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ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของ 

แบบประเมินการขาดงานและความสามารถ

ในการเพิ่มผลงานของแลม ฉบับภาษาไทย 

(LEAPS-T) ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าชนิด

รุนแรงที่ทำางานมีรายได้

วนิดา พุ่มไพศาลชัย. วท.ด.*

*โรงพยาบาลสวนปรุง 
ติดต่อผู้นิพนธ์ email: wanidappsc@gmail.com

คำาสำาคัญ	ข�ดง�น	คว�มเที่ยงตรง	คว�มเชื่อมั่น	เพิ่มผลง�น	โรคซึมเศร้�

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษ�คว�มเที่ยงตรงและคว�มเชื่อมั่นของแบบประเมินก�รข�ดง�นและคว�มส�ม�รถใน

ก�รเพิ่มผลง�นของแลม	ฉบับภ�ษ�ไทย	(LEAPS-T)

 วัสดุและวิธีการ นำ�แบบประเมิน	LEAPS	ฉบับภ�ษ�อังกฤษม�แปลเป็นภ�ษ�ไทยโดยปรับให้เหม�ะสมกับ

วัฒนธรรมไทย	ทำ�ก�รแปลกลับไปเป็นภ�ษ�อังกฤษ	นำ�ฉบับภ�ษ�ไทยไปทดลองถ�มกับอ�ส�สมัครที่เป็นบุคคล

ทั่วไป	10	คน	ห�คว�มเที่ยงตรงเชิงเนื้อห�โดย	คำ�นวณห�ค่�ดัชนีคว�มสอดคล้อง	(Index	of	consistency,	IOC)	

จ�กนั้นนำ�แบบประเมินฉบับภ�ษ�ไทย	 (LEAPS-T)	 ที่ได้ไปทดสอบห�คว�มถูกต้องและคว�มเช่ือม่ันในผู้ป่วย 

โรคซึมเศร�้ชนิดรนุแรงทีม่งี�นทำ�เตม็เวล�หรือทำ�ง�นเสรมิและมรี�ยไดเ้ปน็เงนิ	ทีม่�รบับรกิ�รแผนกผูป้ว่ยนอกของ

โรงพย�บ�ลจติเวช	6	แหง่ในประเทศไทย	ตอบแบบประเมิน	LEAPS-T	พรอ้มกับแบบประเมินอ�ก�รซมึเศร�้สำ�หรบั

คนไทย	(Thai	Depression	Inventory,	TDI)	วิเคร�ะห์ห�ค่�คว�มเชื่อมั่นด้วยก�รทดสอบห�ค่�สัมประสิทธิ์อัลฟ�

ของครอนบ�ค	และค่�คว�มถูกต้องภ�ยนอกโดยเทียบกับแบบประเมิน	TDI

 ผล แบบประเมิน	LEAPS-T	มีค่�ดัชนีคว�มสอดคล้อง	 (IOC)	0.95	ผลจ�กก�รศึกษ�คว�มเที่ยงตรงและ

คว�มเชื่อม่ันในผู้ป่วยจำ�นวน	 40	คน	 ร้อยละ	 72.5	 เป็นหญิง	อ�ยุเฉลี่ย	 40.7	ปี	 (SD=11.8)	พบว่�แบบประเมิน	

LEAPS-T	 มีคว�มสอดคล้องภ�ยในระดับที่ดีม�กค่�สัมประสิทธิ์อัลฟ่�ของครอนบ�ค	 0.86	 ค่�คว�มตรงต�ม

สภ�พปัจจุบัน	 (concurrent	 validity)	 โดยดูจ�กค่�คว�มสัมพันธ์พบว่�คะแนนรวมของ	 LEAPS-T	สัมพันธ์กับ

คะแนนรวมของแบบวัด	TDI	(r	=	0.65,	p	<	0.01)	โดยคะแนนรวมของแบบประเมิน	LEAPS-T	เพิ่มขึ้นต�มระดับ 

คว�มรุนแรงของอ�ก�รซึมเศร้�	

 สรุป	 LEAPS-T	 เป็นเครื่องมือมีคว�มเที่ยงตรงและคว�มเชื่อมั่นสำ�หรับนำ�ม�ใช้กับผู้ป่วยนอกที่มีปัญห� 

โรคซึมเศร้�ที่มีง�นทำ�และมีร�ยได้	
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Validity and reliability of a Thai 

version of Lam Employment  

Absence and Productivity Scale 

(LEAPS-T) for paid work major 

depressive disorder patients
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Abstract
 Objective To	explore	the	validity	and	reliability	of	a	Thai	version	of	Lam	employment	absence	

and	productivity	scale	(LEAPS-T).

 Materials and methods The	LEAPS	English	version	has	been	translated	into	Thai	language	

by	using	a	standard	protocol	for	the	questionnaire’s	cross-cultural	adaptation.	Forward	translation	

from	English	into	Thai	and	back	translation	from	Thai	into	English	were	carried	out	and	pretested	

in	10	respondents.	Then	content	validity	of	LEAPS-T,	Index	of	consistency	(IOC)	was	calculated.	

The	internal	consistency	and	validation	of	the	LEAPS-T	was	evaluated	by	using	outpatient	of	6	

psychiatric	hospitals	in	Thailand	who	were	in	full-	or	part-time	paid	work.	All	patients	met	DSM-

IV	criteria	for	major	depressive	disorder	(MDD).	They	completed	the	self-rated	LEAPS-T	and	Thai	 

Depression	 Inventory	 (TDI)	 assessments.	 The	 internal	 consistency	 reliability,	 standardized	 

Cronbach’s	alpha	coefficient,	of	the	LEAPS-T	was	evaluated.	Concurrent	validity	was	assessed	by	

comparing	the	LEAPS-T	to	the	TDI	scales.	

 Results The	expert	panel	discussion	accepted	the	translation	with	IOC	0.95.	A	total	of	40	

patients,	72.5%	were	women,	with	a	mean	age	of	40.67+11.82	years,	completed	the	assessments.	

The	LEAPS-T	displayed	excellent	internal	consistency	as	assessed	by	Cronbach's	alpha	of	0.857.	

The	concurrent	validity	as	assessed	by	the	correlation	showed	that	the	LEAPS-T	total	score	was	

significantly	correlated	with	the	TDI	total	score	(r	=	0.654,	p	<	0.001).	The	LEAPS-T	total	score	also	

increased	with	greater	depression	severity.	

 Conclusion The	LEAPS-T	displays	good	internal	and	concurrent	validity	in	a	population	of	

paid	work	patients	with	MDD	attending	an	outpatient	department.	
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บทนำา 
	 ปัจจุบันโรคซึมเศร้�ของบุคล�กรในสถ�น

ประกอบก�รได้รับคว�มสนใจม�กขึ้น	 อ�จเนื่องจ�ก

คว�มชุกของโรคซึมเศร้�รุนแรงพบม�กที่สุดในกลุ่ม

คนวัยทำ�ง�นซึ่งเป็นส�เหตุสำ�คัญต่อก�รบกพร่อง

ในหน้�ที่และประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นถดถอย1,	 2  

โรคซึมเศร�้เปน็ก�รปว่ยทัง้ร�่งก�ย	จติใจและคว�มคดิ

ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตประจำ�วันเช่นก�รรับประท�น

อ�ห�ร	ก�รนอนหลบัคว�มรบัรูต้วัเอง	ผูป้ว่ยไมส่�ม�รถ

ประมวลคว�มคิด	คว�มรู้สึกของตัวเองเพื่อแก้ปัญห�

รวมถึงผลกระทบต่อก�รทำ�ง�นที่แย่ลง	ห�กไม่รักษ�

อ�ก�รอ�จจะแย่ลง	ผลก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่องแสดง

ให้เห็นว่�ก�รเจ็บป่วยจ�กอ�ก�รซึมเศร้�สัมพันธ์ใน

ระดับสูงกับก�รข�ดง�นหรือก�รถูกดึงเวล�ทำ�ง�นไป	 

ทำ�ให้ด้อยคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นในช่วงสั้นๆ	

ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นลดลงและสร้�งผลผลิตใน

ง�นได้น้อย1-7

	 จ�กก�รสำ�รวจคว�มชกุของโรคซมึเศร�้ในไทย

ในป	ี2546	โดยกรมสขุภ�พจติ	กระทรวงส�ธ�รณสขุ	ได้

ทำ�ก�รสำ�รวจทั่วประเทศจ�กกลุ่มตัวอย่�ง	3,448	คน	 

อ�ยรุะหว่�ง	15-60	ป	ีโดยใชแ้บบวดั	MINI	พบว�่คว�ม

ชุกของคนไทยที่เป็นโรคซึมเศร้�ชนิดรุนแรง	 (major	

depressive	disorder)	ร้อยละ	3.2	ประม�ณยอดรวม 

ผู้ป่วยได้	 871,744	 คน8,9	 และในปี	 พ.ศ.	 2550	

ประเทศไทยมผีูป้ว่ยโรคซมึเศร�้จ�กก�รประม�ณก�ร	 

3,000,621	คน	ซึง่ก�รเข�้ถงึก�รรกัษ�มเีพยีง	123,616	

คิดเป็นร้อยละ	 4.12	 เท่�น้ัน10	 ในส่วนผู้ที่ไม่ได้รับ 

ก�รรักษ�	 จะส่งผลกระทบอย่�งม�กต่อก�รใช้ชีวิต

ประจำ�วันของผู้ป่วยโดยเฉพ�ะในด้�นก�รทำ�ง�น	 

ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รสูญเสียทั้งต่อตัวผู้ป่วย	 ทำ�ให้ก�ร

ทำ�ง�นทำ�ได้ไม่เต็มที่	 ผลผลิตจ�กก�รทำ�ง�นตำ่�กว่�ที่

ควรจะเป็น	มีก�รข�ดง�นบ่อยม�กขึ้น	 และเกิดคว�ม

สูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	

	 ก�รศึกษ�ภ�ระโรคและก�รสูญเสียจ�กภ�วะ

ด้อยคว�มส�ม�รถต่อปี	 (burden	 of	 disease	 and	

Year-Loss	Disability,YLD)	 ของประเทศไทยนั้น	

โรคซึมเศร้�ถูกจัดอยู่ในอันดับแรกสำ�หรับผู้หญิงมีค่�

ถึง	191,000	YLD	หรือ	ร้อยละ	11.9	และเป็นอันดับ

สองในผู้ช�ย	มีค่�	137,000	YLD	หรือ	ร้อยละ	7.811,12 

นอกจ�กน้ีก�รศึกษ�ข้อมูลย้อนหลังในมุมมองของ 

ผู้ให้บริก�ร	 โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยที่เข้�รับบริก�รจ�ก 

โรงพย�บ�ลของรฐัม�กกว�่	40,000	คนทีเ่จบ็ปว่ยด้วย 

โรคซึมเศร้�ในระหว่�งปี	 พ.ศ.	 2545-2548	 พบว่� 

ค่�ใช้จ่�ยทัง้หมดของผูป้ว่ยโรคซมึเศร�้คือ	8,738	บ�ท 

ต่อร�ย	 หรือ	 457	 บ�ทต่อวันนอนในโรงพย�บ�ล	 

ในขณะทีผู่ป้ว่ยนอกจะมีตน้ทุนก�รรักษ�อยู่ที	่346	บ�ท 

ต่อร�ย12

	 เม่ือภ�ระโรคซึมเศร้�ก่อให้เกิดคว�มสูญเสีย 

ในแง่ของก�รข�ดง�น	 ก�รด้อยคว�มส�ม�รถใน

ก�รทำ�ง�น	ก�รอยู่ร่วมในสังคมและครอบครัวอย่�ง

ม�ก	จึงเป็นประเด็นท�งสุขภ�พที่ควรให้คว�มสำ�คัญ

ในอันดับต้นๆ	 ในแง่ของผลกระทบท�งเศรษฐกิจ	

เนือ่งจ�กโรคซมึเศร�้ในประเทศไทยพบไดส้งูในคนวยั

ทำ�ง�น	ประกอบกับต้นทุนโดยตรงในก�รรักษ�ผู้ป่วย 

โรคซึมเศร้�ตำ่�ไม่เป็นภ�ระม�กนัก	 รัฐบ�ลส�ม�รถ

ใหก้�รดูแลผูป้ว่ยได้	ก�รประเมินผลกระทบจ�กปญัห�

สุขภ�พต่อก�รทำ�ง�นส�ม�รถใช้แบบประเมินหล�ย

แบบที่ได้รับก�รพัฒน�ขึ้นม�	

	 แ บบป ร ะ เ มิ น 	 Emp l o ymen t 	 a n d	 

Productivity	 Scale	 (LEAPS)	 ซึ่งเป็นแบบวัดก�ร 

ข�ดง�นที	่เรย์มอนด์	แลม	พฒัน�ขึน้ในป	ีค.ศ.	200913	โดย

ทำ�ก�รศึกษ�ในผูป้ว่ยโรคซมึเศร�้	(Major	depressive	 

disorders)	 จำ�นวน	234	คนที่มีง�นทำ�แบบเต็มเวล�

และไม่เต็มเวล�และได้รับเงินจ�กก�รทำ�ง�น	 โดย
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เทียบกับแบบประเมินตนเอง	 Quick	 Inventory	

for	Depressive	 Symptomatology	 (QIDS-SR),	 

Sheehan	Disability	 Scale	 (SDS)	 และ	Health	

and	Work	Performance	Questionnaire	 (HPQ)	

พบว่�คะแนนที่ได้จ�กแบบประเมิน	LEAPS	มีคว�ม

สัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนจ�กแบบประเมิน	 SDS	

และสัมพันธ์เชิงลบกับแบบประเมิน	 HPQ	 ให้ค่�

สัมประสิทธ์ิคว�มเชื่อมั่น	 Cronbach's	 alpha	 สูง	 

ดังนั้นเครื่องมือ	LEAPS	จึงถือได้ว่�เป็นแบบประเมิน

ที่มีค่�คว�มเชื่อมั่นและคว�มแม่นยำ�สูง	 ส�ม�รถนำ� 

ไปใช้ประเมินก�รข�ดง�นในผู้ป่วยโรคซึมเศร้�	 

แบบประเมินนี้ประกอบไปด้วยคำ�ถ�ม	 7	 ข้อส�ม�รถ

จำ�แนกระดบัคว�มบกพรอ่งในก�รทำ�ง�นเปน็	5	ระดบั	 

คอื	ไมบ่กพรอ่งเลยหรอืนอ้ยม�ก,	เลก็นอ้ย,	ป�นกล�ง,	 

รุนแรง,	 รุนแรงม�กเป็นแบบประเมินท่ีง่�ยในก�รนำ�

ไปใช้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้�	 อย่�งไรก็ดียังไม่มีแบบ

ประเมินผลกระทบจ�กภ�วะซึมเศร้�ต่อก�รทำ�ง�น

สำ�หรับคนไทย	 ผู้วิจัยจึงทำ�ก�รวิจัยครั้ งนี้ โดย

พัฒน�แบบประเมิน	 LEAPS	 ให้เป็นฉบับภ�ษ�ไทย

พร้อมทั้งห�ค่�คว�มเที่ยงตรงและคว�มเชื่อมั่นของ 

เครื่องมือนี้	 เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคว�มน่�เชื่อถือ

สำ�หรับนำ�ม�ใช้ประเมินผลกระทบจ�กโรค/อ�ก�ร 

ซึมเศร้�ในเชิงเศรษฐศ�สตร์	ก�รศึกษ�น้ีเพ่ือพัฒน�แบบ

ประเมินก�รข�ดง�นและคว�มส�ม�รถในก�รเพิ่ม

ผลง�น	 (Lam	Employment	 and	 Productivity	

Scale)	 ฉบับภ�ษ�ไทย	 (LEAPS-T)	พร้อมทั้งห�ค่�

คว�มเท่ียงตรงและค่�คว�มเชื่อมั่นในผู้ป่วยไทยที่ได้

รับก�รวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้�ชนิดรุนแรง	 (major	

depressive	disorders)

วัสดุและวิธีการ
	 โครงร�่งก�รวจิยัไดผ้�่นก�รพจิ�รณ�จ�กคณะ 

กรรมก�รจริยธรรมก�รวิจัยในคน	 กรมสุขภ�พจิต	

กระทรวงส�ธ�รณสุข	 ภ�ยใต้หัวข้อก�รวิจัยเรื่อง	 

ผลกระทบของโรคซึมเศร้�ในด้�นก�รข�ดง�นและ

คว�มส�ม�รถในก�รเพิ่มผลง�นในผู้ป่วยคนไทย 

ที่ได้รับก�รวินิจฉัยโรคซึมเศร้�ชนิดรุนแรง	 (major	

depressive	disorders,	MDD)	ต�มเกณฑ์วินิจฉัย	

ICD-10	(หม�ยเลข	67/2555	วนัที	่2	พฤษภ�คม	2555)	

	 กลุ่มตัวอย่�งเป็นผู้ ป่วย	 MDD	 ที่ม�รับ

บริก�รแบบผู้ป่วยนอกครั้ งแรกในโรงพย�บ�ล

จิตเวชสังกัดกรมสุขภ�พจิต	 6	 แห่งจ�กภ�คเหนือ	 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ภ�คกล�ง	และภ�คใต้	ทีม่งี�นทำ�

และมีร�ยได้	จำ�นวนกลุม่ตวัอย่�งทีต่อ้งศึกษ�ห�ได้จ�ก

ต�ร�งคำ�นวณจำ�นวนตวัอย�่งเพือ่ห�คว�มเชือ่มัน่ของ 

เคร่ืองมือ14	 โดยกำ�หนด	 ค่�คว�มเช่ือมั่นตำ่�สุดที่

ยอมรับได้คือ	0.8,	คว�มเชื่อมั่นที่ต้องก�รเท่�กับ	0.9	

และมีจำ�นวนข้อเท่�กับ	 7	 ข้อ	 จำ�นวนกลุ่มตัวอย่�งที่

ตอ้งก�รอย่�งน้อยตอ้งเท�่กับ	39	คน	เพือ่ใหไ้ด้กำ�ลงัใน

ก�รทดสอบร้อยละ	95	ก�รศึกษ�ครั้งนี้มีจำ�นวนกลุ่ม

ตวัอย�่งจำ�นวน	40	คน	โดยเก็บจ�กแตล่ะโรงพย�บ�ล

ต�มสัดส่วนของผู้ป่วยที่ม�รับบริก�รในปี	 2555	 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูลมี	4	ส่วน	ดังนี้	

	 1.	 แบบเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยได้แก่	เพศ	

อ�ยุ	สถ�นภ�พสมรส	ระดับก�รศึกษ�	เขตที่พักอ�ศัย	

เก็บจ�กเวชระเบียน

	 2.	 แบบประ เมิ นคว �มสอดคล้ อ งของ 

ผู้เชี่ยวช�ญ	 เพื่อห�ค่�ห�คว�มเที่ยงตรงในเนื้อห�	

(content	validity)	โดยจะแบ่งเป็น	3	ระดับคือ	-1	=	

ไม่สอดคล้อง,	0	=	กำ้�กึ่ง,	1	=	สอดคล้อง	
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	 3.	 แบบประเมนิก�รข�ดง�นและคว�มส�ม�รถ

ในก�รเพ่ิมผลง�น	 (Lam	Employment	Absence	

and	 Productivity	 Scale	 (LEAPS)13	 เป็นแบบ

ประเมนิดว้ยตนเองโดยเปน็คำ�ถ�มเกีย่วกบัก�รทำ�ง�น

และร�ยได้	 3	 ข้อ	 และประเมินผลกระทบจ�กโรคที่

เป็นต่อก�รทำ�ง�น	7	ข้อ	ให้คะแนนเป็น	5	ระดับแบบ	

Likert	scale	ดงันี	้คะแนน	0	(ไมมี่เลย,	0%),	คะแนน	1	 

(บ�งครั้งของเวล�ง�น,	25%),	คะแนน	2	(ครึ่งหนึ่งของ

เวล�ง�น,	 50%),	 คะแนน	 3	 (ส่วนใหญ่ของเวล�ง�น,	

75%),	คะแนน	4	(ตลอดเวล�ง�น,	100%)	ต�มลำ�ดับ	

คะแนนรวมตั้งแต่	 0-28	 คะแนน	 ระดับก�รสูญเสีย

คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นที่ได้มีเกณฑ์ก�รแบ่งกลุ่ม

จ�กคะแนนรวมเป็น	 5	 กลุ่มดังนี้	 0-5	คะแนน	 ไม่มี

หรือมีคว�มบกพร่องน้อยม�ก,	 6-10	คะแนนมีคว�ม

บกพร่องเล็กน้อย,	 11-16	 คะแนนมีคว�มบกพร่อง 

ป�นกล�ง,	 17-22	 คะแนนมีคว�มบกพร่องรุนแรง,	

23-28	คะแนนมีคว�มบกพร่องรุนแรงม�ก	โดยในข้อ

คำ�ถ�มย่อยของก�รประเมินผลิตภ�พในก�รทำ�ง�น

จะมีอยู่	 3	 ข้อที่ประเมินเก่ียวกับ	 ปริม�ณง�นท่ีทำ�,	 

คว�มผิดพล�ดในก�รทำ�ง�นและคุณภ�พของง�นท่ีทำ�ได้

	 4.	 แบบวัดอ�ก�รซึมเศร้�ด้วยตนเอง	 Thai	

Depression	 Inventory	 (TDI)15	 สำ�หรับประเมิน

ระดบัคว�มรนุแรงของอ�ก�รซมึเศร้�	คว�มสอดคลอ้ง

ภ�ยในของแบบสอบถ�มมีค่�	 Cronbach's	 alpha	

เท่�กับ	 0.858	 และ	 concurrent	 validity	 โดยวิธี	

Spearman-Brown	 formula	 มีค่�เท่�กับ	 0.719	 

(p	<	0.001)	แบง่ระดบัคว�มรนุแรงของอ�ก�รออกเปน็	

5	ระดบัคอื	ไมม่อี�ก�รซึมเศร�้	(0-7	คะแนน),	มเีลก็นอ้ย	 

(8-13	คะแนน),	มีอ�ก�รแต่ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้�

ชนดิรุนแรง	(14-19	คะแนน),	มอี�ก�รโรคซึมเศร้�ชนดิ

รุนแรง	(20-29	คะแนน)	และมีอ�ก�รโรคซึมเศร้�ชนิด

รุนแรงในระดับร้�ยแรง	(คะแนนม�กกว่�	29)	

ขั้นตอนก�รวิจัยได้แปลแบบประเมินก�รข�ดง�น

และคว�มส�ม�รถในก�รเพิ่มผลง�น	 LEAPS	 จ�ก

ภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�ไทย	 (forward	 translation)	

ขัดเกล�ให้เหม�ะสมต�มวัฒนธรรมโดยผู้วิจัย	 และ

แปลกลับเป็นภ�ษ�อังกฤษ	(back	translation)	โดย

ผู้รู้ภ�ษ�อังกฤษและไทยเป็นนักจิตวิทย�และอ�จ�รย์

คณะเภสัชศ�สตร์	 จำ�นวน	 3	 ท่�น	 แล้วทดลองถ�ม

กับอ�ส�สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไป	 10	 คน	 ที่จังหวัด

เชียงใหม่และอุบลร�ชธ�นี	 เพื่อทดสอบคว�มเข้�ใจ

ในแต่ละข้อคำ�ถ�มว่�สอดคล้องกับท่ีต้องก�รถ�ม 

หรอืไม	่ทำ�ก�รขดัเกล�ภ�ษ�ใหเ้ข�้ใจง่�ย	จ�กนัน้นำ�แบบ

ประเมินทีแ่ปลและผ�่นก�รแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ชีย่วช�ญ	 

3	 ท่�น	 ประกอบด้วย	 จิตแพทย์	 นักจิตวิทย�	 และ

นักสังคมสงเคร�ะห์	 ประเมินคว�มชัดเจน	 เหม�ะสม

ครบถ้วนของเนื้อห�และวัฒนธรรมของคนไทยเทียบ

กับต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ	 และห�คว�มเที่ยงตรงใน

เนื้อห�	(content	validity)	โดยใช้แบบประเมินคว�ม

สอดคล้องของผู้เช่ียวช�ญ	คำ�นวณห�ค่�ดัชนีคว�ม

สอดคล้องสำ�หรับแบบวัดที่เป็นสเกลระดับ	 (Index	

of	 consistency	 :	 IOC)	ซึ่ง	 IOC	ต้องม�กกว่�	 0.5	

ห�กมีข้อคำ�ถ�มใดได้ค่�	 IOC	ตำ่�กว่�	 0.5	 ให้นำ�กลับ

ไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ต�มที่ผู้เชี่ยวช�ญแนะนำ�	 ผู้ร่วม

วจิยัทีผ่�่นก�รฝกึใช้แบบประเมินจ�กผู้วจิยันำ�แบบวดั	

LEAPS	ทีไ่ด้และแบบประเมิน	TDI	ไปใหก้ลุม่ตัวอย่�ง

ประเมนิดว้ยตนเอง	วเิคร�ะหข์อ้มลูดว้ยสถติพิรรณน�

สำ�หรับตัวแปรลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่�งในรูป

ของร้อยละ	 คว�มถี่	 และค่�เฉลี่ยและศึกษ�คว�ม 

ถูกต้องในก�รแปล	(translation	validity)	และคว�ม

สอดคล้องเชิงเน้ือห�	 (content	 validity)	 โดยนำ� 

ระดับคว�มเห็นของผู้เชี่ยวช�ญม�ห�ค่�ดัชนีคว�ม

สอดคล้อง	 (Index	 of	Consistency:	 IOC)	 ในก�ร

ห�คว�มเช่ือม่ัน	(reliability)	ใช้วธิหี�คว�มสอดคลอ้ง
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ภ�ยใน	(internal	consistency	reliability)	ดว้ยสถติิ	

Standardized	Cronbach’s	Alpha	 coefficient	

และห�ค�่คว�มตรงต�มสภ�พปัจจุบัน	 (Concurrent	 

validity)	 ห�ค่�คว�มสัมพันธ์ของ	 LEAPS-T	 และ	

TDI	 โดยใช้สถิติห�ค่�	 Pearson’s	 Correlation	 

Coefficient	(p<0.05)	

ผล
	 กลุ่มตัวอย่�ง	MDD	จำ�นวน	40	คนที่สมัครใจ

เข้�รว่มโครงก�ร	อ�ยเุฉลีย่	40.7	ป	ี(SD=11.8)	รอ้ยละ	 

72.5	 เป็นหญิง	 ร้อยละ	 65	 มีสถ�นภ�พสมรสคู่	 

รอ้ยละ	62.5	ก�รศกึษ�ในระดบัประถมและมธัยมศกึษ� 

ใกล้เคียงกันคือ	ร้อยละ	30	ส่วนใหญ่จะอ�ศัยอยู่นอก

เขตอำ�เภอเมือง	(ร้อยละ	67.5)	(ต�ร�งที่	1)	

ตารางที่ 1	ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่�ง	(n=40)

ลักษณะทั่วไป จำานวน ร้อยละ

อายุ เฉลี่ย	40.67	ปี	(SD=11.8)	(ช่วง	16-64	ปี)

เพศ 

	 ช�ย

	 หญิง

11

29

27.5

72.5

สถานภาพสมรส

	 โสด

	 คู่

	 ม่�ย

	 หย่�ร้�ง

9

26

2

3

22.5

65.0

5.0

7.5

ระดับการศึกษา

	 ไม่ได้เรียน

	 ประถมศึกษ�ตอนต้น

	 ประถมศึกษ�ตอนปล�ย

	 มัธยมต้น	(ม.1-ม.3)

	 มัธยมปล�ย	(ม.4-ม.6)

	 ประก�ศนียบัตร/อนุปริญญ�

	 ปริญญ�ตรี

	 สูงกว่�ปริญญ�ตรี

2

6

7

7

5

5

5

3

5.0

15.0

17.5

17.5

12.5

12.5

12.5

7.5

เขตที่พักอาศัย

	 อยู่ในเขตอำ�เภอเมือง

	 อยู่นอกเขตอำ�เภอเมือง

13

27

32.5

67.5
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	 ต�ร�งที่	 2	 แสดงให้เห็นว่�กลุ่มตัวอย่�งส่วน

ใหญ่มีเวล�ทำ�ง�นอยู่ในช่วง	29-70	ชั่วโมงต่อสัปด�ห์	 

ค่�มัธยฐ�นร�ยได้อยู่ท่ี	2,890	บ�ท/สัปด�ห์	พบว่�บ�งส่วน	 

(ร้อยละ	45)	ไม่ส�ม�รถระบุร�ยได้เป็นตัวเงินเฉลี่ยใน

ช่วง	 2	 สัปด�ห์ที่ผ่�นม�ได้	 เนื่องจ�กทำ�ง�นแบบเป็น 

ชิ้นง�นและร�ยได้ไม่แน่นอนขึ้นกับง�นที่ทำ�สำ�เร็จ	

เช่น	 ก�รทำ�สวน	ทำ�ไร่	 ได้ผลผลิตและร�ยได้เป็นไป

ต�มฤดูก�ล

ตารางที่ 2		เวล�ก�รทำ�ง�น	ร�ยได้และก�รข�ดง�นจ�กปัญห�สุขภ�พ	

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จำานวนคน มัธยฐาน
Inter-quartile 

range (IQR)
ท�่นตอ้งทำ�ง�นทีไ่ด้รบัมอบหม�ยหรืออยูใ่นคว�มรับผดิชอบ
เฉลี่ยกี่ชั่วโมง/สัปด�ห์	

40 53.37	 29-70

ง�นท่ีท่�นต้องทำ�หรือต้องรับผิดชอบ	คิดเป็นร�ยได้เฉลี่ย
เป็นเงินกี่บ�ท/สัปด�ห์

22 2,890	 1,500-8,000	

ท่�นมีกำ�หนดว่�จะต้องทำ�ง�นรวมกี่ชั่วโมง	 40 84.0 47-112

ท�่นตอ้งหยดุพกัระหว�่งทำ�ง�นหรอืไมส่�ม�รถทำ�ง�นได้ต�ม
ที่ต้ังใจไว้	 หรือต้องข�ดง�นอันมีส�เหตุเนื่องม�จ�กอ�ก�ร 
เจ็บป่วยท�งร่�งก�ยและจิตใจกี่ชั่วโมง

40 70 38-96

1. การหาความถูกต้องในการแปล (translation 

validity) 

	 ผลปร ะ เมิ น ร ะดั บคว �ม เห็ นด้ ว ยขอ ง 

ผู้เชี่ยวช�ญต่อข้อคำ�ถ�มนั้นๆ	 ม�ห�ค่�ดัชนีคว�ม

สอดคล้อง	(Index	of	consistency:	IOC)	เพือ่ตรวจสอบ 

คุณภ�พของเครื่องมือในแง่ของคว�มชัดเจนถูกต้อง 

ในก�รแปลภ�ษ�	 (translation	 validity)	 และคว�ม

สอดคล้องเชิงเนื้อห�	 (content	 validity)	 ของ

แบบสอบถ�มท่ีแปลกลับม�เป็นภ�ษ�ไทยเทียบ 

คว�มหม�ยกับข้อคำ�ถ�มภ�ษ�อังกฤษต้นฉบับ	ต�ร�ง

ที่	 3	แสดงให้เห็นว่�ข้อคว�มที่แปล	ผู้เชี่ยวช�ญให้ค่�	

IOC	สูงเกินกว่�	0.5	ในทุกข้อ	

ตารางที่ 3 	 สรุปคว�มเห็นของผู้เชี่ยวช�ญและค่�ดัชนีคว�มสอดคล้อง	(Index	of	consistency:	IOC)

ข้อที่ ข้อความในแบบประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม เฉลี่ย (IOC)

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

รู้สึกอ่อนล้�หรือข�ดแรงจูงใจในก�รทำ�ง�น
ข�ดสม�ธิ	หรือ	คว�มจำ�ลดลง
วิตกกังวลหรือหงุดหงิดฉุนเฉียว
ทำ�ง�นได้น้อยลง
คุณภ�พของง�นที่ทำ�ได้ลดลง
ทำ�ง�นผิดพล�ดบ่อยขึ้น
มปัีญห�ก�รปรบัตวัเข�้กบัผูอ้ืน่หรอืหลกีเลีย่ง
ก�รพบปะผู้คน

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
2

1
1
1
1
1
1

0.67

เฉลี่ย 0.95
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2. การหาความเชื่อมั่น (reliability) 

	 จ�กผลก�รประเมินที่ได้พบว่�ปัญห�จ�กโรค

ซึมเศร้�ของผู้ป่วยมีผลกระทบต่อก�รทำ�ง�นเกือบ

ตลอดเวล�	 ปัญห�สำ�คัญที่พบ	 3	 อันดับแรก	 คือ	 

มีปัญห�ก�รปรับตัวเข้ �กับ ผู้ อ่ืนหรือหลีกเ ล่ียง 

ก�รพบปะผู้คนร้อยละ	 45	 รู้สึกอ่อนล้�หรือข�ดแรง

จูงใจในก�รทำ�ง�นร้อยละ	37.5	และทำ�ง�นได้น้อยลง

ร้อยละ	27.5	(ต�ร�งที่	4)

	 เมื่อนำ�ผลประเมินที่ได้ม�ทดสอบห�คว�ม

สอดคลอ้งภ�ยใน	(internal	consistency	reliability)	

ได้ค่�	Cronbach’s	Alpha	coefficient	=	0.86	มีค่�	

Corrected	Item-total	correlation	ร�ยขอ้อยูใ่นชว่ง	

0.55-0.78

ตารางที่ 4 จำ�นวนและร้อยละของก�รตอบแบบประเมิน	LEAPS	(คน/ร้อยละ)

ไม่เลย บางเวลา
ครึ่งหนึ่ง

ของเวลา

เวลา 

ส่วนใหญ่

เวลา

ทั้งหมด

1.	 รู้สึกอ่อนล้�หรือข�ดแรงจูงใจในก�รทำ�ง�น 1	(2.5) 4	(10.0) 6	(15.0) 14	(35.0) 15	(37.5)

2.	 ข�ดสม�ธิ	หรือ	คว�มจำ�ลดลง 2	(5.0) 11	(27.5) 8	(20.0) 10	(25.0) 9	(22.5)

3.	 วิตกกังวลหรือหงุดหงิดฉุนเฉียว 1	(2.5) 8	(20.0) 8	(20.0) 13	(32.5) 10	(25.0)

4.	 ทำ�ง�นได้น้อยลง 6	(15.0) 5	(12.5) 8	(20.0) 10	(25.0) 11	(27.5)

5.	 คุณภ�พของง�นที่ทำ�ได้ลดลง 4(10.0) 9	(22.5) 12	(30.0) 10	(25.0) 5	(12.5)

6.	 ทำ�ง�นผิดพล�ดบ่อยขึ้น 7	(17.5) 11	(27.5) 6	(15.0) 10	(25.0) 6	(15.0)

7.	 มีปัญห�ก�รปรับตัวเข้�กับผู้อื่นหรือ	 

หลีกเลี่ยงก�รพบปะผู้คน

7	(17.5) 9	(22.5) 2	(5.0) 4	(10.0) 18	(45.0)

Cronbach’s	Alpha	 coefficient	 =	 0.86,	 ไม่เลย	 (0%),	 บ�งเวล�	 (25%),	 ครึ่งหน่ึงของเวล�ทั้งหมด	 (50%),	 

เวล�ส่วนใหญ่	(75%),	เวล�ทั้งหมด	(100%)

3.  การหาความตรงตามสภาพปจัจบุนั (Concurrent 

validity) 

	 เมื่ อทดสอบคว�มสัมพันธ์ระหว่ �งแบบ

ประเมนิ	LEAPS	กบัแบบประเมนิอ�ก�รซมึเศร�้	Thai	 

Depression	 Inventory	 (TDI)	 ได้ค่�	 Pearson’s	

Correlation	Coefficient	 0.65	 (p<0.01)	 แสดงว่�

แบบประเมินทั้ง	 2	 แบบชนิดมีคว�มสัมพันธ์กันอย่�ง

มีนัยสำ�คัญท�งสถิติ	

วิจารณ์
	 แบบวัดก�รข�ดง�นและคว�มส�ม�รถในก�ร

เพิม่ผลง�นฉบบัภ�ษ�ไทย	(LEAPS-T)	ทีพ่ฒัน�ครัง้น้ี 

มีค่�คว�มสอดคล้องในก�รแปลสูงม�ก	 โดยเห็นได้

จ�กค่�	 IOC	 เข้�ใกล้	 1	 มีค่�คว�มเช่ือม่ันในระดับสูง	

(Cronbach’s	Alpha	coefficient	=	0.86)	ใกล้เคียง

กบัที	่Lam	(2009)13	ได้ทำ�ก�รศกึษ�ไวใ้นผูป้ว่ย	MDD	

จำ�นวน	234	คน	คือค่�	Cronbach's	alpha	0.89	และ
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เมือ่ประเมนิคว�มตรงต�มสภ�พปจัจบุนั	(concurrent	

validity)	 โดยประเมินเทียบกับ	 อ�ก�รซึมเศร้�ด้วย	

TDI	ไดแ้สดงให้เหน็ถงึคว�มสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอ�ก�ร

ซึมเศร้�อย่�งมีนัยสำ�คัญ	 (Pearson’s	Correlation	 

Coefficient	 0.65,	 p<0.001)	 นั่นคือยิ่งมีอ�ก�ร 

ซึมเศร�้รนุแรงกย็ิง่มีก�รข�ดง�นและคว�มส�ม�รถใน

ก�รเพ่ิมผลง�นแย่ลงไปด้วย	 ซึ่งก็สอดคล้องกับก�ร

ศึกษ�ที่มีร�ยง�นจำ�นวนม�ก1-7

	 ก�รศึกษ�เพ่ือพัฒน�แบบประเมิน	 LEAPS	

ของ	Lam13	จะทดสอบคว�มตรงต�มสภ�พโดยเทียบ

กับแบบประเมินภ�วะสุขภ�พที่มีผลต่อก�รทำ�ง�น

สำ�หรับคนทั่วไป	 คือ	 Sheehan	Disability	 Scale	

(SDS),	 และ	 Health	 and	Work	 Performance	 

Questionnaire	 (HPQ)	พบว่�คะแนนที่ได้จ�กแบบ

ประเมิน	LEAPS	มีคว�มสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนน

จ�กแบบประเมิน	 SDS	 (r	 =	 0.63,	 p	<	 0.01)	 และ

สัมพันธ์เชิงลบกับแบบประเมิน	 HPQ	 (r	 =	 -0.79,	 

p	<	 0.01)	 อย่�งไรก็ดี	 Lam	มีก�รใช้แบบประเมิน

คว�มรุนแรงของอ�ก�รซึมเศร้�ด้วยตนเอง	Quick	 

Inventory	 for	 Depressive	 Symptomatology	

(QIDS-SR)	ด้วย	แต่ใช้เพื่อจำ�แนกระดับคว�มรุนแรง

ของอ�ก�รผู้ป่วยโรคซึมเศร้�สำ�หรับกำ�หนดจุดตัด

คะแนนเท่�น้ัน	 ไม่ได้นำ�ม�เทียบห�คว�มสัมพันธ์กับ	

อ�ก�รซึมเศร้�

	 จ�กข้อมูลในต�ร�งที่	 2	 พบว่�กลุ่มตัวอย่�ง

ส่วนหนึ่ง	 (ร้อยละ	 45)	 ไม่ส�ม�รถระบุร�ยได้เป็นตัว

เงินเฉลี่ยในช่วง	2	สัปด�ห์ที่ผ่�นม�ได้	เนื่องจ�กมีก�ร

ทำ�ง�นแบบเป็นชิ้นง�น	 ร�ยได้ไม่แน่นอนข้ึนกับง�นที่

ทำ�สำ�เรจ็	เชน่	ก�รทำ�ไรท่ำ�สวนไดผ้ลผลติและมีร�ยได้ 

ต�มฤดูก�ลเก็บเกี่ยว	 และช่วงที่ประเมินไม่ตรงกับที่

เกิดร�ยได้จึงทำ�ให้ไม่ส�ม�รถตอบข้อน้ีได้	 ในโอก�ส

ต่อไปควรศึกษ�เพ่ือพัฒน�แบบประเมินให้ใช้ได้กับ

ผู้ป่วยทั้งที่มีและไม่มีร�ยได้เป็นเงินจ�กก�รทำ�ง�น	
อย่�งไรก็ดีประเมินน้ีมีข้อจำ�กัดสำ�หรับผู้ที่ทำ�ง�น
และได้ค่�ตอบแทนแบบเป็นคร้ังคร�วหรือมีง�นทำ�
แบบไม่แน่นอนซึ่งจะตอบได้ย�กม�ก	นอกจ�กนี้ก�ร
ประเมินผลกระทบจ�กปัญห�สุขภ�พต่อก�รทำ�ง�น
จะไมจ่ำ�เพ�ะเฉพ�ะโรคซมึเศร�้ทีเ่ปน็อยูแ่ตจ่ะมองเปน็
ปัญห�สุขภ�พในภ�พรวมของตน	

สรุป 
	 LEAPS	ฉบับภ�ษ�ไทยเป็นแบบประเมินก�ร
ข�ดง�นและคว�มส�ม�รถในก�รเพิ่มผลง�นจ�ก
ปัญห�	 อ�ก�รซึมเศร้�ที่ง่�ยในก�รนำ�ไปใช้กับผู้ป่วย
โรคซึมเศร้�	 มีค่�คว�มเที่ยงตรงและคว�มเชื่อมั่นสูง	
ส�ม�รถจำ�แนกระดบัคว�มบกพร่องในก�รทำ�ง�นเปน็	
5	 ระดับ	คือ	 ไม่บกพร่องเลยหรือน้อยม�ก	 เล็กน้อย	
ป�นกล�ง	รนุแรง	รนุแรงม�กส�ม�รถนำ�ไปใช้ประเมิน
ผลกระทบของ	อ�ก�รซึมเศร้�ในเชิงเศรษฐศ�สตร์ได้	
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	 แม้ว่�ก�รทำ�ง�นบ้�น	 เลี้ยงเด็ก	 และง�นอื่นๆ	 จะเป็นง�นที่สำ�คัญก็ต�ม	แต่คำ�ถ�มต่อไปนี้จะถ�มเกี่ยวกับ 

เฉพ�ะง�นที่ท่�นถูกจ้�งหรือเป็นง�นของท่�นเองที่ก่อร�ยได้เท่�น้ัน	 กรุณ�อย่�นำ�เอ�ง�นบ้�น	 ง�นอ�ส�สมัคร	 

และก�รบ้�นจ�กโรงเรียน	เข้�ม�รวมด้วย

	 1.	 ง�นที่ก่อร�ยได้ให้กับท่�นคือง�นอะไร?...............

	 2.	 ในช่วง	2	สัปด�ห์ที่ผ่�นม�	ง�นในต�ร�งทำ�ง�นหรือง�นที่ท่�นค�ดว่�จะต้องทำ�	คิดเป็นกี่ชั่วโมง?	...........

	 3.	 ในช่วง	2	สัปด�ห์ที่ผ่�นม�	ท่�นต้องข�ดง�นอันมีส�เหตุเนื่องม�คว�มรู้สึกของท่�นกี่ชั่วโมง?	...........

	 4.	 ในช่วง	2	สัปด�ห์ที่ผ่�นม�	ท่�นถูกรบกวนจ�กปัญห�ต่�งๆ	ต่อไปนี้บ่อยเพียงใด	

ภาคผนวก

แบบวัดการขาดงานและผลิตภาพในการทำางาน
Lam Employment Absence and Productivity Scale (LEAPS)

กรณุ�ประเมนิเฉพ�ะเวล�ท่ีท่�นทำ�ง�นเท่�นัน้	และให้ทำ�เครือ่งหม�ยวงกลมในช่องทีต่รงกบัคะแนนทีท่�่นประเมนิได	้

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ไม่เลย 

(0%)

บางเวลา 

(25%)

ครึ่งหนึ่งของ

เวลาทั้งหมด 

(50%)

เวลา 

ส่วนใหญ่ 

(75%)

เวลา 

ทั้งหมด 

(100%)

ข้อ	1.	 รู้สึกอ่อนล้�หรือข�ดแรงจูงใจในก�รทำ�ง�น 0 1 2 3 4

ข้อ	2.		ข�ดสม�ธิ	หรือ	คว�มจำ�ลดลง 0 1 2 3 4

ข้อ	3.	 วิตกกังวลหรือหงุดหงิดฉุนเฉียว 0 1 2 3 4

ข้อ	4.	 ทำ�ง�นได้น้อยลง 0 1 2 3 4

ข้อ	5.	 คุณภ�พของง�นที่ทำ�ได้ลดลง 0 1 2 3 4

ข้อ	6.	 ทำ�ง�นผิดพล�ดบ่อยขึ้น 0 1 2 3 4

ข้อ	7.	 มีปัญห�ก�รปรับตัวเข้�กับผู้อ่ืนหรือหลีก

เลี่ยงก�รพบปะผู้คน

0 1 2 3 4

คะแนนรวมทั้งหมด	(0-28)	=	__________________________________

คะแนน ระดับของความบกพร่องในการทำางาน

0-5 ไม่รุนแรงถึงรุนแรงน้อยม�ก

6-10 รุนแรงน้อย

11-16 รุนแรงป�นกล�ง

17-22 รุนแรง

23-28 รุนแรงม�ก
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