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ความสอดคล้องภายใน และความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินของ
เครื่องมือทดสอบการทำงานของแขนและมือข้างอ่อนแรงใน
ผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก ฉบับภาษาไทย
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ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Internal Consistency and Inter-rater
Reliability of the Functional Test for
Hemiplegic Upper Extremity in Persons
with Hemiplegia – Thai Version
Pingmuang P, Chinchai P, Dhippayom JP
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Associated Medical Sciences, Chiang Mai University

ABSTRACT
Objectives: The objectives of this study were to
translate the Functional Test for Hemiplegic Upper
Extremity – Hong Kong version (FTHUE-HK) into
Thai version and to study the psychometric
properties of the instrument including internal
consistency and inter-rater reliabilities.
Study design: Developmental research design
Settings: Rehabilitation centers in Chiang Mai and
Lampang provinces and Department of
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
translation process conducted following the
standard procedure. The translated instrument was
tested its psychometric properties with 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
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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:  เพื่อแปลเครื่องมือ the Functional Test for
Hemiplegic Upper Extremity – ฉบั บ ฮ่ อ งกงที่ เ ป็ น ภาษา
อังกฤษ ให้เป็นภาษาไทย และศึกษาคุณสมบัติทางการวัดของ
เครื่ อ งมื อ ทดสอบที่ แ ปลแล้ ว ได้ แ ก่ ความเที่ ย งด้ า นความ
สอดคล้องภายใน และความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน
รูปแบบการวิจัย:  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานที่ดำเนินการวิจัย:  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดลำปาง และภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่าง:  ผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง
จำนวน 30 คน ที่รับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้พิการใน
ชุมชนจำนวน 6 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง
วิธีการศึกษา: ผู้วิจัยขออนุญาตการแปลเครื่องมือจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ แล้วเข้าสู่ขบวนการแปลตามวิธีการมาตรฐาน จากนั้น
นำเครื่องมือที่แปลแล้วไปหาค่าคุณสมบัติทางการวัด โดยทำ
การทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจำนวน 30
คน ซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ Kuder-Richardson และ Cohen’s Kappa
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Coefficient
ผลการศึกษา:  ด้านการแปลเครื่องมือพบว่า เนื้อหาการแปล
และการแปลกลับมีความหมายสอดคล้องไปในทางเดียวกัน
แม้ว่าผู้แปลเลือกใช้คำศัพท์ที่ต่างกันในบางข้อความ แต่ก็คง
ความหมายสำคัญของเนื้อหานั้นไว้ ผู้วิจัยทำการปรับแก้การใช้
คำและรูปแบบการเรียงลำดับคำในประโยคเล็กน้อย เพื่อให้มี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย การทดสอบคุณสมบัติทางการวัดของ
เครื่องมือ พบว่า เครื่องมือทดสอบการทำงานของแขนและมือ
ข้างอ่อนแรงในผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก ฉบับภาษาไทย (FTHUEฉบับภาษาไทย) มีค่าความเที่ยงด้านความสอดคล้องภายใน
เท่ากับ 0.83 (p<0.01) จัดอยู่ในระดับดีมาก และมีค่าความ
เที่ยงระหว่างผู้ประเมินเท่ากับ 0.96 (p<0.01) อยู่ในเกณฑ์
ดีเยี่ยม
สรุปผลการศึกษา: การทดสอบคุณสมบัติทางการวัดของ
เครื่องมือ FTHUE - ฉบับภาษาไทยที่ได้มีค่าสูง ผู้บำบัดสามารถ
พิจารณาใช้เครื่องมือนี้ในการประเมินการทำงานของแขนและ
มือสำหรับผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีกในบริบทของสังคมไทยได้
คำสำคัญ: การเคลื่อนไหวของแขนและมือ, โรคหลอดเลือด
สมอง, การทำงานของมือ

สามารถ หรือพิจารณาการควบคุมกล้ามเนื้อในแต่ละกลุ่มขณะ
ที่เคลื่อนไหวทำกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย ในปัจจุบันมีเครื่องมือ
การประเมิ น เพี ย งไม่ กี่ รู ป แบบที่ นำมาใช้ ใ นการทดสอบการ
เคลื่อนไหว โดยเฉพาะในส่วนของแขนและมือในผู้ป่วยอัมพาต
ครึ่งซีก ตัวอย่างเช่น The Fugl Meyer Assessment (FMA)
และ Action Arm Research Test (AART) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ทดสอบมาตรฐานที่ใช้ทดสอบการฟื้นตัวของระบบประสาท
สั่งการของรยางค์ท่อนบนในผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก แต่ไม่ได้เป็น
การทดสอบถึงความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนิ น ชี วิ ต ประจำวั น ที่ แ ท้ จ ริ ง อี ก ทั้ ง ยั ง ใช้ เ วลานานในการ
ประเมิน(5-8) แบบทดสอบ Minnesota Manual Dexterity Test
(MMDT) และ Nine-hole Peg Test (NPT) ที่ไม่มีการทดสอบ
ของแขนส่วนต้น ทำให้ได้ผลการทดสอบที่ไม่ครอบคลุมถึงแขน
และมือทั้งหมด(9) รวมไปถึง Jebsen Hand Function Test
(JHFT) ที่บางข้อทดสอบยากเกินไปสำหรับทดสอบในผู้ป่วย
อั ม พาตครึ่ ง ซี ก โรคหลอดเลื อ ดสมองที่ มี ร ะยะการฟื้ น ตั ว
แตกต่างกัน หรือมีการฟื้นตัวเพียงบางส่วน โดยเฉพาะผู้ป่วย
ในระยะแรก(10)
The Functional Test for the Hemiplepic Upper
Extremity (FTHUE)(11) เป็นเครื่องมือทดสอบการทำงานโดยรวม
ทั้งแขนและมือด้านอ่อนแรงในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก พัฒนา
ขึ้นครั้งแรกที่ Rancho Los Amigos Hospital ประเทศสหรัฐ
อเมริกา เพื่อใช้ทดสอบการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ตั้งแต่ในระยะที่แขนและมือไม่มีการเคลื่อนไหวไปจนถึงระยะที่
สามารถแยกการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดย
เป็นการพิจารณารูปแบบการฟื้นตัวการเคลื่อนไหวผ่านการทำ
กิจกรรมที่มีเป้าหมาย ประกอบด้วย 18 กิจกรรมทดสอบ ใน 7
ระดับความสามารถ เรียงตามลำดับความยาก แต่ละกิจกรรม
ทดสอบมีพื้นฐานแนวคิดมาจากพัฒนาการด้านการฟื้นตัวการ
เคลื่อนไหวในผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองของ Brunnstrom
ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 2 ค่า คือ ผ่าน (+) และ
ไม่ผ่าน (-) เครื่องมือทดสอบนี้ Winstein และคณะ(12) นำไป
ทดลองใช้ พบข้อบกพร่องของเครื่องมือทดสอบคือ ข้อทดสอบ
มีหลายข้อทำให้ใช้เวลานานในการประเมิน ซึ่งใช้เวลาประมาณ
30 - 45 นาที
Fong และคณะ(13) พัฒนาเครื่องมือทดสอบ FTHUE -ฉบับ
ฮ่องกง ในปี 2004 เพื่อใช้ทดสอบผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกในชุมชน
ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยปรับกิจกรรมทดสอบให้เหลือ
เพียง 14 กิจกรรม และปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
เชิงวัฒนธรรมกับชาวเอเชีย การทดสอบแต่ละครั้งใช้เวลา 10 นาที
การสร้างหรือพัฒนาแบบทดสอบการทำงานของแขนและมือ
ขึ้นเองในประเทศไทยมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น งบประมาณ
ในกระบวนการสร้างหรือพัฒนา อีกทั้งต้องใช้เวลานาน การนำ
แบบประเมินที่นิยมใช้ในต่างประเทศมาผ่านกระบวนการแปล
หรือปรับทางวัฒนธรรมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้
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อัมพาตครึ่งซีกมีสาเหตุส่วนใหญ่จากโรคของหลอดเลือด
สมอง ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทย ในปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2552 พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
ในประชากรไทยอยู่ ที่ 21.04 ต่ อ ประชากรหนึ่ ง แสนคน และ
เพิ่มเป็น 36.13 ในปี พ.ศ. 2556 ส่วนอัตราการป่วยด้วยโรค
หลอดเลือดสมอง พบผู้ป่วยจำนวน 277.67 ราย ต่อประชากร
หนึ่งแสนคนในปี พ.ศ. 2552 และเพิ่มจำนวนเป็น 366.81 ราย
ในปี พ.ศ. 2556(1) จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการการบำบัดฟื้นฟู
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย(2-4)
โรคหลอดเลือดสมองส่งผลให้ร่างกายเกิดความบกพร่อง
การควบคุมการเคลื่อนไหวและการรับความรู้สึกของข้างที่เป็น
อัมพาต มีปัญหาด้านการมองเห็น การพูด รวมทั้งความสามารถ
ทางสมองอื่น ๆ จากความบกพร่องเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ความ
สามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย
ลดลง โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นการเคลื่อนไหวของส่วนรยางค์
ท่อนบนที่ประกอบไปด้วย การเคลื่อนไหวของหัวไหล่ แขน และ
มือ ไม่ว่าจะเป็นการยกของ การหยิบจับ การเขียน เล่นเปียโน
หรือการทำงานฝีมือที่ละเอียด เป็นต้น
การประเมินการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่สมอง
หลังการฟื้นตัวจะไม่สามารถประเมินแยกทีละส่วนของข้อต่อได้
แต่สามารถทำได้โดยให้ผู้ป่วยทำการเคลื่อนไหวเองตามความ
J Thai Rehabil Med 2016; 26(2)
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เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในทางคลินิกและการศึกษาวิจัย ด้วย
จุดเด่นของเครื่องมือทดสอบ FTHUE-ฉบับฮ่องกงที่เป็นการ
ทดสอบการเคลื่อนไหวโดยรวมของทั้งแขนและมือ ไม่ได้เป็น
การพิจารณาแยกส่วน ใช้งานง่าย ใช้เวลาน้อยในการประเมิน
แต่ละครั้ง อุปกรณ์ทดสอบราคาไม่แพง และสามารถใช้ทดสอบ
ได้กับผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกที่มีระดับความรุนแรงแตกต่างกัน
ได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งเครื่องมือทดสอบนี้ยังไม่มีการนำมา
ใช้หรือดัดแปลงเป็นฉบับภาษาไทยมาก่อน
อนึ่ง เครื่องมือ FTHUE-ฉบับฮ่องกง ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติทางการวัดของเครื่องมือด้านความตรงตามเนื้อหา
(content validity) และความตรงตามสถานการณ์ ปั จ จุ บั น
(concurrent validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มนักกิจกรรม
บำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีความบกพร่อง
ของระบบประสาท ด้วยวิธีวิเคราะห์ข้อทดสอบ (item analysis)
ประกอบกับผลจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว(Kinematic
analysis) ในห้องทดลองด้วย Three-sensor OPTOTRAK
Internal Coordinate System(13) จึงไม่จำเป็นต้องศึกษาซ้ำ
การศึกษาครั้งนี้สนใจศึกษาเฉพาะความเที่ยง (Reliability) ของ
เครื่องมือด้านความสอดคล้องภายใน (internal consistency)
เพื่อจะทำให้เห็นว่าหัวข้อทดสอบย่อยภายในเครื่องมือนี้มีความ
สอดคล้องกัน เป็นการทดสอบหรือวัดในเรื่องเดียวกัน และศึกษา
ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater reliability) เพื่อดูความ
เที่ยงของเครื่องมือทดสอบที่แปลนี้ว่ามีความคงที่หรือไม่ เมื่อใช้
ผู้ประเมินคนละคนกัน
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อทำการแปลเครื่องมือ
ทดสอบ FTHUE-ฉบับฮ่องกง ให้เป็นภาษาไทย พร้อมกับทดสอบ
ความสอดคล้องภายในและความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินของ
เครื่องมือที่แปลแล้ว ซึ่งฮ่องกงเป็นเขตการปกครองพิเศษของ
ประเทศจีนที่มีวัฒนธรรมและลักษณะกิจกรรมการดำเนินชีวิต
คล้ายคลึงกับคนไทย จึงมีความเหมาะสมในการนำเครื่องมือ
ทดสอบนี้ ม าใช้ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารในประเทศไทย และจะเป็ น
เครื่องมือมาตรฐานสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของแขนและมือ หรือนักกิจกรรมบำบัดสำหรับนำมาใช้ในผู้รับ
บริการโรคหลอดเลือดสมอง

วัดทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 6) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ พิ ก ารชุ ม ชน เทศบาลตำบลป่ า แดด อ.เมื อ ง จ.เชี ย งใหม่
คั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ ก าร
คัดเข้าและคัดออก ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน
เกณฑ์คัดเข้า
เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เกิด
อาการเป็นครั้งแรก (ไม่ได้เกิดจากการเป็นซ้ำ)
อายุตั้งแต่ 20 - 80 ปี เพราะอายุที่มากเกินไปอาจมีปัญหา
ทางร่างกายอื่น ๆ ที่กระทบต่อผลการทดลองได้
สามารถเข้าใจและทำตามคำสั่งได้ ทดสอบโดยการใช้คำสั่ง
ง่าย ๆ ให้ทำตาม
ไม่มีปัญหาการได้ยิน ทดสอบโดยดูการตอบสนองในการ
สนทนา 3-4 ประโยค และไม่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการ
มองเห็น ทดสอบโดยการให้มองรูปภาพง่าย ๆ แล้วบอก
ชื่อภาพ อย่างน้อย 3 ภาพ
เกณฑ์คัดออก
กลุ่มผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ
global aphasia รวมถึง receptive aphasia เนื่องจาก
มีปัญหาความเข้าใจในการทำตามคำสั่ง
เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะไม่รู้สึกตัว (comatose) หรือป่วยด้วย
โรค metabolic disorders ระยะเฉียบพลัน เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง เป็นต้น
ร่างกายเป็นอัมพาตทั้งสองซีก
มีอาการแทรกซ้อน เช่น severe visual-spatial disorders,
musculoskeletal injuries หรือ arthritis ของข้อต่อในรยางค์
ส่วนบน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชุดทดสอบการทำงานของ
แขนและมือข้างอ่อนแรงในผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 3 ส่วน คือ 1) แบบทดสอบ (FTHUE-ฉบับภาษาไทย)
2) อุปกรณ์ทดสอบ และ 3) คู่มือการใช้งาน ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ดังนี้
1. แบบทดสอบการทำงานของแขนและมือข้างอ่อนแรงใน
ผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก ฉบับภาษาไทย (FTHUE-ฉบับภาษาไทย)
เป็นแบบทดสอบที่ผ่านการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
และตรวจสอบเนื้อหา การใช้คำและรูปแบบการทดสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ประกอบด้วยกิจกรรมทดสอบ 14 ข้อ เรียงตาม
ลำดับความยาก 7 ระดับ ดังนี้
1. ไม่มีการเคลื่อนไหว
2. เริ่มมีการเคลื่อนไหวที่เกิดจากปฏิกิริยาเชื่อมโยงอัตโนมัติ
3. ยกมือขึ้นมาวางบนตักตนเอง
4. แขนข้างเสียกางออก ขณะที่แขนข้างดีกำลังสอดเสื้อ
	    เข้าในกางเกง

วิธีการศึกษา

กลุ่มประชากร
คือ ผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับ
การรักษาที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนจำนวน 6 แห่ง คือ
1) คลิ นิ ก ชุ ม ชนอบอุ่ น เทศบาลตำบลหนองป่ า ครั่ ง อ.เมื อ ง
จ.เชียงใหม่ 2) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการอัมพฤกษ์-อัมพาต
วัดห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 3) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงานประจำภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 4) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้พิการเทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 5) ศูนย์
ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ป่ ว ยอั ม พฤกษ์ - อั ม พาตและปฏิ บั ติ ธ รรม
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5. หิ้วกระเป๋าค้างไว้ 15 วินาที
6. มือข้างเสียจับขวดโหลให้มั่นคง ขณะใช้มือข้างดีเปิดฝา
7. แสดงท่าบิดผ้าขี้ริ้วด้วย Putty
8. หยิบแท่งไม้รูปลูกบาศก์ใส่กล่องทีละชิ้น
9. ตักลูกแก้ว 2 ลูกในชาม แล้วยกขึ้นแตะริมฝีปาก
10. ยกกล่องอาหารเช้าวางบนชั้นวางของ-ยกกลับ
11. ยกแก้วน้ำขึ้นจิบน้ำ
12. หมุนไขเปิดล็อคกุญแจ
13. ใช้ตะเกียบคีบชิ้นโฟมลูกเต๋า
14. หยิบไม้หนีบผ้าไปหนีบที่กล่องทีละอัน
ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ผ่าน (+) หมายถึง ผู้ถูกทดสอบ
สามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งในกิจกรรมทดสอบนั้นได้สำเร็จ
ตามเกณฑ์ และไม่ผ่าน (-) หมายถึง ผู้ถูกทดสอบไม่สามารถ
ทำการเคลื่อนไหวในกิจกรรมทดสอบนั้นได้สำเร็จ
2. อุปกรณ์ทดสอบ (ภาพที่ 1) ซึ่งประกอบด้วย กระเป๋าแบบ
มีหูหิ้ว ใส่น้ำหนัก 1 ปอนด์ ขวดโหลพลาสติกเส้นรอบวงขนาด
10 นิ้ ว มี ฝ าปิ ด แบบเกลี ย ว ดิ น น้ำ มั น บริ ห ารมื อ (Putty)
ความหนืดระดับกลาง 20 ออนซ์ แท่งไม้รูปลูกบาศก์ขนาด 1
ลูกบาศก์นิ้ว 5 ก้อน กล่องอาหารเช้า (6x2x9 นิ้ว) และชั้นวาง
แผ่ น ไม้ (12x8 นิ้ ว ) ลู ก กุ ญ แจ แผ่ น ลู ก บิ ด ประตู ตะเกี ย บ
จาน ชาม ช้ อ น แก้ ว น้ำ ลู ก แก้ ว ชิ้ น โฟมลู ก เต๋ า ขนาด 1
ลูกบาศก์นิ้ว และไม้หนีบผ้า โดยอุปกรณ์ทั้งหมดจะบรรจุใน
กล่อง 14x20x13 นิ้ว

2. ขออนุญาตแปลเครื่องมือจากผู้พัฒนาเครื่องมือ FTHUEฉบับฮ่องกง ให้เป็นภาษาไทย
3. แปลคู่มือการใช้เครื่องมือและแบบทดสอบจากต้นฉบับ
ที่ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษให้ เ ป็ น ภาษาไทย โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
ภาษาที่มีความถนัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Bilingual
translators) จำนวน 2 คน
4. สังเคราะห์การแปลฉบับภาษาไทย โดยผู้วิจัยร่วมกับ
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการทำงาน
กับผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองมามากกว่า 10 ปี รวบรวม
และสังเคราะห์เนื้อหาการแปลให้เป็นที่เข้าใจได้ง่าย
5. แปลกลับแบบทดสอบ (Back translation) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน ที่เป็น
คนละกลุ่มกับผู้แปลจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยและ
ไม่เคยเห็นแบบทดสอบนี้มาก่อน
6. สังเคราะห์แบบทดสอบฉบับแปลกลับ โดยผู้วิจัยร่วมกับ
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการทำงาน
กับผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองมามากกว่า 10 ปี ตรวจสอบ
ดูว่าเนื้อหาการแปลกลับสอดคล้องกับแบบทดสอบต้นฉบับ
หรือไม่
7. ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ทดสอบ ตามข้อบ่งใช้ในคู่มือที่
ผ่านขบวนการแปลแล้ว
8. ทดลองใช้ เ ครื่ อ งมื อ ก่ อ นนำไปใช้ จ ริ ง (Instrument
pretest) ในผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจำนวน 10 คน สัมภาษณ์ความเข้าใจถึง
วิธีการทดสอบ ความพึงพอใจและความรู้สึกหลังการทดสอบ
เพื่อระบุหาข้อทดสอบที่ทำให้สับสนหรือไม่ชัดเจนในเชิงเนื้อหา
และวัฒนธรรม ข้อมูลที่ได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ
และอุปกรณ์การทดสอบ
ระยะที่ 2 กระบวนการศึกษาคุณสมบัติทางการวัดของเครื่องมือ
ทดสอบ
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบประกอบด้วย แบบทดสอบและอุปกรณ์
การทดสอบ การทดสอบคุณสมบัติทางการวัดของเครื่องมือ
ประกอบด้วย การหาค่าความเที่ยงด้านความสอดคล้องภายใน
และการหาค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน โดยมีขั้นตอนดังต่อ
ไปนี้
การทดสอบความเที่ยงด้านความสอดคล้องภายใน
1. ติ ด ต่ อ และขออนุ ญ าตศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ พิ ก าร
อัมพฤกษ์-อัมพาตทั้ง 6 แห่ง เพื่อทำการเก็บข้อมูล
2. นำเครื่องมือไปทดสอบในกลุ่มตัวอย่างผู้พิการอัมพาต
ครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 30 คน
3. ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ นำไปสู่ ก ารคำนวณหาค่ า ความสอดคล้ อ ง
ภายในตามวิธีของ Kuder-Richardson

ภาพที่ 1 อุปกรณ์ทดสอบของเครื่องมือ FTHUE-Thai version

3. คู่มือการใช้งาน ที่ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาการ
เคลื่อนไหวขั้นต่ำที่ต้องการของ 7 ระดับการทำงาน คำแนะนำ
ก่อนทำการทดสอบ วิธีการทดสอบ การเคลื่อนไหวที่สำคัญ
และเกณฑ์การตัดสิน
ขั้นตอนการวิจัย
ประกอบด้วย 2 ระยะ
ระยะที่ 1 กระบวนการแปลและทดลองใช้เครื่องมือทดสอบ
1. ศึกษาเนื้อหาของเครื่องมือทดสอบ FTHUE-ฉบับฮ่องกง
J Thai Rehabil Med 2016; 26(2)
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การทดสอบความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน
1. ผู้วิจัยอบรมฝึกการใช้งานเครื่องมือทดสอบการทำงาน
ของแขนและมือข้างอ่อนแรงในผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก ฉบับ
ภาษาไทย (FTHUE – ฉบับภาษาไทย) ให้กับนักกิจกรรมบำบัด
จำนวน 2 คน เพื่อมาทำหน้าที่ในการประเมิน โดยนักกิจกรรม
บำบัดทั้ง 2 คนนี้ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ทางคลินิกด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางด้านร่างกาย
มามากกว่า 2 ปี
2. นักกิจกรรมบำบัดทั้ง 2 คน นำเครื่องมือไปทดสอบใน
กลุ่มตัวอย่างผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง
จำนวน 30 คน โดยคนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ ในขณะ
เดียวกันนักกิจกรรมบำบัดอีกคนหนึ่งให้คะแนนไปพร้อมกัน ซึ่ง
เป็นการให้คะแนนโดยอิสระต่อกัน คือต่างคนต่างให้คะแนนผล
การทดสอบของตนเอง
3. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลการทดสอบที่ได้จากนักกิจกรรม
บำบัดทั้ง 2 คน มาคำนวณหาค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน
ตามวิธี Cohen’s Kappa coefficient

ผลการศึกษา

กระบวนการแปลคู่มือการใช้และแบบทดสอบ
พบว่าเนื้อหาในข้อความที่ได้จากการแปลคู่มือการใช้และ
แบบทดสอบจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและการแปลกลับ
มีความหมายสอดคล้องไปในทางเดียวกัน แม้ว่าผู้แปลมีการ
เลือกใช้คำศัพท์ที่ต่างกันในบางข้อความ แต่ก็สามารถคงความ
หมายที่สำคัญของเนื้อหานั้นไว้ได้ เช่น ถือ-หิ้ว กิน-รับประทาน
ผู้วิจัยทำการปรับแก้เพียงเล็กน้อย ในเรื่องของการใช้คำ และ
รู ป แบบการเรี ย งลำดั บ คำในประโยค ให้ เ ป็ น ภาษาที่ ชั ด เจน
เข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่เหมาะสม และสามารถคงไว้ซึ่งเนื้อหาที่
ตรงกับต้นฉบับ แสดงผลดังตารางที่ 1
นอกจากนี้จากการนำแบบทดสอบฉบับที่ผ่านกระบวนการ
แปลข้ า งต้ น ไปทดลองใช้ กั บ ผู้ พิ ก ารโรคหลอดเลื อ ดสมองที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จำนวน 10 คน ได้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ได้ แ ก่ 1) ผู้ ถู ก ทดสอบไม่ เ ข้ า ใจคำสั่ ง ใน
ข้อทดสอบ C ที่บอกว่า หลีกแขนออกระหว่างสอดเสื้อเข้าใน
กางเกง ผู้ ถู ก ทดสอบทำท่ า ทางไม่ ถู ก ต้ อ ง มี ลั ก ษณะลั ง เล
ไม่มั่นใจ เนื่องมาจากภาษาที่ใช้ในข้อทดสอบนี้ไม่ชัดเจน ทำให้
ผู้ถูกทดสอบไม่เข้าใจคำสั่งชัดเจน ไม่ทราบว่าหลีกแขนข้างไหน
โดยผู้ถูกทดสอบท่านหนึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นในหัวข้อนี้ว่าควรบอก
ให้ชัดเจนว่าให้กางแขนข้างไหน และ 2) ในข้อทดสอบ L1 การ
ใช้ตะเกียบ (มือข้างถนัด) ซึ่งมีอุปกรณ์ประกอบการทดสอบคือ
จานและชิ้นโฟมขนาดเท่าลูกเต๋า แต่ปัญหาที่พบจากการทดสอบ
คือ สีของจานที่ใช้และชิ้นโฟมลูกเต๋าเป็นสีเดียวกัน คือสีขาว
ทำให้ยากต่อการมองแยกชิ้นโฟมลูกเต๋าออกจากพื้นผิวจาน
ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ ผู้ วิ จั ย ทำการปรั บ ปรุ ง แบบทดสอบให้ มี
ความสมบูรณ์ มีดังนี้ 1) กรณีไม่เข้าใจคำสั่ง ข้อทดสอบ C จาก
ข้อความเดิม หลีกแขนออกระหว่างสอดเสื้อเข้าในกางเกง แก้ไข
เป็น กางแขนข้างเสียออกระหว่างใช้แขนข้างดีสอดเสื้อเข้าใน
กางเกง ปรับการใช้คำ จากเดิมที่ใช้คำว่า “หลีก” เปลี่ยนเป็นใช้
คำว่ า “กาง” และเพิ่ ม ข้ อ ความให้ ชั ด เจนว่ า ใช้ แ ขนข้ า งไหน
ทำอะไร และ 2) กรณีอุปกรณ์ที่ใช้ไม่เหมาะสม ข้อ L1 ทำการ
เปลี่ยนจานที่ใช้ จากเดิมที่ใช้จานสีขาวเปลี่ยนเป็นจานสีเขียว

การวิเคราะห์ทางสถิติ
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพื่อ
แสดงข้อมูลเชิงสังคมประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KuderRichardson) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าความสอดคล้ อ งภายในของ
เครื่องมือทดสอบ ด้วยสูตร KR-21 ซึ่งค่าความสอดคล้องภายใน
> 0.90 หมายถึง ระดับดีเยี่ยม (Excellent) ค่าเท่ากับ 0.80 –
0.89 หมายถึง ระดับดีมาก (Very good) ค่าเท่ากับ 0.70 –
0.79 หมายถึง ระดับดี (Good) ค่าเท่ากับ 0.60 – 0.69 หมายถึง
มีแนวโน้มต่ำ (Low) และค่าที่น้อยกว่า 0.60 หมายถึง อยู่ใน
เกณฑ์น่าสงสัย (Questionable)(14)
3. ค่าดัชนีความสอดคล้อง Cohen’s Kappa coefficient
(K) เพื่อวิเคราะห์หาความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน ซึ่งค่า K ที่ได้
ตั้งแต่ 0.76 ขึ้นไป ถือว่ามีความเที่ยงระดับดีมาก (Excellent)
ค่า K เท่ากับ 0.65 – 0.75 5 ถือว่ามีความเที่ยงระดับดี (Good)
และค่า K เท่ากับ 0.40 – 0.60 ถือว่ามีความเที่ยงระดับปาน
กลางหรือพอใช้ (Fair)(15)

คุณสมบัติทางการวัดของเครื่องมือ
จากการนำเครื่องมือทดสอบ FTHUE-ฉบับภาษาไทย ไป
ทดสอบในกลุ่มตัวอย่างผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือด
สมอง 30 คน ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างแสดงในตารางที่ 2
ข้อมูลการทดสอบที่ได้จากผู้วิจัยในกลุ่มตัวอย่างผู้พิการ
อั ม พาตครึ่ ง ซี ก จากโรคหลอดเลื อ ดสมอง 30 คน ถู ก นำมา
วิเคราะห์หาความเที่ยงด้านความสอดคล้องภายในด้วยสถิติของ
Kuder-Richardson ได้ ค่ า ความเที่ ย งด้ า นความสอดคล้อง
ภายในเท่ากับ 0.83 (p<0.01) ค่าที่ได้จัดอยู่ในระดับดีมาก
ข้อมูลการทดสอบโดยนักกิจกรรมบำบัดจำนวน 2 คนใน

หมายเหตุ โครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมการทำวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข องคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการได้ ตามหมายเลขโครงการ
AMSEC57EX138 ตั้ ง แต่ 20 มกราคม 2558 ถึ ง วั น ที่ 19
มกราคม 2559
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการแปล และการแปลกลับของแบบทดสอบ FTHUE-HK ต้นฉบับ

กลุ่มตัวอย่างผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง
30 คน ถูกนำมาวิเคราะห์ค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน ด้วย
สถิติ Cohen’s Kappa (K) ได้ค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน
เท่ากับ 0.96 (p<0.01) จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
เวลาเฉลี่ยในการทำการทดสอบแต่ล่ะครั้งของเครื่องมือ
ทดสอบความสามารถในการทำงานของแขนและมื อ ฉบั บ
ภาษาไทย โดยรวมใช้เวลา 10 ± 5.62 นาที (รวมเวลาพัก เตรียม
อุปกรณ์ และระหว่างเปลี่ยนกิจกรรม) เวลาทดสอบรวมใกล้เคียง
กันทั้งในกลุ่มทดสอบ (10คน) และกลุ่มตัวอย่างจริง (30คน)

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ชุดหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
ทดสอบ (N=30)

บทวิจารณ์

กระบวนการแปลเครื่องมือทดสอบการทำงานของแขนและ
มือข้างอ่อนแรงในผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก ฉบับฮ่องกงให้เป็น
ภาษาไทย (FTHUE-ฉบับภาษาไทย) โดยอ้างอิงกระบวนการ
แปลของ Gjersing และคณะ(16) ที่ได้เสนอแนวคิดการดัดแปลง
เครื่องมือจากต่างบริบทมาใช้ในบริบทที่มีความแตกต่างกันทาง
เชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เรียกกระบวนการ
นี้ว่า cross culture adaptation of research instrument ใน
การลดความคลาดเคลื่อนและทำให้เกิดความเท่าเทียมกันของ
เครื่องมือทดสอบ โดยเฉพาะความเหมาะสมทางวัฒนธรรม
J Thai Rehabil Med 2016; 26(2)

-44-

สิ่ ง แวดล้ อ มของผู้ ถู ก ทดสอบ จั ด เป็ น กระบวนการแปลที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน ถูกนำไปใช้ในงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาเครื่องมือไปใช้ในต่างบริบทในหลาย ๆ งานวิจัย(16-18)
อีกทั้งผู้ที่ทำหน้าที่แปลในแต่ละขั้นตอนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่าน
การคัดเลือกแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทำให้เนื้อหาการแปล
ที่ได้สามารถคงไว้ซึ่งแนวคิด คุณสมบัติและประสิทธิภาพการ
ทดสอบได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับ ทั้งนี้เครื่องมือ FTHUE-ฉบับ
ฮ่องกงนี้ผ่านการศึกษาความตรงตามเนื้อหา (content validity)
และความตรงตามสถานการณ์ปัจจุบัน (concurrent validity)
มาแล้ว ดังการศึกษาของ Fong และคณะ(13) ซึ่งผลที่ได้ เป็นที่
ยอมรับ รวมไปถึงลักษณะกิจกรรมการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปคุ้นเคยและเข้าใจ
กันดี และภาษาที่ใช้ในแบบทดสอบเป็นคำศัพท์พื้นฐานไม่ซับซ้อน
และไม่ใช้คำศัพท์เฉพาะในทางคลินิก ผู้แปลจึงสามารถเข้าใจ
ได้ ง่ ายและถ่ายทอดการแปลออกมาได้สอดคล้องเป็ น ไปใน
ทางเดี ย วกั น นอกจากนี้กระบวนการแปลได้ดำเนิน การโดย
วิธีมาตรฐานและมีการปรับอุปกรณ์ทดสอบให้เหมาะสม เชื่อได้
ว่าเครื่องมือทดสอบการทำงานของแขนและมือข้างอ่อนแรงใน
ผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกฉบับภาษาไทยนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
เครื่องมือต้นฉบับมากที่สุดขณะเดียวกันก็เหมาะสมที่จะใช้กับ
ผู้รับบริการในบริบทของคนไทยด้วย
จากผลการศึกษาค่าความสอดคล้องภายในของเครื่องมือ
ทดสอบการทำงานของแขนและมื อ ข้ า งอ่ อ นแรงในผู้ พิ ก าร
อัมพาตครึ่งซีก ฉบับภาษาไทย (FTHUE-ฉบับภาษาไทย) ที่ได้
อยู่ในระดับดีมาก (r=0.83, p<0.01) อาจเนื่องมาจาก เครื่องมือ
ทดสอบต้นฉบับที่เป็นฉบับฮ่องกงถูกพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ
การทดสอบมาเป็ น อย่ า งดี เ พื่ อ นำมาใช้ ท ดสอบกั บ ชาวเอเชี ย
โดยเฉพาะชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่ง
ความเที่ยงด้านความสอดคล้องภายในของเครื่องมือนี้ เมื่อทดสอบ
กับคนฮ่องกงแล้วถือว่าอยู่ในระดับดี(13) อีกทั้งเป็นการพัฒนาขึ้น
โดยกลุ่มนักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้พิการทางด้านร่างกาย ดังนั้นเมื่อนำเครื่องมือทดสอบ FTHUE–
ฉบับฮ่องกง เข้าสู่กระบวนการแปลให้เป็นภาษาไทยและแปล
กลั บ อย่ า งเป็ น ระบบและเป็ น มาตรฐาน ย่ อ มส่ ง ผลทำให้
เครื่องมือ FTHUE-ฉบับภาษาไทย มีทั้งความตรงตามเนื้อหา
(Content validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct
validity) ใกล้เคียงกับของเดิม จึงสามารถให้ข้อมูลจากการ
ทดสอบได้เสมือนกับการทดสอบด้วยเครื่องมือต้นฉบับ และยัง
สามารถใช้ได้ดีกับคนไทย ซึ่งมีขนบธรรมเนียมการดำเนินชีวิต
ประจำวันแบบชาวเอเชียคล้ายคลึงกับคนฮ่องกงเช่นกัน
นอกจากนี้ Fong และคณะ(13) ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ความ
แตกต่างของ อายุ เพศ ซีกของร่างกายที่อ่อนแรง ระยะเวลา
การดำเนินโรค หรือข้างของมือที่ถนัด ไม่ได้รับผลกระทบจาก

การใช้เครื่องมือนี้ทดสอบ เพราะการใช้เครื่องมือเป็นการทดสอบ
จากการทดลองปฏิบัติจริงในแต่ละบุคคล และการแปลผลก็
บ่งบอกเพียงว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน โดยมีข้อบ่งชี้การแปลผล
อย่างชัดเจนว่า ผ่าน หมายถึงผู้ถูกทดสอบทำอย่างไรบ้าง และ
ไม่ผ่าน หมายถึงผู้ถูกทดสอบไม่สามารถทำตามเกณฑ์ที่กำหนด
ได้ เป็นต้น ดังนั้น เครื่องมือนี้ จึงสามารถประยุกต์ใช้ในทาง
คลินิกได้กับผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกได้หลากหลายช่วงอายุ ระยะ
เวลาที่เกิดอาการ มือข้างถนัด หรือซีกของร่างกายที่อ่อนแรง
เป็นต้น
จากผลการศึกษาความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินของเครื่องมือ
ทดสอบการทำงานของแขนและมื อ ข้ า งอ่ อ นแรงในผู้ พิ ก าร
อัมพาตครึ่งซีก ฉบับภาษาไทย (FTHUE-ฉบับภาษาไทย) ค่าที่
ได้จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (r=0.96, p<0.01) อาจเนื่องมาจาก
ผู้ประเมินทั้ง 2 คน มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ
นี้ เ ป็ น อย่ า งดี ต ามเกณฑ์ ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ และลั ก ษณะของ
กิ จ กรรมทดสอบเป็ น กิ จ กรรมการดำเนิ น ชี วิ ต ทั่ ว ไปในชี วิ ต
ประจำวัน เป็นสิ่งที่คนทั่วไปคุ้นเคย จึงช่วยให้ผู้ประเมินสามารถ
ทำความเข้าใจรูปแบบการทดสอบได้ง่าย รวมไปถึงระบบการ
ให้คะแนนที่ให้ผู้ประเมินเลือกเพียง 2 ตัวเลือก คือ ผ่าน (+) ซึ่ง
หมายถึง สามารถทำการเคลื่อนไหวในข้อนั้นได้สำเร็จตามเกณฑ์
และไม่ผ่าน (-) ซึ่งหมายถึง ไม่สามารถทำการเคลื่อนไหวในข้อ
ทดสอบนั้ น ได้ ต ามเกณฑ์ ทำให้ ผู้ ป ระเมิ น สามารถตั ด สิ น ใจ
ได้ง่ายในการให้คะแนน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zivaina และ
คณะ(19) ที่พบว่าการประเมินที่มีรูปแบบการให้คะแนนเป็น 2
ค่า (Dichotomous scales) จะให้ค่าความเที่ยงที่สูงกว่าการ
ประเมิ น ที่ มี เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนแบบซั บ ซ้ อ นหรื อ เป็ น แบบ
Ordinal scales ส่งผลให้ค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินที่ได้
มีค่าสูง
ดังนี้เครื่องมือทดสอบ FTHUE-ฉบับภาษาไทยที่พัฒนานี้ 

ใช้เวลาในการทำการทดสอบแต่ละครั้งประมาณ 10 นาที ซึ่ง
เวลาที่ใช้ใกล้เคียงกับการทำการทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบ
ต้นฉบับ FTHUE-ฉบับฮ่องกง ซึ่งได้ใช้เวลาทดสอบประมาณ
10 นาทีต่อครั้ง เช่นกัน(13) ซึ่งเวลาที่ใช้ทดสอบในแต่ละกิจกรรม
ใกล้เคียงกันเกือบทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าการปรับเครื่องมือนี้
มาใช้ ใ นบริ บ ทของคนไทยมี ค วามเหมาะสมและเป็ น ไปได้
ใกล้เคียงกับเครื่องมือต้นฉบับที่ใช้ทดสอบกับคนฮ่องกง
สำหรับเครื่องมือทดสอบนี้ ผู้วิจัยได้หาอุปกรณ์การทดสอบ
มาตามข้อบ่งใช้ของคู่มือการใช้งาน วัสดุส่วนใหญ่จะมีขนาด
กำหนดมาตรฐานการใช้ ง านไว้ การที่ ผู้ บำบั ด ที่ อ ยู่ ต าม
โรงพยาบาลหรือสถานฟื้นฟูอื่น ๆ จะทำใช้เองโดยไม่มีคู่มือนั้น
จะทำให้การทดสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานได้ แม้อุปกรณ์
บางอย่างจะเป็นเครื่องมือทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ตาม เช่น
ช้อน หรือ ตะเกียบ แต่เมื่อทำการทดสอบจนครบขบวนการแล้ว
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อาจทำให้ ค่ า ที่ ไ ด้ แตกต่างไปจากต้นฉบับเดิมและทำให้ ก าร
แปลผลผิดพลาดได้ ดังนั้นหากผู้บำบัดมีความประสงค์จะใช้
เครื่องมือนี้สามารถติดต่อขอคู่มือการใช้จากผู้วิจัยได้
สรุป เครื่องมือทดสอบการทำงานของแขนและมือข้างอ่อน
แรงของผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก ฉบับภาษาไทย (FTHUE-ฉบับ
ภาษาไทย) มีค่าความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับดีมาก และ
ค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ผู้บำบัด
สามารถพิจารณาใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับความสามารถใน
การทำงานของแขนและมือสำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจาก
โรคหลอดเลือดสมองคนไทยในทางคลินิกได้ รวมไปถึงอัมพาต
ครึ่งซีกจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น ผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกจากการได้รับ
บาดเจ็บที่สมอง เป็นต้น
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