใด?
ไมเลย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เปนมาก
29.ทานรูสึกมีจุดมุงหมาย/ภารกิจในชีวติ หรือมีเหตุผลทีจ่ ะยังมีชีวิตอยูหรือไม?
ไมมีเลย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มีมาก
30.ทานรูสึกมีความหวังมากเพียงไร?
ไมมีความหวังเลย 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 มีความหวังมาก
หมายเหตุ: การคํานวณคะแนนในแบบวัด QOL-TV ตองกลับขั้วคะแนนในขอตอไปนี้ 1, 3, 10-16, 18-23 และ27 หลังจากนั้น
เฉลี่ยคะแนนในแตละขอเขาดวยกัน
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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 wellbeing. 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, comorbidities, 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.
Keywords: quality of life, thyroid cancer, measures for quality of life, psychometric properties
62

