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ABSTRACT
Objectives:  The objectives of this study were to 
translate the Functional Test for Hemiplegic Upper 
Extremity – Hong Kong version (FTHUE-HK) into 
Thai  vers ion and to study the psychometr ic 
properties of the instrument including internal 
consistency and inter-rater reliabilities. 
Study design:  Developmental research design 
Settings:  Rehabilitation centers in Chiang Mai and 
L a m p a n g  p r o v i n c e s  a n d  D e p a r t m e n t  o f 
Occupational Therapy, Faculty of Associated 
Medical Sciences, Chiang Mai University 
Subject:   30 hemiplegic patients who received 
services at 6 community rehabilitation centers in 
Chiang Mai and Lampang provinces. 
Methods:  Researcher asked for permission from the 
FTHUE-HK’s author to translate the instrument. The 
translat ion process conducted fol lowing the 
standard procedure. The translated instrument was 
tes ted  i t s  psychomet r ic  p roper t ies  w i th  30 
hemiplegic patients. All these subjects have been 
recruited to the project by purposive sampling 
method. Statistics used were Kuder-Richardson and 
Cohen’s Kappa Coefficient. 
Results:  Results demonstrated that content of the 
forward and back translated instruments were 
consistent. Translators used some different words 

but their meaning were still equivalent. Researcher 
adjusted some wording and formatting to the 
instrument to make it more understandable by most 
people. Assessment of psychometric properties of 
The Functional Test for Hemiplegic Upper Extremity 
– Thai version (FTHUE-Thai version) revealed a 
very good internal consistency (r=0.83, p<0.01) and 
excellent in the inter-rater reliability (r=0.96, p<0.01). 
Conclusion:  Test of the psychometric properties of 
the FHUE-Thai version revealed high reliabilities to 
the instrument.  Therapist  may consider this 
instrument for assessing arm and hand functions of 
hemiplegic clients in Thai context.  
Keywords:  upper extremity movement, stroke,  
hand function 
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์:เพื่อแปลเครื่องมือtheFunctionalTestfor

HemiplegicUpperExtremity–ฉบับฮ่องกงที่เป็นภาษา

อังกฤษให้เป็นภาษาไทยและศึกษาคุณสมบัติทางการวัดของ

เครื่องมือทดสอบที่แปลแล้วได้แก่ความเที่ยงด้านความ

สอดคล้องภายในและความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน

รูปแบบการวิจัย:การวิจัยเชิงพัฒนา

สถานที่ดำเนินการวิจัย:ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตจังหวัด

เชียงใหม่และจังหวัดลำปางและภาควิชากิจกรรมบำบัดคณะ

เทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มตัวอย่าง:ผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง

จำนวน30คนที่รับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการใน

ชุมชนจำนวน6แห่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง

วิธีการศึกษา: ผู้วิจัยขออนุญาตการแปลเครื่องมือจากเจ้าของ

ลิขสิทธิ์แล้วเข้าสู่ขบวนการแปลตามวิธีการมาตรฐานจากนั้น

นำเครื่องมือที่แปลแล้วไปหาค่าคุณสมบัติทางการวัดโดยทำ

การทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจำนวน30

คนซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติKuder-RichardsonและCohen’sKappa
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Coefficient

ผลการศึกษา:ด้านการแปลเครื่องมือพบว่าเนื้อหาการแปล

และการแปลกลับมีความหมายสอดคล้องไปในทางเดียวกัน

แม้ว่าผู้แปลเลือกใช้คำศัพท์ที่ต่างกันในบางข้อความแต่ก็คง

ความหมายสำคัญของเนื้อหานั้นไว้ผู้วิจัยทำการปรับแก้การใช้

คำและรูปแบบการเรียงลำดับคำในประโยคเล็กน้อยเพื่อให้มี

ความชัดเจนเข้าใจง่ายการทดสอบคุณสมบัติทางการวัดของ

เครื่องมือพบว่าเครื่องมือทดสอบการทำงานของแขนและมือ

ข้างอ่อนแรงในผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกฉบับภาษาไทย(FTHUE-

ฉบับภาษาไทย)มีค่าความเที่ยงด้านความสอดคล้องภายใน

เท่ากับ0.83(p<0.01)จัดอยู่ในระดับดีมากและมีค่าความ

เที่ยงระหว่างผู้ประเมินเท่ากับ0.96(p<0.01)อยู่ในเกณฑ์

ดีเยี่ยม

สรุปผลการศึกษา: การทดสอบคุณสมบัติทางการวัดของ

เครื่องมือFTHUE-ฉบับภาษาไทยที่ได้มีค่าสูงผู้บำบัดสามารถ

พิจารณาใช้เครื่องมือนี้ในการประเมินการทำงานของแขนและ

มือสำหรับผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีกในบริบทของสังคมไทยได้

คำสำคัญ: การเคลื่อนไหวของแขนและมือ,โรคหลอดเลือด

สมอง,การทำงานของมือ
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บทนำ
 อัมพาตครึ่งซีกมีสาเหตุส่วนใหญ่จากโรคของหลอดเลือด
สมองซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน
ในปีพ.ศ.2552พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
ในประชากรไทยอยู่ที่21.04ต่อประชากรหนึ่งแสนคนและ
เพิ่มเป็น36.13ในปีพ.ศ.2556ส่วนอัตราการป่วยด้วยโรค
หลอดเลือดสมองพบผู้ป่วยจำนวน277.67รายต่อประชากร
หนึ่งแสนคนในปีพ.ศ.2552และเพิ่มจำนวนเป็น366.81ราย
ในปีพ.ศ.2556(1)จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ความต้องการการบำบัดฟื้นฟู
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย(2-4)
 โรคหลอดเลือดสมองส่งผลให้ร่างกายเกิดความบกพร่อง
การควบคุมการเคลื่อนไหวและการรับความรู้สึกของข้างที่เป็น
อัมพาตมีปัญหาด้านการมองเห็นการพูดรวมทั้งความสามารถ
ทางสมองอื่นๆจากความบกพร่องเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ความ
สามารถในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย
ลดลงโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นการเคลื่อนไหวของส่วนรยางค์
ท่อนบนที่ประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวของหัวไหล่แขนและ
มือไม่ว่าจะเป็นการยกของการหยิบจับการเขียนเล่นเปียโน
หรือการทำงานฝีมือที่ละเอียดเป็นต้น
 การประเมินการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่สมอง
หลังการฟื้นตัวจะไม่สามารถประเมินแยกทีละส่วนของข้อต่อได้
แต่สามารถทำได้โดยให้ผู้ป่วยทำการเคลื่อนไหวเองตามความ

สามารถหรือพิจารณาการควบคุมกล้ามเนื้อในแต่ละกลุ่มขณะ
ที่เคลื่อนไหวทำกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายในปัจจุบันมีเครื่องมือ
การประเมินเพียงไม่กี่รูปแบบที่นำมาใช้ในการทดสอบการ
เคลื่อนไหวโดยเฉพาะในส่วนของแขนและมือในผู้ป่วยอัมพาต
ครึ่งซีกตัวอย่างเช่นTheFuglMeyerAssessment(FMA)
และActionArmResearchTest(AART)ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ทดสอบมาตรฐานที่ใช้ทดสอบการฟื้นตัวของระบบประสาท
สั่งการของรยางค์ท่อนบนในผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกแต่ไม่ได้เป็น
การทดสอบถึงความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินชีวิตประจำวันที่แท้จริงอีกทั้งยังใช้เวลานานในการ
ประเมิน(5-8)แบบทดสอบMinnesotaManualDexterityTest
(MMDT)และNine-holePegTest(NPT)ที่ไม่มีการทดสอบ
ของแขนส่วนต้นทำให้ได้ผลการทดสอบที่ไม่ครอบคลุมถึงแขน
และมือทั้งหมด(9)รวมไปถึงJebsenHandFunctionTest
(JHFT)ที่บางข้อทดสอบยากเกินไปสำหรับทดสอบในผู้ป่วย
อัมพาตครึ่งซีกโรคหลอดเลือดสมองที่มีระยะการฟื้นตัว
แตกต่างกันหรือมีการฟื้นตัวเพียงบางส่วนโดยเฉพาะผู้ป่วย
ในระยะแรก(10)
 TheFunctionalTestfortheHemiplepicUpper
Extremity(FTHUE)(11)เป็นเครื่องมือทดสอบการทำงานโดยรวม
ทั้งแขนและมือด้านอ่อนแรงในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกพัฒนา
ขึ้นครั้งแรกที่RanchoLosAmigosHospitalประเทศสหรัฐ
อเมริกาเพื่อใช้ทดสอบการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ตั้งแต่ในระยะที่แขนและมือไม่มีการเคลื่อนไหวไปจนถึงระยะที่
สามารถแยกการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆได้อย่างอิสระโดย
เป็นการพิจารณารูปแบบการฟื้นตัวการเคลื่อนไหวผ่านการทำ
กิจกรรมที่มีเป้าหมายประกอบด้วย18กิจกรรมทดสอบใน7
ระดับความสามารถเรียงตามลำดับความยากแต่ละกิจกรรม
ทดสอบมีพื้นฐานแนวคิดมาจากพัฒนาการด้านการฟื้นตัวการ
เคลื่อนไหวในผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองของBrunnstrom
ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น2ค่าคือผ่าน(+)และ
ไม่ผ่าน(-)เครื่องมือทดสอบนี้Winsteinและคณะ(12)นำไป
ทดลองใช้พบข้อบกพร่องของเครื่องมือทดสอบคือข้อทดสอบ
มีหลายข้อทำให้ใช้เวลานานในการประเมินซึ่งใช้เวลาประมาณ
30-45นาที
 Fongและคณะ(13)พัฒนาเครื่องมือทดสอบFTHUE-ฉบับ
ฮ่องกงในปี2004เพื่อใช้ทดสอบผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกในชุมชน
ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงโดยปรับกิจกรรมทดสอบให้เหลือ
เพียง14กิจกรรมและปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
เชิงวัฒนธรรมกับชาวเอเชียการทดสอบแต่ละครั้งใช้เวลา10นาที
 การสร้างหรือพัฒนาแบบทดสอบการทำงานของแขนและมือ
ขึ้นเองในประเทศไทยมีข้อจำกัดหลายประการเช่นงบประมาณ
ในกระบวนการสร้างหรือพัฒนาอีกทั้งต้องใช้เวลานานการนำ
แบบประเมินที่นิยมใช้ในต่างประเทศมาผ่านกระบวนการแปล
หรือปรับทางวัฒนธรรมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้
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เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในทางคลินิกและการศึกษาวิจัยด้วย
จุดเด่นของเครื่องมือทดสอบFTHUE-ฉบับฮ่องกงที่เป็นการ
ทดสอบการเคลื่อนไหวโดยรวมของทั้งแขนและมือไม่ได้เป็น
การพิจารณาแยกส่วนใช้งานง่ายใช้เวลาน้อยในการประเมิน
แต่ละครั้งอุปกรณ์ทดสอบราคาไม่แพงและสามารถใช้ทดสอบ
ได้กับผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกที่มีระดับความรุนแรงแตกต่างกัน
ได้อย่างกว้างขวางอีกทั้งเครื่องมือทดสอบนี้ยังไม่มีการนำมา
ใช้หรือดัดแปลงเป็นฉบับภาษาไทยมาก่อน
 อนึ่งเครื่องมือFTHUE-ฉบับฮ่องกงผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติทางการวัดของเครื่องมือด้านความตรงตามเนื้อหา
(contentvalidity)และความตรงตามสถานการณ์ปัจจุบัน
(concurrentvalidity)จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มนักกิจกรรม
บำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีความบกพร่อง
ของระบบประสาทด้วยวิธีวิเคราะห์ข้อทดสอบ(itemanalysis)
ประกอบกับผลจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว(Kinematic
analysis)ในห้องทดลองด้วยThree-sensorOPTOTRAK
InternalCoordinateSystem(13)จึงไม่จำเป็นต้องศึกษาซ้ำ
การศึกษาครั้งนี้สนใจศึกษาเฉพาะความเที่ยง(Reliability)ของ
เครื่องมือด้านความสอดคล้องภายใน(internalconsistency)
เพื่อจะทำให้เห็นว่าหัวข้อทดสอบย่อยภายในเครื่องมือนี้มีความ
สอดคล้องกันเป็นการทดสอบหรือวัดในเรื่องเดียวกันและศึกษา
ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน(Inter-raterreliability)เพื่อดูความ
เที่ยงของเครื่องมือทดสอบที่แปลนี้ว่ามีความคงที่หรือไม่เมื่อใช้
ผู้ประเมินคนละคนกัน
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อทำการแปลเครื่องมือ
ทดสอบFTHUE-ฉบับฮ่องกงให้เป็นภาษาไทยพร้อมกับทดสอบ
ความสอดคล้องภายในและความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินของ
เครื่องมือที่แปลแล้วซึ่งฮ่องกงเป็นเขตการปกครองพิเศษของ
ประเทศจีนที่มีวัฒนธรรมและลักษณะกิจกรรมการดำเนินชีวิต
คล้ายคลึงกับคนไทยจึงมีความเหมาะสมในการนำเครื่องมือ
ทดสอบนี้มาใช้กับผู้รับบริการในประเทศไทยและจะเป็น
เครื่องมือมาตรฐานสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของแขนและมือหรือนักกิจกรรมบำบัดสำหรับนำมาใช้ในผู้รับ
บริการโรคหลอดเลือดสมอง


วิธีการศึกษา
กลุ่มประชากร

 คือผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับ

การรักษาที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนจำนวน6แห่งคือ

1)คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งอ.เมือง

จ.เชียงใหม่2)ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการอัมพฤกษ์-อัมพาต

วัดห้วยเกี๋ยงอ.สันทรายจ.เชียงใหม่3)ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

คนงานประจำภาคเหนือจ.เชียงใหม่4)ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้พิการเทศบาลตำบลหนองควายอ.หางดงจ.เชียงใหม่5)ศูนย์

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาตและปฏิบัติธรรม

วัดทุ่งบ่อแป้นอ.ห้างฉัตรจ.ลำปาง6)ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้พิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดดอ.เมืองจ.เชียงใหม่

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์การ

คัดเข้าและคัดออกได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน30คน

เกณฑ์คัดเข้า

เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เกิด

อาการเป็นครั้งแรก(ไม่ได้เกิดจากการเป็นซ้ำ)

อายุตั้งแต่20-80ปีเพราะอายุที่มากเกินไปอาจมีปัญหา

ทางร่างกายอื่นๆที่กระทบต่อผลการทดลองได้

สามารถเข้าใจและทำตามคำสั่งได้ทดสอบโดยการใช้คำสั่ง

ง่ายๆให้ทำตาม

ไม่มีปัญหาการได้ยินทดสอบโดยดูการตอบสนองในการ

สนทนา3-4ประโยคและไม่มีความบกพร่องทางการ

มองเห็นทดสอบโดยการให้มองรูปภาพง่ายๆแล้วบอก

ชื่อภาพอย่างน้อย3ภาพ

เกณฑ์คัดออก

กลุ่มผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ

globalaphasiaรวมถึงreceptiveaphasiaเนื่องจาก

มีปัญหาความเข้าใจในการทำตามคำสั่ง

เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะไม่รู้สึกตัว(comatose)หรือป่วยด้วย

โรคmetabolicdisordersระยะเฉียบพลันเช่นเบาหวาน

ความดันโลหิตสูงเป็นต้น

ร่างกายเป็นอัมพาตทั้งสองซีก

มีอาการแทรกซ้อนเช่นseverevisual-spatialdisorders,

musculoskeletalinjuriesหรือarthritisของข้อต่อในรยางค์

ส่วนบน


เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้คือชุดทดสอบการทำงานของ

แขนและมือข้างอ่อนแรงในผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกซึ่งประกอบ

ไปด้วย3ส่วนคือ1)แบบทดสอบ(FTHUE-ฉบับภาษาไทย)

2)อุปกรณ์ทดสอบและ3)คู่มือการใช้งานซึ่งสามารถอธิบาย

ได้ดังนี้

 1.แบบทดสอบการทำงานของแขนและมือข้างอ่อนแรงใน

ผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกฉบับภาษาไทย(FTHUE-ฉบับภาษาไทย)

เป็นแบบทดสอบที่ผ่านการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

และตรวจสอบเนื้อหาการใช้คำและรูปแบบการทดสอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญแล้วประกอบด้วยกิจกรรมทดสอบ14ข้อเรียงตาม

ลำดับความยาก7ระดับดังนี้

 1.ไม่มีการเคลื่อนไหว

 2.เริ่มมีการเคลื่อนไหวที่เกิดจากปฏิกิริยาเชื่อมโยงอัตโนมัติ

 3.ยกมือขึ้นมาวางบนตักตนเอง

 4.แขนข้างเสียกางออกขณะที่แขนข้างดีกำลังสอดเสื้อ

 เข้าในกางเกง
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 5.หิ้วกระเป๋าค้างไว้15วินาที

 6.มือข้างเสียจับขวดโหลให้มั่นคงขณะใช้มือข้างดีเปิดฝา

 7.แสดงท่าบิดผ้าขี้ริ้วด้วยPutty

 8.หยิบแท่งไม้รูปลูกบาศก์ใส่กล่องทีละชิ้น

 9.ตักลูกแก้ว2ลูกในชามแล้วยกขึ้นแตะริมฝีปาก

 10.ยกกล่องอาหารเช้าวางบนชั้นวางของ-ยกกลับ

 11.ยกแก้วน้ำขึ้นจิบน้ำ

 12.หมุนไขเปิดล็อคกุญแจ

 13.ใช้ตะเกียบคีบชิ้นโฟมลูกเต๋า

 14.หยิบไม้หนีบผ้าไปหนีบที่กล่องทีละอัน

 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนคือผ่าน(+)หมายถึงผู้ถูกทดสอบ

สามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งในกิจกรรมทดสอบนั้นได้สำเร็จ

ตามเกณฑ์และไม่ผ่าน(-)หมายถึงผู้ถูกทดสอบไม่สามารถ

ทำการเคลื่อนไหวในกิจกรรมทดสอบนั้นได้สำเร็จ

 2.อุปกรณ์ทดสอบ(ภาพที่1)ซึ่งประกอบด้วยกระเป๋าแบบ

มีหูหิ้วใส่น้ำหนัก1ปอนด์ขวดโหลพลาสติกเส้นรอบวงขนาด

10นิ้วมีฝาปิดแบบเกลียวดินน้ำมันบริหารมือ(Putty)

ความหนืดระดับกลาง20ออนซ์แท่งไม้รูปลูกบาศก์ขนาด1

ลูกบาศก์นิ้ว5ก้อนกล่องอาหารเช้า(6x2x9นิ้ว)และชั้นวาง

แผ่นไม้(12x8นิ้ว)ลูกกุญแจแผ่นลูกบิดประตูตะเกียบ

จานชามช้อนแก้วน้ำลูกแก้วชิ้นโฟมลูกเต๋าขนาด1

ลูกบาศก์นิ้วและไม้หนีบผ้าโดยอุปกรณ์ทั้งหมดจะบรรจุใน

กล่อง14x20x13นิ้ว

 2.ขออนุญาตแปลเครื่องมือจากผู้พัฒนาเครื่องมือFTHUE-

ฉบับฮ่องกงให้เป็นภาษาไทย

 3.แปลคู่มือการใช้เครื่องมือและแบบทดสอบจากต้นฉบับ

ที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

ภาษาที่มีความถนัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(Bilingual

translators)จำนวน2คน

 4.สังเคราะห์การแปลฉบับภาษาไทยโดยผู้วิจัยร่วมกับ

ที่ปรึกษาโครงการวิจัยซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการทำงาน

กับผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองมามากกว่า10ปีรวบรวม

และสังเคราะห์เนื้อหาการแปลให้เป็นที่เข้าใจได้ง่าย

 5.แปลกลับแบบทดสอบ(Backtranslation)โดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน2คนที่เป็น

คนละกลุ่มกับผู้แปลจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยและ

ไม่เคยเห็นแบบทดสอบนี้มาก่อน

 6.สังเคราะห์แบบทดสอบฉบับแปลกลับโดยผู้วิจัยร่วมกับ

ที่ปรึกษาโครงการวิจัยซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการทำงาน

กับผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองมามากกว่า10ปีตรวจสอบ

ดูว่าเนื้อหาการแปลกลับสอดคล้องกับแบบทดสอบต้นฉบับ

หรือไม่

 7.ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ทดสอบตามข้อบ่งใช้ในคู่มือที่

ผ่านขบวนการแปลแล้ว

 8.ทดลองใช้เครื่องมือก่อนนำไปใช้จริง(Instrument

pretest)ในผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจำนวน10คนสัมภาษณ์ความเข้าใจถึง

วิธีการทดสอบความพึงพอใจและความรู้สึกหลังการทดสอบ

เพื่อระบุหาข้อทดสอบที่ทำให้สับสนหรือไม่ชัดเจนในเชิงเนื้อหา

และวัฒนธรรมข้อมูลที่ได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ

และอุปกรณ์การทดสอบ

ระยะที่2กระบวนการศึกษาคุณสมบัติทางการวัดของเครื่องมือ

ทดสอบ

 เครื่องมือที่ใช้ทดสอบประกอบด้วยแบบทดสอบและอุปกรณ์

การทดสอบการทดสอบคุณสมบัติทางการวัดของเครื่องมือ

ประกอบด้วยการหาค่าความเที่ยงด้านความสอดคล้องภายใน

และการหาค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินโดยมีขั้นตอนดังต่อ

ไปนี้

การทดสอบความเที่ยงด้านความสอดคล้องภายใน

 1.ติดต่อและขออนุญาตศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

อัมพฤกษ์-อัมพาตทั้ง6แห่งเพื่อทำการเก็บข้อมูล

 2.นำเครื่องมือไปทดสอบในกลุ่มตัวอย่างผู้พิการอัมพาต

ครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองจำนวน30คน

 3.ข้อมูลที่ได้นำไปสู่การคำนวณหาค่าความสอดคล้อง

ภายในตามวิธีของKuder-Richardson

ภาพที่ 1อุปกรณ์ทดสอบของเครื่องมือFTHUE-Thaiversion

 3.คู่มือการใช้งานที่ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาการ

เคลื่อนไหวขั้นต่ำที่ต้องการของ7ระดับการทำงานคำแนะนำ

ก่อนทำการทดสอบวิธีการทดสอบการเคลื่อนไหวที่สำคัญ

และเกณฑ์การตัดสิน


ขั้นตอนการวิจัย

 ประกอบด้วย2ระยะ

ระยะที่1กระบวนการแปลและทดลองใช้เครื่องมือทดสอบ

 1.ศึกษาเนื้อหาของเครื่องมือทดสอบFTHUE-ฉบับฮ่องกง
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การทดสอบความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน

 1.ผู้วิจัยอบรมฝึกการใช้งานเครื่องมือทดสอบการทำงาน

ของแขนและมือข้างอ่อนแรงในผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกฉบับ

ภาษาไทย(FTHUE–ฉบับภาษาไทย)ให้กับนักกิจกรรมบำบัด

จำนวน2คนเพื่อมาทำหน้าที่ในการประเมินโดยนักกิจกรรม

บำบัดทั้ง2คนนี้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน

ทางคลินิกด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางด้านร่างกาย

มามากกว่า2ปี

 2.นักกิจกรรมบำบัดทั้ง2คนนำเครื่องมือไปทดสอบใน

กลุ่มตัวอย่างผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง

จำนวน30คนโดยคนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการทดสอบในขณะ

เดียวกันนักกิจกรรมบำบัดอีกคนหนึ่งให้คะแนนไปพร้อมกันซึ่ง

เป็นการให้คะแนนโดยอิสระต่อกันคือต่างคนต่างให้คะแนนผล

การทดสอบของตนเอง

 3.ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลการทดสอบที่ได้จากนักกิจกรรม

บำบัดทั้ง2คนมาคำนวณหาค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน

ตามวิธีCohen’sKappacoefficient



การวิเคราะห์ทางสถิติ

 1.สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยเพื่อ

แสดงข้อมูลเชิงสังคมประชากรของกลุ่มตัวอย่าง

 2.ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน(Kuder-

Richardson)เพื่อวิเคราะห์หาความสอดคล้องภายในของ

เครื่องมือทดสอบด้วยสูตรKR-21ซึ่งค่าความสอดคล้องภายใน

>0.90หมายถึงระดับดีเยี่ยม(Excellent)ค่าเท่ากับ0.80–

0.89หมายถึงระดับดีมาก(Verygood)ค่าเท่ากับ0.70–

0.79หมายถึงระดับดี(Good)ค่าเท่ากับ0.60–0.69หมายถึง

มีแนวโน้มต่ำ(Low)และค่าที่น้อยกว่า0.60หมายถึงอยู่ใน

เกณฑ์น่าสงสัย(Questionable)(14)

 3.ค่าดัชนีความสอดคล้องCohen’sKappacoefficient

(K)เพื่อวิเคราะห์หาความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินซึ่งค่าKที่ได้

ตั้งแต่0.76ขึ้นไปถือว่ามีความเที่ยงระดับดีมาก(Excellent)

ค่าKเท่ากับ0.65–0.755ถือว่ามีความเที่ยงระดับดี(Good)

และค่าKเท่ากับ0.40–0.60ถือว่ามีความเที่ยงระดับปาน

กลางหรือพอใช้(Fair)(15)

 

หมายเหตุโครงการวิจัยนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการได้ตามหมายเลขโครงการ
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ผลการศึกษา
กระบวนการแปลคู่มือการใช้และแบบทดสอบ

 พบว่าเนื้อหาในข้อความที่ได้จากการแปลคู่มือการใช้และ

แบบทดสอบจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและการแปลกลับ

มีความหมายสอดคล้องไปในทางเดียวกันแม้ว่าผู้แปลมีการ

เลือกใช้คำศัพท์ที่ต่างกันในบางข้อความแต่ก็สามารถคงความ

หมายที่สำคัญของเนื้อหานั้นไว้ได้เช่นถือ-หิ้วกิน-รับประทาน

ผู้วิจัยทำการปรับแก้เพียงเล็กน้อยในเรื่องของการใช้คำและ

รูปแบบการเรียงลำดับคำในประโยคให้เป็นภาษาที่ชัดเจน

เข้าใจง่ายใช้ภาษาที่เหมาะสมและสามารถคงไว้ซึ่งเนื้อหาที่

ตรงกับต้นฉบับแสดงผลดังตารางที่1

 นอกจากนี้จากการนำแบบทดสอบฉบับที่ผ่านกระบวนการ

แปลข้างต้นไปทดลองใช้กับผู้พิการโรคหลอดเลือดสมองที่

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจำนวน10คนได้ข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงเครื่องมือได้แก่1)ผู้ถูกทดสอบไม่เข้าใจคำสั่งใน

ข้อทดสอบCที่บอกว่าหลีกแขนออกระหว่างสอดเสื้อเข้าใน

กางเกงผู้ถูกทดสอบทำท่าทางไม่ถูกต้องมีลักษณะลังเล

ไม่มั่นใจเนื่องมาจากภาษาที่ใช้ในข้อทดสอบนี้ไม่ชัดเจนทำให้

ผู้ถูกทดสอบไม่เข้าใจคำสั่งชัดเจนไม่ทราบว่าหลีกแขนข้างไหน

โดยผู้ถูกทดสอบท่านหนึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นในหัวข้อนี้ว่าควรบอก

ให้ชัดเจนว่าให้กางแขนข้างไหนและ2)ในข้อทดสอบL1การ

ใช้ตะเกียบ(มือข้างถนัด)ซึ่งมีอุปกรณ์ประกอบการทดสอบคือ

จานและชิ้นโฟมขนาดเท่าลูกเต๋าแต่ปัญหาที่พบจากการทดสอบ

คือสีของจานที่ใช้และชิ้นโฟมลูกเต๋าเป็นสีเดียวกันคือสีขาว

ทำให้ยากต่อการมองแยกชิ้นโฟมลูกเต๋าออกจากพื้นผิวจาน

ข้อเสนอแนะที่ได้ผู้วิจัยทำการปรับปรุงแบบทดสอบให้มี

ความสมบูรณ์มีดังนี้1)กรณีไม่เข้าใจคำสั่งข้อทดสอบCจาก

ข้อความเดิมหลีกแขนออกระหว่างสอดเสื้อเข้าในกางเกงแก้ไข

เป็นกางแขนข้างเสียออกระหว่างใช้แขนข้างดีสอดเสื้อเข้าใน

กางเกงปรับการใช้คำจากเดิมที่ใช้คำว่า“หลีก”เปลี่ยนเป็นใช้

คำว่า“กาง”และเพิ่มข้อความให้ชัดเจนว่าใช้แขนข้างไหน

ทำอะไรและ2)กรณีอุปกรณ์ที่ใช้ไม่เหมาะสมข้อL1ทำการ

เปลี่ยนจานที่ใช้จากเดิมที่ใช้จานสีขาวเปลี่ยนเป็นจานสีเขียว


คุณสมบัติทางการวัดของเครื่องมือ

 จากการนำเครื่องมือทดสอบFTHUE-ฉบับภาษาไทยไป

ทดสอบในกลุ่มตัวอย่างผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือด

สมอง30คนข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างแสดงในตารางที่2

 ข้อมูลการทดสอบที่ได้จากผู้วิจัยในกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ

อัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง30คนถูกนำมา

วิเคราะห์หาความเที่ยงด้านความสอดคล้องภายในด้วยสถิติของ

Kuder-Richardsonได้ค่าความเที่ยงด้านความสอดคล้อง

ภายในเท่ากับ0.83(p<0.01)ค่าที่ได้จัดอยู่ในระดับดีมาก

 ข้อมูลการทดสอบโดยนักกิจกรรมบำบัดจำนวน2คนใน
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กลุ่มตัวอย่างผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง

30คนถูกนำมาวิเคราะห์ค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินด้วย

สถิติCohen’sKappa(K)ได้ค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน

เท่ากับ0.96(p<0.01)จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 เวลาเฉลี่ยในการทำการทดสอบแต่ล่ะครั้งของเครื่องมือ

ทดสอบความสามารถในการทำงานของแขนและมือฉบับ

ภาษาไทยโดยรวมใช้เวลา10±5.62นาที(รวมเวลาพักเตรียม

อุปกรณ์และระหว่างเปลี่ยนกิจกรรม)เวลาทดสอบรวมใกล้เคียง

กันทั้งในกลุ่มทดสอบ(10คน)และกลุ่มตัวอย่างจริง(30คน)


บทวิจารณ์
 กระบวนการแปลเครื่องมือทดสอบการทำงานของแขนและ

มือข้างอ่อนแรงในผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกฉบับฮ่องกงให้เป็น

ภาษาไทย(FTHUE-ฉบับภาษาไทย)โดยอ้างอิงกระบวนการ

แปลของGjersingและคณะ(16)ที่ได้เสนอแนวคิดการดัดแปลง

เครื่องมือจากต่างบริบทมาใช้ในบริบทที่มีความแตกต่างกันทาง

เชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบเรียกกระบวนการ

นี้ว่าcrosscultureadaptationofresearchinstrumentใน

การลดความคลาดเคลื่อนและทำให้เกิดความเท่าเทียมกันของ

เครื่องมือทดสอบโดยเฉพาะความเหมาะสมทางวัฒนธรรม

ตารางที่ 1เปรียบเทียบการแปลและการแปลกลับของแบบทดสอบFTHUE-HKต้นฉบับ

ตารางที่ 2ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างชุดหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
ทดสอบ(N=30)
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สิ่งแวดล้อมของผู้ถูกทดสอบจัดเป็นกระบวนการแปลที่มี

ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานถูกนำไปใช้ในงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาเครื่องมือไปใช้ในต่างบริบทในหลายๆงานวิจัย(16-18)

อีกทั้งผู้ที่ทำหน้าที่แปลในแต่ละขั้นตอนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่าน

การคัดเลือกแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมทำให้เนื้อหาการแปล

ที่ได้สามารถคงไว้ซึ่งแนวคิดคุณสมบัติและประสิทธิภาพการ

ทดสอบได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับทั้งนี้เครื่องมือFTHUE-ฉบับ

ฮ่องกงนี้ผ่านการศึกษาความตรงตามเนื้อหา(contentvalidity)

และความตรงตามสถานการณ์ปัจจุบัน(concurrentvalidity)

มาแล้วดังการศึกษาของFongและคณะ(13)ซึ่งผลที่ได้เป็นที่

ยอมรับรวมไปถึงลักษณะกิจกรรมการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปคุ้นเคยและเข้าใจ

กันดีและภาษาที่ใช้ในแบบทดสอบเป็นคำศัพท์พื้นฐานไม่ซับซ้อน

และไม่ใช้คำศัพท์เฉพาะในทางคลินิกผู้แปลจึงสามารถเข้าใจ

ได้ง่ายและถ่ายทอดการแปลออกมาได้สอดคล้องเป็นไปใน

ทางเดียวกันนอกจากนี้กระบวนการแปลได้ดำเนินการโดย

วิธีมาตรฐานและมีการปรับอุปกรณ์ทดสอบให้เหมาะสมเชื่อได้

ว่าเครื่องมือทดสอบการทำงานของแขนและมือข้างอ่อนแรงใน

ผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกฉบับภาษาไทยนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ

เครื่องมือต้นฉบับมากที่สุดขณะเดียวกันก็เหมาะสมที่จะใช้กับ

ผู้รับบริการในบริบทของคนไทยด้วย

 จากผลการศึกษาค่าความสอดคล้องภายในของเครื่องมือ

ทดสอบการทำงานของแขนและมือข้างอ่อนแรงในผู้พิการ

อัมพาตครึ่งซีกฉบับภาษาไทย(FTHUE-ฉบับภาษาไทย)ที่ได้

อยู่ในระดับดีมาก(r=0.83,p<0.01)อาจเนื่องมาจากเครื่องมือ

ทดสอบต้นฉบับที่เป็นฉบับฮ่องกงถูกพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ

การทดสอบมาเป็นอย่างดีเพื่อนำมาใช้ทดสอบกับชาวเอเชีย

โดยเฉพาะชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงซึ่ง

ความเที่ยงด้านความสอดคล้องภายในของเครื่องมือนี้เมื่อทดสอบ

กับคนฮ่องกงแล้วถือว่าอยู่ในระดับดี(13)อีกทั้งเป็นการพัฒนาขึ้น

โดยกลุ่มนักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้พิการทางด้านร่างกายดังนั้นเมื่อนำเครื่องมือทดสอบFTHUE–

ฉบับฮ่องกงเข้าสู่กระบวนการแปลให้เป็นภาษาไทยและแปล

กลับอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานย่อมส่งผลทำให้

เครื่องมือFTHUE-ฉบับภาษาไทยมีทั้งความตรงตามเนื้อหา

(Contentvalidity)และความตรงตามโครงสร้าง(Construct

validity)ใกล้เคียงกับของเดิมจึงสามารถให้ข้อมูลจากการ

ทดสอบได้เสมือนกับการทดสอบด้วยเครื่องมือต้นฉบับและยัง

สามารถใช้ได้ดีกับคนไทยซึ่งมีขนบธรรมเนียมการดำเนินชีวิต

ประจำวันแบบชาวเอเชียคล้ายคลึงกับคนฮ่องกงเช่นกัน

 นอกจากนี้Fongและคณะ(13)ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าความ

แตกต่างของอายุเพศซีกของร่างกายที่อ่อนแรงระยะเวลา

การดำเนินโรคหรือข้างของมือที่ถนัดไม่ได้รับผลกระทบจาก

การใช้เครื่องมือนี้ทดสอบเพราะการใช้เครื่องมือเป็นการทดสอบ

จากการทดลองปฏิบัติจริงในแต่ละบุคคลและการแปลผลก็

บ่งบอกเพียงว่าผ่านหรือไม่ผ่านโดยมีข้อบ่งชี้การแปลผล

อย่างชัดเจนว่าผ่านหมายถึงผู้ถูกทดสอบทำอย่างไรบ้างและ

ไม่ผ่านหมายถึงผู้ถูกทดสอบไม่สามารถทำตามเกณฑ์ที่กำหนด

ได้เป็นต้นดังนั้นเครื่องมือนี้จึงสามารถประยุกต์ใช้ในทาง

คลินิกได้กับผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกได้หลากหลายช่วงอายุระยะ

เวลาที่เกิดอาการมือข้างถนัดหรือซีกของร่างกายที่อ่อนแรง

เป็นต้น

 จากผลการศึกษาความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินของเครื่องมือ

ทดสอบการทำงานของแขนและมือข้างอ่อนแรงในผู้พิการ

อัมพาตครึ่งซีกฉบับภาษาไทย(FTHUE-ฉบับภาษาไทย)ค่าที่

ได้จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม(r=0.96, p<0.01)อาจเนื่องมาจาก

ผู้ประเมินทั้ง2คนมีความรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ

นี้เป็นอย่างดีตามเกณฑ์การใช้เครื่องมือและลักษณะของ

กิจกรรมทดสอบเป็นกิจกรรมการดำเนินชีวิตทั่วไปในชีวิต

ประจำวันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปคุ้นเคยจึงช่วยให้ผู้ประเมินสามารถ

ทำความเข้าใจรูปแบบการทดสอบได้ง่ายรวมไปถึงระบบการ

ให้คะแนนที่ให้ผู้ประเมินเลือกเพียง2ตัวเลือกคือผ่าน(+)ซึ่ง

หมายถึงสามารถทำการเคลื่อนไหวในข้อนั้นได้สำเร็จตามเกณฑ์

และไม่ผ่าน(-)ซึ่งหมายถึงไม่สามารถทำการเคลื่อนไหวในข้อ

ทดสอบนั้นได้ตามเกณฑ์ทำให้ผู้ประเมินสามารถตัดสินใจ

ได้ง่ายในการให้คะแนนสอดคล้องกับงานวิจัยของZivainaและ

คณะ(19)ที่พบว่าการประเมินที่มีรูปแบบการให้คะแนนเป็น2

ค่า(Dichotomousscales)จะให้ค่าความเที่ยงที่สูงกว่าการ

ประเมินที่มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบซับซ้อนหรือเป็นแบบ

Ordinalscalesส่งผลให้ค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินที่ได้

มีค่าสูง

 ดังนี้เครื่องมือทดสอบFTHUE-ฉบับภาษาไทยที่พัฒนานี้

ใช้เวลาในการทำการทดสอบแต่ละครั้งประมาณ10นาทีซึ่ง

เวลาที่ใช้ใกล้เคียงกับการทำการทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบ

ต้นฉบับFTHUE-ฉบับฮ่องกงซึ่งได้ใช้เวลาทดสอบประมาณ

10นาทีต่อครั้งเช่นกัน(13)ซึ่งเวลาที่ใช้ทดสอบในแต่ละกิจกรรม

ใกล้เคียงกันเกือบทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าการปรับเครื่องมือนี้

มาใช้ในบริบทของคนไทยมีความเหมาะสมและเป็นไปได้

ใกล้เคียงกับเครื่องมือต้นฉบับที่ใช้ทดสอบกับคนฮ่องกง

 สำหรับเครื่องมือทดสอบนี้ผู้วิจัยได้หาอุปกรณ์การทดสอบ

มาตามข้อบ่งใช้ของคู่มือการใช้งานวัสดุส่วนใหญ่จะมีขนาด

กำหนดมาตรฐานการใช้งานไว้ การที่ผู้บำบัดที่อยู่ตาม

โรงพยาบาลหรือสถานฟื้นฟูอื่นๆจะทำใช้เองโดยไม่มีคู่มือนั้น

จะทำให้การทดสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานได้แม้อุปกรณ์

บางอย่างจะเป็นเครื่องมือทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ตามเช่น

ช้อนหรือตะเกียบแต่เมื่อทำการทดสอบจนครบขบวนการแล้ว
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อาจทำให้ค่าที่ได้แตกต่างไปจากต้นฉบับเดิมและทำให้การ

แปลผลผิดพลาดได้ดังนั้นหากผู้บำบัดมีความประสงค์จะใช้

เครื่องมือนี้สามารถติดต่อขอคู่มือการใช้จากผู้วิจัยได้

 สรุปเครื่องมือทดสอบการทำงานของแขนและมือข้างอ่อน

แรงของผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกฉบับภาษาไทย(FTHUE-ฉบับ

ภาษาไทย)มีค่าความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับดีมากและ

ค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมผู้บำบัด

สามารถพิจารณาใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับความสามารถใน

การทำงานของแขนและมือสำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจาก

โรคหลอดเลือดสมองคนไทยในทางคลินิกได้รวมไปถึงอัมพาต

ครึ่งซีกจากสาเหตุอื่นๆเช่นผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจากการได้รับ

บาดเจ็บที่สมองเป็นต้น
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