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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องนี้เพื่อประเมินความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม LCQ ฉบับภาษาไทยในผูปวยไอเฉียบพลัน โดย
ทําการศึกษาในผูปวยนอกที่มารับบริการดวยอาการไอเฉียบพลันที่มีเสมหะรวมดวยที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อของระบบ
ทางเดินหายใจสวนบนจํานวน 30 คน วิเคราะหความนาเชื่อถือของแบบสอบถามและแสดงผลในรูปคาสัมประสิทธิ์ความ
สม่ําเสมอภายใน (internal consistency) โดยวิธีแอลฟา (Cronbach’s alpha) และคาความสัมพันธของชุด คํา ถาม
(item-scale correlation) ในแบบสอบถาม LCQ ฉบับภาษาไทย ซึ่งประกอบดวยคําถาม 19 ขอ และแบงออกเปน 3
ดาน (domain) ไดแกกายภาพ (physical) จิตใจ (psychological) และสังคม (social) ผลการศึกษาพบวา คาสัมประสิทธิ์
แอลฟามีคาเทากับ 0.947 และคาดังกลาวเมื่อแยกรายดานไดแก ดานกายภาพมีคาเทากับ 0.890 ดานจิตใจมีคาเทากับ
0.840 และดานสังคม (social) มีคาเทากับ 0.942 ในขณะที่คา item-scale correlation ในดานกายภาพมีคา 0.2230.676 ดานจิตใจมีคา 0.069-0.792 และดานสังคมมีคา 0.730-0.897 หากพิจารณาเฉพาะคา Cronbach's alpha จะเห็น
ไดวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ เนื่องจากมีคาสูงกวา 0.7 ทั้งแบบภาพรวมและแยกเฉพาะดาน จึงสามารถสรุปไดวา
แบบสอบถาม LCQ ฉบับภาษาไทยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีความนาเชื่อถือและสามารถนําไปประเมินผูปวยอาการไอ
เฉียบพลันได
ABSTRACT
This study was conducted to validate the reliability of the LCQ in chronic cough assessment.
The 30 outpatients diagnosed with acute cough caused by upper respiratory tract infections were
recruited into the study for answering the questionnaire. The internal consistency of the LCQ was
assessed and presented as Cronbach’s alpha and item-scale correlation. The Cronbach’s alpha value
is expressed as overall score and basing on 3 domains in the LCQ. These include physical, psychological
and social domains. The study reveals the Cronbach’ s alpha value of the Thai LCQ at 0. 947 whereas
those for physical, psychological and social domains are 0. 223- 0. 676, 0. 069- 0. 792 and 0. 730- 0. 897,
respectively. The observed Cronbach’s alpha indicates reliability of the LCQ. Thai LCQ is considered as
having reliability to be used to assess acute cough.
คําสําคัญ: อาการไอเฉียบพลัน ความตรง ความเที่ยง
Keywords: Leicester cough questionnaire, Cough, Reliability
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บทนํา
การไอ เปนกลไกหนึ่งของรางกายในตอบสนองตอสิ่งกระตุนตางๆ เพื่อกําจัดสิ่งแปลกปลอม สิ่งระคายเคืองหรือ
จุลชีพออกจากระบบทางเดินหายใจ ซึ่งแบงได 2 ชนิดตามระยะเวลาที่มีอาการ ไดแกการไอเฉียบพลัน (acute cough)
คื อ มี ร ะยะเวลาของอาการไอน อ ยกว า 3 สั ป ดาห แ ละการไอเรื้อ รั ง (chronic cough) ซึ่ ง มี ร ะยะเวลาของอาการไอ
มากกวา 8 สัปดาห
Cough measurement tools
- Symptoms
Visual analogue scales (VAS)
Cough severity score (CSS)
Cough severity diary (CSD)
- Health related quality of life (HRQOL)
Leicester cough questionnaire (LCQ)
Cough-specific quality of life questionnaire (CQLQ)
- Objective
Cough reflex sensitivity
Capsaicin
Citric acid
Fog
Tartaric acid
Cough monitors
Leicester cough monitor (LCM)
VitaloJak
วิธีการรักษาการไอที่สําคัญที่สุดคือ การกําจัดสิ่งกระตุนหรือสิ่งแปลกปลอมอันเปนสาเหตุของการไอ และใชยา
เพื่อบรรเทาอาการไอ ยาบรรเทาอาการไอหรือยาแกไอที่มีใชในประเทศไทยมีทั้งยาแผนปจจุบันที่ผลิตจากตัวยาสังเคราะห
เชน กวัยเฟเนซิน (guaifenesin) บรอมเฮกซีน (bromhexine) เด็กโตเมทโทแฟน (dextromethorphan) เปนตน (ปารยะ,
2553) และยาที่ผลิตจากสมุนไพรที่เปนยาบรรเทาอาการไอขนานดั้งเดิมมาตั้งแตโบราณ เชน ยาแกไอน้ําดํา ยาแกไอผสม
กานพลู ยาแกไอผสมมะขามปอม ยาแกไอผสมมะนาวดอง ยาตรีผลา และยาอํามฤควาที (วีณา, ปองทิพย, 2557) ทั้งนี้ยา
แกไอที่ใชอยางแพรหลายมากกวาคือยากลุมแรกซึ่งมีผลการศึกษาเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการอยาง
ชัดเจน ในขณะที่ขอมูลการศึกษาเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของยาสมุนไพรไทยในการแกไอยังมีอยูอยางจํากัด
ในการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพยาแกไอ จําเปนตองใหผูปวยเปนผูประเมินโดยอาจอยูในรูป แบบสอบถาม
(questionnaire) แบบมาตรการวัด (visual scales) หรือการนับจํานวนครั้งของอาการไอ (Spinou and Birring, 2014)
แมจะมีรูปแบบที่หลากหลาย แตเครื่องมือหรือวิธีการเหลานี้ไดรับการออกแบบเพื่อครอบคลุมประสิทธิภาพในดานที่
คลายคลึงกันซึ่งไดแก ความรุนแรงของอาการไอ (severity) ความถี่ในการไอ (frequency) และคุณภาพชีวิต (quality of
life) ของผูปวย หนึ่งในตัวอยางแบบประเมินที่ครอบคลุมหัวขอที่ตองการประเมินไดคอนขางครบถวนคือแบบประเมิน
Leicester cough questionnaire (LCQ) ซึ่งจากการศึกษาของ Yousaf et al. (2011) ซึ่งไดทําการประเมินความความ
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รุ น แรงของอาการไอและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ป ว ยที่ มี อ าการไอเฉี ย บพลั น โดยใช แ บบประเมิ น Leicester cough
questionnaire (LCQ) และ Visual analogue scales (VAS) และพบวา แบบประเมิน Leicester cough questionnaire
(LCQ) มีความถูกตอง (validity) และมีความจําเพาะเจาะจง (specificity) มากกวาแบบประเมิน Visual analogue
scales (VAS) และสามารถบอกไดถึงการความรุนแรงของอาการไอที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงมุมมองคุณภาพชีวิตของ
ผูปวย ในประเทศไทยไดมีผูทําการศึกษาเพื่อทดสอบแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire (LCQ) ที่แปลเปน
ภาษาไทยในผูปวยชาวไทยที่มีการไอเรื้อรัง และพบวาพบวาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha) โดยรวมมีคา
เทากับ 0.96 (Pornsuriyasak et al., 2016) ซึ่งจะเห็นไดวามีความนาเชื่อถือที่สูง แตเนื่องจากการศึกษานี้ดําเนินการใน
ผูปวยที่มีอาการไอเรื้อรังซึ่งทําใหไมสามารถนําไปใชในการประเมินอาการไอแบบเฉียบพลันในผูปวยชาวไทยที่ไดรับยา
สมุนไพรเพื่อลดอาการไอดังกลาวได ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเพื่อทดสอบแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire
(LCQ) ฉบับภาษาไทย ในการประเมินผูปวยที่มีอาการไอแบบเฉียบพลันเพื่อนําไปใชในการศึกษาในการประเมินผูปวยที่มี
อาการไอแบบเฉียบพลัน
วัตถุประสงคการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อทดสอบแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire (LCQ) ฉบับ
ภาษาไทย ในการประเมินผูปวยที่มีอาการไอแบบเฉียบพลัน
ระเบียบวิธีวิจัย
กลุมตัวอยางและวิธีการศึกษา
ทําการศึกษาในผูปวยนอก โรงพยาบาลเทพสถิตที่มารับบริการดวยอาการไอเฉียบพลัน (acute cough) ที่มี
เสมหะรวมดวย ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจสวนบน (Upper Respiratory Tract infection:
URI) จํานวน 30 คน โดยใหผูปวยทําการประเมินแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire (LCQ) ฉบับภาษาไทย
หลังจากผูปวยใหความยินยอมเขารวมการศึกษา เพื่อปองกันการชี้นําจากผูวิจัยหากผูปวยไมเขาใจคําถามในแบบสอบถาม
ผูวิจัยไมไดมีการใหคําแนะนําทางวาจาเพิ่มเติม
ขอพิจารณาทางดานจริยธรรม
โครงการวิจัยนี้ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน (เลขที่
โครงการ HE 621201)
การวิเคราะหทางสถิติ
การทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถามนี้ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความสม่ําเสมอภายใน (internal
consistency) จํ า นวน 2 วิ ธี คื อ ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า ซึ่ ง บ ง บอกภาพรวมความสอดคล อ งของคํ า ถามทุ ก ข อ ใน
แบบสอบถามและคาความสัมพันธของชุดคําถาม (item-scale correlation) ซึ่งบงบอกความสอดคลองของขอคําถามที่
ถามในประเด็ น เดี ย วกั น โดยใช โ ปรแกรมวิ เ คราะห ท างสถิ ติ SPSS เวอร ชั่ น 16.0 แบบสอบถาม Leicester cough
questionnaire ฉบับภาษาไทย ประกอบดวยขอคําถามรวม 19 ขอ แบงออกเปน 3 ดานไดแกดานทางกาย (Physical)
จํานวน 8 ขอ (ขอที่ 1,2,3,9,10,11,14,15) ดานจิตใจ (Psychological) จํานวน 7 ขอ (ขอที่ 4,5,6,12,13,16,17) และ
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ดานสังคม (Social) จํานวน 4 ขอ (ขอที่ 7,8,18,19) ในการศึกษากําหนดวาแบบสอบถามเปนที่ยอมรับไดเมื่อมีคา alpha
ตั้งแต 0.7 ขึ้นไป (Nunnally, 1978) และมีคา item-scale correlation ตั้งแต 0.4 ขึ้นไป (Kllne, 1986)
ผลการศึกษา
จากจํานวนผูทําการประเมินแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน จําแนกไดเปนเพศชาย 9 คน และเพศหญิง 21 คน
อายุเฉลี่ยคือ 49.04 ± 16.78 ป ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire (LCQ) ฉบับ
ภาษาไทย พบวาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา โดยรวมมีคาเทากับ 0.947 เมื่อวิเคราะหแยกรายดานในแตละดานไดแก ดานทาง
กาย (physical) มีคาเทากับ 0.890 ดานจิตใจ (psychological) มีคาเทากับ 0.840 และดานสังคม (social) มีคาเทากับ
0.942 (ตารางที่ 1) ในขณะที่คา item-scale relation ในดานกายภาพและดานจิตใจต่ํากวา 0.4 แตคาดังกลาวในดาน
สังคมมีคามากกวา 0.4 (ตารางที่ 1) เมื่อทําการวิเคราะหดูคาคาสัมประสิทธิ์ระหวางขอคําถาม (item-scale relation) ใน
แตละดานพบวาในดานทางกายภาพ (Physical) มีคาสัมประสิทธิ์ระหวางขอคําถาม (item-scale relation) ที่นอยที่สุด
เทากับ 0.223 ซึ่งเปนความสัมพันธของขอคําถามที่ 9 และ 14 โดยขอ 9 ไดถามวา “ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา การสัมผัส
กลิ่นสีหรือสูดดมกลิ่นสีหรือควันตางๆ ทําใหคุณไอมากขึ้นนอยเพียงใด” และขอคําถามที่ 14 ไดถามวา “ในชวง 2 สัปดาห
ที่ผานมาคุณมีอาการเสียงแหบจากการไอมากนอยเพียงใด” และในคําถามขอที่ 4 และ 5 ซึ่งเปนคําถามดานจิตใจมีคา
สัมประสิทธิ์ระหวางขอคําถาม (item-scale relation) เทากับ 0.069 โดยขอ4 ไดถามวา“ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาคุณ
รูสึกวาคุณควบคุมอาการไอของคุณไดดีเพียงใด” และขอ 5 ไดถามวา “ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาคุณรูสึกอับอายเนื่องจาก
อาการไอของคุณมากนอยเพียงใด”
ตารางที่ 1 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความสม่ําเสมอภายใน
ดาน
จํานวนคําถาม (ขอ)
กายภาพ
จิตใจ
สังคม
รวม

Item-scale
correlation
0.223 - 0.676
0.069 – 0.792
0.730 – 0.897

8
7
4
19

alpha
0.890
0.840
0.942
0.947

สรุปและวิจารณ
เมื่อพิจารณาเฉพาะคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha) สามารถสรุปไดวาแบบสอบถาม Leicester
cough questionnaire (LCQ) ฉบับภาษาไทย มีความนาเชื่อถือในระดับสูงเนื่องจากมีคาดังกลาวทั้งในดานภาพรวมสูง
กวา 0.7 และคาดังกลาวที่แยกตามรายดานก็มีคาสูงกวา 0.7 เชนกัน ซึ่งบงบอกวาขอคําถามที่อยูในดานเดียวกันมีความ
สอดคลองกัน แตผลจากการวิเคราะหโดยใช item-scale correlation กลับมีเพียงคําถามดานสังคมที่มีความสัมพันธกนั
ตามขอกําหนดที่ระบุไวในระเบียบวิธีวิจัย แตทั้งนี้แมวาคะแนนการประเมิน item-scale correlation บางขอในดาน
กายภาพและดานจิตใจมีคาต่ํากวา 0.4 ซึ่งตามระเบียบวิธีวิจัยถือวานอยกวาคาที่ยอมรับได แตคะแนนเหลานั้นมีคาเปน
บวกทุกขอ ซึ่งชี้ใหเห็นวาคําถามในดานเดียวกันยังคงมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ดวยขอมูลทั้งหมดสามารถสรุป
ไดวาสามารถนําแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire (LCQ) ฉบับภาษาไทยมาใชในการประเมินอาการไอใน
ผูปวยที่มีอาการไอเฉียบพลัน (acute cough) อันเนื่องมาจากการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจสวนบนได
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