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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่องน้ีเพ่ือประเมินความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม LCQ ฉบับภาษาไทยในผูปวยไอเฉียบพลัน โดย

ทําการศึกษาในผูปวยนอกท่ีมารับบริการดวยอาการไอเฉียบพลันท่ีมีเสมหะรวมดวยท่ีมีสาเหตุมาจากการติดเช้ือของระบบ

ทางเดินหายใจสวนบนจํานวน 30 คน วิเคราะหความนาเช่ือถือของแบบสอบถามและแสดงผลในรูปคาสัมประสิทธ์ิความ

สม่ําเสมอภายใน (internal consistency) โดยวิธีแอลฟา (Cronbach’s alpha) และคาความสัมพันธของชุดคําถาม 

(item-scale correlation) ในแบบสอบถาม LCQ ฉบับภาษาไทย ซึ่งประกอบดวยคําถาม 19 ขอ และแบงออกเปน 3 

ดาน (domain) ไดแกกายภาพ (physical) จิตใจ (psychological) และสังคม (social) ผลการศึกษาพบวา คาสัมประสทิธ์ิ

แอลฟามีคาเทากับ 0.947 และคาดังกลาวเมื่อแยกรายดานไดแก ดานกายภาพมีคาเทากับ 0.890 ดานจิตใจมีคาเทากับ 

0.840 และดานสังคม (social) มีคาเทากับ 0.942 ในขณะท่ีคา item-scale correlation ในดานกายภาพมีคา 0.223-

0.676 ดานจิตใจมีคา 0.069-0.792 และดานสังคมมีคา 0.730-0.897 หากพิจารณาเฉพาะคา Cronbach's alpha จะเห็น

ไดวาแบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ เน่ืองจากมีคาสูงกวา 0.7 ท้ังแบบภาพรวมและแยกเฉพาะดาน จึงสามารถสรุปไดวา 

แบบสอบถาม LCQ ฉบับภาษาไทยท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี มีความนาเช่ือถือและสามารถนําไปประเมินผูปวยอาการไอ

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 ความเท่ียง 

Keywords: Leicester cough questionnaire, Cough, Reliability 
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บทนํา 

การไอ เปนกลไกหน่ึงของรางกายในตอบสนองตอสิ่งกระตุนตางๆ เพ่ือกําจัดสิ่งแปลกปลอม สิ่งระคายเคืองหรือ

จุลชีพออกจากระบบทางเดินหายใจ ซึ่งแบงได 2 ชนิดตามระยะเวลาท่ีมีอาการ ไดแกการไอเฉียบพลัน (acute cough) 

คือ มีระยะเวลาของอาการไอนอยกวา 3 สัปดาหและการไอเรื้อรัง (chronic cough) ซึ่งมีระยะเวลาของอาการไอ

มากกวา 8 สัปดาห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการรักษาการไอท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การกําจัดสิ่งกระตุนหรือสิ่งแปลกปลอมอันเปนสาเหตุของการไอ และใชยา

เพ่ือบรรเทาอาการไอ ยาบรรเทาอาการไอหรือยาแกไอท่ีมีใชในประเทศไทยมีท้ังยาแผนปจจุบันท่ีผลิตจากตัวยาสังเคราะห 

เชน กวัยเฟเนซิน (guaifenesin) บรอมเฮกซีน (bromhexine) เด็กโตเมทโทแฟน (dextromethorphan) เปนตน (ปารยะ, 

2553) และยาท่ีผลิตจากสมุนไพรท่ีเปนยาบรรเทาอาการไอขนานดั้งเดิมมาตั้งแตโบราณ เชน ยาแกไอนํ้าดํา ยาแกไอผสม

กานพลู ยาแกไอผสมมะขามปอม ยาแกไอผสมมะนาวดอง ยาตรีผลา และยาอํามฤควาที (วีณา, ปองทิพย, 2557) ท้ังน้ียา

แกไอท่ีใชอยางแพรหลายมากกวาคือยากลุมแรกซึ่งมีผลการศึกษาเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการอยาง

ชัดเจน ในขณะท่ีขอมูลการศึกษาเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของยาสมุนไพรไทยในการแกไอยังมีอยูอยางจํากัด 

 ในการศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพยาแกไอ จําเปนตองใหผูปวยเปนผูประเมนิโดยอาจอยูในรูป แบบสอบถาม 

(questionnaire) แบบมาตรการวัด (visual scales) หรือการนับจํานวนครั้งของอาการไอ (Spinou and Birring, 2014) 

แมจะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย แตเครื่องมือหรือวิธีการเหลาน้ีไดรับการออกแบบเพ่ือครอบคลุมประสิทธิภาพในดานท่ี

คลายคลึงกันซึ่งไดแก ความรุนแรงของอาการไอ (severity) ความถ่ีในการไอ (frequency) และคุณภาพชีวิต (quality of 

life) ของผูปวย หน่ึงในตัวอยางแบบประเมินท่ีครอบคลุมหัวขอท่ีตองการประเมินไดคอนขางครบถวนคือแบบประเมิน 

Leicester cough questionnaire (LCQ) ซึ่งจากการศึกษาของ Yousaf et al. (2011) ซึ่งไดทําการประเมินความความ

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 
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รุนแรงของอาการไอและคุณภาพชีวิตของผูปวยท่ีมีอาการไอเฉียบพลัน โดยใชแบบประเมิน Leicester cough 

questionnaire (LCQ) และ Visual analogue scales (VAS) และพบวา แบบประเมิน Leicester cough questionnaire 

(LCQ) มีความถูกตอง (validity) และมีความจําเพาะเจาะจง (specificity) มากกวาแบบประเมิน Visual analogue 

scales (VAS) และสามารถบอกไดถึงการความรุนแรงของอาการไอท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงมุมมองคุณภาพชีวิตของ

ผูปวย ในประเทศไทยไดมีผูทําการศึกษาเพ่ือทดสอบแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire (LCQ) ท่ีแปลเปน

ภาษาไทยในผูปวยชาวไทยท่ีมีการไอเรื้อรัง และพบวาพบวาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha) โดยรวมมีคา

เทากับ 0.96 (Pornsuriyasak et al., 2016) ซึ่งจะเห็นไดวามีความนาเช่ือถือท่ีสูง แตเน่ืองจากการศึกษาน้ีดําเนินการใน

ผูปวยท่ีมีอาการไอเรื้อรังซึ่งทําใหไมสามารถนําไปใชในการประเมินอาการไอแบบเฉียบพลันในผูปวยชาวไทยท่ีไดรับยา

สมุนไพรเพ่ือลดอาการไอดังกลาวได ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเพ่ือทดสอบแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire 

(LCQ) ฉบับภาษาไทย ในการประเมินผูปวยท่ีมีอาการไอแบบเฉียบพลันเพ่ือนําไปใชในการศึกษาในการประเมินผูปวยท่ีมี

อาการไอแบบเฉียบพลัน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือทดสอบแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire (LCQ) ฉบับ

ภาษาไทย ในการประเมินผูปวยท่ีมีอาการไอแบบเฉียบพลัน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  

กลุมตัวอยางและวิธีการศึกษา 

 ทําการศึกษาในผูปวยนอก โรงพยาบาลเทพสถิตท่ีมารับบริการดวยอาการไอเฉียบพลัน (acute cough) ท่ีมี

เสมหะรวมดวย ท่ีมีสาเหตุมาจากการติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจสวนบน (Upper Respiratory Tract infection: 

URI) จํานวน 30 คน โดยใหผูปวยทําการประเมินแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire (LCQ) ฉบับภาษาไทย 

หลังจากผูปวยใหความยินยอมเขารวมการศึกษา เพ่ือปองกันการช้ีนําจากผูวิจัยหากผูปวยไมเขาใจคําถามในแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไมไดมีการใหคําแนะนําทางวาจาเพ่ิมเติม 

 

ขอพิจารณาทางดานจริยธรรม 

 โครงการวิจัยน้ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน (เลขท่ี

โครงการ HE 621201)  

 

การวิเคราะหทางสถิติ 

 การทดสอบความนาเช่ือถือของแบบสอบถามน้ีใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิความสม่ําเสมอภายใน (internal 

consistency) จํานวน 2 วิธีคือคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ซึ่งบงบอกภาพรวมความสอดคลองของคําถามทุกขอใน

แบบสอบถามและคาความสัมพันธของชุดคําถาม (item-scale correlation) ซึ่งบงบอกความสอดคลองของขอคําถามท่ี

ถามในประเด็นเดียวกัน โดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ SPSS เวอรช่ัน 16.0 แบบสอบถาม Leicester cough 

questionnaire ฉบับภาษาไทย ประกอบดวยขอคําถามรวม 19 ขอ แบงออกเปน 3 ดานไดแกดานทางกาย (Physical) 

จํานวน 8 ขอ (ขอท่ี 1,2,3,9,10,11,14,15)  ดานจิตใจ (Psychological) จํานวน 7 ขอ (ขอท่ี 4,5,6,12,13,16,17) และ
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ดานสังคม (Social) จํานวน 4 ขอ (ขอท่ี 7,8,18,19) ในการศึกษากําหนดวาแบบสอบถามเปนท่ียอมรับไดเมื่อมีคา alpha 

ตั้งแต 0.7 ข้ึนไป (Nunnally, 1978) และมีคา item-scale correlation ตั้งแต 0.4 ข้ึนไป (Kllne, 1986) 

 

ผลการศึกษา 

จากจํานวนผูทําการประเมินแบบสอบถามท้ังหมด 30 คน จําแนกไดเปนเพศชาย 9 คน และเพศหญิง 21 คน 

อายุเฉลี่ยคือ 49.04 ± 16.78 ป ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire (LCQ) ฉบับ

ภาษาไทย พบวาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา โดยรวมมีคาเทากับ 0.947 เมื่อวิเคราะหแยกรายดานในแตละดานไดแก ดานทาง

กาย (physical) มีคาเทากับ 0.890 ดานจิตใจ (psychological) มีคาเทากับ 0.840 และดานสังคม (social) มีคาเทากับ 

0.942 (ตารางท่ี 1) ในขณะท่ีคา item-scale relation ในดานกายภาพและดานจิตใจต่ํากวา 0.4 แตคาดังกลาวในดาน

สังคมมีคามากกวา 0.4 (ตารางท่ี 1) เมื่อทําการวิเคราะหดูคาคาสัมประสิทธ์ิระหวางขอคําถาม (item-scale relation) ใน

แตละดานพบวาในดานทางกายภาพ (Physical) มีคาสัมประสิทธ์ิระหวางขอคําถาม (item-scale relation) ท่ีนอยท่ีสุด

เทากับ 0.223 ซึ่งเปนความสัมพันธของขอคําถามท่ี 9 และ 14 โดยขอ 9 ไดถามวา “ในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมา การสัมผสั

กลิ่นสีหรือสูดดมกลิ่นสีหรือควันตางๆ ทําใหคุณไอมากข้ึนนอยเพียงใด” และขอคําถามท่ี 14 ไดถามวา “ในชวง 2 สัปดาห

ท่ีผานมาคุณมีอาการเสียงแหบจากการไอมากนอยเพียงใด” และในคําถามขอท่ี 4 และ 5 ซึ่งเปนคําถามดานจิตใจมีคา

สัมประสิทธ์ิระหวางขอคําถาม (item-scale relation) เทากับ 0.069 โดยขอ4 ไดถามวา“ในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมาคุณ

รูสึกวาคุณควบคุมอาการไอของคุณไดดีเพียงใด” และขอ 5 ไดถามวา “ในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมาคุณรูสึกอับอายเน่ืองจาก

อาการไอของคุณมากนอยเพียงใด”  

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาสัมประสิทธ์ิความสม่ําเสมอภายใน 

ดาน จํานวนคําถาม (ขอ) Item-scale 

correlation 

alpha 

กายภาพ 8 0.223 - 0.676 0.890 

จิตใจ 7 0.069 – 0.792 0.840 

สังคม 4 0.730 – 0.897 0.942 

รวม 19  0.947 

 

สรุปและวิจารณ 

 เมื่อพิจารณาเฉพาะคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha) สามารถสรุปไดวาแบบสอบถาม Leicester 

cough questionnaire (LCQ) ฉบับภาษาไทย มีความนาเช่ือถือในระดับสูงเน่ืองจากมีคาดังกลาวท้ังในดานภาพรวมสูง

กวา 0.7 และคาดังกลาวท่ีแยกตามรายดานก็มีคาสูงกวา 0.7 เชนกัน ซึ่งบงบอกวาขอคําถามท่ีอยูในดานเดียวกันมีความ

สอดคลองกัน แตผลจากการวิเคราะหโดยใช item-scale correlation กลับมีเพียงคําถามดานสังคมท่ีมีความสัมพันธกัน

ตามขอกําหนดท่ีระบุไวในระเบียบวิธีวิจัย แตท้ังน้ีแมวาคะแนนการประเมิน item-scale correlation บางขอในดาน

กายภาพและดานจิตใจมีคาต่ํากวา 0.4 ซึ่งตามระเบียบวิธีวิจัยถือวานอยกวาคาท่ียอมรับได แตคะแนนเหลาน้ันมีคาเปน

บวกทุกขอ ซึ่งช้ีใหเห็นวาคําถามในดานเดียวกันยังคงมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ดวยขอมูลท้ังหมดสามารถสรุป

ไดวาสามารถนําแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire (LCQ) ฉบับภาษาไทยมาใชในการประเมินอาการไอใน

ผูปวยท่ีมีอาการไอเฉียบพลัน (acute cough) อันเน่ืองมาจากการติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจสวนบนได  

102



   MMP7-5 
 

เอกสารอางอิง 

ปารยะ อาศนะเสน. อาการไอ(Cough). [ออนไลน] 2553 [อางเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561]. จาก

 http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/admin/article_files/327_1.pdf 

วีณา นุกูลการ, ปองทิพย สิทธิสาร. สมุนไพรแกไอ [ออนไลน] 2557 [อางเมื่อ 10 พฤษภาคม 2561]. จาก 

 https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/186/สมุนไพรแกไอ 

Kllne P. A Handbook of Test Construction. London: Methuen; 1986. 

Nunnally JG. Phychometric Theory. 2nded. New York: McGraw Hill; 1978. 

Pornsuriyasak P, Kawamatawong T, et al. Validity and Reliability of Thai Version of the Leicester cough 

 questionnaire in Chronic Cough. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2016; 34: 

212-216. 

Spinou A, Birring SS. An update on measurement and monitoring of cough: what are the important 

Study endpoints?. J Thorac Dis 2014; 6(7): S728-S734. 

Yousaf N, Lee KK, et al. The assessment of quality of life in acute cough with the Leicester cough 

 questionnaire (LCQ-acute). Cough 2011; 7(1): 4. 

103

http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/admin/article_files/327_1.pdf
https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article

	ขนานฟ้า ฤทธิ์จรูญ (Khananpha Ritjaroon)* หนึ่งฤทัย สุกใส (Nungruthai Sooksai)**
	ศิริลักษณ์ ใจซื่อ (Siriluk Jaisue)** ศุภชัย ติยวรนันท์ (Suppachai Tiyaworanant)***
	สุชาติ เวชอินทร์ (Suchar Vejchain)****



