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การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการรับรูและวางแผนการ
เคลื่อนไหวในดานมิติสัมพันธในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีรอยโรคที่สมองดานขวา
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A Comparison betweenRey-Osterrieth Complex Figure Copying Test versus 
a Combined Battery of 5 tests in Patients with Right Hemispheric Stroke

Vongpipatana S, Chokkhatiwat K, Wongphaet P
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

ABSTRACT

Objectives: To compare the relative sensitivity of Rey-Oster-
rieth Complex Figure test (ROCF) with a combined battery of 
paper and pencil neuropsychological tests (PPNPT) in detecting 
visual-spatial perception and construction impairment in patients 
with right hemispheric stroke.
Study design: Cross-sectional study
Setting: Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital
Methods: Each patient completed both the ROCF test and the 
PPNPT of 5 tests including a line bisection, a line cancellation, a 
star cancellation, a clock drawing, and a fi gure copying. The rela-
tive sensitivity and specifi city of ROCF and of each single paper 
pencil test was calculated. 
Results: Thirty-fi ve stroke patients took part in the study. The 
average age was 61.6 (SD 11.9) years.  Statistical analysis 
revealed signifi cant correlation of the PPNPT and the ROCF test 
(p<0.0001). Twenty subjects showed abnormal performance in 
at least one test of the PPNPT. The ROCF test could detect ab-
normalities in these twenty subjects. In addition, it could detect 
abnormal performance in two subjects who showed no abnor-
mality in the PPNPT.  However, there were no subjects who 
demonstrated normal in the ROCF but abnormal in the PPNPT.
Conclusion: The Rey-Osterrieth complex test was more rela-
tively sensitive to detect visual-spatial and construction impair-
ment than the combined battery of 5 paper pencil tests

Keywords: Rey-Osterrieth complex fi gure (ROCF) test, paper 
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บทคัดยอ

วัตถุประสงค: เพื่อเปรียบเทียบความไวสัมพัทธของการรับรูและการ
วางแผนการเคล่ือนไหวในดานมิติสัมพันธ (visual-spatial percep-
tion and construction impairment) ดวยแบบทดสอบภาพซับ
ซอนเรย-ออสเตอไรท (Rey-Osterrieth Complex Figure, ROCF) 
กับการทดสอบดวยชุดแบบทดสอบอ่ืน ๆ อีก 5 ชนิด ในผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองท่ีมีรอยโรคที่สมองดานขวา 
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเปรียบเทียบ แบบภาคตัดขวาง
สถานท่ีทําการวิจัย:  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุมประชากร: ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีรอยโรคท่ีสมองดานขวา
วิธีการศึกษา: ใหผูปวยทําแบบทดสอบ ROCF และชุดแบบทดสอบอ่ืน ๆ  
อีก 5 ชนิด อันไดแก line bisection, line cancellation, star can-
cellation, clock drawing และ fi gure copying 
ผลการศึกษา: มีผูเขารวมการทดสอบท้ังสิ้น 35 ราย มีอายุเฉลี่ย 61.6 
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.9) ป พบวาผลการทดสอบดวย ROCF มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับการทดสอบดวยแบบทดสอบ
ชุดทั้ง 5 ชนิด (p<0.0001) มีผูปวย 20 ราย ที่พบความผิดปกติใน
การทดสอบอยางนอยอันใดอันหนึ่ง ในแบบทดสอบทั้ง 5 อนึ่ง แบบ
ทดสอบ ROCF สามารถตรวจพบความผิดปกติไดในผูปวยดังกลาว 
และตรวจพบความผิดปกติไดเพิ่มในผูปวยอีก 2 ราย ที่ไมพบความผิด
ปกติจากการตรวจดวยชุดแบบทดสอบทั้ง 5 ชนิด ในทางกลับกัน ไมมี
ผูปวยรายไหนเลยที่ทําการทดสอบ ROCF แลวปกติแตทําแบบทดสอบ
ทั้ง 5 ชนิดแลวผิดปกติ
สรุป: แบบทดสอบภาพซับซอนเรย-ออสเตอไรทมีความไวสัมพัทธในการ
ทดสอบความสามารถดานการรับรูและวางแผนการเคลื่อนไหวในดาน
มิติสัมพันธในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีรอยโรคที่สมองดานขวา 
มากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับการทดสอบดวยชุดแบบทดสอบแบบอ่ืน ๆ 
อีก 5 ชนิด
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บทนํา

ภาวะบกพรองดานการรับรูและวางแผนการเคล่ือนไหวดานมิติสัมพันธ  

(visual-spatial perception  and construction impairment) เปน

ภาวะบกพรองดานการรับรูชนิดหนึ่งที่พบไดบอยหลังจากการบาดเจ็บ

ทางสมอง ซ่ึงมีลักษณะซับซอน โดยผูปวยจะมีความผิดปกติดานความจํา 

การตอบสนอง และการรับรูตอส่ิงเราโดยเฉพาะในดานการรับรูและ

วางแผนการเคล่ือนไหวในดานมิติสัมพันธผสมผสานกันไปหลายอยางได 

ซึ่งภาวะนี้พบไดในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง บริเวณพยาธิสภาพที่

สมองซีกขวา ทั้งนี้การประเมินดวยแบบทดสอบทางประสาทสรีรวิทยา 

พบวาผูปวยที่มีภาวะดังกลาวจะมีความสามารถในการดูแลตนเองกอน

จําหนายออกจากโรงพยาบาล และความสามารถในการประกอบ

กิจกรรมทางกายลดลง  รวมท้ังมีระยะเวลาในการอยูท่ีโรงพยาบาลนาน

กวาผูปวยที่ไมมีภาวะน้ี กลาวคือ การรับรูและวางแผนการเคล่ือนไหว

ในดานมิติสัมพันธบกพรอง มีผลตอการฟนฟูผูปวยทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว เพิ่มการพึ่งพาผูอื่นและทําใหกลับไปดํารงชีวิตตามปกติได

ชาลง(1-5) จึงควรคนหาวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับตรวจหาความผิดปกติ

ดังกลาวใหได โดยสะดวก รวดเร็ว เพ่ือใหสามารถทําการวินิจฉัยผูปวย

ที่มีปญหาดังกลาว อันจะนําไปสูการฟนฟูความสามารถเฉพาะดานได

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมินภาวะบกพรองการรับรูและวางแผนการเคล่ือนไหว

ในดานมิติสัมพันธ  โดยการใหผูปวยขีดเขียนบนกระดาษตามแบบที่

กําหนดเปนวิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุด ตัวอยางเชน การประเมินดานพฤติกรรม

การละเลย (behavioral inattention test-conventional sub-

tests, BIT-C) ซึ่งประกอบดวยหลายแบบทดสอบยอย(1-9) ดังนี้ line 

crossing, letter cancellation, star cancellation, fi gure and 

shape copying, line bisection, representational drawing   แต

ทวาการใชแบบทดสอบดังกลาวแมมีความไว และความจําเพาะสูงแต

ตองใชเคร่ืองมือเฉพาะท่ียากแกการจัดหา หรือตองซ้ือมาใชในราคาแพง 

และใชเวลานานในการทําชุดแบบทดสอบทั้งหมด ถึงแมวาจะสามารถ

นําแบบทดสอบยอยน้ันมาแยกใชได แตพบวาความไวและความจําเพาะ

น้ันตํ่าลงดวย คณะผูวิจัยจึงตองการหาแบบทดสอบท่ีทํางาย, ใชเวลานอย 

และไมตองใชแบบทดสอบหลายชุด มาชวยในการประเมินสภาวะน้ี 

แบบทดสอบ Rey-Osterrieth Complex Figure (ROCF)  เปน

หนึ่งในการทดสอบทางประสาทสรีรวิทยา ที่มีการนําไปใชอยางกวาง

ขวางท้ังทางคลินิกและในงานวิจัย เน่ืองจากเปนการทดสอบท่ีงายใชเวลา

ทําแบบทดสอบไมนาน ในการประเมินความสามารถดานการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางวัตถุที่มองเห็น (visuospatial), การรับรูทางการ

มอง (visual perception) และการสูญเสียทักษะในการจัดวางภาพ

โครงสรางและกับท่ีวาง (constructional skills) ซึ่งมีความเที่ยงตรง 

(validity) และความแมนยํา (reliability) สูง นอกจากนี้ยังพบอีก

วาการทําแบบทดสอบนี้ตองอาศัยการทํางานของสมองขั้นสูงดานการ

บริหารจัดการ (executive function) อีกดวย โดยสามารถนําไปใชได

ทั้งกับผูใหญและเด็ก(10-13,15-17) จึงอาจมีความเหมาะสมท่ีจะเลือกใชเปน

แบบทดสอบหลักในการคัดกรองหาความภาวะผิดปกติดานการรับรูและ

มิติสัมพันธ มากกวาการใชชุดแบบทดสอบอื่น ๆ  อีก 5 ชนิด ซึ่งตอง

ทําการทดสอบคร้ังละหลาย ๆ แบบพรอมกันทําใหเสียเวลา

ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมพบวายังไมมีผูที่ทําการทดสอบ 

ROCF เปรียบเทียบกับการทดสอบดวยชุดแบบทดสอบอ่ืน ๆ  อีก 5 ชนิด 

อันไดแก line bisection, line cancellation, star cancellation, 

clock drawing, and fi gure copying [a combined battery of 

paper and pencil neuropsychological tests (PPNPT)] ซึ่งเปน

แบบทดสอบท่ีนิยมใชในภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบแบบทดสอบดังกลาวเพื่อหา

ความไวและความจําเพาะสัมพัทธของ ROCF เม่ือเทียบกับ PPNPT

วิธีการศึกษา

กลุมประชากร ผูปวยอัมพาตครึ่งซีกซาย และยินยอมเขารวม

โครงการโดยการลงนาม

เกณฑการคัดเขา ไดแก อายุระหวาง 18-80 ป,  อาการทางระบบ

ประสาทคงที่ 

เกณฑการคัดออก ไดแก มีความผิดปกติของสัญญาณชีพ, ไม

สามารถทําตามคําสั่งได, สูญเสียทักษะในการเคล่ือนไหว (apraxia), 

เขียนไมได (agraphia) หรืออานหนังสือไมออก (alexia), การมอง

เห็นบกพรอง แมแกไขโดยการใชแวนสายตาแลว (blindness or poor 

visual acuity), มีประวัติโรคทางระบบประสาทสวนกลางท่ีมีผลตอการ

ทดสอบคร้ังน้ี เชน Parkinson disease, alcoholism, cervical my-

elopathy เปนตน มีอาการออนแรงหรืออาการปวดแขนและมือมากจน

ทําการทดสอบไมได แมเปล่ียนไปใชขางท่ีมีอาการนอยกวาก็ตาม

หมายเหตุ คํานวณ sample size(1,8) ตามสูตร N = Z2α/2 x PQ / D2 เมื่อ
กําหนดคาดังตอไปนี้

Zα/2  = คา Z ที่ระดับ alpha error two-tailed รวมกันเทากับ 0.05 = 1.96
P = propability of expected sensitivity = 0.923, Q = 1-P, D = Confi -
dence interval width of estimation = 15%
ซึ่งไดคาขนาดตัวอยาง เทากับ 36

เคร่ืองมือ

1. แบบทดสอบ ROCF(10,13-15) ใหผูปวยวาดรูปตามแบบทดสอบท่ี

กําหนดให  โดยรูปแบบทดสอบมีทั้งหมด 18 ตําแหนง  คะแนนเต็ม 36 

คะแนน โดยแตละตําแหนงคิดคะแนน ดังนี้

 – หากวางถูกตําแหนง และวางเหมาะสม ให 2 คะแนน

 – หากวางถูกตําแหนง แตวางไมเหมาะสม ให 1 คะแนน

 – หากรูปทรงบิดเบ้ียวหรือไมครบ แตวางเหมาะสม ให 1 คะแนน

 – หากรูปทรงบิดเบ้ียวหรือไมครบ และวางไมเหมาะสม ให 0.5 

คะแนน

 –  หากรูปขาดหายไป ให 0 คะแนน

2.  PPNPT ประกอบดวยแบบทดสอบ 5 ชนิด ไดแก 

 2.1) Line bisection (LB)(2) ใหผูปวยขีดแบงกึ่งกลางเสนท่ี

กําหนดทั้งหมดแลวนําคาเบี่ยงเบนจากจุดกึ่งกลางเสนมาหาคาเฉลี่ย 
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หากคาเบี่ยงเบนมากกวา 1.4 ซม. ถือวามีความผิดปกติ

 2.2) Line cancellation (LC)(2) ใหผูปวยขีดคาเสนที่เห็น

ทั้งหมดในแบบทดสอบหากไมขีดฆาเสน >1 เสน ในซีกซาย ถือวามี

ความผิดปกติ 

 2.3) Star cancellation (SC)(18) ใหผูปวยกาทับดาวดวงเล็ก

ที่เห็นในแบบทดสอบ หากไมกาดาวดวงเล็ก มากกวา 16 ดวง ถือวามี

ความผิดปกติ 

 2.4) Clock drawing (CD)(6) ใหผูปวยวาดรูปนาิกาพรอม

ตัวเลขและวาดเข็มนาิกาตามที่กําหนด โดยสั่งใหผูปวย “วาดนาิกา

วงกลม ที่มีเข็มบอกเวลา สิบโมง สิบหานาที” หากรูปทรง, ตัวเลข หรือ

เข็มในซีกซาย มีความบิดเบ้ียว, ผิดตําแหนง หรือขาดหาย ถือวามี

ความผิดปกติ 

 2.5) Figure copying (FC)(18) โดยใหผูปวยวาดรูปตามแบบ

ทดสอบที่กําหนดให หากรูปทรงในซีกซาย มีความบิดเบ้ียวผิดตําแหนง 

หรือขาดหาย ถือวามีความผิดปกติ

ขั้นตอนการวิจัย  

หลังจากผูปวยไดรับคําอธิบายถึงวัตถุประสงค วิธีการวิจัย  แลวลง

นามยินยอมเขารวมวิจัย ผูวิจัยทําการแจกแบบทดสอบเพ่ือใหผูปวยทํา

แบบทดสอบท้ังหมดรวดเดียว  โดยผูปวยสามารถเลือกทําแบบทดสอบ

ชุดใดกอนก็ได และสามารถทําแบบทดสอบทั้งหมดไดโดยไมมีกําหนด

เวลา และสามารถหยุดการทดสอบไดเมื่อผูปวยบอกวาเสร็จแลวหรือ

ตองการหยุด 

 

การวิเคราะหทางสถิติ

ใชโปรแกรม  SPSS version 17.0  โดยในสวนของขอมูลทั่วไป หา

คารอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สวนความสัมพันธของ

แตละชุดแบบทดสอบใช chi-square test

หมายเหตุ: โครงการวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
ทําวิจัยในมนุษยจากคณะแพทยศาสตรรพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการได ตามหมายเลข ID 06-57-06

ผลการศึกษา

มีผูเขารวมการทดสอบทั้งส้ิน 35 ราย แบงเปนชาย 17 ราย และ

หญิง 18 ราย โดยมีอายุเฉลี่ย 61.6 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.9) ป 

เปนผูมีความถนัดมือดานขวาทั้งหมด มีระดับการศึกษาที่ระดับชั้น

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 13 (รอยละ 37.1) ราย, ระดับมัธยมศึกษา 

12 (รอยละ 34.3) ราย และระดับปริญญาหรือเทยีบเทา 10 (รอยละ 

28.6) ราย และระยะเวลาท่ีเปนโรคมีมัธยฐานเทากับ 28 วัน ดังแสดง

ในตารางท่ี 1 

ผลการทดสอบดวยแบบทดสอบ ROCF มีความสัมพันธอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติกับการทดสอบดวย PPNPT ทั้ง 5 ชนิด (คา p<0.0001, 

X2 = 23.989, df = 1) (ตารางท่ี 2) เมื่อพิจารณาการตรวจพบความ

ผิดปกติสัมพัทธระหวางแบบทดสอบทั้งสองแบบ พบวามีกลุมตัวอยาง 

10 ราย, 9, 11, 13 และ 18 ราย ที่สามารถตรวจพบความผิดปกติได 

ในการทดสอบ LB, 9 ราย ใน LC, 11 ราย ใน SC, 13 ราย ใน CD, 

และ  18 ราย ใน FC (ตารางที่ 3) ทั้งนี้ยังพบอีกวามีผูปวย 20 ราย ที่

พบความผิดปกติในการทดสอบ PPNPT อยางนอยอันใดอันหนึ่งในหา

แบบนี้ สามารถตรวจพบความผิดปกติไดจากแบบทดสอบ ROCF และ

ยังพบอีกวาแบบทดสอบ ROCF สามารถตรวจพบความผิดปกติไดใน

ผูปวยดังกลาวทุกราย และยังสามารถตรวจพบความผิดปกติไดเพิ่มอีก

ในผูปวยอีก 2 ราย ซึ่งตรวจไมพบความผิดปกติจากการตรวจดวยแบบ

ทดสอบ PPNPT ดังแสดงในตารางที่ 2

จากการคํานวณคาความไว (sensitivity) และ คาความจําเพาะ 

(specifi city) ของ ROCF โดยถือเอา PPNPT เปน gold standard 

สามารถคํานวณคาความไวเทากับรอยละ 100 และคาความจําเพาะ

เทากับรอยละ 86.67 นอกจากนี้ เนื่องจากไมพบวามีผูปวยแมเพียง

รายเดียวที่มีการทดสอบ FC, CD, SC, LB และ LC ไดผลผิดปกติ

และแบบทดสอบ ROCF ไดผลปกติ จึงทําใหการคํานวณคาความไว

ของ ROCF ในการคิดแยกแตละ test มีคาเทากับรอยละ 100 สวน

การคํานวณคาความจําเพาะของ ROCF เม่ือเทียบกับแตละ test ยอย

ในแบบทดสอบ โดยพิจารณาใหแตละ test ยอยของ PPNPT นั้นเปน 

gold standard ไดคาความจําเพาะของแตละแบบทดสอบยอย test 

ยอย เทากับรอยละ 88.24 ใน FC, รอยละ 68.18 ใน CD, รอยละ 

62.5 ใน SC, รอยละ 60 ใน LB และ รอยละ 57.69 ใน LC สวนคา

อัตราสวนออด (odds ratio) เทากับ 1.06 ใน FC, 0.59 ใน CD, 0.46 

ใน SC, 0.40 ใน LB และ 0.35 ใน LC และผลการศึกษาในดานระยะ

เวลาที่เปนโรค, ชนิดรอยโรค, ขนาดรอยโรค และตําแหนงรอยโรคนั้น 

ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 4  

Table 1. Baseline characteristics of participants

N (%)
Gender, mean (SD)

- Male
- Female

17 (48.6)
18 (51.4)

Age, year 
- Mean (SD) 
- Range

61.6 (11.9)   
43-80

Educational level, mean (SD)
- Primary school
- Secondary school
- Bachelor degree or equivalence

13 (37.1) 
12 (34.3) 
10 (28.6) 

Duration from onset of stroke, day
- Median (range) 28 (1-420)

Table 2. Number of participants with positive and negative ROCF test 
and PPNPT

PPNPT
Total

Positive Negative
ROCF       positive 20 2 22
                 negative 0 13 13
Total 20 15 35

ROCF, Rey-Osterreith complex fi gure test
PPNPT, Paper and pencil neuropsychological test
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บทวิจารณ

ผลการศึกษาวิจัยพบวา การทดสอบหาภาวะความสามารถดาน

การรับรูและวางแผนการเคลื่อนไหวในดานมิติสัมพันธบกพรองดวย

แบบทดสอบ ROCF มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับการ

ทดสอบดวยแบบทดสอบ PPNPT ทั้ง 5 ชนิด (คา p<0.0001) และอีก

ประการหนึ่งแบบทดสอบ ROCF สามารถตรวจพบผูมีความผิดปกติได

มากกวาแบบทดสอบ PPNPT ถึง 2 ใน 35 ราย ซึ่งเปนไปตามความ

คาดหมาย เนื่องจากการทําแบบทดสอบ ROCF นั้น มีความยากกวา

แบบทดสอบ PPNPT ตามประเด็นในหัวขอดังตอไปนี้ 1) ตัวกระตุน

ในแบบทดสอบ ROCF เปนลายเสนท่ีมีลักษณะเชิงนามธรรม (abstract 

pattern) ไมมีความหมายเชิงรูปธรรม ทําใหผูทดสอบคัดลอกรูปไม

สามารถเขียนโดยอาศัยการการขีดเขียนภาพเชิงสัญลักษณจากความ

จําได และ 2) ตัวกระตุนในแบบทดสอบ ROCF มีความซับซอนมากกวา

ของแบบทดสอบ PPNPT  ตัวอยางเชน มีลายเสนที่ทับซอน ขีดทับ ทํา

มุมตาง ๆ กนัหลายแบบ

เปนที่ทราบวาหลังเปนโรคหลอดเลือดสมอง ผูปวยอาจพบภาวะ

สมองเสื่อมภายหลังโรคหลอดเลือดสมอง (post stroke dementia) 

ไดถึงรอยละ 23-55(19) ซึ่งนิยามของภาวะสมองเส่ือมน้ันหมายถึงการ

ลดลงของกระบวนการรับรูและการคิด (cognitive function) ไดใน

ทุกสวน จึงเปนไปไดวาผูปวยที่ทําการทดสอบแลวพบความผิดปกติใน

แบบทดสอบ ROCF แลวนั้น บางรายอาจยังมีความผิดปกติในดาน 

cognitive อ่ืน ๆ  อาทิเชน มีปญหาความจํา การวางแผนระดับนามธรรม 

(executive function หรือ meta-cognition) ปญหาทางดานการ

เขาใจและการส่ือภาษา การคํานวณ เปนตน ซึ่งควรไดรับการตรวจเพ่ิม

เติมตอไป หรือในทางกลับกันผูที่ทําแบบทดสอบ ROCF ไมพบความ

ผิดปกตินั้น ก็อาจจะมีความผิดปกติดาน cognitive อื่น ๆ ที่ไมใชดาน

การรับรูและวางแผนการเคล่ือนไหวในดานมิติสัมพันธ ก็เปนไดเชนกัน 

เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบความชุกในการตรวจพบความ

ผิดปกติของการทดสอบดวยแบบทดสอบ ROCF กับแตละแบบทดสอบ

ในชุดทั้ง 5 ชนิด ทีละชนิด (ตารางที่ 3) พบวาการทดสอบทีละแบบ

ทดสอบมีความชุกในการตรวจพบความผิดปกติไดนอยกวาการทดสอบ

รวมกันทั้ง 5 ชนิด ซึ่งการทดสอบท่ีมีความซับซอนนอยที่สุด เชน LC 

และ LB พบความชุกในการตรวจพบความผิดปกติไดนอยกวา SC ซึ่ง

มีความซับซอนของตัวกระตุนมากกวา และ FC และ CD ก็ตรวจพบ

ความผิดปกติไดมากกวาแบบทดสอบที่กลาวมา

เม่ือพิจารณาตารางที่ 4 ในดานของขอมูลระยะเวลาที่เปนโรค พบ

วาผูปวยท่ีอยูในระยะเฉียบพลันถงึกึ่งเฉียบพลัน  มีความชุกในการ

ตรวจพบความผิดปกติสูงถึงรอยละ 72.22 เทากันไมวาจะทดสอบดวย

แบบทดสอบ ROCF หรือ PPNPT สวนผูปวยระยะเรื้อรัง มีความชุก

ในการตรวจพบความผิดปกติไดรอยละ 52.94 เม่ือทดสอบดวยแบบ

ทดสอบ ROCF และรอยละ 41.18 เมื่อทดสอบดวยแบบทดสอบ 

PPNPT ซ่ึงเขาไดกับการศึกษาท่ีมีมากอนหนาน้ี(1)  ดังเปนท่ีทราบกันอยู

แลววาความชุกในการตรวจพบความผิดปกติของภาวะความสามารถ

ดานการรับรูและวางแผนการเคลื่อนไหวในดานมิติสัมพันธหรือความ

ผิดปกติทางประสาทจิตวิทยา (neuropsychology) นั้น จะพบวามี

ความชุกในการตรวจพบความผิดปกติในผูปวยท่ีอยูในระยะเฉียบพลันถึง

กึ่งเฉียบพลันไดสูงกวาระยะเรื้อรัง 

เม่ือพิจารณาขอมูลตาํแหนงรอยโรค พบวาผูปวยที่มีรอยโรคที่

เปลือกสมอง (cortical area) มีความชุกในการตรวจพบความผิดปกติ

ถึงรอยละ 62.50 เม่ือทดสอบดวยแบบทดสอบ ROCF และ PPNPT 

สวนผูปวยที่มีรอยโรคท่ีใตเปลือกสมอง (subcortical area) นั้น มี

ความชุกในการตรวจพบความผิดปกติถึงรอยละ 58.82 เม่ือทดสอบ

ดวยแบบทดสอบ ROCF และรอยละ 41.06 เม่ือทดสอบดวยแบบ

ทดสอบ PPNPT ความชุกในการตรวจพบความผิดปกตินี้มีคาใกลเคียง

แตสูงกวาผลการศึกษาที่มีมากอนหนานี้(1) กลาวคือในการศึกษานั้น 

ความชุกในการตรวจพบความผิดปกติในผูปวยท่ีมีรอยโรคท่ีเปลือกสมอง 

รอยละ 44.44 และที่ใตเปลือกสมอง คือ รอยละ 37.50  เหตุที่การ

ศึกษาในครั้งนี้มีความชุกในการตรวจพบความผิดปกติสูงกวาเล็กนอย

นาจะเปนเพราะวาผูปวยมีระยะเวลาที่เปนโรคมัธยฐานเทากับ 28 วัน 

ซึ่งนานกวาการศึกษาที่มีมากอนหนานี้(1) คือ 12 วัน ขอมูลดังกลาวนี้

ชวยสนับสนุนวาแบบทดสอบ ROCF และ PPNPT มี sensitivity to 

change คือผูปวยท่ีคาดวาจะพบความชุกในการตรวจพบความผิดปกติ

ไดนอยกวาคือในกลุมระยะเรื้อรัง

Table 3. Number and percentage of participants with positive and nega-
tive ROCF test and PPNPT

 Positive test 
N (%)

 Negative test) 
N (%) 

ROCF test 22 (62.86) 13 (37.14)
PPNPT

– Figure copying test (FC) 
– Clock drawing test (CD)    
– Star cancellation test (SC)     
– Line bisection test (LB)     
– Line cancellation test (LC)

20 (57.14)
18 (51.43)
13 (37.14)
11 (31.43)
10 (28.57)
9 (23.71)

15 (42.86)
17 (48.57)
22 (62.86)
24 (68.57)
25 (71.43)
26 (74.29)

ROCF, Rey-Osterreith complex fi gure test; PPNPT 
Paper and pencil neuropsychological test

Table 4. Positive ROCF test and positive PPNPT according to charac-
teristics of stroke

Total Positive 
ROCF 
N (%)

Positive 
PPNPT 
N (%)

Duration of stroke
- Acute/subactue
- Chronic

18
17

13 (72.22)
9 (52.94)

13 (72.22)
7 (41.18)

Type of lesion
- Hemorrhage
- Ischemia

6
29

2 (33.33)
20 (68.97)

2 (33.33)
18 (62.07)

Size of lesion
- 0.5 cm or less
- More than 0.5 cm 

12
23

7 (58.33)
15 (65.22)

5 (41.67)
15 (65.22)

Site of lesion
- Cortical
- Subcortical
- Cerebellum
- Brainstem

16
17
1*
3*

10 (62.50)
10 (58.82)

1 (100)
2 (66.67)

10 (62.50)
8 (47.06)
1 (100)

2 (66.67)



เวชศาสตรฟนฟูสาร 2560; 27(1)-29-

อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวา แมวาความสามารถในดานการรับรูทางมิติ

สัมพันธ และการวางแผนการเคล่ือนไหวที่ซับซอนน้ีเปนผลการทํางาน

ของเปลือกสมอง (cerebral cortex) แตทวากลับพบวาผูที่มีรอยโรค

ที่ใตเปลือกสมองก็พบความผิดปกติดวยในจํานวนไมนอย นาจะเปน

เพราะวา ตามหลักทางประสาทสรีระวิทยานั้นการประมวลผลการรับรู

ในระดับสูงตองอาศัยการทํางานรวมกันของเปลือกสมองหลายบริเวณ

โดยมีการสงตอขอมูลผานใยประสาทเช่ือมโยง (association fi bers) ซึ่ง

มีโอกาสไดรับการบาดเจ็บจากรอยโรคที่ใตเปลือกสมอง ได(20, 21)

ขอจํากัดของแบบทดสอบที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ทั้ง PPNPT ชนิด 

FC และ ROCF มีเหมือนกันสองประการคือ หากนํามาใชในการติดตาม

ผลการรักษา การตรวจซํ้าบอย  ๆ อาจทําใหผูปวยจดจําได และทําให

คาคะแนนท่ีไดดีเกินความเปนจริงได จึงไมควรทําการทดสอบซํ้าบอย ๆ 

ตอเนื่องกันไปหลาย ๆ ครั้ง ในทางตรงกันขาม ผูปวยหลอดเลือดสมอง

จํานวนหนึ่งไมสามารถจับปากกาไดมั่นคง ทําใหทําการทดสอบได

คะแนนตํากวาที่ควรเปนได ตัวอยางเชนกรณี มีภาวะ impaired 

motor dexterity ของมือขางที่ไมไดมีการออนแรงรวมดวยได, ใน

ผูปวยท่ีมีรอยโรคของสมองทั้งสองขาง หรือภาวะที่มีโรคทางขอกระดูก

และกลามเนื้อผิดปกติอื่น ๆ

ขอจํากัดอีกประการของงานวิจัยน้ีคือ การท่ียังไมไดนําการทดสอบ 

ทั้ง 2 ชนิดนี้ไปเปรียบเทียบกับแบบทดสอบท่ีเปนมาตรฐาน ดังนั้น 

ความไวและความจําเพาะท่ีคํานวณได จึงเปนความไวสัมพัทธและความ

จําเพาะสัมพัทธของ ROCF เมื่อเทียบกับ PPNPT เทาน้ัน 

การเรียงลําดับแบบทดสอบในการทดสอบนาจะมีผลตอการทดสอบ

ไดเชน ความเหน่ือยเม่ือยลา, ขาดความสนใจ, ความผิดหวังหรือ ทอใจ

จากการที่ทําขอกอนหนาน้ันไมได หรือในทางกลับกันอาจเกิดจากการ

เรียนรูในแบบทดสอบท่ีมีความใกลเคียงกันได เปนตน การศึกษานี้ไมได

กําหนดระยะเวลาที่ใหผูปวยทําแบบทดสอบ  ผูปวยสามารถยุติการ

ทําแบบทดสอบเมื่อทําเสร็จ หรือเมื่อไมตองการทําตอแลว ซึ่งระยะ

เวลาในการทําแบบทดสอบ มีผลตอคะแนนการทดสอบท่ีผูปวยไดรับ 

สวนเกณฑตัดสนิความผิดปกตินั้น การวิจัยครั้งน้ีไดใชคาอางอิงที่

เคยมีผูทําวิจัยหาเกณฑคาความผิดปกติในคนไทยแลว คือแบบทดสอบ 

ROCF, LB และ LC นั้น สวน SC, CD และ FC นั้น ยังไมเคยมีผูทํา

วิจัยหาเกณฑคาความผิดปกติในคนไทยมากอน จึงควรมีการศึกษาคา

ปรกติของแบบทดสอบดังกลาวในโอกาสตอไปดวย

สรุป แบบทดสอบภาพซับซอนเรย-ออสเตอไรท (Rey-Osterrieth 

Complex Figure) มีความไวในการทดสอบความสามารถดานการ

รับรูและวางแผนการเคล่ือนไหวในดานมิติสัมพันธ ในผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองที่มีรอยโรคที่สมองดานขวามากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการ

ทดสอบประสาทจิตวิทยาโดยใชกระดาษและดินสอท่ีประกอบดวย line 

bisection, line cancellation, star cancellation, clock drawing 

และ fi gure copying 
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