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บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบความแม่นย�าและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามกิจกรรมทางกาย
ส�าหรับหญิงต้ังครรภ์และหญิงให้นมบุตร	(physical	activity	questionnaire	for	pregnant	and	lactating	women,	
PAQ-PL)	โดยพัฒนาแบบสอบถามจากแบบประเมินกิจกรรมทางกายส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ทั้งของไทยและของต่างประเทศ	
ทดสอบเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์	หญิงใหน้มบุตรและผู้ใหบ้ริการ	ทดสอบความแม่นย�า	(N=212)	โดยใหท้�าซ�า้	
2	ครั้ง	ห่างกัน	7	วัน	และทดสอบความเที่ยงตรงโดยดูความสัมพันธ์กับอุปกรณ์บันทึกการเคล่ือนไหว	(accelerometer)	
(N=86)	ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรที่มารับบริการ	ณ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ศูนย์อนามัยที่	5	จังหวัดราชบุรี	
PAQ-PL	ที่พัฒนาขึ้นมีรูปแบบเป็นตาราง	และมีรายการกิจกรรม	21	ข้อ	ที่สอดคล้องกับบริบทของหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้
นมบุตรไทย	ความแม่นย�าอยู่ ในเกณฑ์ดีในการประเมินเวลา	(นาที/วัน)	ที่ใช้ท�ากิจกรรมทางกายโดยรวม	กิจกรรมใช้แรงปาน
กลางถงึหนกั	(≥3.0	metabolic	equivalents,	METs)	และกิจกรรมใช้แรงน้อยถึงเบา	(<3.0	METs)	[intraclass	correlation	
coefficient,	ICC	=	0.79,	0.84	และ	0.77	ตามล�าดับ	(p-value	<0.05)]	ความเที่ยงตรงในการประเมินเวลาที่ใช้ท�ากิจกรรม
ทางกายที่ใช้แรงระดับปานกลางถึงหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้	 [Spearman’s	correlation,	rs	=	0.21–0.37	(p-value	
<0.05)]	โดยสรุป	PAQ-PL	ที่พัฒนาขึ้นมีความแม่นย�าปานกลางถึงดีและมีความเที่ยงตรงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้	โดยเฉพาะ
การประเมนิกจิกรรมทางกายทีใ่ช้แรงในระดบัปานกลางถงึหนกั	จงึสามารถน�าไปใช้ประเมนิกจิกรรมทางกายในหญงิตัง้ครรภ์
และหญิงให้นมบุตรในระบบบริการสาธารณสุขได้
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ภูมิหลังและเหตุผล

ก ารพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ	ท�าให้ประชาชน
เปลี่ยนแปลงวิถีการด�ารงชีวิต	อัตราการท�างาน

นอกบ้านของผู้หญิงสูงข้ึน	 เพื่อสนองความจ�าเป็นด้าน
เศรษฐกิจของครัวเรือน	ท�าให้เกิดการย้ายถิ่นเพื่อท�างาน	
ท�าให้มีวิถีชีวิตที่ต่างไปและมักท�างานท่ีใช้ก�าลังกายระดับ
น้อย	 (sedentary)	รวมถึงวิถีบริโภคท่ีพึ่งพิงอาหารปรุง
ส�าเร็จหรืออาหารริมบาทวิถีซึ่งมักให้พลังงานสูง	ส่งผลให้
พบภาวะโภชนาการเกินมากข้ึน	โดยข้อมูลจากการส�ารวจ
ระดับประเทศพบว่า	ดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ในหญิงวัย

เจริญพันธุ์มีความชุกสูง(1)	 	และข้อมูลจากงานวิจัยพบว่า 
การเพิ่มน้�าหนักตัวในระยะตั้งครรภ์มีแนวโน้มสูงกว่า 
เกณฑ์(2)	การมภีาวะโภชนาการเกินในชว่งตัง้ครรภ์จะส่งผล
ให้ทารกมีน้�าหนักแรกคลอดเกินเกณฑ์(3)		อีกทั้ง	ท�าให้เพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเมื่อเด็กนั้นเติบโต
เป็นผู้ใหญ่(4-5)	ในส่วนของมารดานั้น	ภาวะโภชนาการเกิน
ในช่วงต้ังครรภ์สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพของตัวมารดา
เองและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน
ช่วงวัยต่อมาของมารดาด้วย	เช่น	หากมารดามีภาวะเบา
หวานในช่วงตั้งครรภ์หรือมีน้�าหนักคงค้างหลังคลอดสูง	ส่ง
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Abstract

 This	study	aimed	to	develop	the	physical	activity	questionnaire	for	pregnant	and	lactating	women	
(PAQ-PL)	and	to	assess	its	reliability	and	validity.	The	PAQ-PL	was	developed	based	on	the	modification	
of	the	previous	physical	activity	questionnaires	for	pregnant	women	from	Thailand	and	other	countries.	
The	developed	PAQ-PL	was	initially	tested	to	determine	the	feasibility	and	acceptability	for	health	care	
service	by	interviewing	pregnant	and	lactating	women	as	well	as	health	care	service	providers.	The	reli-
ability	was	assessed	by	administering	the	PAQ-PL	twice	within	a	7-day	interval	(N=212)	and	the	validity	
was	assessed	based	on	the	correlation	between	the	PAQ-PL	and	the	accelerometer	(N=86)	in	pregnant	
and	lactating	women	who	visited	the	Health	Promotion	Hospital,	Health	Promotion	Center	Region	5,	
Ratchaburi	Province.	
	 The	developed	PAQ-PL	was	in	the	table	format	and	consisted	of	21	items	of	physical	activities	(PA)	
that	were	appropriate	for	Thai	pregnant	and	lactating	women	context.	It	had	good	reliability	on	the	time	
spent	(minutes/day)	for	total	PA,	moderate-to-vigorous	PA	(≥3.0	metabolic	equivalents,	METs),	and	sed-
entary-to-light	PA	(<3.0	METs)	[intraclass	correlation	coefficient,	ICC	=	0.79,	0.84,	and	0.77,	respectively	
(p-value	<0.05)].	Its	validity	was	acceptable	when	used	for	assessing	the	time	spent	on	vigorous-to-mod-
erate	PA	[Spearman’s	correlation,	rs	=	0.21–0.37	(p-value	<0.05)].	In	summary,	the	developed	PAQ-PL	had	
moderate	to	good	reliability	and	acceptable	validity,	especially	when	considering	the	assessment	of	
moderate-to-vigorous	PA.	Hence,	it	may	be	feasible	to	use	the	PAQ-PL	to	assess	the	PA	of	pregnant	and	
lactating	women	in	the	public	health	service	system.

 Keywords: physical activity questionnaire, reliability, validity, pregnant women, lactating women
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ผลให้มีความเสี่ยงต่อภาวะความผิดปกติของระดับน้�าตาล
ในเลือด	หรือมีภาวะเบาหวานชนิดที่	2	ในระยะเวลา	3	ถึง	
15	ปี	หรือหลังจากนั้น(6)

	 โดยทั่วไป	หญิงตั้งครรภ์มักมีกิจกรรมทางกายที่
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนตั้งครรภ์	 เนื่องจากสรีระท่ี
เปลี่ยนแปลงไป	โดยมีการลดลงทั้งระยะเวลาที่ท�ากิจกรรม	
ความบ่อย	และระดับการใช้แรง(7-9)	มีการศึกษาจ�านวน
มากกล่าวไปในทิศทางเดียวกันถึงผลดีต่อสุขภาพของการ
ออกก�าลังกายช่วงตั้งครรภ	์เช่น	สามารถลดความเส่ียงต่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	โดยเฉพาะเบาหวานขณะตั้งครรภ์และ
ความดนัโลหิตสงู	รวมไปถึงลดภาวะคลอดกอ่นก�าหนดของ
ทารกและภาวะครรภเ์ป็นพษิ(10)	ส�าหรบัหญงิใหน้มบตุรนัน้	
จากขอ้แนะน�าทางโภชนาการก�าหนดใหไ้ดพ้ลงังานเพิม่ขึน้
ประมาณ	500-750	กโิลแคลอรี/่วนั	เพือ่ใหไ้ดร้บัสารอาหาร
ที่เพียงพอ	ร่วมกับการสะสมไขมันในร่างกายระหว่างต้ัง
ครรภ์เพือ่การสรา้งน้�านมในการให้นมบุตร	หากไมไ่ด้รับการ
ดแูลดา้นโภชนาการหรอืมกีจิกรรมทางกายทีพ่อเหมาะ	จะ
ท�าใหน้้�าหนกัคงคา้งหลงัคลอดลดลงชา้หรอืลดลงนอ้ยมาก	
ส่งผลให้เสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกินในระยะยาวได้	การ
ควบคมุสมดลุการใชพ้ลงังานในรา่งกายตลอดระยะของการ
ตัง้ครรภแ์ละใหน้มบุตรจงึเป็นสว่นส�าคญัตอ่สขุภาพของทัง้
มารดาและทารก(11)

	 การดูแลด้านโภชนาการตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ต่อ
เนื่องไปถึงระยะหลังคลอดน้ัน	ควรติดตามเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการควบคู่ไปกับการใช้ก�าลังกายที่พอเหมาะกับ
พลงังานทีไ่ดร้บัจากอาหาร	ซึง่จะส่งผลใหก้ารเพิม่ขึน้ของน้�า
หนักเป็นไปตามเกณฑ์ในช่วงตั้งครรภ์	และมีการลดลงของ
น้�าหนกัอยา่งเหมาะสมในชว่งหลงัคลอด	อยา่งไรกต็าม	เมือ่
ใช้แบบสอบถามที่พัฒนาโดย	บังอร	ศุภวิทิตพัฒนา(12)	และ
แบบสอบถามที่พัฒนาโดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง(13)	ในการ
ประเมินกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นม
บตุร	ในเบือ้งตน้พบขอ้จ�ากดัของแบบสอบถาม	เชน่	รายการ
กิจกรรมบางรายการไม่เหมาะกับคนไทย	และใช้เวลานาน
เกนิไปในการประเมนิ	หรอืการใช	้accelerometer	ซึง่เปน็

วธิอีา้งองิในการวดัการเคลือ่นไหวร่างกาย	กเ็ปน็วธิทีีอ่าจไม่
สะดวกต่อการท�างานในงานด้านสาธารณสุข	อีกทั้งเครื่อง
มอืดงักลา่วมรีาคาแพง	ดงันัน้	การมเีครือ่งมอืทีเ่หมาะสมใน
การประเมนิกจิกรรมทางกายของหญงิต้ังครรภแ์ละหญงิให้
นมบตุรจะชว่ยให้เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุในระบบงานอนามยั
แมแ่ละเด็กสามารถใชใ้นการประเมนิและวางแผนการใหค้�า
แนะน�าทีเ่หมาะสมแกห่ญงิตัง้ครรภแ์ละหญงิใหน้มบตุรเพือ่
ให้มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมได้ต่อไป

วัตถุประสงค์งานวิจัย

	 1.	 เพือ่พัฒนาแบบสอบถามกจิกรรมทางกายส�าหรบั
หญิงต้ังครรภ์และหญิงให้นมบุตร	 (physical	activity	
questionnaire	for	pregnant	and	lactating	women,	
PAQ-PL)
 2. เพื่อทดสอบความแม่นย�า	(reliability)	และความ
เที่ยงตรง	(validity)	ของแบบสอบถาม	PAQ-PL

ระเบียบวิธีศึกษา

 การศึกษานี้แบ่งออกเป็น	2	ขั้นตอน	คือ	การพัฒนา
แบบสอบถาม	PAQ-PL	และการทดสอบความแม่นย�าและ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม	PAQ-PL	โดยรายละเอียดของ
การศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง	มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว	
(หมายเลข	MU-CIRB	2015/125.1408)

1. การพัฒนาแบบสอบถาม PAQ-PL

 1.1	 พัฒนาแนวค�าถามโดยรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามการประเมินกิจกรรมทางกายของหญิงตั้ง
ครรภ์จากงานวิจัยทั้งของต่างประเทศและของไทย(12-14)	

และข้อมูลจากการสัมภาษณ์หญิงต้ังครรภ์	(16	คน)	และ
หญิงให้นมบุตร	(22	คน)	ที่มารับบริการ	ณ	โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพ	ศูนย์อนามัยที่	5	จังหวัดราชบุรี	โดยเป็นหญิง
ตัง้ครรภเ์ดีย่วหรอืหญงิใหน้มบตุรทีม่บีตุรอายไุมเ่กนิ	1	ปี	มี
สุขภาพดี	สัญชาติไทย	และมีอายุในช่วง	18-40	ปี
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	 1.2	ทดสอบรูปแบบที่เหมาะสมของแบบสอบถาม	
ดว้ยการน�าแบบสอบถามทีม่รีปูแบบแตกตา่งกนัมาทดลอง 
สอบถามประชากรหญิง	10	คน	ที่มีลักษณะการท�างาน
และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน	แบบสอบถาม	2	แบบ
นั้นได้แก่
	 	 (1)	Global	physical	activity	questionnaire	
(GPAQ)	เป็นแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญของ
องคก์ารอนามยัโลก	มคี�าถาม	16	ขอ้	จ�าแนกตามความต่าง
ของลักษณะกิจกรรม	ประกอบด้วยกิจกรรมในการท�างาน	
6	ข้อ	กิจกรรมการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง	3	ข้อ	
กจิกรรมสนัทนาการ	6	ขอ้	และกจิกรรมเนอืยนิง่	1	ขอ้	โดย
มีลักษณะค�าถามเปน็ค�าถามปลายเปิด	ผูต้อบระบุจ�านวนวนั
และระยะเวลาในการท�ากจิกรรมตา่งๆ	ยอ้นหลงั	1	สปัดาห์
ดว้ยตนเอง	โดยเครอืข่ายคนไทยไรพุ้ง(13)	ไดน้�ามาพัฒนาเป็น
ภาษาไทย	
	 	 (2)	Pregnancy	physical	activity	question-
naire	(PPAQ)	เป็นแบบประเมินกิจกรรมทางกายส�าหรับ
หญิงตั้งครรภ์	มีค�าถาม	33	ข้อ	จ�าแนกตามความต่างของ
ลักษณะกิจกรรม	ประกอบด้วย	กิจกรรมต่างๆ	ในชีวิต
ประจ�าวัน	16	ข้อ	กิจกรรมการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีก
ที่หนึ่ง	3	ข้อ	กิจกรรมท่ีท�าในเวลาว่างเพ่ือพักผ่อนหย่อน
ใจ/นันทนาการ/ออกก�าลังกาย	9	ข้อ	และกิจกรรมในการ
ท�างาน	5	ข้อ	โดยให้ผู้ตอบประมาณระยะเวลาและความถี่
ในการท�ากิจกรรมนั้นในช่วงไตรมาสน้ันๆ	และค�านวณค่า
พลังงานที่ใช้	โดยน�าระยะเวลาคูณกับระดับความหนักของ
กิจกรรมนั้นๆ	ใช้เวลาการตอบแบบสอบถามประมาณ	15-
20	นาท	ีมรีปูแบบเปน็ขอ้ค�าถามและมตัีวเลือก	ทีพ่ฒันาโดย	
Chasan-Taber	และคณะ(14)	และพฒันาเป็นภาษาไทยโดย
บังอร	ศุภวิทิตพัฒนา(12) 
	 การทดสอบรปูแบบทีเ่หมาะสมของแบบสอบถามเพ่ือ
ส�ารวจความคดิเหน็เกีย่วกับความยากงา่ยและเปรยีบเทียบ
เวลาที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม	นอกจากการทดสอบนี้
แลว้	ยงัมกีารส�ารวจความคดิเหน็ของผูใ้หบ้รกิาร	(พยาบาล)	
ในการน�าแบบสอบถามดังกล่าวไปใช้	ความเหมาะสมของ

รูปแบบเบื้องต้นของแบบสอบถาม	PAQ-PL	(จาก	ข้อ	1.1)	
ข้อคิดเห็นต่างๆ	เกี่ยวกับลักษณะข้อค�าถาม	และเก่ียวกับ
การประเมินผล	
	 1.3	ทีมวิจัยประมวลข้อมูลจากข้ันตอนท่ี	1.1	และ	
1.2	แล้วน�ามาพิจารณาแนวค�าถามโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โภชนาการและสูติแพทยไ์ด้ร่วมพิจารณาด้วย	จนไดข้อ้สรปุ
รูปแบบและรายการกจิกรรมส�าหรับแบบสอบถาม	PAQ-PL	
แล้ว	จึงน�าไปทดสอบความแม่นย�าและความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามต่อไป

2. การทดสอบความแม่นยำา (reliability) และความ

เที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถาม PAQ-PL

	 2.1	กลุ่มตัวอย่าง
	 หญงิตัง้ครรภเ์ดีย่วหรอืหญงิใหน้มบตุรทีม่บีตุรอายไุม่
เกิน	1	ปี	มีสัญชาติไทย	อายุ	18-40	ปี	และมีสุขภาพดี	ไม่มี
โรคประจ�าตัวหรอืภาวะแทรกซอ้นขณะตัง้ครรภห์รอืใหน้ม
บุตรที่ส่งผลให้มีข้อจ�ากัดหรือข้อยกเว้นในการท�ากิจกรรม
ทางกายที่ต้องเคลื่อนไหวหรือต้องออกแรง	โดยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก	(convenient	sampling)	
จากหญงิตัง้ครรภห์รอืหญงิใหน้มบตุรทีม่ารบับรกิาร	ณ	โรง
พยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ	ศนูยอ์นามยัที	่5	จงัหวดัราชบรุ	ีที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และยินดีเข้าร่วมการศึกษา
	 2.2	ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
	 ก�าหนดขนาดตัวอย่างด้วยสูตรของ	Hulley	และ
คณะ(15)	โดยใช้ค่าความสัมพันธ์	(r)	ของแบบสอบถามและ
อุปกรณ์บันทึกการเคลื่อนไหว	(accelerometer)	ของ
กิจกรรมทางกายที่ระดับ	 intensity	ต่างๆ จากการศึกษา
โดย	Chandonnet	และคณะ(16)	ก�าหนดคา่ระดบันยัส�าคัญ
ทางสถิติที่	0.05	(a=0.05)	ส�าหรับการทดสอบแบบ	two	
sided	test	และก�าลังทางสถิติท่ี	80%	(b=0.2)	ขนาด
ตัวอย่างส�าหรับการทดสอบความแม่นย�าของ	PAQ-PL	
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากค่า	r=0.2	เพื่อให้
มีก�าลังทางสถิติเพียงพอ	ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ	194	คน	
และเพิม่จ�านวนตวัอยา่งอกีรอ้ยละ	10	เพือ่ปอ้งกนัความไม่
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สมบูรณ์ของข้อมูล	คิดเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด	214	คน	
ส�าหรบัขนาดตวัอยา่งเพือ่ทดสอบความเท่ียงตรงของ	PAQ-
PL	เลอืกขนาดตัวอย่างท่ีคา่	r=0.3	เนือ่งจากมีข้อจ�ากดัของ
จ�านวน	accelerometer	จงึไดข้นาดตัวอยา่งเทา่กับ	85	คน	
และเพิม่จ�านวนตวัอยา่งอกีรอ้ยละ	10	เพือ่ป้องกนัความไม่
สมบูรณ์ของข้อมูล	ได้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด	94	คน
	 2.3	วิธีการทดสอบความแม่นย�าของแบบสอบถาม	
PAQ-PL
	 ท�าโดยการสมัภาษณ์	2	ครัง้	(test-retest	methods)	
แต่ละครั้งมีช่วงเวลาห่างกัน	7	วัน	ในอาสาสมัครทั้งหมด	
212	คน	จ�าแนกเป็นหญิงตั้งครรภ์	107	คน	และหญิงให้
นมบุตร	105	คน	ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์	คือ	เวลา
ที่ใช้ท�ากิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นม
บุตร	 (ชั่วโมง/สัปดาห์)	จ�าแนกตามระดับการใช้แรงและ
ประเภทของกิจกรรมทางกาย	น�ามาเฉลี่ยเป็นนาที/วัน	
โดยจ�าแนกกลุ่มตามระดับการใช้แรงเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	
กจิกรรมทางกายทีม่กีารเคลือ่นไหวหรอืใชแ้รงในระดบันอ้ย
ถึงเบา	(sedentary-to-light:	<3.0	METs)	และใช้แรงใน
ระดับปานกลางถึงหนัก	(moderate-to-vigorous:	≥3.0	
METs)	และจ�าแนกตามประเภทของกิจกรรมทางกายเป็น	
4	รปูแบบ	คอื	1)	กจิกรรมท่ีใช้ในชวีติประจ�าวนั	2)	กจิกรรม
การเดินทางไปยงัสถานทีใ่ดสถานทีห่นึง่	(ทีไ่มใ่ชเ่พือ่พักผอ่น
หยอ่นใจ/ออกก�าลงักาย)	3)	กจิกรรมในการท�างาน	และ	4)	
กิจกรรมท่ีท�าในเวลาว่างเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ/ออกก�าลัง
กาย
	 2.4	วิธีการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม	
PAQ-PL 
	 การศึกษาน้ีใช	้accelerometer	ยีห่อ้	ActiGraph	รุน่	
71256	(MTI	Health	Services,	Florida	32543	USA)	ใน
การวัดการเคลื่อนไหวร่างกาย	โดยหญิงตั้งครรภ์และหญิง
ให้นมบุตรสวมใส่เครื่องนี้ที่บริเวณเอวด้านขวาเป็นเวลา	7	
วัน	และมากกว่า	8	ชั่วโมง/ต่อวัน(16)	ยกเว้นเวลาอาบน้�า
หรอืมีกิจกรรมในน้�า	accelerometer	จะบันทกึขอ้มลูการ
เคลือ่นไหวและรายงานผลเป็นค่าหน่วยนับ/นาที	(counts/

minutes)	โดยระหวา่งการสวมใส่เคร่ือง	อาสาสมัครจะตอ้ง
บันทึกกิจกรรมทางกายทุกวัน	เพื่อใช้ยืนยันกับข้อมูลที่ได้
จาก	accelerometer
	 พิจารณาตัดข้อมูลที่อาสาสมัครไม่ได้สวมใส่เครื่อง	
(nonwear	time)	ตามเกณฑ์ของ	Choi	และคณะ(17)	โดย
หากมีค่าหน่วยนับ/นาทีเท่ากับศูนย์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน	
≥90	นาท	ีใหตั้ดขอ้มลูส่วนนีท้ิง้	กรณพีบคา่หนว่ยนบั/นาที
ไม่เท่ากับศูนย์ในช่วง	90	นาที	จ�านวน	2	ค่าติดต่อกัน	ให้
นบัจ�านวนหนว่ยนับ/นาทท่ีีเทา่กบัศนูยด้์านบนและด้านลา่ง
ของ	2	ค่านี้	หากนับได้	≥30	นาทีทั้งสองด้าน	ให้พิจารณา
ว่า	2	ค่าน้ีเป็นค่าเท็จ	สามารถตัดข้อมูลในช่วง	90	นาทีนี้
ได้	น�าข้อมูลจากอาสาสมัครที่สวมใส่	accelerometer	≥8	
ชั่วโมง/วัน	เป็นจ�านวน	≥4	วัน	มาด�าเนินการต่อ	โดยนับ
จ�านวนข้อมูลที่ท�ากิจกรรมทางกายที่ใช้แรงในระดับปาน
กลางถึงหนักในแต่ละวัน	จากนั้นหาค่าเฉลี่ยเป็นจ�านวน
นาที/วัน	 โดยทีมวิจัยใช้เกณฑ์จุดตัดหน่วยนับต่อนาที	
(ActiGraph	count	cut	point)	ของการนับเวลาการท�า
กจิกรรมทางกายทีใ่ชแ้รงในระดบัปานกลางถงึหนกัท้ังหมด	
4	แบบจากการศึกษาต่างๆ	ได้แก่	1)	≥191	หน่วยนับ/นาที	
โดย	Hendelman	และคณะ(18),	2)	≥574	หน่วยนับ/นาที	
โดย	Swartz	และคณะ(19),	3)	≥760	หน่วยนับ/นาที	โดย	
Matthews	และคณะ(20)	และ	4)	≥1952	หน่วยนับ/นาที	
โดย	Freedson	และคณะ(21)

	 2.5	การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ใช้โปรแกรม	IBM	SPSS	Statistics	Version	19	ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	ตรวจสอบการกระจายของ
ข้อมูลโดยใช้	Kolmogorov–Smirnov	test	และอธิบาย
ขอ้มลูดว้ยคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Mean	and	
SD)	ถ้าข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ	แต่ถ้าข้อมูลมีการ 
กระจายแบบไมป่กติจะอธบิายข้อมลูด้วยคา่มธัยฐาน	(เปอร-์
เซน็ไทลท์ี	่25	และเปอรเ์ซน็ไทลท์ี	่75)	ทดสอบความแมน่ย�า
ของแบบสอบถาม	PAQ-PL	โดยหาคา่สัมประสิทธิส์หสมัพนัธ ์
ภายในชัน้	(intraclass	correlation	coefficient,	ICC)	ของ
คา่เฉล่ียเวลาท่ีใชท้�ากจิกรรมทางกาย	(นาท/ีวนั)	ทีป่ระเมิน
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ด้วย	PAQ-PL	ครั้งที่	1	เทียบกับครั้งที่	2	และทดสอบความ
เท่ียงตรงโดยหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบสเปยีรแ์มน	
(Spearman’s	correlation	coefficient,	 rs)	ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยเวลา	(นาที/วัน)	ที่ท�ากิจกรรมทางกายที่ใช้แรงใน
ระดับปานกลางถึงหนักของหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นม
บุตรจากการประเมินด้วยแบบสอบถาม	PAQ-PL	และ	
accelerometer

ผลการศึกษา

	 1.	การพัฒนาแบบสอบถาม	PAQ-PL
	 จากการรวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามทีพ่ฒันามากอ่น
หน้าและการสัมภาษณ์รายบุคคล	พบว่าแบบสอบถาม	
PPAQ	ที่พัฒนาโดย	Chasan-Taber	และคณะ(14)	 มี
บางกิจกรรมที่อาจไม่เหมาะสมกับคนไทย	อย่างไรก็ตาม	
แบบสอบถาม	PPAQ	ที่พัฒนาโดย	บังอร	ศุภวิทิตพัฒนา(12) 
ได้มีการปรับเพิ่มบางกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับคนไทยแล้ว	แต่ยังมีบางกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
	 ส�าหรบัการทดสอบหารปูแบบท่ีเหมาะสมดว้ยการน�า
แบบสอบถามที่มีรูปแบบแตกต่างกัน	คือ	แบบสอบถาม	
PPAQ	ที่พัฒนาโดย	Chasan-Taber	และคณะ(14)	ที่มีรูป
แบบเป็นข้อค�าถามและมีตัวเลือก	และ	GPAQ(13)	ที่มีรูป
แบบเป็นค�าถามปลายเปิด	มาทดลองใช้ในหญิงวัยเจริญ
พันธุ์ที่มีลักษณะการท�างานและระดับการศึกษาที่แตก
ต่างกันจ�านวน	10	คน	ซึ่งทุกคนท�าแบบสอบถามทั้ง	2	
รูปแบบ	ผลพบว่า	ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสามารถตอบ
ค�าถามของแบบสอบถามชุด	PPAQ	ได้ง่ายกว่า	แม้ว่าข้อ
ค�าถามจะมาก	โดย	GPAQ	มีความแตกต่างกับ	PPAQ	คือ	
มีตวัอยา่งของกจิกรรมมาใหเ้ลก็นอ้ยในแตล่ะข้อค�าถาม	ซ่ึง
ไม่สามารถครอบคลุมทุกลักษณะการท�างานได้	อีกทั้งระบุ
เพียงความแตกต่างของระดับความหนักเบาของกิจกรรม
แต่ละประเภท	ซึ่งเป็นส่วนท่ีท�าให้ตอบค�าถามได้ยากกว่า	
PPAQ	 เนื่องจากไม่ทราบว่าในช่วงเวลาใดของวันหรือ
กิจกรรมใดจัดอยู่ในระดับเบา	ปานกลางและหนัก	อย่างไร

กต็าม	มอีาสาสมัครส่วนนอ้ย	(2	คน)	เหน็วา่การตอบค�าถาม
โดยใช้แบบสอบถามชุด	GPAQ	ตอบได้ง่ายกว่า	เพราะมีรูป
แบบที่สั้น	ในขณะที่การตอบแบบสอบถามชุด	PPAQ	ค่อน
ขา้งสับสนในเร่ืองความถีข่องแต่ละกจิกรรม	จากการทีบ่าง
กิจกรรมมีหน่วยเป็นต่อวัน	แต่บางกิจกรรมมีหน่วยเป็นต่อ
สัปดาห์	ในส่วนของระยะเวลาในการท�าแบบสอบถามไม่
ค่อยมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษา
ที่สูงหรือต่�ากว่า	หรือเมื่อเปรียบเทียบ	2	รูปแบบ	ในคนๆ	
เดียวกัน	นอกจากนี้	การตอบแบบสอบถาม	PPAQ(12)	และ	
GPAQ(13)	ใช้เวลา	15-20	นาที	ซึ่งเห็นว่านานเกินไปในการ
ประเมิน
	 จากข้อมูลเบื้องต้นผู้วิจัยได้น�ามาจัดท�า	PAQ-PL	
ต้นแบบ	แล้วส�ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พยาบาล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้แบบสอบถาม	GPAQ,	
PPAQ	และ	PAQ-PL	ในด้านรูปแบบของแบบสอบถาม	
ความยากง่ายในการตอบค�าถาม	ความสะดวกในการน�าไป
ใช้	รวมถึงการแปลผล	ซึ่งสามารถสรุปข้อคิดเห็นได้ว่า	รูป
แบบ	GPAQ	ไม่เหมาะกับการน�าไปใช้	เนื่องจากข้อค�าถาม
ที่ใช้ค่อนข้างเข้าใจยาก	รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลที่อาจจะ
เกดิความผดิพลาดได	้ถงึแมว้า่จะมรีปูแบบทีส่ัน้และกระชบั
กว่าก็ตาม	ส่วน	PPAQ	มีความเหมาะสมมากกว่าท้ังในรูป
แบบและการตอบข้อค�าถาม	แม้ว่าจะมีปริมาณหน้าของ
แบบสอบถามทีม่ากกว่ากต็าม	ทัง้นี	้ยงัมกีารเสนอแนะเพิม่
เติมวา่	แมจ้ะมขีอ้ค�าถามทีร่ะบชุือ่กจิกรรมซ่ึงชว่ยเพ่ิมความ
สะดวกในการตอบแล้ว	แต่ยังมีข้อค�าถามที่ไม่ค่อยเหมาะ
สมกับกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ�าวันของคนไทย	เช่น	
กิจกรรมเต้นร�าและกิจกรรมการเดินเร็วบริเวณเนินหรือ
เขาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ	 ซ่ึงไม่ใช่กิจกรรมที่หญิงตั้งครรภ์
หรือหญิงให้นมบุตรไทยนิยมท�าในเวลาว่างเพื่อพักผ่อน
หย่อนใจ/นันทนาการ/ออกก�าลังกาย	ส�าหรับ	PAQ-PL	ที่
พัฒนาข้ึนมีความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้มากท่ีสุด	เพราะ
สามารถตอบและแปลผลได้ง่าย	และใช้เวลาในการกรอก
แบบสอบถามไม่นานมาก	คอืประมาณ	6-12	นาท	ีนอกจาก
นี้	ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า	ควรน�าแบบสอบถาม	PAQ-PL	
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ไปพัฒนาเป็นโปรแกรมส�าเร็จรูป	เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และ
หญงิให้นมบตุรสามารถประเมนิไดด้้วยตนเอง	เนือ่งจากชว่ง
ที่ให้บริการฝากครรภ์	เจ้าหน้าที่จะมีภาระงานมาก	อาจไม่
สามารถน�าแบบสอบถามดังกล่าวมาใช้เองได้	อย่างไรก็ดี	
เจา้หนา้ทีเ่หน็ประโยชน์ในการน�าขอ้มลูไปสรปุเปน็ภาพรวม	
และควรมกีารอบรมการใชใ้หแ้กพ่ยาบาลหรอืผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง	
เพื่อให้สามารถน�ามาถ่ายทอดแก่ผู้รับบริการได้	
 2.	แบบสอบถาม	PAQ-PL
	 แบบสอบถามมีวัตถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ข้อมูลทีส่ามารถ
จ�าแนกการท�ากจิกรรมทางกายของหญงิตัง้ครรภแ์ละหญงิ
ให้นมบุตรในช่วง	1	สัปดาห์ท่ีผ่านมา	ข้อสรุปรูปแบบและ
รายการกิจกรรมทางกายได้จากการประมวลข้อมูลในขั้น
การพฒันาแบบสอบถาม	โดยมรีปูแบบเป็นตาราง	มคี�าถาม	
21	ขอ้	ซึง่เปน็ข้อกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบับรบิทของหญงิตัง้
ครรภแ์ละหญงิให้นมบุตรของไทย	จ�าแนกกจิกรรมทางกาย
เป็น	4	ประเภท	ได้แก่	1)	กิจกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	9	
ข้อ	2)	กิจกรรมการเดินทางไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง	(ที่
ไม่ใชเ่พือ่พกัผอ่นหยอ่นใจ/ออกก�าลงักาย)	5	ขอ้	3)	กิจกรรม
ในการท�างาน	3	ข้อ	และ	4)	กิจกรรมที่ท�าในเวลาว่างเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ/ออกก�าลังกาย	4	ข้อ	(เอกสารแนบท้าย
หมายเลข	1)	และมีการค�านวณเวลาที่ท�ากิจกรรมระดับ
ปานกลางถึงหนัก	(ชั่วโมง/สัปดาห์)	จากการน�าค่าคงที่ใน
ตารางทีต่รงกบัเวลาทีใ่ชท้�ากจิกรรมตอ่วนัมาคณูกบัจ�านวน
วันที่ท�ากิจกรรมนั้นๆ	ต่อสัปดาห์	(แถวสีเทา)	หลังจากนั้น
สามารถน�าข้อมูลที่ประเมินได้ไปขอรับค�าแนะน�าการมี
กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมจากบุคลากรทางการแพทย์
ต่อไป
	 3.	ความแม่นยำา	(reliability)	และความเที่ยงตรง	
(validity)	ของแบบสอบถาม	PAQ-PL 
	 อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดสอบความแม่นย�ามี
ทั้งหมด	212	คน	เป็นหญิงตั้งครรภ์	107	คน	และหญิงให้
นมบุตร	105	คน	มีอายุเฉลี่ย	26.6	(SD	5.8)	ปี	และส่วน
ใหญ่เปน็หญงิตั้งครรภใ์นไตรมาสที	่3	รอ้ยละ	45.8	ส�าหรบั
กลุ่มหญิงให้นมบุตรนั้น	พบว่า	บุตรอายุน้อยกว่า	6	เดือนม ี

ร้อยละ	48.6	และบุตรอายุ	 6	 เดือน	 -	 1	ปีมีร้อยละ	
51.4	 อาสาสมัครมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	เป็นส่วนใหญ่	คือร้อยละ	
49.1	และระดบัปรญิญาตรีหรอืสงูกวา่	มรีอ้ยละ	34.9	สว่น
ใหญ่ไม่ได้ท�างานหรือเป็นแม่บ้านหรือเป็นนักเรียน	คือร้อย
ละ	45.8	(ตารางที่	1)
	 จากการสัมภาษณ์อาสาสมัครท้ังหมด	212	คนด้วย
แบบสอบถาม	PAQ-PL	ซ้�า	2	ครั้ง	ห่างกัน	7	วัน	พบว่า	ค่า
เฉล่ียเวลาที่ใช้ท�ากิจกรรมทางกายจาก	PAQ-PL	ครั้งที่	1	
เทียบกับครั้งที่	2	มีความคล้ายคลึงกัน	(ตารางที่	2)	โดย
อาสาสมัครมีกิจกรรมทางกายทั้งหมด	10.2	(8.1,	12.6)	
และ	9.7	(8.0,	11.9)	ชั่วโมง/วัน	ตามล�าดับ	และพบว่าใช้
เวลาในการท�ากิจกรรมที่ใช้แรงในระดับน้อยถึงเบา	[7.3	
(5.8,	9.7)	และ	7.7	(5.6,	9.1)	ชัว่โมง/วนั]	นานกวา่กจิกรรม
ทีใ่ชแ้รงในระดบัปานกลางถงึหนกั	[3.2	(0.7,	4.0)	และ	3.2	
(0.7,	3.6)	ชั่วโมง/วัน]	เมื่อพิจารณาประเภทของกิจกรรม
ทางกายพบว่ามีการท�ากิจกรรมในชีวิตประจ�าวันมากที่สุด	
คือ	7.7	(6.4,	9.7)	และ	7.6	(6.3,	9.4)	ชั่วโมง/วัน	ตามมา
ด้วยกิจกรรมการเดินทางที่ใช้เวลา	0.4	(0.2,	0.9)	และ	0.4	
(0.2,	0.8)	ชั่วโมง/วัน
	 PAQ-PL	มีความแม่นย�าดีในการประเมินเวลาที่ใช้ท�า
กจิกรรมทางกายทัง้หมด	[ICC	0.79	(95%	CI:	0.72-0.84)]	
(ตารางที	่3)	เมือ่จ�าแนกตามความหนกัเบาของระดบัการใช้
แรง	พบว่า	การประเมินเวลาของกิจกรรมทางกายที่ใช้แรง
ในระดับปานกลางถึงหนักและระดับน้อยถึงเบามีค่าความ
แม่นย�าดีเช่นเดียวกัน	 [ICC	0.84	 (95%CI:	0.80-0.88)	
และ	ICC	0.77	(95%CI:	0.70-0.83)]	และเมื่อจ�าแนกตาม
ประเภทของกจิกรรมทางกาย	พบวา่	PAQ-PL	มแีนวโนม้วา่
มคีวามแมน่ย�าดีในการประเมนิเวลาท่ีใชท้�ากจิกรรมในกลุม่
ท�างาน	[ICC	0.86	(95%CI:	0.81-0.89)]	ส่วนการประเมิน
เวลาที่ใช้ท�าในกลุ่มกิจกรรมในเวลาว่าง/ออกก�าลังกายมี
ความแม่นย�าต่�า	[ICC	0.35	(95%CI:	0.15-0.50)]
	 ส�าหรับการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม	
PAQ-PL	ด�าเนินการในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
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Table 1  General	characteristic	of	participants	(N=212)

General	information	 Mean	(SD)	 Number	(%)

Age	(years)	 26.6	(5.8)
	 18-24		 	 87	(41.0)
	 25-34		 	 104	(49.1)
	 35-40		 	 21	(9.9)
Number	of	pregnant	women	(n=107)
 1st	trimester		 	 22	(20.6)
 2nd	trimester		 	 36	(33.6)
	 3rd	trimester		 	 49	(45.8)
Number	of	lactating	women	(n=105)
 Child	age	<6	months	 	 51	(48.6)
	 Child	age	6	months	to	1	year	 	 54	(51.4)
Highest level of education
 Elementary	school	 	 14	(6.6)
	 Secondary,	high,	or	vocational	school		 	 104	(49.1)
	 High	vocational	school	or	diploma	 	 20	(9.4)
	 Bachelor’s	degree	or	above	 	 74	(34.9)
Occupation
 Unemployed/housewife/student	 	 97	(45.8)
	 Wage	labor	 	 21	(9.9)
	 Government/private	employee	 	 48	(22.6)
	 Farmer	 	 9	(4.2)
	 Business/trading	 	 37	(17.5)
Family	income	(baht/month)	(n=207)
 <10,000	 	 13	(6.3)
	 10,000–19,999	 	 40	(19.3)
	 20,000–29,999	 	 44	(21.3)
	 ≥30,000		 	 110	(53.1)

Table 2	 Time	spent	on	physical	activity	(hours/day)	from	two	physical	activity	questionnaires	for	pregnant	and	lac-
tating	women	(PAQ-PL)	(N=212)

  Time	spent	on	physical	activity	(hours/day)*

  From	PAQ-PL	1† From	PAQ-PL	2‡

Total physical activity 10.2	(8.1,	12.6)	 9.7	(8.0,	11.9)
By physical activity level
 Sedentary-to-light	(<3.0	METs)	 7.3	(5.8,	9.7)	 7.7	(5.6,	9.1)
	 Moderate-to-vigorous	(≥3.0	METs)	 3.2	(0.7,	4.0)	 3.2	(0.7,	3.6)
By type of physical activity
 Daily	activity	 7.7	(6.4,	9.7)	 7.6	(6.3,	9.4)
	 Travel	activity	 0.4	(0.2,	0.9)	 0.4	(0.2,	0.8)
	 Working	activity	 0.2	(0.0,	3.0)	 0.1	(0.0,	2.9)
	 Leisure	activity/exercise		 0.1	(0.03,	0.4)	 0.1	(0.04,	0.2)

*	Median	(P25,	P75)
† PAQ-PL1:	1st	time	PAQ-PL	administration
‡ PAQ-PL2:	2nd	time	PAQ-PL	administration

97

Journal of Health Systems Research Vol. 13 No. 1 January-March 2019



98

จ�านวน	103	คนนั้น	มี	17	คนไม่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลาการ
สวมใส่	accelerometer	ข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์จึงมาจาก
อาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์จ�านวน	86	คน	(หญิงตั้งครรภ์	44	
คน	และหญิงให้นมบุตร	42	คน)	ผลการวิเคราะห์ความ
เที่ยงตรงพบว่า	การประเมินด้วยแบบสอบถาม	PAQ-PL	ที่
สมัภาษณใ์นครัง้ท่ี	1	มคีวามเท่ียงตรงในระดบัปานกลาง	[rs 
=	0.32–0.37	(p-value <0.05)]	เมือ่พจิารณาความสมัพนัธ์

ของเวลาท่ีท�ากิจกรรมทางกายในระดับปานกลางถึงหนัก
จากการประเมนิดว้ย	PAQ-PL	และจากการวดัดว้ย	accel-
erometer	ที่เกณฑ์จุดตัดหน่วยนับต่อนาทีของ	Hendel-
man	และคณะ(18),	Swartz	และคณะ(19)	และ	Matthews	
และคณะ(20)	ในขณะท่ีเมื่อใช้เกณฑ์ของ	Freedson	และ
คณะ(21)	ไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	(ตาราง
ที่	4)	ส�าหรับผลการประเมินด้วยแบบสอบถาม	PAQ-PL	ที่

Table 3	 Intraclass	correlation	coefficients	of	time	spent	for	physical	activity	between	two	physical	activity	question-
naires	for	pregnant	and	lactating	women	(PAQ-PL)	(N=212)

  Intraclass correlation
	 	 coefficient	(ICC) *

Total physical activity 0.79
By physical activity level
 Sedentary-to-light	(<3.0	METs)	 0.77
	 Moderate-to-vigorous	(≥3.0	METs)	 0.84
By type of physical activity
 Daily	activity	 0.78
	 Travel	activity	 0.61
	 Working	activity	 0.86
	 Leisure	activity/exercise	 0.35

* p-value	<0.05

Table 4 Spearman	correlation	coefficient	(rs)	of	time	spent	on	moderate-to-vigorous	physical	activity	(minutes/day)	
measured	by	physical	activity	questionnaires	for	pregnant	and	lactating	women	(PAQ-PL)	and	accelerometer	
(N=86)

 PAQ-PL	1† PAQ-PL	2‡

ActiGraph	count	cut	point	(counts/minute)
 rs 

p-value  rs
  p-value

≥191*		 0.37	 0.001	 0.36	 0.001
≥574**	 0.35	 0.001	 0.32	 0.002
≥760***	 0.32	 0.003	 0.29	 0.007
≥1,952****	 0.17	 0.123	 0.21	 0.048

ActiGraph	count	cut	point	for	moderate-to-vigorous	*	Hendelman	et	al.,	2000;	**	Swartz	et	al.,	2000);	***Matthews	et	al.,	2000;	
****	Freedson	et	al.,	1998
† PAQ-PL1:	1st	time	PAQ-PL	administration
‡ PAQ-PL2:	2nd	time	PAQ-PL	administration
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สัมภาษณ์ในครั้งที่	2	พบความเที่ยงตรงในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกัน	[rs	=	0.21–0.36	(p-value <0.05)]	เมื่อใช้
เกณฑ์จุดตัดหน่วยนับต่อนาทีทั้ง	4	แบบ

วิจารณ์

	 แบบสอบถาม	PAQ-PL	ที่พัฒนาขึ้นมีรูปแบบเป็น
ตาราง	เพ่ือให้สะดวกต่อการตอบและการน�าไปใช้	มีการ
ปรบัเพ่ิมหรือตดับางรายการกจิกรรมจากแบบสอบถามทีม่ี
การพฒันามากอ่นหน้า(12-14)	เพือ่ให้สอดคลอ้งกบับรบิทของ
หญงิตัง้ครรภแ์ละหญงิใหน้มบตุรไทย	และเพือ่ให้ครอบคลมุ
กิจกรรมต่างๆ	ในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น	รวมถึงได้เพิ่มวิธี
การแปลผลแบบง่ายไว้ท้ายแบบสอบถามเพื่อให้หญิงตั้ง
ครรภ์และหญงิใหน้มบตุรสามารถใชเ้ฝา้ระวงัระดบักจิกรรม
ทางกายของตนเองตามข้อเสนอแนะจากผู้ให้บริการ
 ผู้วิจัยได้เพิ่มขั้นตอนการสัมภาษณ์รายบุคคลนอก
เหนือไปจากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีการ
พัฒนามาก่อนหน้า	 เพื่อให้ได้กิจกรรมทางกายที่เหมาะ
สมกับบริบทประชากรไทยในกลุ่มท่ีมีเศรษฐฐานะหลาก
หลาย	นอกจากนี้	 ได้ส�ารวจความคิดเห็นต่อรูปแบบของ
แบบสอบถามที่แตกต่างกันในหญิงวัยเจริญพันธุ์	รวมถึง
สมัภาษณ์ผู้ใหบ้รกิารเพือ่ให้ทราบถงึขอ้คดิเหน็ในด้านความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม การด�าเนินการในขั้นตอน
ดังกล่าวช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากท้ังผู้รับและผู้ให้
บรกิารซึง่ชว่ยในการปรบัปรงุแบบสอบถามไดต้รงประเด็น
	 การท�าวจิยัในลกัษณะพฒันาแบบสอบถามนัน้มคีวาม
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�าการทดสอบความแม่นย�าและ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามก่อนน�าแบบสอบถามที่
พฒันาขึน้ไปใช้จรงิ	โดยวธิกีารทดสอบความแมน่ย�าสามารถ
ท�าได้หลายวิธี	การศึกษานี้ได้เลือกใช้วิธีการทดสอบซ้�า	คือ	
น�าแบบสอบถาม	PAQ-PL	มาประเมินกิจกรรมทางกาย
ของหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรซ้�า	2	ครั้ง	 ในกลุ่ม
ตวัอยา่งเดมิหรือคนเดมิทีเ่วลาตา่งกนั	7	วนั	จากนัน้อธบิาย
ผลการศึกษาทีไ่ดด้ว้ยคา่	ICC	ทีแ่สดงถงึระดบัความแมน่ย�า
หรือความสอดคล้องของการประเมินครั้งที่	1	และ	2	ด้วย

เครื่องมือแบบเดียวกันซึ่งมีค่าระหว่าง	0	ถึง	1	หากได้ค่าที่
มากแสดงว่าเครื่องมือนั้นมีความแม่นย�าหรือความน่าเชื่อ
ถือสูง	โดยค่า	<0.50	ถือว่ามีความแม่นย�าต่�า	ค่า	0.50-
0.75	ถือว่ามีความแม่นย�าปานกลาง	ค่า	0.75-0.90	ถือว่า
มคีวามแมน่ย�าด	ีและคา่มากกว่า	0.90	ถอืวา่มคีวามแมน่ย�า
ดีมาก(22)	จากการศึกษานี้จะเห็นว่า	แบบสอบถาม	PAQ-
PL	สามารถประเมินค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ท�ากิจกรรมทางกาย
ทัง้หมดไดแ้มน่ย�าด	ี(ICC	0.79)	ซึง่ใกลเ้คยีงกบัความแมน่ย�า
ของแบบสอบถาม	PPAQ	ที่พัฒนาในงานวิจัยของต่าง
ประเทศ	(ICC	0.78	และ	0.77)(14,	23-24)	ทัง้นี	้ในการวเิคราะห์
ความแม่นย�าของแบบสอบถาม	PAQ-PL	นั้น	กิจกรรมทาง
กายทั้งหมด	หมายถึง	กิจกรรมที่ใช้แรงเริ่มที่ระดับน้อยถึง
หนัก	(sedentary-to-vigorous)	ในขณะที่การวิเคราะห์
ของแบบสอบถาม	PPAQ	กิจกรรมทางกายทั้งหมด	หมาย
ถึง	กิจกรรมที่ใช้แรงเริ่มที่ระดับเบาและมากกว่า	 (light	
and	above)	นอกจากนี้	แบบสอบถาม	PAQ-PL	สามารถ
ประเมินค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ท�ากิจกรรมทางกายที่ใช้แรงใน
ระดับน้อยถึงเบา	กิจกรรมทางกายที่ใช้แรงในระดับปาน
กลางถงึหนกั	หรอืจ�าแนกตามประเภทของกิจกรรมทางกาย	
ได้แก	่กจิกรรมในชวีติประจ�าวนั	กจิกรรมการเดินทาง	และ
กจิกรรมในการท�างานได้แมน่ย�าปานกลางถงึด	ี(ICC	>0.60)	
แต่สามารถวดัค่าเฉล่ียเวลาทีใ่ชท้�ากจิกรรมในเวลาวา่ง/ออก
ก�าลงักายไดแ้มน่ย�าต่�า	(ICC	0.35)	เชน่เดยีวกบังานวจิยัของ	
Xiang	และคณะ(23)	ที่ท�าการศึกษาความแม่นย�าและความ
เท่ียงตรงของแบบสอบถามท่ีใช้ประเมินกิจกรรมทางกาย
ของหญิงต้ังครรภ์ในประเทศจีน	 (pregnancy	physical	
activity	questionnaire	into	Chinese,	PPAQ-C)	โดย
แบบสอบถาม	PPAQ-C	สามารถวัดกิจกรรมในการเล่น
กีฬา/ออกก�าลังกาย	(sport/exercise)	ได้แม่นย�าต่�า	(ICC	
0.34)	แสดงใหเ้หน็วา่แบบสอบถามกจิกรรมทางกายมีความ
แม่นย�าต่�าในการประเมินกิจกรรมที่ท�าน้อย	ซึ่งอาสาสมัคร
ของการศึกษานี้ชี้แจงว่าการท�ากิจกรรมในเวลาว่าง/ออก
ก�าลังกายมีปัจจัยต่างๆ	เข้ามาเกี่ยวข้องมาก	เช่น	สภาพ
อากาศ	วันใดที่ฝนตก	อาสาสมัครมักจะงดกิจกรรมใน
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เวลาว่าง/ออกก�าลังกาย	โดยหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นม
บตุรสว่นใหญท่ีท่�ากจิกรรมในเวลาวา่ง/ออกก�าลงักายนัน้มี
จ�านวนนอ้ย	คา่ความแมน่ย�าท่ีต่�าในสว่นนีจ้งึไมน่า่ส่งผลต่อ
การวดักจิกรรมทางกายโดยรวม	จงึสรปุไดว้า่แบบสอบถาม	
PAQ-PL	ทีพ่ฒันาขึน้นีส้ามารถใชป้ระเมนิกจิกรรมทางกาย
โดยรวม	หรือประเมินแยกตามระดับการใช้แรง	(seden-
tary-to-light	หรือ	moderate-to-vigorous)	ได้ความ
แม่นย�าอยู่ในเกณฑ์ดี	ส่วนการประเมินแยกตามประเภท
ของกิจกรรมพบความแม่นย�าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี	
ยกเว้นกิจกรรมในเวลาว่าง/ออกก�าลังกายอยู่ในเกณฑ์ต่�า
 ความเที่ยงตรงเป็นตัวชี้วัดว่าแบบสอบถามสามารถ
วดัในสิง่ทีผู่ว้จิยัตอ้งการวดั	ซึง่การศกึษานีไ้ดห้าระดับความ
สัมพันธ์โดยดูค่า	rs	ของค่าเฉลี่ยเวลาท่ีใช้ท�ากิจกรรมทาง
กายระดับปานกลางถึงหนักที่ได้จากแบบสอบถามและที่
ไดจ้าก	accelerometer	โดย	rs	ทีม่คีา่สงูและมคีา่เป็นบวก
บ่งชี้ถึงความเที่ยงตรงสูง	ในการศึกษานี้พบว่ามี	rs	ของการ
ประเมินด้วย	PAQ-PL	เทียบกับการประเมินด้วยเครื่องมือ
ที่มีความเที่ยงตรงมากกว่าอย่าง	accelerometer	อยู่ใน
ช่วง	0.17-0.37	ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของชาวต่างชาติ	
เชน่	การศกึษาในหญงิตัง้ครรภใ์นประเทศสหรฐัอเมริกาพบ
ค่า	rs	ในช่วง	0.20-0.49

(14)	และการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์
ชาวญี่ปุ่นพบค่า	rs	อยู่ในช่วง	0.12-0.38(24)	นอกจากนั้น	
Sallis	และ	Saelens(25)	ได้รวบรวมการศึกษาความเที่ยง
ตรงของแบบประเมินกิจกรรมทางกายในผู้ใหญ่	พบว่ามี
ค่า	rs	ในช่วง	0.14-0.53	คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ	0.3	ดังนั้น	
เห็นได้ว่าแบบสอบถาม	PAQ-PL	ที่พัฒนาขึ้นมีค่า	rs	อยู่ใน
ช่วงเดียวกันซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	แม้ว่ารูปแบบ
ของแบบสอบถาม	PAQ-PL	มีความแตกต่างจาก	PPAQ	ที่
ใช้ในการศึกษาอื่น	และแต่ละการศึกษามีความแตกต่างใน
รายละเอียดของการทดสอบความเที่ยงตรง	โดยการศึกษา
นีร้วมเวลาทีใ่ชท้�ากจิกรรมทางกายตามระดบัการใชแ้รงเปน็	
2	ระดับ	คือระดับน้อยถึงเบา	และปานกลางถึงหนัก	ใน
ขณะที่การศึกษาอื่นแยกเวลาท่ีใช้ท�ากิจกรรมทางกายตาม
ระดับการใช้แรงที่แตกต่างกัน	ได้แก่	น้อย	เบา	ปานกลาง	

และหนัก	การศึกษานี้จึงมีข้อจ�ากัดในการประเมินความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม	PAQ-PL	ส�าหรับกิจกรรมทาง
กายระดับน้อยถึงเบา	เนื่องจากการให้อาสาสมัครสวมใส่	
accelerometer	ตลอดเวลานั้น	เป็นไปได้ยาก	จึงท�าให้
การค�านวณเวลาของกจิกรรมทางกายระดบันอ้ยถงึเบาจาก	
accelerometer	ไม่ครอบคลุม	24	ชั่วโมง	นอกจากนี้	การ
ศึกษานี้ยังใช้เกณฑ์จุดตัดหน่วยนับต่อนาทีทั้งหมด	4	แบบ	
เพ่ือค�านวณเวลาทีใ่ช้ท�ากจิกรรมทางกายในระดับปานกลาง
ถึงหนักจากการประเมินด้วย	accelorometer(18-21)	โดย
อ้างอิงจากการศึกษาก่อนหน้านี้(14,26)	ทั้งนี้	ยังไม่มีเกณฑ์
จุดตัดใดที่พัฒนาขึ้นเฉพาะส�าหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิง
ให้นมบุตร

ข้อยุติ

	 โดยภาพรวม	แบบสอบถาม	PAQ-PL	ที่พัฒนาขึ้น
มาใหม่นี้มีความแม่นย�าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีและมี
ความเท่ียงตรงทีย่อมรบัได	้สามารถใช้ประเมนิกจิกรรมทาง
กายในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรได้	โดยเฉพาะการ
ประเมนิกจิกรรมทางกายทีใ่ชแ้รงในระดับปานกลางถงึหนกั	
ดังนั้น	จึงมีโอกาสท่ีจะสามารถน�าไปใช้จริงในการประเมิน
และให้ค�าแนะน�าการท�ากิจกรรมทางกายแก่หญิงตั้งครรภ์
และหญิงให้นมบุตรส�าหรับการให้บริการในระบบบริการ
สาธารณสุขได้
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข	1

แบบสอบถามกิจกรรมทางกายสำาหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร

คำาชี้แจง	กรุณาตอบค�าถามเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย/การเคลื่อนไหว	ใน	1	สัปดาห์ที่ผ่านมา	โดยท�าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
	 1.	 ท�าเครื่องหมาย	3 ในช่อง	เวลาที่ใช้ท�าในแต่ละกิจกรรมต่อวัน	(ทำาทุกข้อ)
	 2.	 ระบุจ�านวนวันที่ท�ากิจกรรม	ใน	1	สัปดาห์ที่ผ่านมา	(ทำาทุกข้อ)
	 3.	 ค�านวณเวลาที่ท�ากิจกรรมระดับปานกลางถึงหนัก	(เฉพาะช่องสีเทา)	โดยน�าค่าคงที่ของเวลาที่ใช้ท�ากิจกรรม/วัน	(ในวงเล็บสีเทา)	x	

จ�านวนวัน/สัปดาห์	

ตัวอย่างการทำาแบบสอบถาม	เช่น
	 1.	 เตรยีมอาหารและลา้งจาน	ประมาณ	1	ช่ัวโมง	30	นาท	ีจ�านวน	3	วนั	ใน	1	สปัดาหท์ีผ่า่นมา	ใหเ้ลอืกชอ่งเวลาทีใ่ชท้�ากจิกรรม	1–1.59	

ชม	และระบุจ�านวน	3	วัน
	 2.	 อาบน้�า	แต่งตัว	ให้นม	และอุ้มลูก	ประมาณ	6	ชั่วโมง/วัน	ทุกวัน	ใน	1	สัปดาห์ที่ผ่านมา	ให้เลือกช่องเวลาที่ใช้ท�ากิจกรรม	มากกว่า	3	

ชั่วโมง	จ�านวน	7	วัน
	 3.	 ไม่ได้ดูแลผู้สูงอายุ	ให้เลือกช่องเวลาที่ใช้ท�ากิจกรรมว่า	ไม่ได้ท�า

ID..........................................
วันที่......................................
PAQ-PL	ครั้งที่.....................
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