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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อแปลแบบสอบถามพฤติกรรมหลังจากนอนโรงพยาบาลเป็นฉบับภาษาไทย ส�ำหรับ
คัดกรองภาวะพฤติกรรมถดถอยในผูป้ ว่ ยเด็กอายุ 2-12 ปี และทดสอบเบือ้ งต้นเรือ่ งความเทีย่ งตรง ความเชือ่
มั่น และการน�ำไปใช้ได้จริงของเครื่องมือ
วิธีการศึกษา แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง แปลแบบสอบถามด้วยวิธีการแปลย้อนกลับและทดสอบ
กับผู้ใช้สองภาษา แบบสอบถามต้นฉบับภาษาอังกฤษมี 27 ข้อ ตอบค�ำถามด้วย Likert-type scale 1-5
ส่วนที่สอง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การศึกษานี้เก็บข้อมูลในผู้ป่วยเด็กอายุ 2-12 ปี ที่มารับการ
ตรวจติดตามผลหลังออกจากโรงพยาบาลแล้ว 7-14 วัน ผูว้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถามประเมิน
พฤติกรรมโดยผู้ปกครอง เปรียบเทียบกับการประเมินพฤติกรรมและอารมณ์จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ และนักจิตวิทยาคลินกิ เด็ก การประเมินแบ่งเป็น 6 กลุม่ อาการ ได้แก่ 1) general
anxiety, 2) separation anxiety, 3) sleep anxiety, 4) eating disturbances, 5) aggression, และ
6) apathy-withdrawal
ผลการศึกษา หลังจากแปลแบบสอบถามด้วยวิธกี ารแปลย้อนกลับและทดสอบกับผูใ้ ช้สองภาษาแล้ว ได้
น�ำแบบสอบถามมาตรวจสอบความเทีย่ งตรงและความเชือ่ มัน่ ในกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 33 ราย มีผปู้ ว่ ย 16 ราย
(48.5%) ที่พบพฤติกรรมถดถอยอย่างน้อย 1 กลุ่มอาการ พบความเที่ยงตรงเชิงสภาพ ของกลุ่มอาการ
eating disturbances ระดับปานกลาง (Spearman’s correlation = 0.462, p = 0.007) ความสอดคล้อง
ภายในของกลุม่ อาการนีอ้ ยูใ่ นระดับอ่อน (Cronbach’s alpha = 0.523) ไม่พบความเทีย่ งตรงเชิงสภาพใน
กลุ่มอาการอื่น ๆ แบบสอบถามนี้ใช้ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามเฉลี่ย 3.35 นาที
สรุป แบบสอบถามพฤติกรรมหลังจากนอนโรงพยาบาลฉบับภาษาไทยควรได้รบั การจัดกลุม่ ข้อค�ำถามใหม่
และพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นในทุกกลุ่มอาการที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ค�ำส�ำคัญ พฤติกรรม เด็ก แบบสอบถาม ความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง
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Abstract

Taniga Kiatchai, et al.

Objective: To translate post-hospitalization behavior questionnaire (PHBQ) from English
to Thai language for regression behavior screening in pediatric patient aged 2-12 years,
and to evaluate validity, reliability and feasibility of the instrument as a pilot study.
Methods: The study consisted of two parts. Part I included translation using back-translation
method with bilingual test. The PHBQ is comprised of 27 items, reported with five response
options of a Likert-type scale. Part II included evaluation of the instrument. The subjects
were children aged 2-12 years who received behavior assessment between 7 and 14
days after hospitalization. We compared the result of the questionnaires answered by
parents with behavioral and emotional assessments interviewed by child and adolescent
psychiatrist and pediatric psychologist. The interview assessment focused on 6 subscales:
1) general anxiety, 2) separation anxiety, 3) sleep anxiety, 4) eating disturbances,
5) aggression, and 6) apathy-withdrawal.
Results: After back-translation and testing with bilingual user, this questionnaire was
evaluated for validity and reliability in 33 participants. Sixteen patients (48.5%) showed
regression behavior in at least 1 subscale. We found moderate correlation for concurrent
validity in eating disturbances subscale (Spearman’s correlation = 0.462, p = 0.007).
Internal consistency was weak for eating disturbances subscale (Cronbach’s alpha =
0.523). Concurrent validity was not statistically significant in other subscales. The average
time to answer was 3.35 minutes.
Conclusion: The items of Thai version Post-hospitalization behavior questionnaire should
be redistributed to each subscale. Further development of the questionnaire is required
to increase validity and reliability in all subscales and suit for Thai culture.
Keywords: behavior, child, questionnaire, reliability, validity
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บทน�ำ

ปัจจุบนั มีความสนใจศึกษาผลกระทบทางจิตใจสังคม ในผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ารับการดมยาสลบมากขึน้ จาก
การศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเด็กที่มาโรงพยาบาลเพื่อท�ำ
หัตถการจ�ำนวนมากถึงร้อยละ 23-60 ที่กลับบ้านไป
แล้วเกิดพฤติกรรมถดถอย1-8 มีการเปลี่ยนแปลงของ
อารมณ์ พฤติกรรม ทีบ่ ง่ ถึงการปรับตัวด้านจิตใจทีไ่ ม่ดี
เช่น นอนหลับยาก ฝันร้าย กินยาก ความกังวลจากการ
จากการพลัดพรากแยกจาก เป็นต้น พบว่าปัจจัยที่
ส่ ง ผลท� ำ ให้ เ ด็ ก มี พ ฤติ ก รรมถดถอยหลั ง ออกจาก
โรงพยาบาล ได้แก่ ความกังวลก่อนการผ่าตัดของ
ผู้ป่วย ความกังวลของผู้ปกครอง พื้นอารมณ์เดิมของ
ผู้ป่วย ปัญหาพฤติกรรมเดิมก่อนการผ่าตัด การเกิด
ภาวะ emergence delirium ขณะที่ตื่นจากการดม
ยาสลบ ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด รวมทัง้ ปัจจัยทางการ
แพทย์ เช่น การค้างคืนเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล
เป็นต้น7,9-13 การทีเ่ ด็กมีประสบการณ์ทไี่ ม่ดจี ากการเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล นอกจากจะท�ำให้เด็กมี
ปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมแล้ว ยังอาจ
ส่งผลกระทบทั้งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
พัฒนาการของเด็กด้วย นอกจากนีป้ ระสบการณ์ทไี่ ม่ดี
ในการนอนโรงพยาบาลยังอาจท�ำให้เด็กปฏิเสธหรือไม่
ร่วมมือในการรักษาในครั้งต่อๆ ไปอีกด้วย
เ ค รื่ อ ง มื อ ป ร ะ เ มิ น พ ฤ ติ ก ร ร ม ห ลั ง จ า ก
นอนโรงพยาบาล ชื่อ Post-Hospitalization Behavior
Questionnaire (PHBQ) ฉบับภาษาอังกฤษได้รับการ
พัฒนาโดย Vernon และคณะ14 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966
เป็นแบบสอบถาม 27 ข้อที่ประเมินพฤติกรรมเด็ก
โดยผู้ปกครอง แปลผลโดยจัดค�ำถามเข้ากลุ่มอาการ
6 ด้าน ได้แก่ 1) general anxiety, 2) separation
anxiety, 3) sleep anxiety, 4) eating disturbance,
5) aggression, และ 6) apathy-withdrawal ผูป้ กครอง
เป็ น ผู ้ ต อบแบบสอบถามนี้ ใ นช่ ว งที่ เ ด็ ก ออกจาก
โรงพยาบาลมาแล้ ว 7-14 วั น โดยเปรี ย บเที ย บ
พฤติ ก รรมของเด็ ก ขณะที่ ท� ำ แบบสอบถามกั บ
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พฤติกรรมก่อนนอนโรงพยาบาล แล้วตอบค�ำถามด้วย
Likert-type scale 1-5 (1=น้อยกว่าเดิมมาก, 2=น้อย
กว่าเดิม, 3=เหมือนเดิม, 4=มากกว่าเดิม, 5=มากกว่า
เดิมมาก) แบบสอบถาม PHBQ นี้เป็นแบบคัดกรอง
มาตรฐานที่ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในช่ ว ง 50 ปี ที่
ผ่านมา เพื่อใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กหลังจาก
นอนโรงพยาบาล5,6,9,15-17
เครื่องมือ PHBQ นี้ มีประโยชน์ในการน�ำไปใช้
คั ด กรองภาวะพฤติ ก รรมถดถอยในผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก หลั ง
นอนโรงพยาบาล และการดมยาสลบ เนื่ อ งจากมี
ข้อค�ำถามไม่มาก ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามไม่
นาน จึงสะดวกในการน�ำไปใช้คดั กรองได้อย่างรวดเร็ว
ท�ำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถให้การประเมิน
และช่วยเหลือเพิม่ เติม เพือ่ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ทางด้านอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหลังได้6,7 เครือ่ งมือนีไ้ ด้รบั การแปลเป็นภาษาสวีดชิ 18
และภาษาเยอรมัน19 พบว่ามีการจัดกลุม่ ข้อค�ำถามบาง
ข้อแตกต่างจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ความสอดคล้อง
ภายในของภาษาอังกฤษ สวีดิช และเยอรมันอยู่ใน
ระดับดี มีคา่ Cronbach’s alpha 0.82, 0.92 และ 0.89
ตามล� ำ ดั บ ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี แ บบสอบถามในการ
ประเมินพฤติกรรมเด็กหลังจากนอนโรงพยาบาลหรือ
แบบสอบถามอื่นที่ใกล้เคียงที่เป็นภาษาไทย คณะ
ผู้วิจัยจึงสนใจแปลแบบสอบถามพฤติกรรมหลังจาก
นอนโรงพยาบาลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อน�ำมาใช้
ประโยชน์ แ ละต่ อ ยอดการวิ จั ย ในล� ำ ดั บ ถั ด ไป
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แปลแบบสอบถาม
Post-Hospitalization Behavior Questionnaire
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และท�ำการศึกษา
เบื้องต้นเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามพฤติกรรมหลังจากนอนโรงพยาบาล
ในเด็ ก ฉบั บ ภาษาไทย (Post-Hospitalization
Behavior Questionnaire – Thai version) ในผู้ป่วย
เด็กอายุ 2-12 ปี ที่นอนโรงพยาบาล ประเมินหลังออก
จากโรงพยาบาลมาแล้ว 7-14 วัน
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วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษา การศึกษาความตรงของ
แบบสอบถามทางการแพทย์ ข ้ า มวั ฒ นธรรม
(Cross-cultural validation of health questionnaire)
ขั้นตอนการศึกษา หลังจากได้รับการรับรอง
จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ค น
(Si085/2019) การศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การ
แปลแบบสอบถาม 2) การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ส่วนที่ 1 การแปลแบบสอบถาม โดยวิธีการ
แปลย้ อ นกลั บ และทดสอบกั บ ผู ้ ใ ช้ ส องภาษา
(back-translation with bilingual test) ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 แปลแบบสอบถาม Post-Hospitalization Behavior Questionnaire (PHBQ) ซึ่งพัฒนา
โดย Vernon และคณะ 14 จากภาษาอั ง กฤษตาม
ต้นฉบับเป็นภาษาไทย (forward translation) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 2 คนแปลอย่างเป็นอิสระต่อกัน ประกอบ
ด้วยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และนักจิตวิทยาคลินิก
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ขั้ น ตอนที่ 2 สังเคราะห์เครื่อ งมือ ฉบับที่แปล
(synthesis of the translation) โดยน�ำแบบสอบถาม
ภาษาไทยทั้งสองฉบับมารวมกันเพื่อหาข้อสรุปโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน ประกอบด้วยจิตแพทย์เด็กและวัย
รุ่น และนักจิตวิทยาคลินิกเด็ก
ขั้ น ตอนที่ 3 การแปลย้ อ นกลั บ (blind
back-translation) โดยให้ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาแม่ (native English speaker) และสามารถอ่าน
ภาษาไทยได้แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว
เปรียบเทียบเนื้อความว่าเหมือนต้นฉบับภาษาอังกฤษ
หรือไม่ ถ้ามีข้อแตกต่างที่ส�ำคัญ จะแก้ไขฉบับภาษา
ไทย และแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษจนกว่าจะใกล้
เคียงกับแบบสอบถามต้นฉบับ
ขั้ น ตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมกั บ
วัฒนธรรม (cultural appropriateness testing)
ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน ประกอบด้วยจิตแพทย์เด็กและ
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วั ย รุ ่ น และนั ก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก เด็ ก เปรี ย บเที ย บ
แบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาไทย และ
ฉบับภาษาอังกฤษทีไ่ ด้รบั การแปลย้อนกลับ ว่าค�ำถาม
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย
ในงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบเครื่องมือวิจัย (pretest
procedure) ในผู้ปกครองเด็ก 3 คน
ขั้นตอนที่ 6 คณะผู้วิจัยเกลาส�ำนวนค�ำถามให้มี
ความสมบู ร ณ์ (review) และแก้ ป ั ญ หาที่ พ บจาก
ขั้นตอนที่ 5 ก่อนน�ำแบบสอบถามไปใช้จริง
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การศึ ก ษานี้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ค ณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
ระหว่างเดือนเมษายน 2562 – ตุลาคม 2563 ผูร้ ว่ มวิจยั
ประกอบด้วยผู้ป่วยเด็กอายุ 2-12 ปี และผู้ปกครองที่มา
รับการตรวจติดตามผลหลังจากนอนรักษาในโรงพยาบาล
โดยมีระยะเวลานับจากออกจากโรงพยาบาลถึงวันที่
วิจัยอยู่ระหว่าง 7-14 วัน เกณฑ์การคัดออก คือ ผู้ป่วย
ทีม่ ปี ญ
ั หาพัฒนาการผิดปกติ เกณฑ์การถอนผูร้ ว่ มวิจยั
คือ ผูป้ กครองไม่เข้าใจภาษาไทย ไม่ตอบแบบสอบถาม
หรือไม่สามารถสัมภาษณ์ผู้ปกครองได้
ผู้ปกครองจะได้รับการขอความยินยอมล่วงหน้า
ก่อนออกจากโรงพยาบาลเพื่อตอบแบบสอบถามและ
สั มภาษณ์ หลัง จากนอนโรงพยาบาลในวั นที่ แพทย์
เจ้ า ของไข้ นั ด ผู ้ ป ่ ว ยมาติ ด ตามอาการ เมื่ อ มาถึ ง
โรงพยาบาลในวันทีน่ ดั มาติดตามอาการ ผูป้ กครองจะ
ได้รับแบบสอบถามฉบับภาษาไทย 27 ข้อ เมื่อตอบ
แบบสอบถามเสร็จ จะเอาแบบสอบถามใส่ซองปิดทึบ
และส่งคืนให้ผู้ช่วยวิจัยก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์ จาก
นั้นการสัมภาษณ์ผู้ปกครองด�ำเนินการโดยจิตแพทย์
เด็กและวัยรุน่ 1 ท่าน และนักจิตวิทยาคลินกิ เด็ก 1 ท่าน
ในเวลาเดียวกัน การสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 20-30
นาที เพื่อประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงหลังจาก
นอนโรงพยาบาล เปรียบเทียบกับก่อนเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีที่ 67 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2565

การศึกษาเบื้องต้นเรื่องความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรม

การค�ำนวณขนาดตัวอย่าง
จากการศึกษาของ Vernon และคณะ14 ที่เป็น
ผูพ้ ฒ
ั นาแบบสอบถาม PHBQ โดยเปรียบเทียบคะแนน
จากการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์โดย
จิตแพทย์เด็ก มีค่า Pearson’s correlation (r) = 0.47
(0.05 > P > 0.02 by two-tailed test) เมือ่ ค�ำนวณด้วย
alpha = 0.05, beta = 0.20 พบว่าจะต้องใช้ผรู้ ว่ มวิจยั
ทั้งสิ้น 33 คน
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ข้อมูลประชากร (demographic data) จะได้รับ
วิเคราะห์ผลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา แบบสอบถามจะได้
รับการวิเคราะห์ในด้านต่อไปนี้
1) ความเที่ ย งตรงเชิ ง สภาพ (concurrent
validity) ทดสอบโดยการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman’s correlation
coefficient, rho) ระหว่ า งคะแนนที่ วั ด ได้ จ าก
แบบสอบถามโดยผู ้ ป กครองกั บ ค่ า เฉลี่ ย ของการ
ประเมินผูป้ ว่ ยโดยจิตแพทย์เด็กและนักจิตวิทยาคลินกิ
เด็ ก ซึ่ ง การประเมินโดยจิต แพทย์และนัก จิตวิทยา
คลินกิ เด็ก ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวินจิ ฉัยภาวะ
พฤติกรรมถดถอย การสัมภาษณ์ผู้ปกครองนี้ไม่ได้ใช้
ข้อค�ำถาม 27 ข้อตามแบบสอบถาม แต่จิตแพทย์เด็ก
และนักจิตวิทยาคลินกิ เด็กจะสัมภาษณ์วา่ เด็กมีอาการ
ใดบ้ า งตามกลุ ่ ม อาการ 6 กลุ ่ ม ของแบบสอบถาม
PHBQ ของ Vernon และคณะ ได้แก่ General anxiety,
Separation anxiety, Sleep anxiety, Eating
disturbance, Aggression และ Apathy การ
สัมภาษณ์หลีกเลี่ยงค�ำถามชี้น�ำที่ใช้ในแบบสอบถาม
ยกเว้นผู้ปกครองจะกล่าวขึ้นมาก่อนเอง การประเมิน
ของจิตแพทย์เด็กและนักจิตวิทยาคลินิกเด็กจะเป็น
อิสระต่อกัน ผลการประเมินเป็น 1-5 (1=น้อยกว่าเดิม
มาก, 2=น้อยกว่าเดิม, 3=เหมือนเดิม, 4=มากกว่าเดิม,
5=มากกว่าเดิมมาก) ซึ่งสอดคล้องกับแบบสอบถาม
การแปลผลค่ า Spearman’s correlation
coefficient (rho) ค่าระหว่าง 0.90-1.00 มีความ
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สัมพันธ์ระดับสูงมาก, 0.70-0.89 มีความสัมพันธ์
ระดับสูง, 0.40-0.69 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง,
0.10-0.39 มีความสัมพันธ์ระดับต�่ำ, 0.00-0.10 ไม่มี
ความสัมพันธ์20 ค่าที่เป็นบวกจะแปลผลว่ามีความ
สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ค่าทีต่ ดิ ลบจะแปลผลว่า
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
2) ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability
of questionnaire) ทดสอบโดยวัดความสอดคล้อง
ภายใน (internal consistency) ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha method)
การแปลผลความสอดคล้องภายใน a > 0.9 อยู่ใน
ระดับสูง, 0.7 < a < 0.9 อยู่ในระดับดี, 0.6 < a < 0.7
อยู่ในระดับยอมรับได้, 0.5 < a < 0.6 อยู่ในระดับอ่อน
และ a < 0.5 ไม่พบความสอดคล้องภายใน21
3) ความเชื่ อ มั่ น ระหว่ า งการประเมิ น ของ
จิ ต แพทย์ เ ด็ ก และนั ก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก เด็ ก จะได้ รั บ
การทดสอบเพื่ อ หาความเชื่ อ มั่ น ระหว่ า งผู ้ สั ง เกต
(inter-rater reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ภายในชั้น (intraclass correlation, ICC) การแปลผล
ค่าความเชื่อมั่นที่ค่าที่มากกว่า 0.90 จัดอยู่ในระดับดี
เยี่ยม, 0.75-0.90 จัดอยู่ในระดับดี, 0.50-0.75 จัดอยู่
ในระดั บปานกลาง, และน้ อยกว่ า 0.50 จั ดอยู ่ ใ น
ระดับต�่ำ22
4) การน�ำแบบสอบถามไปใช้ได้จริง (Feasibility)
ประเมิ น จากระยะเวลาเป็ น นาที ที่ ผู ้ ป กครองตอบ
แบบสอบถามตั้ ง แต่ ต ้ น จนจบ และจ� ำ นวนข้ อ ที่
ผู้ปกครองไม่ได้ตอบ
การวิ เ คราะห์ ผ ลท� ำ โดยโปรแกรม PASW
Statistics for Windows, version 18.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, USA). การแปลผลจะมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติเมื่อค่า p-value น้อยกว่า 0.05

ผลการศึกษา

การแปลแบบสอบถามพฤติ ก รรมหลั ง จาก
นอนโรงพยาบาลฉบั บ ภาษาไทย ได้ แ สดงไว้ ใ น
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ภาคผนวก การศึกษานี้มีผู้เข้าเกณฑ์ร่วมวิจัย 92 ราย
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ convenient sampling
ผู้วิจัยติดต่อผู้ปกครองเพื่อขอความยินยอม 81 ราย
ผู้ปกครองยินยอมเข้าร่วมโครงการ 58 ราย มาเข้าร่วม
โครงการจริง 33 ราย ลักษณะประชากรพบว่า ผู้ป่วย
มีอายุเฉลี่ย 6.2 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 23 ราย
(69.7%) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นมารดา
จ�ำนวน 29 ราย (87.9%) และส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย
ที่ ม ารั บ การผ่ า ตั ด 25 ราย (75.8%) ผู ้ ป ่ ว ยที่ ม า
นอนโรงพยาบาลครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรก มี 14 ราย (42.4%)
การประเมิ น นี้ มี ร ะยะเวลามั ธ ยฐานหลั ง ออกจาก
โรงพยาบาล 10 วัน ดังแสดงในตารางที่ 1 มีผู้ป่วย 16
ราย (48.5%) ทีม่ พี ฤติกรรมแย่ลงในกลุม่ อาการใดกลุม่
อาการหนึ่ ง จากการประเมิ น โดยจิ ต แพทย์ แ ละ
นักจิตวิทยา ในจ�ำนวนนี้ มีผู้ป่วย 5 ราย (15.2 %) ที่มี
พฤติกรรมแย่ลงมากกว่า 1 กลุ่มอาการ โดยเมื่อแบ่ง
ตามกลุ่มอาการ พบผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมแย่ลงดังนี้
1) General anxiety 10 ราย (30.3%), 2) Separation
anxiety 3 ราย (9.1%), 3) Sleep anxiety 3 ราย
(9.1%), 4) Eating disturbance 5 ราย (15.2%),
5) Aggression 6 ราย (18.2%) และ 6) Apathywithdrawal 0 ราย
การทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงสภาพ (concurrent
validity) ระหว่ า งการตอบแบบสอบถามและการ
ประเมินโดยจิตแพทย์ ตามการประเมินจริงด้วยคะแนน
1-5 ใน 6 กลุม่ อาการ พบ concurrent validity ในระดับ
ปานกลางเพียง 1 กลุม่ อาการ คือ eating disturbances
ค่า Spearman’s correlation (rho) = 0.462 (p = 0.007)
ดังแสดงในตารางที่ 2 ไม่พบความเที่ยงตรงเชิงสภาพ
ในกลุ่มอาการอื่นๆ
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รายละเอียดของ concurrent validity ระหว่าง
ข้อค�ำถามแต่ละข้อ กับการประเมินโดยจิตแพทย์เด็ก
และนั ก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก เด็ ก พบข้ อ ค� ำ ถามที่ มี
concurrent validity อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเพียง
6 ข้อ โดยข้อ 2, 3, 17 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
(rho = 0.548, 0.401, 0.559) ข้อ 6, 21, 22 มีความ
สั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ต�่ ำ (rho = 0.379, 0.385, 0.388)
ดังแสดงในตารางที่ 3
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
วัดความสอดคล้องภายใน (internal consistency) รวม
ทั้งชุดอยู่ในระดับดี (Cronbach’s alpha รวมทั้งชุด
0.840) แต่ความสอดคล้องภายในของแต่ละกลุ่ม
อาการอยู่ในระดับยอมรับได้มีเพียง 2 กลุ่มอาการ คือ
กลุ่ม V: Aggression (a = 0.665) และกลุ่ม VI:
Apathy-withdrawal (a = 0.669) ในกลุ่มอาการอื่นๆ
พบความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับอ่อน 2 กลุ่ม
อาการ คือ กลุ่ม III: Sleep anxiety (a = 0.503) และ
กลุ่ม IV: Eating disturbances (a = 0.523) และไม่
พบความสอดคล้องภายใน 2 กลุ่มอาการ คือ กลุ่ม I:
General anxiety (a = 0.402) และกลุม่ II: Separation
anxiety (a = 0.348) ดังตารางที่ 4
ความเชื่อมั่นของการประเมินระหว่างจิตแพทย์
เด็ ก และนั ก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก เด็ ก ทดสอบโดยการ
หาความเชือ่ มัน่ ระหว่างผูส้ งั เกต (inter-rater reliability)
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้น (intraclass
correlation, ICC) อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม (0.905 – 1.000)
ในทุกกลุ่มอาการ
การน�ำแบบสอบถามไปใช้ได้จริง (feasibility)
วิเคราะห์จากระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามเฉลีย่
(ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน) นาน 3.35 (1.3) นาที
มีผู้ปกครอง 1 รายที่ตอบค�ำถามขาดไป 1 ข้อ
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ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (33 ราย)
ข้อมูลผู้ป่วย

อายุ (ปี)
เพศ
ชาย
หญิง
ผู้ตอบแบบสอบถาม
มารดา
บิดา
อื่นๆ
เหตุผลที่นอนโรงพยาบาล
รับการผ่าตัด
การรักษาทางกุมารเวชกรรม
ประวัติการนอนโรงพยาบาล
ไม่เคยนอนโรงพยาบาลมาก่อน
เคยนอนโรงพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง
จ�ำนวนครั้งที่เคยนอนโรงพยาบาลมาก่อนหน้านี้ (ครั้ง)
ระยะเวลาหลังจากออกจากโรงพยาบาลถึงวันประเมิน (วัน)

ค่ามัธยฐาน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์) หรือ จ�ำนวน (ร้อยละ)
6.20 (3.0)
23 (69.7)
10 (30.3)
29 (87.9)
3 (9.1)
1 (3)
25 (75.8)
8 (24.2)
14 (42.4)
19 (57.6)
1 [0, 2]
10 [7, 12]

ตารางที่ 2 ความเทีย่ งตรงเชิงสภาพ (concurrent validity) ระหว่างแบบสอบถามประเมินโดยผูป้ กครองและการ
สัมภาษณ์โดยจิตแพทย์เด็กและนักจิตวิทยาคลินิกเด็ก โดยแบ่งตามกลุ่มอาการของแบบสอบถาม
คะแนนการประเมินน�ำเสนอเป็นค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
การประเมินโดย การประเมินโดย
Spearman’s
p-value
แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์
correlation (rho)
I: General anxiety
3.0 (0.12)
3.3 (0.47)
0.196
0.274
II: Separation anxiety
3.1 (0.22)
3.1 (0.29)
0.318
0.071
III: Sleep anxiety
3.1 (0.23)
3.1 (0.42)
0.014
0.940
IV: Eating disturbances
3.1 (0.27)
3.1 (0.39)
0.462
0.007*
V: Aggression
3.1 (0.43)
3.2 (0.39)
0.121
0.501
VI: Apathy-withdrawal
3.0 (0.26)
3.0 (0.00)
*นัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 (แบบสองทาง)
หมายเหตุ บางกลุม่ อาการไม่สามารถประเมินได้ เนือ่ งจากการประเมินโดยแพทย์ในกลุม่ อาการที่ 6 มี zero variance เนือ่ งจากผูป้ ว่ ย
ทุกรายได้คะแนน 3 ทั้งหมด ท�ำให้ไม่สามารถหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้
กลุ่มอาการ
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ตารางที่ 3 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (concurrent validity) ระหว่างแบบสอบถามประเมินโดยผู้ปกครองและ
การสัมภาษณ์โดยจิตแพทย์เด็กและนักจิตวิทยาคลินิกเด็ก โดยแบ่งตามข้อค�ำถามของแบบสอบถาม
(I-General anxiety, II-Separation anxiety, III-Sleep anxiety, IV-Eating disturbance, V-Aggression
และ VI-Apathy-withdrawal)
ข้อ

ค�ำถาม

กลุ่มที่

Spearman’s
correlation
0.343
0.548
0.401
0.268
0.379
-0.153
0.206
0.086
0.206
-0.033
0.107
0.559
0.067
-0.010
0.249
0.385
0.388
0.000
0.172
-0.268

p-value

1. เด็กหงุดหงิดงอแงเมื่อจะต้องเข้านอนตอนกลางคืนหรือไม่
III
0.051
2. เด็กหงุดหงิดงอแงเมื่อต้องกินอาหารหรือไม่
IV
0.001*
3. เด็กมักจะนั่งนิ่งๆ นอนนิ่งๆ หรือไม่ท�ำอะไรเลยหรือไม่
IV
0.021*
4. เด็กจ�ำเป็นต้องดูดจุกนมหลอกหรือไม่
I
5. เด็กมีท่าทีกลัวเมื่อจะต้องออกไปนอกบ้านกับท่านหรือไม่
I
0.131
6. เด็กไม่สนใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดรอบตัวหรือไม่
I
0.030*
7. เด็กปัสสาวะรดที่นอนตอนกลางคืนหรือไม่
VI
8. เด็กกัดเล็บตัวเองหรือไม่
I
0.396
9. เด็กมีอาการไม่สบายใจเมือ่ ถูกปล่อยให้อยูต่ ามล�ำพังเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ หรือไม่
II
0.251
10. เด็กจ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างมากเวลาท�ำสิ่งต่างๆ หรือไม่
VI
11. ยากหรือไม่ที่จะท�ำให้เด็กสนใจท�ำสิ่งต่างๆ (เช่น เล่นเกมหรือของเล่น)
VI
12. เด็กมีท่าทีหลีกเลี่ยงหรือกลัวสิ่งใหม่ๆ หรือไม่
I
0.636
13. เด็กมีปัญหาเวลาต้องตัดสินใจหรือไม่
I
0.251
14. เด็กมีอาการร้องอาละวาดหรือชักดิ้นชักงอเมื่อไม่ได้ดังใจหรือไม่
V
0.855
15. ยากหรือไม่ที่จะท�ำให้เด็กพูดคุยกับท่าน
VI
16. เด็กมีทีท่าไม่สบายใจหรือไม่เวลามีคนเอ่ยถึงหมอหรือโรงพยาบาล
II
0.553
17. เด็กเดินตามท่านไปทุกหนทุกแห่งในบ้านหรือไม่
II
0.001*
18. เด็กพยายามเรียกร้องความสนใจจากท่านหรือไม่
II
0.711
19. เด็กกลัวความมืดหรือไม่
III
0.955
20. เด็กฝันร้ายตอนกลางคืน หรือตื่นมาร้องไห้กลางดึกหรือไม่
II
0.163
21. เด็กมีอาการขับถ่ายที่ไม่ปกติหรือไม่
I
0.027*
22. เด็กหลับยากในตอนกลางคืนหรือไม่
III
0.026*
23. เด็กมีท่าทางอาย กังวล หรือกลัวคนแปลกหน้าหรือไม่
VI
24. เด็กเบื่อ ไม่ค่อยอยากกินอาหารหรือไม่
IV
1.000
25. เด็กมีแนวโน้มจะไม่เชื่อฟังท่านหรือไม่
V
0.339
26. เด็กท�ำลายของเล่นหรือสิ่งของอื่นๆ หรือไม่
VI
27. เด็กดูดนิ้วมือหรือไม่
I
0.132
*นัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 (แบบสองทาง)
หมายเหตุ หัวข้อที่มี zero variance เนื่องจากผู้ป่วยทุกรายได้คะแนน 3 ทั้งหมด ไม่สามารถหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้

ตารางที่ 4 ความสอดคล้องภายใน (internal consistency) ของแบบสอบถาม แบ่งตามกลุ่มอาการ
I: General anxiety
II: Separation anxiety
III: Sleep anxiety
IV: Eating disturbances
V: Aggression
VI: Apathy-withdrawal
รวม 27 ข้อ

กลุ่มอาการ

94

Cronbach’s Alpha
0.402
0.348
0.503
0.523
0.665
0.669
0.840
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีที่ 67 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2565

การศึกษาเบื้องต้นเรื่องความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรม

วิจารณ์

การศึกษานี้เป็นการแปลแบบสอบถามซึ่งเป็น
ภาษาอังกฤษที่พัฒนาและถูกใช้อย่างแพร่หลายมา
นานแล้วกว่า 50 ปี เพือ่ ประเมินพฤติกรรมเด็กหลังออก
จากโรงพยาบาล5, 6 และจัดว่าเป็นเครื่องมือคัดกรอง
(screening test) ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ โดยทั่ ว ไป
เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงเลือก
รู ป แบบงานวิ จั ย เป็ น การศึ ก ษาความตรงของ
แบบสอบถามทางการแพทย์ ข ้ า มวั ฒ นธรรม
(Cross-cultural validation of health questionnaire)
โดยมีการแปลแบบสอบถามนี้จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและใช้วิธีการแปลย้อนกลับโดยทดสอบกับ
ผู้ใช้สองภาษาตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีการตรวจ
สอบความเหมาะสมกับวัฒนธรรมในขั้นตอนที่ 4 และ
มีการเกลาส�ำนวนค�ำถามของแบบสอบถามในขัน้ ตอน
ที่ 6 โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ และนักจิตวิทยาคลินกิ
เด็ ก อี ก ครั้ ง ท� ำ ให้ น ่ า จะเชื่ อ มั่ น ได้ ว ่ า เนื้ อ หาของ
แบบสอบถามฉบับภาษาไทยน่าจะมีความเที่ยงตรง
ใกล้เคียงกับเนื้อหาฉบับภาษาอังกฤษที่เป็นต้นฉบับ
และสามารถใช้ได้ในบริบทของสังคมไทย
แบบสอบถามภาษาไทยพบ concurrent validity
ระดับปานกลางในกลุ่มอาการ eating disturbances
เพี ย งองค์ ป ระกอบเดี ย วจากองค์ ป ระกอบทั้ ง หมด
6 กลุ่ม (ตารางที่ 2) แต่ความสอดคล้องภายในอยู่ใน
ระดับอ่อน อาจเกิดจากการจัดกลุ่มข้อค�ำถามของ
แบบสอบถามให้เข้ากับ 6 กลุ่มอาการ ไม่สามารถน�ำ
มาใช้ ไ ด้ จ ริ ง กั บ ประชากรไทย จากการแปล
แบบสอบถามนี้เป็นภาษาอื่นๆ พบว่าแบบสอบถาม
ฉบับภาษาเยอรมัน19 ยังคงกลุ่มอาการ 6 กลุ่ม แต่การ
จัดกลุม่ ข้อค�ำถามบางข้อแตกต่างจากต้นฉบับ ในขณะ
ทีแ่ บบสอบถามฉบับภาษาสวีดชิ 18 ได้วเิ คราะห์หาองค์
ประกอบด้วยวิธี exploratory factor analysis และ
confirmatory factor analysis พบว่าการท�ำ Oblimin
rotation สามารถจั ด กลุ ่ ม อาการเป็ น 5 กลุ ่ ม ได้
เหมาะสมกว่าต้นฉบับ และตัดข้อค�ำถามข้อที่ 10 และ
15 ออกไป

ฐานิกา เกียรติชัย และคณะ

Jenkins และคณะ23 ได้วิเคราะห์แบบสอบถาม
ฉบับภาษาอังกฤษทัง้ 27 ข้ออีกครัง้ ใน 50 ปีถดั มาหลัง
จากการพัฒนาแบบสอบถามต้นฉบับด้วยวิธี principle
component analysis with Varimax rotation ซึ่งเป็น
วิธเี ดียวกับที่ Vernon และคณะใช้พฒ
ั นาแบบสอบถาม
ฉบับนี้ พบว่าไม่สามารถแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่มอาการได้
อย่างเหมาะสม จึงพัฒนาแบบสอบถามเป็น PHBQAS ส�ำหรับ ambulatory surgery ซึง่ ตัดข้อค�ำถามจาก
27 ข้อเหลือ 11 ข้อ (ประกอบด้วย 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14,
15, 20, 22, 24) การใช้งานแบบสอบถาม PHBQ-AS
นี้แปลผลจากคะแนนรวม โดยไม่ต้องแบ่งกลุ่มอาการ
อีก และมีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้ จากการวิเคราะห์
ค�ำถามรายข้อในฉบับภาษาไทย (ตารางที่ 3) พบว่าข้อ
ทีม่ ี concurrent validity อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ คือ
ข้ อ ที่ 2, 3, 6, 17, 21, 22 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
แบบสอบถาม PHBQ-AS จ�ำนวน 11 ข้อ พบว่าข้อที่
ตรงกับ PHBQ-AS คือ 2, 3, 6, 22 โดยค�ำถามข้อที่มี
ความส�ำคัญต่อการประเมินผู้ป่วยหลังผ่าตัด คือข้อ 6,
14, 20, 22
จากการวิเคราะห์ข้อค�ำถามฉบับภาษาไทย ใน
กลุ่มอาการ eating disturbances ซึ่งประกอบไปด้วย
ค�ำถามจ�ำนวน 3 ข้อ คือข้อ 2, 3, และ 24 พบความ
เทีย่ งตรงในข้อ 2 แต่ไม่พบความเทีย่ งตรงในข้อ 24 ทัง้ ที่
มีข้อความใกล้เคียงกัน ส่วนค�ำถามข้อ 3 ที่พบความ
เที่ยงตรงในกลุ่ม eating disturbances อาจไม่ได้ใช้
ประเมินกลุม่ อาการนีโ้ ดยตรง และสามารถเข้ากับกลุม่
อาการอื่นได้ เช่น general anxiety หรือ apathy-withdrawal ค�ำถามบางข้อมีความจ�ำเพาะต่อช่วงอายุ เช่น
ข้อ 4 การดูดจุกนมหลอก และข้อ 27 การดูดนิ้วมือ
พบในกลุม่ เด็กก่อนวัยเรียน ข้อ 8 กัดเล็บ พบในเด็กวัย
เรียน เด็กทีอ่ ยูน่ อกกลุม่ อายุดงั กล่าวมักไม่มพี ฤติกรรม
นัน้ อยูแ่ ล้ว ท�ำให้ผปู้ กครองตอบว่า “3 ไม่เปลีย่ นแปลง”
การพัฒนาแบบสอบถามฉบับภาษาไทยนี้ในอนาคต
นอกจากควรทีจ่ ะท�ำการปรับเปลีย่ นเนือ้ หาและส�ำนวน
ของค�ำถามในแบบสอบถามแล้ว ควรท�ำการเลือก
ค� ำ ถามให้ เ หมาะสมโดยพิ จ ารณาถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์
การน�ำแบบสอบถามไปใช้วา่ มีความจ�ำเป็นต้องลงราย
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ละเอียดความผิดปกติของพฤติกรรมในแต่ละกลุม่ หรือ
ไม่ หรือต้องการพัฒนาแบบสอบถามเพือ่ คัดกรองภาวะ
ที่ผิดปกติโดยรวมก็เพียงพอต่อการน�ำไปใช้งานแล้ว
ถึงแม้ว่าแบบสอบถามฉบับภาษาไทยนี้มีความ
สอดคล้องภายในของทัง้ ชุดอยูใ่ นระดับดี (Cronbach’s
alpha รวมทัง้ ชุด 0.840) อย่างไรก็ตาม มีเพียงสองกลุม่
อาการที่ความสอดคล้องภายในของแต่ละกลุ่มอาการ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือ aggression (a = 0.665)
และ apathy-withdrawal (a = 0.669) กลุม่ อาการอืน่ ๆ
ไม่พบความสอดคล้องภายในหรืออยู่ในระดับอ่อน
(a = 0.348 - 0.523) เป็นการยืนยันว่าข้อค�ำถาม
ภายในของแต่ ล ะกลุ ่ ม อาการไม่ ส อดคล้ อ งกั น
แบบสอบถามนีค้ วรได้รบั การปรับปรุงเรือ่ งการจัดกลุม่
ของข้ อ ค� ำ ถามในแต่ ล ะกลุ ่ ม อาการ เพื่ อ ให้ ค วาม
สอดคล้องภายในของกลุม่ อาการแต่ละด้านมีความน่า
เชื่อถือมากขึ้น จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าค่าความ
สอดคล้องภายในของแบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษ
ภาษาสวีดิช และภาษาเยอรมัน มีค่า Cronbach’s
alpha ของทั้งชุดเท่ากับ 0.82, 0.92 และ 0.89 ตาม
ล� ำ ดั บ 14,18,19 ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษมี ค วามสอดคล้ อ ง
ภายในของแต่ละกลุ่มอาการระหว่าง 0.46-0.73 ฉบับ
ภาษาสวีดชิ ทีจ่ ดั กลุม่ ข้อค�ำถามใหม่จาก model ต่างๆ
ด้วยวิธี confirmative factor analysis สามารถเพิ่ม
ความสอดคล้องภายในของแต่ละกลุ่มอาการได้ดีขึ้น
โดยมีค่า Cronbach’s alpha อยู่ระหว่าง 0.81-0.87
ในแง่ ก ารประเมิ น เรื่ อ งการน� ำ ไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง
แบบสอบถาม PHBQ ฉบับภาษาไทย 27 ข้อนี้ ใช้ระยะ
เวลาท�ำเฉลี่ย 3.35 นาที ถือเป็นระยะเวลาที่ไม่นาน
เกินไป ส�ำหรับการน�ำไปใช้กับผู้ปกครองในการรักษา
ตามปกติ
การศึ ก ษานี้ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด อยู ่ ห ลายประการ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท�ำในกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดเล็ก และผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เคยนอนโรงพยาบาลมา
แล้วอย่างน้อยหนึง่ ครัง้ (57.6%) ท�ำให้มอี บุ ตั กิ ารณ์การ
เกิดพฤติกรรมถดถอยค่อนข้างต�่ำ และได้ผลลัพธ์ไม่
หลากหลาย นอกจากนี้การศึกษานี้ยังขาดการตรวจ
สอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นด้วยวิธีอื่น ผู้วิจัย
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จึงขอเสนอแนวทางการพัฒนาแบบสอบถาม PHBQ
ฉบับภาษาไทย ต่อไปในอนาคต โดยพบว่ามีปัจจัยที่
ควรค�ำนึงถึงและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1) ปรับเนื้อความของข้อค�ำถามให้เป็นภาษา
ไทยที่เข้าใจง่ายขึ้น เป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตจริง การ
พั ฒ นาแบบสอบถามจะสามารถเปลี่ ย นแปลงเนื้ อ
ความให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลว่าเนื้อความ
ไม่ตรงกับฉบับเดิม รวมถึงการตัดข้อค�ำถามทีไ่ ม่จำ� เป็น
ออกด้วย
2) เพิม่ การตรวจสอบความเทีย่ งตรงด้วยวิธอี นื่
ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ว่า
ข้อค�ำถามแต่ละข้อสอดคล้องกับกลุม่ อาการทีต่ อ้ งการ
ประเมินได้หรือไม่ หากไม่ชัดเจนอาจพิจารณาเปลี่ยน
ข้อค�ำถามให้ตรงกลุ่มอาการมากขึ้น โดยเฉพาะบาง
ค�ำถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ติดลบ (ตารางที่
3) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct
validity) ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า (convergent
validity) กับแบบประเมินมาตรฐานอืน่ และความเทีย่ ง
ตรงเชิงจ�ำแนก (discriminant validity) เพื่อประโยชน์
ในการคัดกรองเด็กที่มีพฤติกรรมถดถอย
3) แบบสอบถามภาษาไทยควรได้รบั การวิเคราะห์
หาองค์ประกอบเชิงยืนยันอีกครัง้ (confirmatory factor
analysis) ว่ า ข้ อ ค� ำ ถามของกลุ ่ ม อาการที่ เ ป็ น
องค์ประกอบทัง้ 6 ด้านทีส่ ร้างขึน้ สามารถเข้ากับบริบท
ในผู้ป่วยเด็กไทย
4) การประเมินความเชือ่ มัน่ มีขอ้ จ�ำกัดหากจะ
ใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ความเชื่ อ มั่ น ระหว่ า งผู ้ ป ระเมิ น
(inter-rater reliability) เนื่องจากผู้ปกครองเด็กแต่ละ
คนอาจจะมองเด็กในลักษณะแตกต่างกัน ท�ำให้อาจ
ตอบแบบประเมินแตกต่างกันทัง้ ทีเ่ ป็นเด็กคนเดียวกัน
ส�ำหรับวิธกี ารประเมินความเชือ่ มัน่ ของการทดสอบซ�ำ้
(test-retest reliability) มีข้อจ�ำกัดเช่นกัน เนื่องจากมี
รายงานว่ า พฤติ ก รรมถดถอยที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จาก
นอนโรงพยาบาลสามารถหายไปได้เองในระยะเวลา
14 วัน3 ดังนั้นการนัดเด็กมาท�ำการทดสอบซ�้ำที่เวลา
ต่างกัน ก็อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างกันด้วยตัวโรคของ
ผู้ป่วยอยู่แล้ว ท�ำให้การศึกษานี้ไม่ได้ประเมินความ
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เชือ่ มัน่ ดังกล่าวและได้ประเมินความสอดคล้องภายใน
เพียงอย่างเดียว ส่วน inter-rater reliability ที่รายงาน
ในการศึกษานี้ เป็นการประเมินระหว่างจิตแพทย์และ
นั ก จิ ต วิ ท ยาในการประเมิ น ผู ้ ร ่ ว มวิ จั ย ตามเกณฑ์ ที่
ก�ำหนดไว้ ไม่ใช่ inter-rater reliability ของแบบสอบถาม
5) การศึกษานีไ้ ม่ได้ศกึ ษาแบบสอบถามภาษา
ไทยในรูปแบบของ PHBQ-AS ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่
สั้ น และกระชั บ กว่ า แบบสอบถาม PHBQ-AS
จะประเมินความผิดปกติโดยรวม ไม่ได้แบ่งตามกลุ่ม
อาการ เนือ่ งจากการประเมินโดยจิตแพทย์เด็กและนัก
จิตวิทยาคลินกิ เด็กในการศึกษานี้ ได้ประเมินตามกลุม่
อาการแต่ไม่ได้ประเมินโดยรวม ดังนั้น การพัฒนา
เครือ่ งมือนีค้ วรวางแผนพัฒนาทัง้ ฉบับเต็มและฉบับย่อ
ไปพร้อมกันเลย

สรุป

จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าแบบสอบถาม
พฤติกรรมหลังจากนอนโรงพยาบาลฉบับภาษาไทย
เฉพาะกลุม่ อาการ eating disturbances มีความเทีย่ ง
ตรงในระดับปานกลางและความสอดคล้องภายใน
ระดับอ่อน แบบสอบถามนี้ไม่พบความเที่ยงตรงเชิง
สภาพในกลุ่มอาการอื่น จึงควรได้รับการพัฒนาเพิ่ม
เติมและจัดข้อค�ำถามเข้ากลุ่มอาการใหม่ เพื่อเพิ่ม
ความเที่ ย งตรงและความเชื่ อ มั่ น ในกลุ ่ ม อาการทั้ ง
6 กลุ่ม ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเทศไทย
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ภาคผนวก
แบบสอบถามพฤติกรรมเด็กภายหลังออกจากโรงพยาบาล ฉบับภาษาไทย
Post Hospitalization Behavioral Questionnaire (PHBQ) – Thai version
ผู้ตอบแบบสอบถาม * มารดา * บิดา * อื่นๆ .............................. (กรุณาระบุความสัมพันธ์กับเด็ก)
กรุณาตอบค�ำถามต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กในความดูแลของท่านภายหลังจากที่เด็กออกจาก
โรงพยาบาล ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้ กรุณาวงกลมล้อมรอบตัวเลขที่อธิบายพฤติกรรม
ปัจจุบันของเด็กได้ดีที่สุด โดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของเด็กก่อนเข้าโรงพยาบาล
หมายเหตุ หากเด็กไม่เคยมีพฤติกรรมตามข้อค�ำถามเหล่านี้มาก่อน และหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว
ก็ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น ให้ท่านวงกลมเลือก ข้อ 3 “เหมือนเดิม/ไม่เคยมี”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เด็กหงุดหงิดงอแงเมื่อจะต้องเข้านอนตอนกลางคืนหรือไม่
เด็กหงุดหงิดงอแงเมื่อต้องกินอาหารหรือไม่
เด็กมักจะนั่งนิ่งๆ นอนนิ่งๆ หรือไม่ท�ำอะไรเลยหรือไม่
เด็กจ�ำเป็นต้องดูดจุกนมหลอกหรือไม่
เด็กมีท่าทีกลัวเมื่อจะต้องออกไปนอกบ้านกับท่านหรือไม่
เด็กไม่สนใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดรอบตัวหรือไม่
เด็กปัสสาวะรดที่นอนตอนกลางคืนหรือไม่
เด็กกัดเล็บตัวเองหรือไม่
เด็กมีอาการไม่สบายใจเมื่อถูกปล่อยให้อยู่ตามล�ำพังเป็น
ระยะเวลาสั้นๆ หรือไม่
10. เด็กจ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างมากเวลาท�ำสิ่ง
ต่างๆ หรือไม่
11. ยากหรือไม่ที่จะท�ำให้เด็กสนใจท�ำสิ่งต่างๆ (เช่น เล่นเกม
หรือของเล่น)

น้อย
กว่า
เดิมมาก
1
1
1
1
1
1
1
1
1

น้อย
กว่า
เดิม
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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เหมือน มากกว่า มากกว่า
เดิม/
เดิม เดิมมาก
ไม่เคยมี
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5

มีต่อหน้า 2

99

A Pilot Study for Validity and Reliability of the Post Hospitalization Behavior Questionnaire

12. เด็กมีท่าทีหลีกเลี่ยงหรือกลัวสิ่งใหม่ๆ หรือไม่
13. เด็กมีปัญหาเวลาต้องตัดสินใจหรือไม่
14. เด็กมีอาการร้องอาละวาดหรือชักดิ้นชักงอเมื่อไม่ได้ดังใจ
หรือไม่
15. ยากหรือไม่ที่จะท�ำให้เด็กพูดคุยกับท่าน
16. เด็กมีทีท่าไม่สบายใจหรือไม่เวลามีคนเอ่ยถึงหมอหรือ
โรงพยาบาล
17. เด็กเดินตามท่านไปทุกหนทุกแห่งในบ้านหรือไม่
18. เด็กพยายามเรียกร้องความสนใจจากท่านหรือไม่
19. เด็กกลัวความมืดหรือไม่
20. เด็กฝันร้ายตอนกลางคืน หรือตื่นมาร้องไห้กลางดึกหรือไม่
21. เด็กมีอาการขับถ่ายที่ไม่ปกติหรือไม่
22. เด็กหลับยากในตอนกลางคืนหรือไม่
23. เด็กมีท่าทางอาย กังวล หรือกลัวคนแปลกหน้าหรือไม่
24. เด็กเบื่อ ไม่ค่อยอยากกินอาหารหรือไม่
25. เด็กมีแนวโน้มจะไม่เชื่อฟังท่านหรือไม่
26. เด็กท�ำลายของเล่นหรือสิ่งของอื่นๆ หรือไม่
27. เด็กดูดนิ้วมือหรือไม่
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